
 

INDERØY KOMMUNE 

 

 

Møteprotokoll  

Utvalg:   Formannskapet 

Sted:  Inderøy Kulturhus 

Dato: 21.10.2009 

Tid:  Kl. 08:30 – 15:30 

Av 9 medlemmer møtte 9.  

Følgende medlemmer hadde forfall: 

Harald Ness  AP 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Bjarne Kvistad  AP 

 

Dessuten møtte: 

Jon Arve Hollekim Rådmann 

 

Merknad:  Før møtet ble satt, deltok Formannskapet ved åpningen av Ungdomskonferansen.  De 

deltok også ved slutten av konferansen. 

 

SAK NR. 73/09.  BOSETTING AV FLYKTNINGER. 

Innstilling i Formannskapet– 21.10.2009: 

Inderøy kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 eller fra det 
tidspunkt et hensiktsmessig boligtilbud kan etableres. Rådmannen gis fullmakt til å organisere 
gjennomføringen. 

Behandling i Formannskapet - 21.10.2009: 

Laila Roel foreslo slikt nytt pkt. 2: 

Inderøy kommune har et ønske om å motta et tilsvarende antall flyktninger (15) i påfølgende år.  I 

fremtiden ønsker Inderøy kommune å opprettholde et nivå hvor kommunen bosetter ca. 50 

flyktninger.  Eventuell bygging av boliger til formålet utredes nærmere. 



Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

Laila Roel sitt forslag til nytt pkt. 2 enstemmig. 

Behandling i Hovedutvalg Folk – 20.10.2009: 

SP v/Håvard Okkenhaug foreslo slikt nytt pkt. 2: 
Inderøy kommune har et ønske om å motta et tilsvarende antall flyktninger (15) i påfølgende 
år. I fremtiden ønsker Inderøy kommune å opprettholde et nivå hvor kommunen mottar et 
integreringstilskudd for ca. 50 flyktninger. Eventuell bygging av boliger til formålet utredes 
nærmere. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag enstemmig. 
SP v/Håvard Okkenhaug sitt forslag enstemmig. 
 
Uttalelse i Hovedutvalg Folk – 20.10.2009: 
Inderøy kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 eller fra det 
tidspunkt et hensiktsmessig boligtilbud kan etableres. Rådmannen gis fullmakt til å organisere 
gjennomføringen. 

Inderøy kommune har et ønske om å motta et tilsvarende antall flyktninger (15) i påfølgende 
år. I fremtiden ønsker Inderøy kommune å opprettholde et nivå hvor kommunen mottar et 
integreringstilskudd for ca. 50 flyktninger. Eventuell bygging av boliger til formålet utredes 
nærmere. 
 

Rådmannens forslag: 

Inderøy kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 eller fra det 
tidspunkt et hensiktsmessig boligtilbud kan etableres. Rådmannen gis fullmakt til å organisere 
gjennomføringen. 

 

SAK NR. 74/09.  BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 – 2013.  

DRØFTINGSNOTAT. 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering. 

Behandling i Formannskapet  – 21.10.2009: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

Behandling i Hovedutvalg Folk – 20.10.2009: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 



Uttalelse i Hovedutvalg Folk – 20.10.2009: 

Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering. 

Behandling i Hovedutvalg Natur – 19.10.2009: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

Uttalelse i Hovedutvalg Natur – 19.10.2009: 

Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering. 

Rådmannens forslag: 

Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering. 

 

SAK NR. 75/09.  FLYNDRA – ØKT AKSJEKAPITAL.  GARANTIER FOR LÅN. 

Innstilling i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Inderøy kommune utvider aksjekapitalen i Flyndra A/S med kr. 600.000,- 
    Utvidelsen finansieres ved låneopptak. 
2. Det gis garantier for lån innenfor en samlet ramme på 1,7 mill. kroner. (fra ca 843.000,- pt)    
    3. Lånet forutsettes nedbetalt over 8 år og som tilsvarer garantiens varighet. 
4. Garantien gis som simpel kausjon. 

