
Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 22.05.2013

Tidspunkt: 09:00  -  12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP Otte Vatn SP
Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Ragnhild Kjesbu SP Per Egil Undersåker SP
Signar Tormod Berger AP Harald Ness AP
Lise Eriksen, permisjon fram til 10.45 AP Lena Oldren Heggstad AP
Ingrid Alstad AP Bjarne Kvistad AP
Geir Tore Strand AP Laila Roel AP
Siv Furunes SV Øyvind Treider Olsen V
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H
Izabela Vang H Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Steinar Klev SP
Ida Lise Letnes SP Ingrid Melhus SP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Trond Bjørken AP
Mads Skaugen
Ingrid Alstad

SV
AP

Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Karen E. Wiik Langfjæran

KRF
SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Kjetil Helgesen SP
Hermod Løkken AP
Bente Kvam AP
Per Morten Kvam SP
Jørgen Røflo SP
Tor S. Elnan SV
Berit Slåttnes Aune
Eivind Fossum

KRF
AP



Merknader: Før møtets start møtte brannsjef Håvard By og styreleder Per Tore Bratberg fra Inn-
Trøndelag Brannvesen og orienterte om bl.a. organisering,  representantskap og styre, mål og 
utfordringer, økonomi m.m.
Saklisten: Det ble enstemmig enighet om å behandle sak nr. 20/13 først.
Før møtets start leste ordfører Trine Berg Fines et dikt av Andre Bjerke; «Kjerringa mot strømmen» og 
etterpå sang kommunestyret; «Menuett i mai».

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Grethe H. Aasen

Rådmann
KomRev Trøndelag IKS

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Trine Berg Fines Siv Furunes   Ragnar Nossum

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 18/13 Framtidig legevaktsamarbeid

PS 19/13 Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud 
for personer med funksjonshemming

PS 20/13 Flyndra AS - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon

PS 21/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012

PS 22/13 Skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune -
Kontrollrapport og årsrapport 2012

PS 23/13 Referatsaker og delegerte saker

RS 2/13 Kontrollutvalget - besøk ved kommunale avdelinger -
oppfølging



Saker til behandling

PS 18/13 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. 

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2013 

Saksordfører: Ragnar Nossum

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2013

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 19/13 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: Ragnar Nossum

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 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.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2013 

Saksordfører: Otte Vatn

Otte Vatn 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.

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

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 (kategorier funksjonshemmede) og tilbud til aktuelle 
brukergrupper. 

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

Jostein Gjermstad foreslo saken utsatt.

Votering:
Jostein Gjermstad sitt forslag fikk en stemme.



Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag: Enstemmig vedtatt.
Harald Ness sitt forslag: Falt, 17 stemte imot.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2013

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.

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

Lise Eriksen tiltrådte møtet.

PS 20/13 Flyndra AS - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber om at anbefalingene i rapportens kap. 
     3.5 og 4.5 blir fulgt opp.

2. Generelt bør det settes større fokus på å følge med situasjonen i selskap med kommunale 
     eierinteresser.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2013 

Saksordfører: Harald Ness

Avstemming:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2013

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber om at anbefalingene i rapportens kap.   
     3.5 og 4.5 blir fulgt opp.

2. Generelt bør det settes større fokus på å følge med situasjonen i selskap med kommunale 
     eierinteresser.

PS 21/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.



Behandling i Kommunestyret - 22.05.2013 

Saksordfører:  Harald Ness

Avstemming:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2013

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

PS 22/13 Skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune - Kontrollrapport og årsrapport 
2012

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2012 til 
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i   
    Inderøy kommune til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2013 

Saksordfører: Petter Vesterås

Avstemming:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2013

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2012 til 
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i 
    Inderøy kommune til orientering.



PS 23/13 Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Kommunestyret - 22.05.2013 

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2013:

Redegjørelsen/framlagt skriv tatt til orientering.

RS 2/13 Kontrollutvalget - besøk ved kommunale avdelinger - oppfølging


