
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 04.03.2014

Tidspunkt: 09:00  -  14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Otte Vatn SP Ragnhild Kjesbu SP
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Trond Bjørken AP
Geir Tore Strand AP Siv Furunes SV
Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Randi Løkken AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Per Egil Undersåker SP

Merknader

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Otte Vatn Harald Ness
leder



Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 8/14 Temasaker: 

1. Folkehelse/friskliv/ styringsdata for Inderøy kommune etter 
samhandlingsreformen. Status planlegging og pågående 
aktiviteter  

2. IOKS - innholdsprosjekt 

3.  Planlegging med utgangspunkt i kommunestyrevedtak 
26.06.12 og 11.12.13.

PS 9/14 Kvalitetsplan barnehage behandling etter høring

PS 10/14 Sommeråpen barnehage, utsatt sak

PS 11/14 Søknad om bevillling til salg av øl - utsalgssted REMA 1000 
Inderøy

PS 12/14 Sakshaug gamle skole - videre planler for bygget

PS 13/14 Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle 
områder i kommunen

PS 14/14 Søknad om ekstrabevilgning til Soddjazz 2014

PS 15/14 Kulturpris og ungdommens kulturstipend 2014 - Oppnevning 
av utvalg

PS 16/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 17/14 Ordfører orienterer

PS 18/14 Inn-Trøndelag Helsehus - medvirkning fra Inderøy



Saker til behandling

PS 8/14 Temasaker: 

1. Folkehelse/friskliv/ styringsdata for Inderøy kommune etter samhandlingsreformen. Status 
planlegging og pågående aktiviteter  
2. IOKS - innholdsprosjekt 
3.  Planlegging med utgangspunkt i kommunestyrevedtak 26.06.12 og 11.12.13.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

1. Folkehelse/friskliv/styringsdata for Inderøy kommune etter samhandlingsreformen
2. IOKS – innholdsprosjekt 
3.  Planlegging med utgangspunkt i kommunestyrevedtak 26.06.12 og 11.12.13.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Gjennomgangen tas til orientering

PS 9/14 Kvalitetsplan barnehage behandling etter høring

Rådmannens forslag til vedtak

Kvalitetsplan for barnehager 2014 -2017 i Inderøy godkjennes.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Otte Vatn

Uttalelser fra Su v/Røra barnehage og Frivillig Inderøy var ettersendt utvalgsmedlemmene.

Forslag fra Harald Ness:

Rådmannen får fullmakt til å gå gjennom planen med utgangspunkt i diskusjonen i møtet.

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Kvalitetsplan for barnehager 2014 -2017 i Inderøy godkjennes.

Rådmannen får fullmakt til å gå gjennom planen med utgangspunkt i diskusjonen i møtet.



PS 10/14 Sommeråpen barnehage, utsatt sak

Rådmannens forslag til vedtak:

1. De kommunale barnehagene i Inderøy kommune er stengt i uke  28, 29, 30 og 31.

2. Det gis et felles tilbud om to uker sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage i uke 28 og 
29.

3. Bindende påmelding til sommeråpen barnehage skal foreligge innen 01.04. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte annen åpningstid avhengig av faktisk interesse, jfr. punkt 
2.

5. Ordningen innføres som prøveordning i 2014 og evalueres i løpet av året.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Trond Bjørken

Uttalelser fra Røra og Sandvollan barnehager var ettersendt utvalgsmedlemmene.

Forslag fra Sp og Krf:

6. De kommunale barnehager og SFO holder sommerstengt i uke  28, 29, 30 og 31.

7. Det gis et felles tilbud om to uker sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage i uke 28 og 
29 samt Røra og Sandvollan i uke 28. Tilbudet gjelder også ovenfor de som til daglig benytter 
private barnehager.

8. Påmelding til kommunens sommeråpen barnehage skal foreligge innen 01.04.

9. Ved tilbud om sommeråpen barnehage tas det forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte barn. 
Rådmannen gis derfor fullmakt til å beslutte redusert sommeråpning, jfr. pkt 2, ved for lav 
påmelding, jfr. pkt. 3.

10. På dager og/eller i perioder med marginal oppslutning omkrig av SFO- og barnehagetilbudet 
samkjøres og samlokaliseres tilbudet på enhetene som har både SFO og barnehage.

11. Ordningen innføres som prøveordning i 2014 og evalueres i løpet av året.

12. Økte kostnader estimert til kr. 90.000,- foreslås finansiert over formannskapets post for 
tilleggsbevilgning.

Avstemming

Forslag fra Senterpartiet og Krf ble enstemmig vedtatt.



Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

1. De kommunale barnehager og SFO holder sommerstengt i uke  28, 29, 30 og 31.

2. Det gis et felles tilbud om to uker sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage i uke 28 og 
29 samt Røra og Sandvollan i uke 28. Tilbudet gjelder også ovenfor de som til daglig benytter 
private barnehager.

3. Påmelding til kommunens sommeråpen barnehage skal foreligge innen 01.04.

4. Ved tilbud om sommeråpen barnehage tas det forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte barn. 
Rådmannen gis derfor fullmakt til å beslutte redusert sommeråpning, jfr. pkt 2, ved for lav 
påmelding, jfr. pkt. 3.

5. På dager og/eller i perioder med marginal oppslutning omkrig av SFO- og barnehagetilbudet 
samkjøres og samlokaliseres tilbudet på enhetene som har både SFO og barnehage.

