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GS 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Innkalling og sakliste godkjent uten merknader

OS 1/20 Temasak – Informasjon om Helseplattformen v/ Anne Solberg
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Redegjørelsen tas til orientering

PS 36/20 Oppvekstsenter Vest – Forprosjekt
Rådmannens forslag til vedtak
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner
Dette er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen
korrigert for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres
fram til ferdigstilling av oppvekstsenteret.
 Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis
anledning til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret
finansiert av den totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles
fremdeles til gjenbruk av øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
 Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
 Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.
 Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en
rekke private utbyggere de siste årene.

Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Terje Bekkevold
I møtet kom hovedutvalget med følgende forslag/innspill:

Forslag fra AP og H:
Videre arbeid med oppvekstsenter Vest utsettes til etter rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan for 2021-2024 er lagt frem. Oppvekstsenter Vest må sees i sammenheng med
Kommunedelplan for Oppvekst.
Avstemming
Forslaget til AP og H settes opp mot kulepunkt 1 i rådmannens forslag til vedtak:
Forslag fra AP og H:
Videre arbeid med oppvekstsenter Vest utsettes til etter rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan for 2021-2024 er lagt frem. Oppvekstsenter Vest må sees i sammenheng med
Kommunedelplan for Oppvekst.
Kulepunkt 1, rådmannens forslag til vedtak:
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner
Dette er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen
korrigert for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres
fram til ferdigstilling av oppvekstsenteret.
Forslaget til AP og H: 4 stemmer for (Mads Arild Nervik, AP, Randi Løkken, AP, Annvor Fjerstad, AP og
Laila Høgsve Bragstad, H)
Rådmannens forslag til vedtak, kulepunkt 1: 5 stemmer for (Berit Røflo Indgul, SP, Ragnhild Vennes,
SP, Ragnar Ørdal, SP, Terje Bekkevold, KRF og Mohammed Bagal Serag, SV)
Det stemmes punktvis over rådmannens forslag til vedtak:


Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis
anledning til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret
finansiert av den totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles
fremdeles til gjenbruk av øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
Enstemmig vedtatt.



Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
Vedtatt mot fire (4) stemmer. (Mads Arild Nervik, AP, Randi Løkken, AP, Annvor Fjerstad, AP
og Laila Høgsve Bragstad, H)



Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.
Vedtatt mot fire (4) stemmer. (Mads Arild Nervik, AP, Randi Løkken, AP, Annvor Fjerstad, AP
og Laila Høgsve Bragstad, H)



Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en
rekke private utbyggere de siste årene.
Enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner
Dette er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen
korrigert for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres
fram til ferdigstilling av oppvekstsenteret.
 Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis
anledning til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret
finansiert av den totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles
fremdeles til gjenbruk av øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
 Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
 Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.
 Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en
rekke private utbyggere de siste årene.

PS 37/20 Kommunal Planstrategi 2020-2024
Rådmannens forslag til vedtak
Planstrategi 2020-2024 for Inderøy kommune viser at de fleste planer er vedtatt i tråd med gjeldende
planstrategi. Planstrategi for 2020-2024 vedtas i samsvar med status om med følgende endringer:
 Kommuneplanens samfunnsdel – oppstart mindre revidering 2020.
 Kommuneplanens arealdel – oppstart 2020.
 Kommuneplan Straumen – innarbeides i revidering av arealdelen.
 Kommunedelplan for Helse og omsorg - revideres denne kommunestyreperiode
 Kommunedelplan for Miljø – ny klimaplan med oppstart i 2021.
 Kommunedelplan for Naturmangfold - ny, oppstart i 2020
 Kommunedelplan for Oppvekst – revidering med oppstart 2020
 Bibliotekplan, - revidering oppstart i 2020
 Idrett og fysisk aktivitet, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Boligsosial handlingsplan, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Ruspolitisk handlingsplan, revidering med oppstart i 2020
 Kvalitetsplan for oppvekst, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
Utover dette er det de årlige revideringer av enkelt planer og temaplaner.
Behandling i Hovedutvalg Natur – 17.08.2020
Saksordfører: Svein Arne Sundfær

I møtet kom hovedutvalget med følgende innspill:
Innspill fra repr. Trond Bjørken (AP): Tillegg kap 2.3 kulepunkt 9 Med fokus på nærvær og heltid.
Innspill fra repr. Trude Hoff (SP): Kulturplanen som viktig plan, også i et folkehelseperspektiv bør
henge godt sammen med de øvrige planene, og bør ligge inn i planstrategien i foreslått planstrategi.
Innspill fra repr. Tore Wold (H): I planarbeidet skal det tas utgangspunkt i realistiske prognoser når
det gjelder befolkningsutvikling.
Innspill fra repr. Svein Arne Sundfær (AP): Man bør vurdere at man prioriterer plan for turisme blir
tatt inn i planstrategi.
Avstemming
Det voteres ikke over innspillene. Innspillene blir videresendt til vurdering i den videre
saksbehandling av planstrategi.
Innstilling i Hovedutvalg Natur – 17.08.2020
Hovedutvalg Natur gir følgende innspill til den videre saksbehandling av planstrategi:
Tillegg kap 2.3 kulepunkt 9 Med fokus på nærvær og heltid.
Kulturplanen som viktig plan, også i et folkehelseperspektiv bør henge godt sammen med de øvrige
planene, og bør ligge inn i planstrategien i foreslått planstrategi.
I planarbeidet skal det tas utgangspunkt i realistiske prognoser når det gjelder befolkningsutvikling.
Man bør vurdere at man prioriterer plan for turisme blir tatt inn i planstrategi.

Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Laila Høgsve Bragstad
I møtet kom hovedutvalget med følgende forslag/innspill:
Innspill fra rep. Laila Høgsve Bragstad fra H:
Tillegg:
Kommunedelplan oppvekst – prioriteres og settes i gang umiddelbart høsten 2020
Innspill fra rep. Ragnhild Vennes fra SP:
Senterpartiet vil ha en plan for mat og måltidspolitikk i Inderøy kommune. Dette vil vi jobbe videre
med under samfunnsdelen i kommunedelplanen.
Innspill fra rep. Mads Arild Nervik fra AP:
Være en attraktiv arbeidsgiver med fokus som fremmer heltidskultur og nærvær.
Innspill fra rep. Annvor Fjerstad fra AP:
Pkt 2.3: Være en aktiv pådriver for samarbeid med frivilligheten. Inderøy kommune er en synlig aktør
for kultur og idrett.
Innspill fra rep. Mohammed Bagal Serag fra SV:

SV ber rådmannen presentere kommunale plan for Boligsosial handlingsplan til HU Folk. Vi jobber
med at Inderøy kommune skal bli bolyst kommune for ungdommene og småbarnsforeldrene, derfor
ber vi at Inderøy kommune bør ta etter spor av Hamarøy-modell fra leie til eie.
Avstemming
Det voteres ikke over innspillene. Innspillene blir videresendt til vurdering i den videre
saksbehandling av planstrategi.
Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering, og gir følgende innspill til den

videre saksbehandling av planstrategi:
Kommunedelplan oppvekst – prioriteres og settes i gang umiddelbart høsten 2020
Senterpartiet vil ha en plan for mat og måltidspolitikk i Inderøy kommune. Dette vil vi jobbe videre
med under samfunnsdelen i kommunedelplanen.
Pkt 2.3: Være en aktiv pådriver for samarbeid med frivilligheten. Inderøy kommune er en synlig aktør
for kultur og idrett.
Være en attraktiv arbeidsgiver med fokus som fremmer heltidskultur og nærvær.
SV ber rådmannen presentere kommunale plan for Boligsosial handlingsplan til HU Folk. Vi jobber
med at Inderøy kommune skal bli bolystkommune for ungdommene og småbarnsforeldrene, derfor
ber vi at Inderøy kommune bør ta etter spor av Hamarøy-modell fra leie til eie.

PS 38/20 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024
Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 1-21, vedtas.
Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssted og salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikke i Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 22, vedtas.
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Annvor Fjerstad
Forslag fra rep. Mads Arild Nervik, AP: Støtter opp om Ungdomsrådets innspill.
Avstemming
Forslag fra rep. Mads Arild Nervik, AP: Støtter opp om Ungdomsrådets innspill.
Forslaget støttes med sju stemmer, mot to stemmer (Terje Bekkevold, KRF og Randi Løkken, AP)
Avstemming over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering og sendes over til formannskapet.
Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Hovedutvalg Folk støtter opp om Ungdomsrådets innspill med sju mot to stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering og sendes over til formannskapet.

PS 39/20 Kostpenger barnehage for 2012 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen får fullmakt til å finansiere utbetaling av ikke disponert kostpenger i barnehage for
perioden 2012 til 2015, med bruk av disposisjonsfond.
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Ragnhild Vennes
Avstemming
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Rådmannen får fullmakt til å finansiere utbetaling av ikke disponert kostpenger i barnehage for
perioden 2012 til 2015, med bruk av disposisjonsfond.

OS 2/20 Rådmannen orienterer
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Rådmannen orientert om:
 Prognose for driftsregnskap pr juli 2020
 Status startlån
 Status fremdrift etterbruk skole/bhg bygg
 Status overordnet koronaberedskap
 Avlyst bredbåndsanbud TFK – Framverran fase I
 Program for folkehelsearbeid, 2021-2023
 Status revidering av temaplan for idrett og fysisk aktivitet
 Oppstart skole og barnehage, august 2020
 Åpningstider i barnehage
 ABSOLUTT
 Lensmyra Næringspark
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Rådmannens redegjørelse tas til orientering

OS 3/20 Ordføreren orienterer
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Ordføreren orienterte om:
 Vanningsforbudet i sommer. Administrasjonen skal informere om strategi framover.
 Soldaten ved Hustad kirke. Underskriftskampanje. Avveining gjøres i kommunestyret.
 Røyk fra fjernvarmeanlegg. Det er byttet vasspumpe. Rådmannen har en strategi.
 Næringslivet – en aktiv sommer. Flere aktører har hatt en dobling av omsetning. Status bygg
og anleggsbransjen – ikke avklart p.t. Møte med aktørene neste uke.
 Lensmyra - status. Det er etablert et styre med Jon Arve Hollekim (styreleder), Jakob Almlid
og Gunvor Jørstad.









Ambulansetjenesten – status
Parametric-bil. Ambulanse med akuttmedisinsk personale.
Befaring gang- og sykkelvei; Kvistadbakkan – Utøy. Deltakere enhetsleder vei, ordfører og
rep. fra fylkeskommunen.
Møte på Mosvang mandag 24.08. kl. 19.30. Møtearrangør Frivillig Inderøy, avd. Mosvik.
Samfunnsutvikling - Hvordan bruke det nye helsehuset? Prosessledere fra Steinkjer
næringsselskap. Maks 50 deltakere.
Rammebetingelser for vannkraftbransjen
TV-aksjonen. Arbeidsgruppa er straks i gang med arbeidet.
Aktiv Straumen – nyetablert arbeidsgruppe

Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Ordførerens redegjørelse tas til orientering

