
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 18.03.2013

Tidspunkt: 08:30  -  08:50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Otte Vatn SP Ragnhild Kjesbu SP
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Trond Bjørken AP
Randi Løkken AP Geir Tore Strand AP
Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Siv Furunes SV Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Gunn Oddny Olsen Haugen SV

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Gunn Oddny Olsen Per Egil Undersåker

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 19/13 Revidering av kommunens retningslinjer for fri skoleskyss



Saker til behandling

PS 19/13 Revidering av kommunens retningslinjer for fri skoleskyss

Rådmannens forslag til vedtak

Det vedtas følgende nye retningslinjer for betaling av skoleskyss i grunnskolen:

Kommunen betaler som hovedregel ikke skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 
km skoleveg og for elever i 2. – 7. kl. som har mindre enn 4 km skoleveg. Kommunen 
dekker likevel skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg. 

1. Elever i 1.- 7. klasse som må ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er 
tilrettelagt med gang-/sykkelvei. 

2. Elever i 1.- 4. klasse som må ferdes langs fv. 229 og fv. 221 hvor det ikke er tilrettelagt 
med gang-/sykkelvei. 

Ordningen gjøres gjeldende fra 01.04.2013. Merkostnaden for inneværende år – beregnet kr. 
115.000,- - dekkes over formannskapets post  Reservert tilleggsbevilgninger. Rådmannen 
fastsetter detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 18.03.2013:

Saksordfører:  Ragnar Nossum

Skriv datert 11.03.13 fra FAU Utøy skole ble lagt på PDF Expert etter at møteinnkalling ble 
utsendt.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 18.03.2013

Det vedtas følgende nye retningslinjer for betaling av skoleskyss i grunnskolen:

Kommunen betaler som hovedregel ikke skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 
km skoleveg og for elever i 2. – 7. kl. som har mindre enn 4 km skoleveg. Kommunen 
dekker likevel skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg. 

1. Elever i 1.- 7. klasse som må ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er 
tilrettelagt med gang-/sykkelvei. 

2. Elever i 1.- 4. klasse som må ferdes langs fv. 229 og fv. 221 hvor det ikke er 
tilrettelagt med gang-/sykkelvei. 



Ordningen gjøres gjeldende fra 01.04.2013. Merkostnaden for inneværende år – beregnet kr. 
115.000,- - dekkes over formannskapets post  Reservert tilleggsbevilgninger. Rådmannen 
fastsetter detaljert budsjett.


