
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 15.11.2012

Tidspunkt: 13:00  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Svein Jørum Erna Markhus
Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP
Kristian Austad

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Kjell Aasebø

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Jan Erik Løkke

Merknader: Før møtets start var det felles orientering med Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
-om budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016, gitt av rådmannen.

-om status TT-kort, gitt av enhetsleder Per Arne Olsen.
Eldrerådet diskuterte bruken av TT-kort og vedtok at gjeldende kriterier og retningslinjer legges fram i 
møtet den 28.02.13  for gjennomgang.

-status bofellesskap Nessjordet, gitt av enhetsleder Per Arne Olsen

Dessuten møtte:

Navn

Arnfinn Tangstad Rådgiver
Per Arne Olsen Enhetsleder

  Reidun Huseth      Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Ragnhild Lyngstad   Erna Markhus

______________________        ______________________        _______________________
Kristian Austad Jan Erik Løkke Otte Vatn

Sakliste

Utvalgs-
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Saker til behandling

PS 16/12 Kulturplan 2013 - 2025

PS 17/12 Bibliotekplan 2013 - 2017

PS 18/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

PS 19/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 20/12 Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016



Saker til behandling

PS 16/12 Kulturplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013-25 vedtas med følgende endring:
Kap. 6.9. Festivaler og større arrangement, Tiltak, andre strekpunkt under andre kulepunkt 
endres til:   
- Kunst – og kulturfestivaler som representerer høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå, som 

Soddjazz, Midtnordisk kunstfestival og Kortreist Dansefestival

2. Kulturplanen legges til grunn for kulturarbeidet og kulturutviklingen i Inderøy kommune i 
planperioden

3. Innspill som vedrører Inderøy kulturskole tas inn som en del av plangrunnlaget ved utarbeidelse 
av plan for kulturskolen

4. Innspill vedrørende etablering av Remida-senter behandles som egen sak

5. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 2013 - 2025.

PS 17/12 Bibliotekplan 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Utkast til bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 vedtas med følgende endring:  
Kap. 2, Visjon og overordnet målsetting, Visjon:
«INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede -gratis 
og for alle» erstattes med «Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede»

2. Bibliotekplanen legges til grunn for bibliotekarbeidet og bibliotekutviklingen i Inderøy 
kommune i planperioden



3. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:
Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved 
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:

Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved 
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.

PS 18/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012:

Otte Vatn foreslo: Eldres råd sine møter starter fortrinnsvis kl. 13.00.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Otte Vatn sitt forslag enstemmig.



Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas med følgende endring:
Eldres råd sine møter starter fortrinnsvis kl. 13.00.

PS 19/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Eldres råd - 15.11.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 20/12 Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp

3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

8. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 
2013 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

9. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i 
henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. 
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.



10. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk 
i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for 
virksomheter innenfor området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 
1723 Mosvik. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i 
skatteåret.

11. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 
ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 
eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

12. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er kurante, 
begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

13. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 

14. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

15. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med 
slikt tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med 
slikt tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.


