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Saker til behandling

PS 68/13 Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

PS 69/13 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2014 - 2017(2018 - 2023)

PS 70/13 Innføring av nødnett - ny oppgave for Innherred interkommunale 

legevakt IKS

PS 71/13 Evaluering politiske organer i Inderøy

PS 72/13 Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg

PS 73/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

PS 74/13 Temasaker: Familiefakultetet og Utredning av dag- og 

aktivitetstilbud innenfor bistand og omsorg

PS 75/13 Ordfører orienterer

PS 76/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker



Saker til behandling:

PS 68/13 Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9   

    organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for        

   tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved   

    ansettelse.

2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene 

    Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.

3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse 

de 

    mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske     

oppgaver i kommunen.

4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør 

tabell   for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.

5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den     

grad det finnes i de fire kommunene.

6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må 

    organiseringen vurderes.

7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til 

etablering av stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1. 

januar 2014. 



Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Innstilling  i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9        

    organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for 

    tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved   

    ansettelse.

2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene 

    Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.

3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de 

    mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske 

    oppgaver i kommunen.

4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør tabell 

    for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.

5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den 

    grad det finnes i de fire kommunene.

6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må 

    organiseringen vurderes.

7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til etablering 

av stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1. januar 2014. 



PS 69/13 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2014 - 2017(2018 - 2023)

Rådmannens forslag til vedtak

Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 (2018-2023) vedtas og legges til grunn for 

kommunens prioritering av søknader om spillemidler.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører: Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 (2018-2023) vedtas og legges til grunn for 

kommunens prioritering av søknader om spillemidler.

PS 70/13 Innføring av nødnett - ny oppgave for Innherred interkommunale 

legevakt IKS

Rådmannens forslag til vedtak:

Innføring av nødnett legges til Innherred interkommunale legevakt IKS.

Med forbehold om kommunestyrets godkjennelse innarbeides kostnadene i budsjettene fra  2015.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører:  Geir Tore Strand

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Innføring av nødnett legges til Innherred interkommunale legevakt IKS.

Med forbehold om kommunestyrets godkjennelse innarbeides kostnadene i budsjettene fra  2015.

PS 71/13 Evaluering politiske organer i Inderøy



Ordførerens forslag til vedtak

Innspill framkommet i møte tas med i videre arbeid.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen

Møtet kom med følgende innspill :

- samlet utsending saker viktig
- temasaker når ellers liten saksmengde
- unngå møter i skoleferie så langt som mulig
- møtefrekvens – ekstramøter ved behov
- forfall. Partiene må ta ansvar. Varsling i god tid.
- dagmøter nødvendig
- behov for ytterligere ansvarsavklaring mellom hovedutvalg, jfr planverket

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeid

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører:  Arne B. Rannem

Innspill i møtet:

- Mye papir – digitalt/begrense informasjonsmengden
- Unngå for mange vanskelige saker samtidig
- Saksordførerrollen ok – ønsker tidligere tildeling av ansvar. Fordele saksordførerrolle og 

hensynta fordeling også av kommunestyresaker
- For mye forfall til møter. Sammenheng mellom antall representanter og stort forfall?
- Saksdokumenter - mer tilgjengelig med digital løsning tross volum. 
- Nettbrettet – samtidig utsendelse viktig
- Dagmøter fortsatt prioritert
- Greier vi å involvere innbyggerne? Strategi etterlyses
- Egne temamøter?  

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeid

PS 72/13 Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg



Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013 

Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra møter utenom møteplanen hvis 

dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de kommer 

opp til politisk behandling i hovedutvalgene. 

Avstemming

Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra  møter utenom møteplanen hvis 

dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de kommer 

opp til politisk behandling i hovedutvalgene. 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013 

Avstemming

Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører:  Randi Løkken

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt



PS 73/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og

investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert slik:

- Fellesområder

- Politisk virksomhet

- Fellesadministrasjon, plan og næring

- Oppvekst. Skole og barnehager

- Helse, omsorg og sosial

- Kultur og fritid

- Eiendom og tekniske tjenester

- Vann og avløp

2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes høyeste 

tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 

2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2014 slik 

det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».

4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 

til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle garantier 

som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt 

på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jfr. 

eiendomsskattelovens § 11.  Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. 

6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 

ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 

eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer. 

7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er kurante, 

begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.



8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og innenfor 

foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt 39,563 mill. kroner 

- i samsvar med finansieringsplan. 

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke 

medfører behov for endringer i samlet finansieringsbehov.  Formannskapet kan vedta mindre 

endringer i godkjente rammer for enkeltprosjekter.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan 

vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger eller 

samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8 mill. 

kroner, for perioden 2014 og 2015. 

12.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og 

kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

13.  Det igangsettes i løpet av  2014 et utredningsarbeid vedrørende grunnskolestrukturen med 

grunnlag i de langsiktige krav til høy kvalitet og økonomisk drift. Hovedutvalg folk leder arbeidet. Det 

forutsettes bred medvirkning fra alle interessenter. Kommunestyret forelegges sak til behandling i 

god tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

14. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid av fremtidig behov og struktur for 

sykehjemsplasser og bofellesskap, jfr. helse og omsorgsplanen, og særskilte behov knyttet til tilbudet 

til demente. Kommunestyret forelegges en sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og 

økonomiplan 2015-2018.

