
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 24.09.2013

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
Geir Tore Strand AP Trond Bjørken AP
Harald Ness AP Siv Furunes SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Randi Løkken AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP
Ann Kristin Wiik Langfjæran KRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Liv-Inger Kvam Frøseth AP
Unni Melting V

Merknader: Det ble fremmet forslag til kandidat til fylkets kulturpris 2013.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Bente Molde
Per Arne Olsen
Laila Roel
Ida Stuberg
Randi Tessem

Enhetsleder helse/rehab/barnevern
Enhetsleder bistand og omsorg
Leder Kontrollutvalg
Ordfører
Assisterende rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
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Saker til behandling

PS 50/13 Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

PS 51/13 Inderøy skipark - revidert avtale

PS 52/13 Rapport fra skjenkekontroller 31.08.13

PS 53/13 Temasak: Samhandlingsreformen - evaluering.  Inntrøndelag 
Helsehus - framdriftsplan

PS 54/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 55/13 Ordfører orienterer

PS 56/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

PS 57/13 Utredning skolestruktur 2013, eventuelle endringer i 
skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag -
uttalelse

PS 58/13 Boligsosial handlingsplan 2012 - 2018 - revidering

PS 59/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 
31.08.2013

PS 60/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - prioriteringer



Saker til behandling

PS 50/13 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.

Internasjonalt arbeid tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

Kommunestyrets rolle synliggjøres fremst i dokumentet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Saksordfører: Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

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

 Internasjonalt arbeid tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

 Kommunestyrets rolle synliggjøres fremst i dokumentet.

PS 51/13 Inderøy skipark - revidert avtale

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et midlertidig 
lån på kr. 5.028.000 til forskottering av spillemidler og momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er Inderøy 
kommune innstilt på og kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt tilskudd. Øvre 
ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt kompensasjon 
for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over disposisjonsfondet.



5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i vedlagte 
utkast til avtale.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et midlertidig 
lån på kr. 5.028.000 til forskottering av spillemidler og momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er Inderøy 
kommune innstilt på og kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt tilskudd. Øvre 
ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt kompensasjon 
for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over disposisjonsfondet.

5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i vedlagte 
utkast til avtale.

PS 52/13 Rapport fra skjenkekontroller 31.08.13

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra skjenkekontroller utført 31. august 2013 tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013 

Saksordfører: Arne B. Rannem

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Rapport fra skjenkekontroller utført 31. august 2013 tas til etterretning.



PS 53/13 Temasak: Samhandlingsreformen - evaluering.  Inntrøndelag Helsehus -
framdriftsplan

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Tema: 
-Inn-Trøndelag Helsehus – framdriftsplan
Enhetsleder Bente Molde orienterte om utredning av Inn-Trøndelag Helsehus – organisering, 
innhold, prioriterte tjenester m.v. 

-Samhandlingsreformens økonomi.
Rådmannen orienterte om samhandlingsreformens økonomi -
Medfinansiering sykehus – budsjettert 7,25 mill.kroner
Overliggere – ikke budsjettert (regnskapsført 65.000)
Distriktsmedisinsk senter – 1.350 – 16 plasser
Konvertert til 12+4, med 4 øyeblikkelig hjelp plasser. 
Øyeblikkelig hjelp – statlig støtte 775.000,-.
Prosjekter – så langt støttet av staten
Fellessatsninger – konsekvens av samhandlingsreformen

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 54/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap i september ble lagt på PDF Expert 
og kommunens hjemmeside 19.09.13.

