
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 23.10.2012

Tidspunkt: 09:00  -  14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Otte Vatn SP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP
Ragnhild Kjesbu SP Trond Bjørken AP
Geir Tore Strand AP Siv Furunes SV
Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Randi Løkken AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Mads Arild Nervik AP

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen Kommunalsjef
Bente Molde Enhetsleder



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum            Karen Elise W. Langfjæran            Mads Nervik

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 63/12 Intensjonsavtale vedrørende samarbeid om utvikling og drift 
av Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter

PS 64/12 Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning 2012 og 
anmodning 2013.

PS 65/12 Kulturskolen - ventelister

PS 66/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - valg av tilbyder

PS 67/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid.  
Økonomirapport barnevernet

PS 68/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 69/12 Ordfører orienterer

PS 70/12 Endringer i barnevernloven - høring



Saker til behandling

PS 63/12 Intensjonsavtale vedrørende samarbeid om utvikling og drift av Midt-Norsk 
Realfag- og teknologisenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift 
av  Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Saksordfører: Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift 
av  Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.

PS 64/12 Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning 2012 og anmodning 2013.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune planlegger for en kapasitet for mottak av ca 50 flyktninger totalt innenfor en 5 års 
periode.

2. Inderøy kommune ser seg derfor ikke i stand til å imøtekomme anmodningen fra IMDI om utvidet 
mottak av flyktninger i 2012 og 2013 i denne omgang. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012 

Saksordfører: Per Egil Undersåker

SV v/Siv Furunes forslo slikt nytt pkt. 2:
Punkt 2 endres til:
Inderøy kommune kan ikke imøtekomme anmodningen fra IMDI om utvidet



mottak av flyktninger i 2012 og 2013, men en kapasitetsutvidelse vurderes i forbindelse med 
budsjettet for 2014. 

Votering:

SV sitt forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med SV sitt endringsforslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

3. Inderøy kommune planlegger for en kapasitet for mottak av ca 50 flyktninger totalt innenfor en 5 
års periode.

4. Inderøy kommune ser seg derfor ikke i stand til å imøtekomme anmodningen fra IMDI om utvidet 
mottak av flyktninger i 2012 og 2013, men en kapasitetsutvidelse vurderes i forbindelse med 
budsjettet for 2014.

PS 65/12 Kulturskolen - ventelister

Rådmannens forslag til vedtak

Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

Det er et mål for Inderøy kommune å ha en dekningsgrad i kulturskolen som ligger over et 
landsgjennomsnitt.

Rådmannen anmodes i det avsluttende arbeidet med budsjettet å innarbeide tiltak som kan øke 
dekningsgraden og redusere ventelistene.

Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjekteringen av Inderøy 
oppvekst - og kultursenter.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Saksordfører: Siv Furunes 

Endringsforslag fra Inderøy SV og Inderøy AP
v/Siv Furunes

Erstatter hele rådmannens forslag til vedtak, bortsett fra siste setning (punkt 4):
1) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

2) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

3) Elevbetalingen skal ikke økes selv om ventelistene fjernes.



Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy
oppvekst - og kultursenter.

Harald Ness ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 minutter.

SV og AP v/Harald Ness foreslo slikt nytt forslag:
1) Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

2) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

3) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

4) Elevbetalingen skal ikke økes som en følge av at ventelistene fjernes.

5) Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy

oppvekst - og kultursenter.
6) Pedagogisk ressursbehov utredes med et mål om å øke stillingsstørrelsene.

Statsbudsjettets bevilgninger til SFO vurderes i forhold til de økonomiske kostnadene for 
kulturskolen.

Ragnar Nossum ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 minutter.

SP v/Otte Vatn foreslo slikt sitt forslag:
1) Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

2) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

3) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

4) Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy

oppvekst - og kultursenter.
5) Pedagogisk ressursbehov utredes med et mål om å øke stillingsstørrelser.

