
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 05.02.2013

Tidspunkt: 09:00  -  14:45

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 Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF
Randi Løkken AP Siv Furunes SV
Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Mads Arild Nervik AP
Tove Wang AP
Jon Arve Hollekim

Merknader: Per Kvistad Uddu orienterte om InderøyFest – status økonomi, utvikling m.m.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Harald Einar Erichsen Rektor/enhetsleder
Ingrid Stai Skjesol Rektor/enhetsleder
Per Arne Olsen Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Tove Wang Arne Bragstad Rannem

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/13 Temasak: Spesialundervisning - oppdatering.  Oppdatert 
kvalitetsplanutkast skole.

PS 2/13 Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroll 7. og 8. desember 
2012

PS 3/13 Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av 
terapiridning

PS 4/13 Kreativt gjenbrukssenter - Remidasenter - Flyndra as

PS 5/13 Budsjett 2013.  Fordeling av tilskudd innen kulturområdet.

PS 6/13 Støtte til større kulturarrangement og tiltak

PS 7/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

RS 1/13 Alkolås - for trafikksikker transport

PS 8/13 Ordfører orienterer



Saker til behandling

PS 1/13 Temasak: Spesialundervisning - oppdatering.  Oppdatert kvalitetsplanutkast skole.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Tema: 
Spesialundervisning – oppdatering. Kommer tilbake til dette tema.

Kvalitetsplan for grunnskolen – oppdatering.  

Orientering/innledning v/rådgiver oppvekst Heidi Henriksen.
En orientering ble også gitt av rektorene ved Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole, Harald 
Einar Erichsen og Ingrid Stai.

Etterpå ble det åpnet for debatt.   Mange gode innspill og relevante tilbakemeldinger ble gitt 
og som tas med i det videre arbeidet med planen.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.  Innkomne innspill tas med i det videre arbeidet med planen.

PS 2/13 Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroll 7. og 8. desember 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 7. og 8. desember 2012 tas til 
etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 7. og 8. desember 2012 tas til 
etterretning.



PS 3/13 Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av terapiridning

Rådmannens forslag til vedtak

Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning.

Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse 
vurderes og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014.

Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning.

Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse 
vurderes og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014.

Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805. 

PS 4/13 Kreativt gjenbrukssenter - Remidasenter - Flyndra as

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune ser positivt på Flyndra A/S sine planer om etablering av et Remidasenter og 
vektlegger det regionale perspektiv.

2. Inderøy kommune er innstilt på og medvirke til etableringen gjennom stimulering og bruk så langt 
dette ikke medfører økte kostnader for kommunen eller går på bekostning av prioritert bruk av 
andre tilbud i kommunen.

3. Det er en ubetinget forutsetning at Flyndra A/S ikke tar økt økonomisk risiko i forbindelser med 
prosjekt eller etablering.

4. Rådmannen får fullmakt til å undertegne en intensjonsavtale som ivaretar punktene 1 til tre over.



  

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013 

Saksordfører:  Otte Vatn

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

5. Inderøy kommune ser positivt på Flyndra A/S sine planer om etablering av et Remidasenter og
vektlegger det regionale perspektiv.

6. Inderøy kommune er innstilt på og medvirke til etableringen gjennom stimulering og bruk så langt 
dette ikke medfører økte kostnader for kommunen eller går på bekostning av prioritert bruk av 
andre tilbud i kommunen.

7. Det er en ubetinget forutsetning at Flyndra A/S ikke tar økt økonomisk risiko i forbindelser med 
prosjekt eller etablering.

8. Rådmannen får fullmakt til å undertegne en intensjonsavtale som ivaretar punktene 1 til tre over.

Otte Vatn fratrådte møtet.

PS 5/13 Budsjett 2013.  Fordeling av tilskudd innen kulturområdet.

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2013 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Saksordfører:  Harald Ness 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2013 vedtas.



PS 6/13 Støtte til større kulturarrangement og tiltak

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende større kulturarrangement og tiltak gis støtte i 2013:

a) Søknad nr. 1, Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 

Inderøy kommune støtter jubileet med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

b) Søknad nr. 4, Soddjazz.

Soddjazz tildeles kr. 50 000,- i tråd med vedtatt budsjett. Søknad om økt tilskudd imøtekommes 
ikke.

c) Søknad nr. 6, Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria. 

Inderøy kommune støtter prosjektet med kr. 40 000,-. Tilskudd dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon.

d) Søknad nr. 7, Mosvik teaterlag, Martin Kvennavika.

Inderøy kommune støtter teaterproduksjonen med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 
avsatt til formannskapets disposisjon.  

e) Søknad nr. 10. Inderøysommer.

Se sak 5/13 (Folk) Budsjetteres innenfor rammen av faste driftstilskudd med kr. 70.000,-

f) Søknad nr. 11, Kunst i Festival.