Otte Vatn stilte spørsmål om tilgjengeligheten til legetjenesten.
Siv Furunes stilte spørsmål om boliger med livsløpsstandard og det å få bu lengre hjemme m.m.
Harald Ness stilte spørsmål om prosjekt «Livsgleder for eldre».
Arne B. Rannem stilte spørsmål om planer for parkering ved Sandvollan skole og barnehage.
Trond Bjørken stilte spørsmål om praksis for å ha TV på rommene på institusjon.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 55/13 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Ordføreren orienterte om
- Inderøy oppvekst og kultursenter - besøk av kunnskapsministeren den 23.09.13 ved Inderøy 
videregående skole
-Legater – avvikling
-Vekstbedrifter – samarbeid
-Flyndra har invitert til styringsseminar – fire politikere invitert
-Folkevalgtopplæring 14. og 15. november
-Fylkets kulturpris – forslag til kandidat - frist 1. oktober  

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 56/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med inntil 
30 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart og igangsette planlegging av et utvidet botilbud –i 
kommunal eller privat regi.  Planleggingen sees i sammenheng med utvidelse av botilbudet til 
flyktninger, se egen sak.

3. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten med 
kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

4. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 mill. 
kroner innen utgangen av 2016.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Otte Vatn

Rådmannen trakk siste setning i pkt. 2 i forslag til vedtak.



Siv Furunes foreslo i pkt. 1: …med inntil 40 i perioden 2014-2016

Avstemming:

Rådmannens forslag med endring i pkt. 2 samt Siv Furunes sitt endringsforslag i pkt. 1, 
enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

1. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med inntil
40 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart å igangsette planlegging av et utvidet botilbud –i 
kommunal eller privat regi.  

3. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten med 
kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

4. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 mill. 
kroner innen utgangen av 2016.

PS 57/13 Utredning skolestruktur 2013, eventuelle endringer i skolestrukturen for 
videregående opplæring i Nord-Trøndelag - uttalelse

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksutredningen vedtas som Inderøy kommunes uttalelse til fylkeskommunens 
skolestrukturutredning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Saksordfører: Ragnar Nossum 

Rådmannen trakk sitt forslag til vedtak.

Omforent forslag til uttalelse fra tverrpolitisk arbeidsgruppe ble framlagt i møtet og lyder:

Fylkeskommunen har anmodet Inderøy kommune om en utredning av konsekvenser for kommunen 
dersom endringer i skolestrukturen for videregående opplæring fører til en nedleggelse av Inderøy 
videregående skole. Dette er kommunens svar.

Historikk 
Inderøy videregående skole har vært i virksomhet på Inderøy i 30 år. Skolen har i disse årene bidratt til 
talentutvikling til beste for samfunnet – fylke og kommune. Inderøy videregående skole har alltid vært 
opptatt av kvalitet og mangfold. 



Inderøy videregående skole har vært med på å forme Inderøy som den kulturkommunen den framstår 
som i dag. Inderøy videregående skole har vært med på å forme kunstnere som gjør suksess nasjonalt 
og internasjonalt. Vi registrerer ut fra tilbakemeldinger landet rundt at de elevene som ikke velger 
utøvende kunst som yrkesvalg, blir svært mange kulturressurspersoner som korpsdirigenter, 
musikkinstruktører i kulturskoler og ledere for lokale kulturarrangement i de kommuner de bosetter 
seg.

Det er over tid systematisk bygget opp et godt pedagogisk miljø for musikk, dans og drama. Skolens 
resultater er uomtvistelig. Elevtilfredsheten er høy. Frafallsprosenten er lav. Det oppfattes at miljøet 
ved skolen og omgivelser stimulerer, inspirerer og utfordrer den kreative eleven på en meget positiv 
måte. Det siste året har dessuten søkermassen fra Inderøy kommune til skolen økt betraktelig, og vi 
registrerer også at kommunens innbyggertall øker utover SSBs framskrivninger fra 2012. Fra høsten 
2013 startet 76 førsteklassinger i kommunen sine skoleløp, det er 8 flere enn forventet da det 
kommunale budsjettet og økonomiplanen ble vedtatt før jul 2012. Fra 01.01.13 fram til 01.07.13 har 
innbyggertallet økt fra 6692 til 6723. Av SSB prognosene utarbeidet 2012 framgår det en forventning 
om 6652 innbyggere i 2013 og 6628 innbyggere i 2014 med moderat vekst.

I Inderøysamfunnet inngår kompetanse- og kulturvirksomheten Inderøy Videregående skole i et utvidet 
kultur- og kulturbasert næringsmiljø - i samarbeid og samhandling med næringsliv og samarbeid med 
flere lokale institusjoner.