Statsbudsjettets bevilgninger til SFO vurderes i forhold til de økonomiske kostnadene for 
kulturskolen.

Ragnhild Kjesbu ba om gruppemøte og møtet ble heva i 2 minutter.

Votering:

Rådmannens forslag falt, 11 stemte imot.

Avstemming:

AP og SV sitt forslag:  5 stemmer
SP sitt forslag: 6 stemmer.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

1) Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

2) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.



3) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

4) Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy

oppvekst - og kultursenter.
5) Pedagogisk ressursbehov utredes med et mål om å øke stillingsstørrelser.

Statsbudsjettets bevilgninger til SFO vurderes i forhold til de økonomiske kostnadene for 
kulturskolen.

PS 66/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - valg av tilbyder

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i 
perioden 01.01.13 – 31.12.15.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012 

Saksordfører:  Arne B. Rannem

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i 
perioden 01.01.13 – 31.12.15.

PS 67/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid.  Økonomirapport 
barnevernet

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Barnevern:
Rapport – kostnadsgjennomgang barnevern for 2011 fra RO – Ressurssenter for omstilling i 
kommunene, vedlegg til saken.

Tre punkter som det ble redegjort nærmere for:
- Ressursmodellen – budsjettering 
- Status i barnevernet – aktiviteten
- Forebyggende arbeid og tverrfaglig arbeid.
Orientering og gjennomgang av rapporten ble gjennomgått av enhetsleder Bente Molde og 
kommunalsjef Finn Madsen.

Kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 – utkast, vedlegg til saken.



Innspill til planen tas med i det videre arbeid.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 68/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble lagt på PDF Expert og 
kommunens hjemmeside torsdag i uke 42.

Rådmannen supplerte sin orientering med
- Planlegging av det nye senteret for psykisk utviklingshemmede - orienteringsmøte

Harald Ness stilte spørsmål om
salg av eiendommer, Framverran skole, hva vil vi med Mosvik sentrum?

Karen Elise W. Langfjæran stilte spørsmål om
utredning sentrumsutvikling Mosvik – status.

Siv Furunes stilte spørsmål om
- Stillinger i rådmannens stab 
- Tilbringertjenesten – plan for tidspunkt
- MINT – 120 % stilling, kjøp og salg 

Ragnar Nossum stilte spørsmål om
ny legehjemmel – ansettelse

Mads Nervik stilte spørsmål om
anbudstildeling Mosvik skole.

Karen Elise W. Langfjæran ba om at vi som kommune må møte ungdommene/aktuelle 
tilflyttere med å gi gode argumenter for å flytte tilbake til kommunen.  
Karen Elise W. Langfjæran vil komme med et skriftlig forslag på hvordan det kan gjøres til  
videre arbeid på nettsiden. 

Rådmannens svarte på alle spørsmål.

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 69/12 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Ordføreren orienterte om
- Oppvekstprogrammet – KS høstkonferanse.
- Ungt Entreprenørskap
- Møte med vekstbedriftene i INVEST
- Ny sokneprest innsatt i Inderøy prestegjeld
- Møte i skoleutvalget
- Møte med fylkeskommunen 24.10.12, INVEST og Leksvik – fylkesvegplan.
- RUP-møte den 25.10.12.
- Styringsdialogmøte SNK (Stiklestad Nasjonale Kultursenter) den 26.10.12.
- Tildeling av vinmonopol i november.
- TV-aksjonen 2012 
- Møte med Inderøy kirkelig fellesråd – årlig møte
- Folkevalgtopplæringen – avsluttes i kommunestyrets møte den 12.12.12.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 70/12 Endringer i barnevernloven - høring

Rådmannens forslag til vedtak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Saksordfører: Otte Vatn 

Otte Vatn foreslo slikt forslag til vedtak:
Inderøy kommune stiller seg bak KS sin høringsuttalelse. 

Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Inderøy kommune stiller seg bak KS sin høringsuttalelse. 