Inderøy kommune støtter Kunst – i festival med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 
til formannskapets disposisjon.

g) Søknad nr. 12, Inderøyfest.

Inderøy kommune støtter Inderøyfest med kr. 390 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon.

h) Søknad nr.13, Kortreist Dansefestival.  

Inderøy kommune støtter Kortreist Dansefestival med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 
avsatt til formannskapets disposisjon.

i) Søknad 15, Landsstevnet Norges Bygdeungdomslag 

Inderøy kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne med kr. 60 000,-. Tilskuddet
dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av 
rådmannen.

j) Søknad nr. 2, Taekwando Høstleir, søknad nr. 5, Koret på Våja, Jubileumsforestilling, søknad nr. 

8, Kvennavikdåggån og søknad nr. 14 Båttreff. 



Arrangementene ytes tilskudd på til sammen kr. 45 000,-. Beløpet dekkes innenfor rammen for
vedtatt kulturbudsjett 2013.  Se egen sak 5/13(Folk) – 3850 Aktivitetstilskudd. Endelig fordeling 
fastsettes administrativt.

Støtte til andre kulturtiltak:

a) Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, Støtte til drift, søknad nr.17, Per Kvistad Uddu, Gullalderen og 

søknad nr.18, Sund Folkehøgskole, Renovering av flygel, prioriteres ikke. 

Vedrørende søknad nr. 16 henvises til generelt tilskudd til kirken i vedtatt budsjett.

b) Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti. 

Inderøy kommune støtter bokprosjektet med kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

c) Søknad nr. 20, e@. Økt driftsstøtte. 

Se egen sak 5/13. (Folk) . Tilskudd E@.

d) Søknad nr. 21, Fjord- og Jektnemnda. Økt driftsstøtte til Jekta Pauline.

Se sak 5/13. (Folk) .

e) Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia.

Inderøy Idrettslag, alpingruppa, må bearbeide dokumentasjon av planer, inkludert 
finansieringsplan, i forhold til søknaden om spillemidler. Det forutsettes avklaringer rundt dette 
spørsmålet før eventuelt kommunalt tilskudd kan behandles.

f) Søknad nr. 23. Sommeravisa.

Inderøy kommune yter tilskudd til Sommeravisa på kr. 60 000,- i 2013.

Kostnader dekkes på følgende måte:
- kr. 30 000,- dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon

- Kr. 30 000,- dekkes av samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020

g) Søknad nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Midler til utvikling av regionalt dansesenter. 

Søknaden behandles som egen sak for Næringsfondet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013 

Saksordfører:  Harald Ness

Randi Løkken tok opp spørsmålet om sin habilitet da hun er leder i Mosvik teaterlag og 
fratrådte møtet.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for å behandle saken.

Ragnhild Kjesbu tok opp spørsmålet om sin habilitet da hun er styremedlem i Inderøy i.l. og 
fratrådte møtet.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for å behandle saken.



Karen Elise W. Langfjæran tok opp spørsmålet om sin habilitet da hun er i styret i InderøyFest 
og fratrådte møtet.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for å behandle saken.

Harald Ness foreslo slik endring:   
Støtte til andre kulturtiltak:
Nytt pkt. h)
Søknad nr. 17; Fotballen i Inderøy, boka Gullalderen, tildeles kr 20.000,- . Tilskuddet dekkes av 
formannskapets tilleggsbevilgning.

Harald Ness foreslo slikt tillegg:
Hovedutvalg Folk ber formannskapet se nærmere på søknad nr. 12, InderøyFest, å vurdere 
tilskuddsbeløpet på nytt.

SV v/Siv Furunes foreslo slikt tillegg:
Hovedutvalg Folk ber om at InderøyFest har flere arrangement og aktiviteter for barn og unge.

Votering:
Harald Ness sitt forslag vedr. søknad nr. 17:  4 stemte for forslag, 3 stemte imot.
Harald Ness sitt forslag vedr. søknad nr. 12:  Enstemmig.
Siv Furunes sitt forslag:  Enstemmig

Avstemming:

Rådmannens forslag med vedtatte tillegg, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

Følgende større kulturarrangement og tiltak gis støtte i 2013:

k) Søknad nr. 1, Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 

Inderøy kommune støtter jubileet med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

l) Søknad nr. 4, Soddjazz.

Soddjazz tildeles kr. 50 000,- i tråd med vedtatt budsjett. Søknad om økt tilskudd imøtekommes 
ikke.

m) Søknad nr. 6, Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria. 

Inderøy kommune støtter prosjektet med kr. 40 000,-. Tilskudd dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon.

n) Søknad nr. 7, Mosvik teaterlag, Martin Kvennavika.

Inderøy kommune støtter teaterproduksjonen med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 
avsatt til formannskapets disposisjon.  

o) Søknad nr. 10. Inderøysommer.