Dette miljøet har lagt grunnlaget for et bredt kulturtilbud – rettet mot så vel land, region som
kommune. Som eksempler kan nevnes Inderøysommer, Midt- Norsk kunstfestival, Inderøyfest, Soddjazz 
og Kortreist dansefestival. Det er utvilsomt at eksistensen av Inderøy Videregående skole i sin tid var 
avgjørende for kåringen av Inderøy kommune som årets kulturkommune; en kåring som også bidrog til 
å markere Nord-Trøndelag som et kulturfylke.

Inderøy videregående skole er en vesentlig direkte og indirekte bidragsyter til Inderøy kulturskole. 
Samarbeidet er gjensidig styrkende ved at skolene i samvirke kan tilby attraktive stillinger for høyt 
utdannede faglærere i tillegg til samarbeid om produksjoner.

Inderøy kommune investerte i sin tid tungt i Inderøy kulturhus blant annet for å understøtte tilbudet 
ved Inderøy videregående skole. En nedlegging av Inderøy videregående skole vil i alvorlig grad svekke 
drifts- og aktivitetsgrunnlaget for Inderøy kulturhus. Gjennom samarbeidet med Inderøy Kulturhus gis 
tilbud om øvings- og aktivitetsarealer også på kveldstid. Dette sammen med øvrige kveldstilbud som 
eks. E@-kafeen gir elevene alternative positive samlingsarenaer til ensomme kvelder på hybelen. 

Inderøy videregående skole fremstår som en sentral enhet i det samlede skoletilbudet i Nord-
Trøndelag; og bidrar til å understøtte Nord-Trøndelags samlede skole – og kulturprofil.
Inderøy videregående er en del av merkevaren Inderøy; merkevaren Inderøy inngår i profileringen av 
Innherred og Nord-Trøndelag. Nedlegging av Inderøy videregående skole vil svekke denne merkevaren.

Videre utvikling av skolen 
Forskning viser at ikke alle ungdommer trives i store miljøer. Inderøy videregående skole er et godt og 
nødvendig alternativ, supplement og korrektiv til de større miljøene. Respekten for variasjonen i 
kunstneriske uttrykksformer skaper også respekt for at enkeltindividene er unike. Mange elever som 
har hatt vanskeligheter med skolegangen på en stor skole, har blomstret ved overgang til Inderøy 
videregående skole. 

Inderøy kommune vil i den forbindelse anmode om at Inderøy videregående skole får styrket sitt tilbud 
innenfor studiespesialiserende fag og formingsfag, med vekt på skulptur- og billeduttrykk. 



Inderøy kommune og Nord Trøndelag fylkeskommune er i et samarbeid om mulig etablering av Inderøy 
Oppvekst og Kultursenter. Det er allerede disponert rundt 4 millioner kroner i en omfattende
forprosjektutredning basert på den åpenbare forutsetning at Inderøy Videregående skole fortsatt skal 
bestå.

Formålet med prosjektet er å samlokalisere grunnskole og videregående skole som kan understøtte den 
gode samhandling i overgangen mellom barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Det 13-årige 
skoleløpet er i dag kjennetegnet ved overganger som ikke alltid er koordinert. Gjennom samlokalisering 
og organisatorisk fellesskap ligger det uutforskede muligheter for synergier både for enkeltelever og det 
totale lærings og oppvekstmiljøet.

Gjennom et tettere organisatorisk, pedagogisk og driftsmessig samarbeid – i et fysisk miljø i og rundt 
Inderøy kulturhus med kulturskole, bibliotek og øvrige kulturfasiliteter – er ambisjonen og skape det 
beste faglige og kreative miljø for elevene. I prosjektet ligger også den helhetlige tankegangen om 
ivaretakelse både i et dannings og utdanningsperspektiv, jfr. samlokalisering kulturinstitusjon og skole. 
Dette vil bidra til å styrke Inderøy videregående skoles rekrutteringskraft og enda større muligheter for 
å bidra kvalitativt til det samlede fylkeskommunale skoletilbudet.

