
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 07.05.2013

Tidspunkt: 09:00  -  13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Otte Vatn SP Ragnhild Kjesbu SP
Randi Løkken AP Trond Bjørken AP
Siv Furunes SV Geir Tore Strand AP

Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP
Ann Kristin Wiik Langfjæran KRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Terje Arnevik H

Merknader: Etter møtets slutt var utvalget på besøk ved Sandvollan skole og barnehage.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Bente Molde

Guri K. Falch

Rådmann
Enhetsleder 
helse/rehab/barnevern
Kommuneoverlege 



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Terje Arnevik    Siv Furunes

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 24/13 Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og 
utredningstiltak

PS 25/13 Kulturprisen 2013 - oppnevning av utvalg

PS 26/13 Temasak: Psykososialt team - orientering

PS 27/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 28/13 Ordfører orienterer

PS 29/13 Framtidig legevaktsamarbeid

PS 30/13 Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud 
for personer med funksjonshemming

PS 31/13 Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy



Saker til behandling

PS 24/13 Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og utredningstiltak

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Saksordfører: Steinar Klev 

Tore Huseth ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.



PS 25/13 Kulturprisen 2013 - oppnevning av utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris for 
2013:

2. Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris og avgjør om – og 
eventuelt til hvem – prisen skal tildeles. Utvalget begrunner sin innstilling. 

3. Rådmannen utpeker sekretær.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013 

Saksordfører: Randi Løkken

Rådmannen endret pkt. 2 til å lyde:
Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris. Utvalget begrunner sin 
innstilling.

Arne Bragstad Rannem foreslo flg. medlemmer: Ragnar Nossum og Ann Kristin Wiik Langfjæran
Trond Bjørken foreslo Harald Ness som det tredje medlem.

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt forslag på medlemmer, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013

1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris for 2013: 
Ragnar Nossum, Ann Kristin Wiik Langfjæran, Harald Ness

2. Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris. Utvalget begrunner sin 
innstilling. 

3. Rådmannen utpeker sekretær.

PS 26/13 Temasak: Psykososialt team - orientering

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013 

Temasak: Psykososialt team – orientering.

Enhetsleder Bente Molde orienterte om enheten helse, rehabilitering og barnevern.

Tjenesteleder for psykisk helse og rus, Synnøve Saursaunet orienterte om 
-kompetansen i psykisk helse og rus



-henvendelser/henvisninger
-beskrivelse av tjenesten
-livsområder
-forebyggende tiltak hvor psykisk helse deltar

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 27/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap mai ble lagt på PDF Expert 
og kommunens hjemmeside den 02.05.13.

Rådmannen supplerte sin orientering med
- regnskapet for 2012
- Innherred renovasjon – felles gebyrer
- Åpenhet og tilgjengelighet kommunale tjenester
- Inderøy oppvekst og kultursenter
- Sakshaug gamle skole – klage på vedtak

Randi Løkken stilte spørsmål vedr. 
- velferdspermisjonsreglementet 
- renhold ved Mosvik sykeheim

Arne Bragstad Rannem stilte spørsmål om framdrift/status vedlikehold kommunale bygninger.

Siv Furunes stilte spørsmål om Inderøy oppvekst og kultursenter

Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 28/13 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Ordføreren orienterte om

- Rep.skapsmøte i KomSek og KomRev 07.05.13
- Hilsen fra kommunestyret til Ida Stuberg
- Oppstart av NærUng – alle 8. klassingene ved ungdomsskolen har deltatt.
- Ungdomsrådet – arrangerte rus(s)fri kveld på kulturhuset 30.04.13
- Inderøy oppvekst- og kultursenter
- Problematikken/utfordringene med kortnebbgåsa.
- Toppolitikerkonferanse i regi av KS
- Inderøy v.g. skole – besøk av statsråd Ola Borten Moe i forb. med stemmerettsjubileet

Avstemming:
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 29/13 Framtidig legevaktsamarbeid

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune viderefører dagens samarbeid om legevakt på kveld, natt og helg basert på 
Innherred Interkommunale legevakt IKS.

Samarbeidet evalueres på ny innen utgangen av 2015 basert på erfaringer med praktiseringen 
av samhandlingsreformen generelt og bruken av ø-hjelpsplassene ved DMS spesielt. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013 

Saksordfører: Ragnar Nossum

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013

Inderøy kommune viderefører dagens samarbeid om legevakt på kveld, natt og helg basert på 
Innherred Interkommunale legevakt IKS.

Samarbeidet evalueres på ny innen utgangen av 2015 basert på erfaringer med praktiseringen 
av samhandlingsreformen generelt og bruken av ø-hjelpsplassene ved DMS spesielt. 



PS 30/13 Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud for personer med 
funksjonshemming

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial 
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning  og 
kap 7.0  som omhandler tiltaksplan.

Et konkret forslag til utbyggingsløsning fremmes samtidig med forslag til revisjon av plan. 
Utbyggingsløsningen skal tilfredsstille nasjonale føringer til dimensjonering og 
brukersammensetning, jfr. Husbankens konkretiseringer etter behandlingen av 
Nessjordalternativet.

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig 
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013 

Saksordfører: Otte Vatn

SV og AP v/Harald Ness foreslo slikt forslag til vedtak: 
Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning og
kap 7.0 som omhandler tiltaksplan.

Revisjonen av Boligsosial Handlingsplan, og underliggende dokumenter som skal behandles 
politisk, presiseres ift begrepsbruk og aktuelle brukergrupper. 

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.

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

Rådmannen trakk punkt 2 i forslag til vedtak.

Votering:

Rådmannens reviderte forslag til vedtak enstemmig.



Avstemming:
Rådmannens forslag: 5 stemmer
Harald Ness sitt forslag: 6 stemmer

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial 
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning  og 
kap 7.0  som omhandler tiltaksplan.

Revisjonen av Boligsosial Handlingsplan, og underliggende dokumenter som skal behandles 
politisk, presiseres ift. begrepsbruk og aktuelle brukergrupper. 

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig 
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.

PS 31/13 Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til kvalitetsplan for grunnskolen I Inderøy godkjennes for utsending til høring for 
arbeidstakerorganisasjonene, til skolenes organer og til Inderøy kommunale foreldreutvalg.

Høringsfrist 25 mai 2013

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013 

Saksordfører: Siv Furunes

Heidi Henriksen, oppvekstfaglig rådgiver, Harald Einar Erichsen, rektor/enhetsleder Inderøy 
ungdomsskole, og Rita G. Aarnes, rektor/enhetsleder Mosvik skole, orienterte om planen.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Utkast til kvalitetsplan for grunnskolen I Inderøy godkjennes for utsending til høring for 
arbeidstakerorganisasjonene, til skolenes organer og til Inderøy kommunale foreldreutvalg.

Høringsfrist 25. mai 2013


