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Merknader:
I tillegg til ordfører ble Lise Eriksen og Petter Vesterås valgt til å underskrive protokollen.
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GS 2/20 Godkjenning av innkallong og saksliste

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020:
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020
Innkalling og sakliste godkjent uten merknad.
PS 7/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
Behandling i Eldres råd - 13.11.2020:
Eldres Råd fremmet følgende uttalelse i møte:
Budsjettrammen for Eldres Råd er for 2021 foreslått til kr. 30 000,-. Dette er ikke en forsvarlig
funksjon i henhold til Eldres Råd sine oppgaver som er å ivareta eldre i kommunen. Vi skal være de
eldres stemme opp mot kommunen. For å kunne ha en forutsigbar mulighet til oppfølging,
møtevirksomhet, deltakelse på kurs m.m må budsjettrammen økes til kr. 75 000,Eldres Råd registrerer at det foreslås en reduksjon i bevilgning til Maurtua Vekstgård. Det er strekt å
beklage ettersom vi ser at deres tilbud får økende betydning. Eldres Råd foreslår at bevilgninger økes
slik at nødvendig behov også dekkes i 2021.
Eldres Råd mener eiendomsskatt slår urimelig ut når kommunen mener eldre skal bo hjemme så
lenge som mulig. Slår spesielt uheldig ut for enslige eldre.
Avstemming
Rådmannens forslag tas til etterretning, med uttalelse fremmet i møte.
Uttalelse i Eldres Råd - 13.11.2020
Eldres råd tar budsjettet til etterretning, med følgende uttalelser:
Budsjettrammen for Eldres Råd er for 2021 foreslått til kr. 30 000,-. Dette er ikke en forsvarlig
funksjon i henhold til Eldres Råd sine oppgaver som er å ivareta eldre i kommunen. Vi skal være de
eldres stemme opp mot kommunen. For å kunne ha en forutsigbar mulighet til oppfølging,
møtevirksomhet, deltakelse på kurs m.m må budsjettrammen økes til kr. 75 000,Eldres Råd registrerer at det foreslås en reduksjon i bevilgning til Maurtua Vekstgård. Det er strekt å
beklage ettersom vi ser at deres tilbud får økende betydning. Eldres Råd foreslår at bevilgninger økes
slik at nødvendig behov også dekkes i 2021.
Eldres Råd mener eiendomsskatt slår urimelig ut når kommunen mener eldre skal bo hjemme så
lenge som mulig. Slår spesielt uheldig ut for enslige eldre.
Behandling i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2020:
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anmoder på det sterkeste
kommunestyret om ikke å legge ned dagtilbudet Et sted å være og aktivitetstilbudet Maurtuva. Dette

er viktige tilbud for begge disse gruppene. Vi støtter Mental helses arbeid for å opprettholde
tilbudet.
Avstemming
Rådmannens forslag tas til etterretning, med tillegg fremmet i møtet.
Uttalelse i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2020
Rådmannens forslag tas til etterretning. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt
funksjonsevne anmoder på det sterkeste kommunestyret om ikke å legge ned dagtilbudet Et sted å
være og aktivitetstilbudet Maurtuva. Dette er viktige tilbud for begge disse gruppene. Vi støtter
Mental helses arbeid for å opprettholde tilbudet.
Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2020:
Saksordfører: Trond Bjørken
Innspill fra Svein Arne Sundfær, AP:
• Utsette oppvekstsenter vest i minimum 1 år. Pga kapasitet utfordring prosjektering og at
økonomisk effekten er ikke framlegg PR dato
• Eiendomskatten skal holdes på 3 promille i 2021 og i budsjettperioden.
• Prosjektering av utbygging av utvidelse av Sakshaug skole i 2021.
Innspill fra Tore Wold, H:
• Høyre foreslår at kommunen setter opp gatelys på gang og sykkelvei fra Hylla til Røra skole.
Anslått estimat er ca.500000
Avstemming
Utvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering og oversendes til formannskap og
kommunestyre med innspill fremmet i møte.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2020
Utvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering og oversendes til formannskap og
kommunestyre med følgende innspill:
Innspill fra Svein Arne Sundfær, AP:
• Utsette oppvekstsenter vest i minimum 1 år. Pga kapasitet utfordring prosjektering og at
økonomisk effekten er ikke framlegg PR dato
• Eiendomskatten skal holdes på 3 promille i 2021 og i budsjettperioden.
• Prosjektering av utbygging av utvidelse av Sakshaug skole i 2021.
Innspill fra Tore Wold (H):
• Høyre foreslår at kommunen setter opp gatelys på gang og sykkelvei fra Hylla til Røra skole.
Anslått estimat er ca.500000
Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2020:
Saksordfører: Ragnar Ørdal
Innspill fra Høyre:
Følgende poster tas med i budsjett for 2021:
• Antall lærlinger på helse økes med tre - 3 - kr. 450 000,• Avtale med Maurtua forlenges også i 2021 - kr. 1.200.000,-

