
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 27.08.2013

Tidspunkt: 09:00  -  14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

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 Ragnar Nossum SP
Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Per Egil Undersåker SP
Terje Arnevik H
Marte Klepp SP

Merknader: Ordføreren åpnet møtet da leder og nestleder hadde forfall. Kommunelovens § 32, pkt. 4, 
sier: Møte i folkevalgte organ ledes av leder eller nestleder, men har begge forfall, velges en særskilt 
møteleder. Ordfører foreslo Arne Bragstad Rannem som møteleder. Han ble enstemmig valgt.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Bente Molde
Heidi Henriksen
Harald Einar Erichsen
Ingrid Stai

Enhetsleder helse/rehab
Rådgiver oppvekst
Rektor Inderøy u-skole
Rektor Sakshaug skole



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Arne Bragstad Rannem Geir Tore Strand   Ragnhild Kjesbu

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 44/13 Tilstandsrapport grunnskole 2012

PS 45/13 Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

PS 46/13 Rapport fra skjenkekontroller 08.06.13

PS 47/13 Temasak: Inderøy oppvekst og kultursenter.                   
Bosetting av flyktninger 2014-2016

PS 48/13 Rådmannen orienterer

PS 49/13 Ordfører orienterer



Saker til behandling

PS 44/13 Tilstandsrapport grunnskole 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Saksordfører: Otte Vatn

Heidi Henriksen, Harald Einar Erichsen og Ingrid Stai redegjorde for saken.

Omforent forslag:
Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering med de endringer som er 
fremkommet i møtet.

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013

Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering med de endringer som er 
fremkommet i møtet.

PS 45/13 Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy godkjennes med følgende merknader som følges opp 
og legges inn i planen.

 Tabellen side 8 bygger på resultater vi ser i tilstandsrapporten for grunnskolen i Inderøy 2012. 
Det vil være naturlig at vi tar inn formuleringer fra tilstandsrapporten som forklarer hva tallene 
uttrykker. Forskjellen på skalaen barnetrinn 1 – 3 og ungdomstrinn 1 -5, for begge trinnene er 
høyeste tall beste score.

 Internasjonalt arbeid bør tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

 Det må beskrives konkret at innsatsområder som er beskrevet i kvalitetsplan skal bidra til å nå 
nivået som tabellen uttrykker. Virksomhetsplan for den enkelte skole skal være enda mer 
konkret på hvordan dette ivaretas på den enkelte skole.

 Kommunestyrets rolle synliggjøres tidligere og tydeligere i dokumentet.

 I innledningskapitlet – eller tilsvarende – refereres overordnede visjoner og verdier, jfr. nylig 
vedtatt samfunnsplan.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Saksordfører:  Siv Furunes

Omforent forslag:
Planen behandles på nytt i neste møte i Hovedutvalg Folk. Innspill fremkommet i møtet tas 
med i det videre arbeidet med planen.

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013

Planen behandles på nytt i neste møte i Hovedutvalg Folk. Innspill fremkommet i møtet tas 
med i det videre arbeidet med planen.

PS 46/13 Rappport fra skjenkekontroller 08.06.13

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra skjenkekontroller utført 8. juni 2013 tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013

Rapport fra skjenkekontroller utført 8. juni 2013 tas til etterretning.

PS 47/13 Temasak: Inderøy oppvekst og kultursenter.  Bosetting av flyktninger 2014-2016

Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Temasak: 
- Bosetting av flyktninger 2014-2016
- Inderøy Bygdebok
- Inderøy oppvekst og kultursenter

Bosetting av flyktninger.
Enhetsleder Frid Bogen orienterte om flyktningetjenesten i Inderøy fra 2001 til i dag. Fra 2003 



ble flyktningetjenesten en egen enhet – Kompetansesenter for  voksne. Tjenesten ble lagt ned i 
2008 pga. nedgang i asylsøkere, mindre etterspørsel, men gjenopptatt i 2010.

Fra Grong kommune:
Flyktningekonsulent Monica Jamt, orienterte om bosetting av flyktninger, rammefaktorer, 
gode grep gjort i kommunen, integrering i lokalsamfunnet, bolyst-prosjektet, kommunale 
utviklingsmidler, bosetting av enslig mindreårige, introduksjonsprogram m.m.

Avdelingsleder for boligavdelingen, Sigve Hallager, orienterte om boligpolitikken i Grong 
kommune, boligtilbud, egnede boliger til bosetting, bosetting og oppfølging av leieforhold, 
bygge boliger, finansiering, relaterte prosjekter m.m.

Inderøy bygdebok.
Morten Olsen Haugan, medlem av Bygdeboknemnda, orienterte om bygdeboka; en tilhørighet, 
stolthet som vi eier sammen. Han redegjorde for tidligere utgitte bygdebøker og 
planene/arbeidet med utgivelse av en ny bygdebok, i tre bind.

Inderøy oppvekst og kultursenter.
Rådmannen redegjorde for arbeidet som er gjort og hvordan legge opp strategien framover 
med sluttbehandling i desember.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Redegjørelsene tatt til orientering.

PS 48/13 Rådmannen orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013: 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap august 2013 ble lagt på PDF 
Expert og kommunens hjemmeside den 22.08.2013.

Rådmannen supplerte med
- investeringsprosjekter

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.





Saker til behandling

PS 49/13 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Ordføreren orientert om
- mange arrangement i sommer
- båtkjøring i Straumen. Administrasjonen bes om å starte arbeidet med utarbeidelse av en lokal
  forskrift.
- mange arrangement i forbindelse med stortingsvalget 2013
- vegforum E6-banesamarbeidet
- Inderøy oppvekst og kultursenter – status.
- Rosa lyskastere ved Rådhuset i forbindelse med brystkreftaksjonen i oktober
- Nils Aas Kunstverksted, ny leder, utviklingsplaner
- Salgsstart i Åsen boligfelt

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.