15.  Av fond til vegvedlikehold disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i 

energiøkonomiserende tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs 

kommunal vei. Midlene skal være disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige retningslinjer. 

Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest februar 2014.

16. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og omsorgsområdet 

til hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.

17. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i

rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres ferdigstilt 

i 2014:

- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan



- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett

18.  Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med 

planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for kommunestyret i 

juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013 

Leder la fram følgende forslag til uttalelse:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 2014-

2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen oppvekst og kultur, 

noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.  Etter rådmannens 

vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. 

Dette for å dekke framtidige påløpende kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i 

budsjettet for 2014 foreslås store avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen 

understreker i sitt framlegg at budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget 

inneholder viktige besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), 

en besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til 

matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. 

Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og 

legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere 

tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan gjøres 
ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen at et slikt 
tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og kulturtiltak.

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering 

«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både 

når det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner 

angående tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer 

framtidig planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag 

halvparten av demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på 

utredningsarbeidet av framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, 

derunder demente, som planlegges oppstart i løpet av 2014.



4. Rådet ser også at «Et sted å være» er til ny vurdering. Felles lokaler og bemanning med andre 

kan være en framtidig løsning, uten at dette forringer dagens tilbud. Dette er også en særs 

svak gruppe, som trenger all den hjelp samfunnet kan gi.  

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 

520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn».  

Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort 

problem. Tallet viser noe annet. 

Møtet fremmet forslag til nytt pkt. 4:

Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og rehabilitering 

bør innarbeides i budsjettet.

Avstemming

Lederens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 2014-

2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen oppvekst og kultur, 

noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.  Etter rådmannens 

vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. 

Dette for å dekke framtidige påløpende kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i 

budsjettet for 2014 foreslås store avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen 

understreker i sitt framlegg at budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget 

inneholder viktige besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), 

en besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til 

matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. 

Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og 

legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere 

tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

a. Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan 

gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være 

meningen at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst 

og kulturtiltak.

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering 

«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både 

når det gjelder bemanning og kompetanse.



3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner 

angående tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer 

framtidig planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag 

halvparten av demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på 

utredningsarbeidet av framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, 

derunder demente, som planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og 

rehabilitering bør innarbeides i budsjettet. 

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 

520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn».  

Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort 

problem. Tallet viser noe annet. 

6. Eldres råd i Inderøy ber Inderøy kommunestyret ta rådets merknader med i behandlingen av 

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017, spesielt pkt. 1 i vårt vedtak.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Forslag fremmet i møtet:

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å 
være»  opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.

 Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede rådet kommunen til å rekruttere støttekontakter

Avstemming

Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å 
være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.

 Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede råder kommunen til å rekruttere støttekontakter



Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører: Izabela Vang

Høyre, Senterpartiet og Venstre fremmet følgende endringsforslag:

Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.

Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Nytt punkt:

Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og 

økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens punkt 

15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Forslag fra SV og AP v/Mads Skaugen:

Nytt punkt:

Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i Inderøy 

kommune:

- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjett (økonomiplan)

Avstemming

Forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP og SV v/Mads Skaugen:

Falt mot 4 stemmer

Samlet avstemming:

Rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:

Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.

Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut



Nytt punkt:

Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og 

økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens punkt 

15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører: Otte Vatn

Otte Vatn og Ann-Kristin Wiik Langfjæran ba om å få vurdert sin habilitet ift medlemskap i 

henholdsvis Bygdeboknemnda og Kirkelig Fellesråd – jf fv § 6 e. Møtet fant representantene habile 

ved den generelle behandling av budsjettet.

Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

 «Ett sted å være» beholder dagens bemanning

 Varm mat – Ordningen fortsetter

 Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole

 Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015

 Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Trond Bjørken, AP fremmet følgende forslag til pkt. 8.5:

 Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra 
disposisjonsfondet eller avsetninger.

Avstemming

Forslag fra SP og Krf: Enstemmig vedtatt

Forslag fra Trond Bjørken: Vedtatt mot en stemme

Samlet avstemming:  Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

 Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:
«Ett sted å være» beholder dagens bemanning

 Varm mat – Ordningen fortsetter

 Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole

 Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015

 Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

 Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra 
disposisjonsfondet eller avsetninger



PS 74/13 Temasaker: Familiefaktultetet og Utredning av dag- og 

aktivitetstilbud innenfor bistand og omsorg

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

 Trude Hoff, Kjersti Heggdal Grimstad og Ida Tangstad orienterte om Maurtuva Familiefakultet

 Rådmannen orienterte om utredningen dag- og aktivitetstilbud
Hans Henrik Nørholm møtte for styret for Mental Helse og kommenterte budsjett og 
støttekontakter: Det er gjort 14 vedtak om støttekontakter uten at disse er blitt oppfylt.  
Kommunen må gå aktivt ut for å rekruttere støttekontakter.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Redegjørelsen tas til orientering.

PS 75/13 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Ordfører orienterte om:

 SNK – eierskap

 IOKS

 35 millo

 Nils Aas

 Partnerskap Straumen – nytt møte

 Inn-Trøndelag Helsehus

 Røra og regionalt anlegg

 KS’ høstkonferanse 

 Krisesenteretablering

 Ny adm.dir i Reko: Eva Berg

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Redegjørelsen tas til orientering

PS 76/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker



Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap for november er lagt på 
PDF Expert og kommunens hjemmeside 

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Redegjørelsen tas til orientering