Se sak 5/13 (Folk) Budsjetteres innenfor rammen av faste driftstilskudd med kr. 70.000,-

p) Søknad nr. 11, Kunst i Festival.



Inderøy kommune støtter Kunst – i festival med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 
til formannskapets disposisjon.

q) Søknad nr. 12, Inderøyfest.

Inderøy kommune støtter Inderøyfest med kr. 390 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon.

r) Søknad nr.13, Kortreist Dansefestival.  

Inderøy kommune støtter Kortreist Dansefestival med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 
avsatt til formannskapets disposisjon.

s) Søknad 15, Landsstevnet Norges Bygdeungdomslag 

Inderøy kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne med kr. 60 000,-. Tilskuddet
dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av 
rådmannen.

t) Søknad nr. 2, Taekwando Høstleir, søknad nr. 5, Koret på Våja, Jubileumsforestilling, søknad nr. 

8, Kvennavikdåggån og søknad nr. 14 Båttreff. 

Arrangementene ytes tilskudd på til sammen kr. 45 000,-. Beløpet dekkes innenfor rammen for
vedtatt kulturbudsjett 2013.  Se egen sak 5/13(Folk) – 3850 Aktivitetstilskudd. Endelig fordeling 
fastsettes administrativt.

Støtte til andre kulturtiltak:

h) Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, Støtte til drift, og søknad nr.18, Sund Folkehøgskole, Renovering av 

flygel, prioriteres ikke. 

Vedrørende søknad nr. 16 henvises til generelt tilskudd til kirken i vedtatt budsjett.

i) Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti. 

Inderøy kommune støtter bokprosjektet med kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 
formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

j) Søknad nr. 20, e@. Økt driftsstøtte. 

Se egen sak 5/13. (Folk) . Tilskudd E@.

k) Søknad nr. 21, Fjord- og Jektnemnda. Økt driftsstøtte til Jekta Pauline.

Se sak 5/13. (Folk) .

l) Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia.

Inderøy Idrettslag, alpingruppa, må bearbeide dokumentasjon av planer, inkludert 
finansieringsplan, i forhold til søknaden om spillemidler. Det forutsettes avklaringer rundt dette 
spørsmålet før eventuelt kommunalt tilskudd kan behandles.

m) Søknad nr. 23. Sommeravisa.

Inderøy kommune yter tilskudd til Sommeravisa på kr. 60 000,- i 2013.



Kostnader dekkes på følgende måte:
- kr. 30 000,- dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon

- Kr. 30 000,- dekkes av samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020

n) Søknad nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Midler til utvikling av regionalt dansesenter. 

Søknaden behandles som egen sak for Næringsfondet.

Støtte til andre kulturtiltak:
Nytt pkt. h)
Søknad nr. 17; Fotballen i Inderøy, boka Gullalderen, tildeles kr 20.000,- . Tilskuddet dekkes av 
formannskapets tilleggsbevilgning.

Hovedutvalg Folk ber formannskapet se nærmere på søknad nr. 12, InderøyFest, å vurdere 
tilskuddsbeløpet på nytt.

Hovedutvalg Folk ber om at InderøyFest har flere arrangement og aktiviteter for barn og unge.

Randi Løkken, Ragnhild Kjesbu og Karen Elise W. Langfjæran tiltrådte møtet igjen.

PS 7/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Rådmannens skriftlige orientering, med vedlegg, til hovedutvalg og formannskap ble lagt på 
PDF Expert den 01.02.13. 

Rådmannen supplerte sin orientering med:
- Mosvik skole – status
- Inderøy oppvekst og kultursenter – status
- Innbyggerundersøkelsen – statistiske resultater.
- Ansettelse i ledig legestillingshjemmel/kommuneoverlegestilling – status
- Bofellesskapet på Nessjordet, vedlegg.

Harald Ness foreslo slikt vedtak:
Rådmannens orientering med vedlegg tas til orientering.
Administrasjonen pålegges snarest råd å utarbeide et skisseprosjekt for bygging av boliger for 
utviklingshemmede som;
1. Er i tråd med nasjonale føringer på området.
2. Prosjektet gjennomføres i forståelse og samarbeid med NFU.  Administrasjonen holder 
Hovedutvalg Folk løpende orientert om framdriften i prosjektet.

Lederen ba om gruppemøte og møtet ble satt igjen etter 10 minutter.

Votering:
Harald Ness sitt forslag: 5 stemte for forslaget, 5 stemte imot. Forslaget falt med lederens 
dobbeltstemme. 

Siv Furunes stilte følgende spørsmål:



Kulturprisen 2012 – status.
Ledige lederstillinger – ansettelser.
Ufrivillig deltid – status.

Ann-Kristin W. Langfjæran stilte spørsmål om Kroa produkter i Mosvik.

Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 1/13 Alkolås - for trafikksikker transport



Saker til behandling

PS 8/13 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013 

Saken utgår da ordfører er fraværende.


