
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 20.11.2012

Tidspunkt: 09:00  -  13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Otte Vatn SP Ragnhild Kjesbu SP
Trond Bjørken AP Randi Løkken 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 Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Terje Arnevik H

Merknader:  Arne B. Rannem fratrådte møtet etter behandlingen av sak 76/12 og som varamedlem 
møtte Marte Klepp.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann 
Bente Molde Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Ragnhild Kjesbu   Harald Ness

Sakliste

Utvalgs-
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Untatt

off.

Saker til behandling

PS 71/12 Delegeringsreglement Inderøy kommune

PS 72/12 DMS Inn-Trøndelag - Endringer i vertskommuneavtalen 
mellom Steinkjer kommune og samarbeidskommunene 
Inderøy, Verran og Snåsa.

PS 73/12 Overordnet plan for kommunal krisehåndtering og Plan for 
helsemessig og sosial beredskap

PS 74/12 Kulturplan 2013 - 2025

PS 75/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - klage på vedtak

PS 76/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

PS 77/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 78/12 Ordfører orienterer

PS 79/12 Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016



Saker til behandling

PS 71/12 Delegeringsreglement Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Saksordfører:  Arne B. Rannem 

Arne B. Rannem foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.

Avstemming:
Arne B. Rannem sitt forslag: Enstemmig.

Rådmannens forslag med Arne B. Rannem sitt endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas med slik endring:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.

PS 72/12 DMS Inn-Trøndelag - Endringer i vertskommuneavtalen mellom Steinkjer kommune 
og samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa.

Rådmannens forslag til vedtak

1. De foreslåtte endringer i vertskommuneavtalen for DMS Inn-Trøndelag vedtas.

2. Det gjennomføres en utredning våren 2013 om fremtidig lokalisering og organisering av 
legevaktsamarbeidet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

3. De foreslåtte endringer i vertskommuneavtalen for DMS Inn-Trøndelag vedtas.

4. Det gjennomføres en utredning våren 2013 om fremtidig lokalisering og organisering av 
legevaktsamarbeidet.

PS 73/12 Overordnet plan for kommunal krisehåndtering og Plan for helsemessig og sosial 
beredskap

Rådmannens forslag til vedtak

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial 
beredskap» vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører: Hermod Løkken
Endringsforslag fremmet i møtet til Overordnet plan – pkt. 2.3 – Kommunens kriseledelse  -
Kriseledelsen består av - 6 kulepunkt:  Skal vurderes: Lensmann / lokalt politi: 
«skal vurderes» strykes.

Avstemming

Det ble stemt over forslag fremmet i møtet og rådmannens forslag.
Forslag fremmet i møtet vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial 
beredskap» vedtas med endringer fremmet i møtet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Saksordfører: Harald Ness 

Harald Ness forslo slikt tillegg:
Det som står om øvelse, gjennomføres.

Avstemming:

Harald Ness sitt forslag: Enstemmig.
Rådmannens forslag med Harald Ness sitt tillegg, enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial
beredskap» vedtas med slikt tillegg:
Det som står om øvelse, gjennomføres.

PS 74/12 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.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Innspill til kulturplanen fra Inderøy kunstforening datert 06.11.2012 ble utdelt i møtet.

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.



Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 
2013 - 2025.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Ordførerens forslag:  Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Saken utsettes.

PS 75/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i formannskapets sak 129/12 opprettholdes.

Klagen oversendes klageutvalget (kommunestyret) for endelig behandling.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører:  Otte Vatn

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Vedtak i formannskapets sak 129/12 opprettholdes.

Klagen oversendes klageutvalget (kommunestyret) for endelig behandling.

PS 76/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksorfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

PS 77/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Rådmannen orienterte om
- den skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap – ingen denne måned pga. 
   budsjettarbeidet.
- flyktningetjenesten – nye inntak.
- ny administrativ organisering 

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 78/12 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Ordføreren orienterte om

- Framtidig organisering av helsesamarbeidet.
Åpning av «Bedringens veg» i Framverran den 17.11.12

- Fylkesvegplan – kommunens uttalelse.