6. Ordningen innføres som prøveordning i 2014 og evalueres i løpet av året.

7. Økte kostnader estimert til kr. 90.000,- foreslås finansiert over formannskapets post for 
tilleggsbevilgning.

PS 11/14 Søknad om bevillling til salg av øl - utsalgssted REMA 1000 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold 
av alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent med følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører:  Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold 
av alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent med følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

PS 12/14 Sakshaug gamle skole - videre planler for bygget

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bente Kvam

Øyvind Treider Olsen fremmet følgende forslag:

Sakshaug gamle skole bevares på sin nåværende plass. Inderøy kommune utreder hvordan 
bygget på best mulig måte kan bevares til minst mulig kostnad for Inderøy kommune.

Avstemming

Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer.



Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Harald Ness

Harald Næss foreslo følgende:

Sakshaug gamle skole selges for en symbolsk sum til aktuelle interessenter på betingelse av at 
skolen settes i stand for de nye eiernes regning. Eventuell framtidig flytting av bygningen tas 
opp hvis og når dette blir aktualisert gjennom ny regulering av hele skoleområdet. 

Avstemming

Forslag fra Harald Ness ble vedtatt mot to stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Sakshaug gamle skole selges for en symbolsk sum til aktuelle interessenter på betingelse av at 
skolen settes i stand for de nye eiernes regning. Eventuell framtidig flytting av bygningen tas 
opp hvis og når dette blir aktualisert gjennom ny regulering av hele skoleområdet. 

PS 13/14 Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle områder i 
kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse budsjett og økonomiplan 2014-2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i 
kommunen.
Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand 
ved behov.

Det skal utarbeides forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på 
minimum 15 mill. kroner på helårsbasis. Kvalitetsvurderinger gjøres på de områder som er 
gjenstand for eventuelle forslag om innsparinger.



Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres til formannskapet, men også til 
hovedutvalgene for sine områder, fortløpende.  Utredning av tiltak som innebærer endringer 
av skolestruktur, sykehjemsstruktur eller lignende utredes etter formannskapets nærmere 
bestemmelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Omforent forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Avstemming

Omforent forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ragnhild Kjesbu fremmet forslag i samsvar med vedtatt uttalelse fra Hovedutvalg natur.

Avstemming

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

PS 14/14 Søknad om ekstrabevilgning til Soddjazz 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gis ikke ytterligere støtte til gjennomføring av Soddjazz 2014.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Geir Tore Strand

Ragnar Nossum fremmet følgende forslag:

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.

Formannskapet beslutter dekningsmåte.



Avstemming

Ragnar Nossum sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.

Formannskapet beslutter dekningsmåte.

PS 15/14 Kulturpris og ungdommens kulturstipend 2014 - Oppnevning av utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

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

2. Utvalget fungerer ut valgperioden

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

4. Rådmannen utpeker sekretær

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Arne B. Rannem

Arne B. Rannem foreslo følgende 2 medlemmer til å ivareta kommunens kulturpris og 
kulturstipend: Ragnar Nossum og Ann Kristin Langfjæran 

Trond Bjørken foreslo Siv Furunes

Avstemming

Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris: 
Ragnar Nossum, Ann Kristin Langfjæran og Siv Furunes

2. Utvalget fungerer ut valgperioden

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



4. Rådmannen utpeker sekretær

PS 16/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Rådmannen orienterte om:

Regnskap 2013

Møte mellom Innherredskommunene

Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen

Miljøplanen

Sentrumsbygget i Mosvik

Flyktningeboliger

PU-boliger – utvidet kapasitet

Miljøtilstanden i Børgin

Inderøy oppvekst og kultursenter

Nærværet

Høringer

Beredskap – oppfølging

IKT Inn-Trøndelag

Rapportering på investeringsprosjekter
   Rådmannen orienterte særskilt om Vennaprosjektet

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Gjennomgangen tas til orientering

PS 17/14 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saken utgikk

Avstemming

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Saken utgikk

PS 18/14 Inn-Trøndelag Helsehus - medvirkning fra Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:



1. Inderøy kommune slutter seg i hovedtrekk til vedtaket fattet i Steinkjer kommunestyre 

18.12.13 om å søke å etablere Inn-Trøndelag helsehus. Inderøy utelater foreløpig 

legevaktsamarbeidet fra vedtaket, inntil nåværende legevaktsamarbeid avklares i løpet av 

2015. 

2. Politisk styringsgruppe for kommunehelsesamarbeidet forestår den løpende oppfølging av 

utredningsarbeidet. Det forutsettes egne saker forelagt kompetente politiske organ i den 

enkelte kommune før endelig beslutning om utbygging tas.

3. Alle deltakende kommuner inkluderes i styringsgruppen for planlegging av helsehuset, og skal, 

så langt som naturlig, ha representasjon i referansegruppen samt i aktuelle arbeidsgrupper. 

4. Nødvendige avtaler knyttet til etableringen av Helsehuset fremforhandles innen utgangen av 

september 2014. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Ragnar Nossum

Ragnar Nossum fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og fremmes direkte for kommunestyret i marsmøtet.

Avstemming

Ragnar Nossums forslag enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Saken utsettes og fremmes direkte for kommunestyret i marsmøtet.