Prosjektet er et nasjonalt nybrottsarbeid med en størrelse og en kombinasjon av barne-, ungdom-, 
videregående skole og kulturinstitusjoner, som gjør det til en nasjonal pilot.
Det vil være en modell for samhandling om det 13-årige skoleløpet, som framhever Nord-Trøndelag 
fylkeskommune som offensiv skoleeier og vil være interessant for landet forøvrig. 

Samfunnsmessige konsekvenser
Inderøy Kommune er opptatt av at fagvalg og struktur i den videregående skole i Nord-Trøndelag skal 
styrke kompetanseområder hvor vi har klare nasjonale fortrinn i dag, og som kan gi oss status som 
foregangsfylke. Debatten om skolestruktur synes så langt i stor grad å være preget av økonomisk 
argumentasjon sett i sammenheng med en prognosert endring i elevtallet. Nord-Trøndelag 
fylkeskommune har en del fagområder som plasserer oss i landstoppen utdanningsmessig, blant annet 
innen idrettsfag (Meråker og Steinkjer), landbruksfag (Mære) og innenfor estetiske fag (Inderøy). I 
kompetansesamfunnet er det viktig å videreføre, og ytterligere forbedre de gode resultatene disse 
skolene har. 

Inderøy kommune har de senere år satset tungt på utviklingen av Inderøy som kommune og samfunn, 
jf. kommunesammenslåingen. Samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020 på samme måte. 
Utviklingen av Straumen som sentrum og kjernen i Inderøy-identiteten er sentral i denne satsningen. 
Fjerning av 60 kompetansearbeidsplasser ved Inderøy Videregående skole vil innebære et alvorlig 
tilbakeslag for denne satsningen.

I praksis vil en slik nedleggingsbeslutning kunne få minst like negative konsekvenser for 
Inderøysamfunnet som nedlegging av større industriarbeidsplasser i våre nærområder.

Inderøy kommune er lokalisert midt i Innherred hvor aksen Levanger – Verdal – Inderøy – Steinkjer har 
et befolkningsgrunnlag på vel 60000 innbyggere. Inderøy kommune har 12 % av befolkningen.

Inderøy kommunens plassering midt i regionen tilsier at kommunen har de beste forutsetninger for å 

tilby vertskommunefunksjonen for fylkeskommunal infrastruktur i dette området; og en legitim 
forventning om å bli tilgodesett med slike funksjoner.

Avstemming:

Framlagt uttalelse enstemmig vedtatt.



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Framlagt forslag vedtas som Inderøy kommunes uttalelse til fylkeskommunens 
skolestrukturutredning.

PS 58/13 Boligsosial handlingsplan 2012 - 2018 - revidering

Rådmannens forslag til vedtak

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.

Konkete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, 
herunder flyktninger,  tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av 
budsjett og økonomiplan.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Harald Ness foreslo slikt nytt punkt i forslag til vedtak:

Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

Ragnar Nossum ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Votering:
Harald Ness sitt forslag: Enstemmig

Avstemming:

Rådmannens forslag med Harald Ness sitt tillegg, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.

Konkrete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, 
herunder flyktninger, tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av budsjett 
og økonomiplan.

Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

PS 59/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.2013

Rådmannens forslag til vedtak



Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013 

Saksordfører: Izabella Vang

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Harald Ness

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

PS 60/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - prioriteringer

Rådmannens forslag til vedtak

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).

Alle funksjoner gjennomgås med sikte på reduksjon i arealbruk.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Siv Furunes

Harald Ness foreslo å stryke siste setning i rådmannens forslag til vedtak.
Trond Bjørken forslo slikt tillegg: 
Inderøy kommune ber om at Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med å fronte dette som en 
nasjonal pilot.



Votering:
Harald Ness sitt forslag enstemmig.
Trond Bjørken sitt forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med framlagte endringsforslag, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).

Inderøy kommune ber om at Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med å fronte dette som en 
nasjonal pilot.