• Avtale med Frivillig Inderøy - Et sted å være - forlenges også i 2021 - kr. 600 000,• Midler til gatelys på Røra tas med i budsjett 2021 - kr. 300 000,Midlene kr. 2 550 000,- tas av driftsfond, som reduseres tilsvarende. Alternativt til å redusere
overføring til disposisjonsfond fullt ut, foreslås å redusere budsjett til ansvar 200 med 1 mill.
Tidligere vedtak om at overtallighet kun skal løses ved naturlig avgang, omstøtes.
Administrasjonen gis mulighet til å starte overtallighetsprosesser med bakgrunn i område og
kompetansebehov der det er nødvendig for å kunne ta ut den økonomiske effekten av de
strukturendringer som er gjort.
Innspill fra Inderøy Arbeiderparti:
Inderøy Kommune går inn med et tilskudd på 100 000,- som dekker halleie på alle idrettshaller i
Inderøy for aktivitet for barn opptil 12 år. Midlene dekkes over disposisjonsfond. Hallidrettene som
volleyball, handball, turn og allidrett prioriteres. Idrettsrådet involveres i fordelingen av midlene.
Ordningen evalueres etter et år.
Avstemming
Utvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering og oversender innspillene til formannskap
og kommunestyret.
Enstemmig.

Innstilling Hovedutvalg Folk - 17.11.2020
Utvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering og oversender følgende innspill til
formannskap og kommunestyret:
Innspill fra Høyre:
Følgende poster tas med i budsjett for 2021:
• Antall lærlinger på helse økes med tre - 3 - kr. 450 000,• Avtale med Maurtua forlenges også i 2021 - kr. 1.200.000,• Avtale med Frivillig Inderøy - Et sted å være - forlenges også i 2021 - kr. 600 000,• Midler til gatelys på Røra tas med i budsjett 2021 - kr. 300 000,Midlene kr. 2 550 000,- tas av driftsfond, som reduseres tilsvarende. Alternativt til å redusere
overføring til disposisjonsfond fullt ut, foreslås å redusere budsjett til ansvar 200 med 1 mill.
Tidligere vedtak om at overtallighet kun skal løses ved naturlig avgang, omstøtes.
Administrasjonen gis mulighet til å starte overtallighetsprosesser med bakgrunn i område og
kompetansebehov der det er nødvendig for å kunne ta ut den økonomiske effekten av de
strukturendringer som er gjort.
Innspill fra Inderøy Arbeiderparti:
Inderøy Kommune går inn med et tilskudd på 100 000,- som dekker halleie på alle idrettshaller i
Inderøy for aktivitet for barn opptil 12 år. Midlene dekkes over disposisjonsfond. Hallidrettene som
volleyball, handball, turn og allidrett prioriteres. Idrettsrådet involveres i fordelingen av midlene.
Ordningen evalueres etter et år.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020:
I møtet ble det fremmet følgende endringsforslag av ordfører Stuberg (SP):
Budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 tas til orientering.
Administrasjonsutvalget slutter seg til ambisjonene i budsjettet om arbeid med Helsefremmende
organisasjon. Utvalget ber seg forelagt oppdateringer for arbeidet gjennom 2021 , herunder også

utviklingen i flere heltidsstillinger.
Avstemming
Alternativ forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020
Budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 tas til orientering.
Administrasjonsutvalget slutter seg til ambisjonene i budsjettet om arbeid med Helsefremmende
organisasjon. Utvalget ber seg forelagt oppdateringer for arbeidet gjennom 2021 , herunder også
utviklingen i flere heltidsstillinger.
PS 8/20 Samlede reglementer
Behandling i Eldres råd - 13.11.2020:
Avstemming
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Uttalelse i Eldres Råd - 13.11.2020
Vedlagte samlede reglementer for Inderøy kommune godkjennes.
Behandling i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2020:
Avstemming
Rådmannens forslag tas til etterretning.
Uttalelse i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2020
Vedlagte samlede reglementer for Inderøy kommune godkjennes.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020:
I møtet ble det foreslått følgende tilleggsforslag av repr. Signar Berger (AP):
Med henvisning til kml § 13-1 endres tittelen til kommunens øverste administrative leder fra
Rådmann til kommunedirektør. Endringen blir gjort gjeldende fra 01. januar 2021.
Avstemming
Rådmannens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020
Vedlagte samlede reglementer for Inderøy kommune godkjennes.
Med henvisning til kml § 13-1 endres tittelen til kommunens øverste administrative leder fra
Rådmann til kommunedirektør. Endringen blir gjort gjeldende fra 01. januar 2021.

PS 9/20 Anmodning om bosetting for 2021
Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2020:
Saksordfører: Vårinn Andersen Melhus
Vårinn Andersen Melhus (AP) fremmet et alternativt forslag som ble støttet av Terje Bekkevold (KrF),
Mohammed Bagal Serag (SV) og Ragnar Ørdal (SP):
Inderøy kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 19 flyktninger i 2021.
Avstemming
Alternativt forslag settes opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag falt mot to stemmer. ( Annvor Fjerstad, AP og Laila Høgsve Bragstad, H )
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2020
Inderøy kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 19 flyktninger i 2021.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020:
Avstemming
Innstillingen fra HU Folk ble vedtatt mot 1 stemme (repr. Geir Jostein Ørsjødal, H)
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2020
Inderøy kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 19 flyktninger i 2021.