- Omdømmeskolen – en samling gjenstår.

- Inderøy Næringsforening – 20 år

- Høstkonferansen KS den 22. og 23. november.

- Inderøy kultur og oppvekstsenter

- Julemarked i Straumen

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 79/12 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 %.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. 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. 

10. 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.

11. 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.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

1 .Møtet viser til kap. 9.4 i budsjettforslaget og ber om at sak om bofellesskap på Nessjordet 
legges fram for rådet for likestilling av funksjonshemmede til uttalelse før politisk behandling.

2. Arvid Nervik fremmet forslag om at 50% reduksjon av  betalingssatser for brøyting og strøing 
for alderspensjonister også skal gjelde funksjonshemmede.

3. Arvid Nervik fremmet forslag om at det legges fastdekke på alle gangstier i kommunen slik at 
de blir fremkommelig for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

4.  Hans Henrik Nørholm fremmet forslag om følgende uttalelse under kap 8.5.2. Aktivisering 
og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede:  Rådet ber om at det i løpet av 2013 
foretas en evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene i Et sted å være og på Hyggestua.

5.  Han Henrik Nørholm fremmet forslag om følgende uttalelse under kap. 8.5.2 Psykiatri og 
tilbud til personer med rusproblem: Behovet er større etter kommunesammenslåingen, og vi 
ber om at stillingen som faller ut i psykososialt team ved naturlig avgang, ikke fases ut. 

Avstemming

Det ble stemt punktvis:
Pkt. 1:  Enstemmig  som forslag fremmet i møtet
Pkt. 2:  Forslaget falt med 5 stemmer mot og 1 stemme for
Pkt. 3:  Enstemmig som forslag fremmet i møtet
Pkt 4:   Enstemmig som forslag fremmet i møtet
Pkt. 5:  Forslaget vedtatt med 4 stemmer for og 2 stemmer mot.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

 Møtet viser til kap. 9.4 i budsjettforslaget og ber om at sak om bofellesskap på Nessjordet
legges fram for rådet for likestilling av funksjonshemmede til uttalelse før politisk behandling.

 Rådet ber om at det legges fastdekke på alle gangstier i kommunen slik at de blir fremkommelig 
for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

 Rådet ber om at det i løpet av 2013 foretas en evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene 
i Et sted å være og på Hyggestua (kap. 8.5.2 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og 
funksjonshemmede)  

 Behovet er større etter kommunesammenslåingen, og vi ber om at stillingen som faller ut i 
psykososialt team ved naturlig avgang, ikke fases ut (kap. 8.5.2 Psykiatri og tilbud til personer 
med rusproblem)



Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen
Møteleder under saksordførers presentasjon: Izabela Vang
Forslag fremmet  i møtet:
Hovedutvalg natur ber om at følgende kuleplunkt tas med i  den videre behandlingen av budsjettet: 

 Øke rammene på veg med minimum 2 mill. årlig i økonomiplanen.

Avstemming

Rådmannens forslag med kulepunkt fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

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 %.

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

5. 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.

6. 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.



7. 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.

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

9. 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. 

10. 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.

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

 Øke rammene på veg i økonomiplanen med minimum 2 mill. årlig .

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører:  Ragnar Nossum

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medlem av Inderøy museums- og 
historielag og fratrådte møtet.

Votering:
Otte Vatn ble enstemmig erklært habil for behandling av saken og tiltrådte møtet igjen.

Harald Ness foreslo:
"Åpne" kulturskolen - 370 000 til kulturskolen. Redusere avsetningene tilsvarende.

Siv Furunes foreslo:  Musikkorganisasjonene – tilskudd bør økes.

Geir Tore Strand foreslo:
Innspill på at det må opprettes et fond hvor velforeningene som betaler strømregningen på gatelysene 
selv, kan søke om støtte til denne utgiften.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med de innspill fremkommet i møtet.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

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 %.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. 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. 

10. 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.

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