Behandling i Formannskapet  – 21.10.2009: 

Protokoll fra ekstraordinær  generalforsamling 20.10.09 ble delt ut i møtet. 

Rådmannen foreslo slikt tillegg til pkt. 1:   

Utvidelsen finansieres ved låneopptak. 

Avstemming:   

Rådmannens forslag, med forslag til tillegg til pkt. 1, enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

1. Inderøy kommune utvider aksjekapitalen i Flyndra A/S med kr. 600.000,- 
2. Det gis garantier for lån innenfor en samlet ramme på 1,7 mill. kroner. (fra ca 843.000,- pt)    
3. Lånet forutsettes nedbetalt over 8 år og som tilsvarer garantiens varighet. 
4. Garantien gis som simpel kausjon. 

 

SAK NR. 76/09.  KLOKKARSTU – FREMTIDIG BRUK OG LEIEBETINGELSER. 



Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

1.  Klokkarstu annonseres ledig i markedet for 1 år fra 01.10.2010 når kontrakt med nåværende   

     leietaker går ut.   

2.  Videre formål med Klokkarstu utredes gjennom prosjektet ”Ny vekst i Inderøy”. 

 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Ida Stuberg foreslo slikt forslag til vedtak: 

1.  Klokkarstu annonseres ledig i markedet for 1 år fra 01.10.2010 når kontrakt med nåværende   

     leietaker går ut.   

2.  Videre formål med Klokkarstu utredes gjennom prosjektet ”Ny vekst i Inderøy”. 

 

Avstemming:   

Ida Stuberg sitt forslag enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag: 

1. Klokkarstu annonseres ledig i markedet for leie – eventuelt salg - fra 01.10.2010 når kontrakt med 
nåværende leietaker går ut. 
2. Det stilles som betingelse at Klokkarstu bevares på nåværende tomt. 

 

SAK NR. 77/09.  SAMARBEIDSAVTALE INNKJØP – INVEST. 

Innstilling i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Samarbeidsavtale om innkjøp mellom Steinkjer kommune , Inderøy kommune og Verran 
    kommune godkjennes. 
2. Ordningen underlegges en felles evaluering innen utgangen av 2011. (2 år fra iverksettingsdato) 
3. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2010. 
4. Det forutsettes at samarbeidet vektlegger leverandørutvikling. 

5. Det forutsettes en videre utredning med sikte på å vurdere å tiltre Nord-Trøndelag      

fylkeskommunes innkjøpstjenester. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 5: 

Det forutsettes en videre utredning med sikte på å vurdere å tiltre Nord-Trøndelag fylkeskommunes 

innkjøpstjenester. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med ordførerens forslag til nytt pkt. 5 enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

1. Samarbeidsavtale om innkjøp mellom Steinkjer kommune , Inderøy kommune og Verran 
    kommune godkjennes. 
2. Ordningen underlegges en felles evaluering innen utgangen av 2011. (2 år fra iverksettingsdato) 



3. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2010. 
4. Det forutsettes at samarbeidet vektlegger leverandørutvikling. 

 

SAK NR. 78/09.  PILOTPROSJEKT – FELLES NØDMELDESENTRAL.  HØRING. 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

Inderøy kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende ”Forslag til fremtidig 
organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)”: 
Inderøy kommune stiller seg positiv til arbeidet med å etablere felles nødnummer og felles 
nødmeldesentraler som skissert i konklusjonen til den interdepartementale arbeidsgruppen datert 
15. juni 2009. 
 
1. Inderøy kommune anbefaler valg av modell C, og støtter forslaget om et pilotprosjekt i 
    Drammen med en samlokalisering av alle nødetater. 
2. Inderøy kommune anbefaler i tillegg et eget pilotprosjekt i Nord-Trøndelag med politisentral i 
    Steinkjer, og brann og helse samlokalisert i Namsos. Dette prosjektet vil dermed kunne prøve ut 
    den avstandsproblematikk som vil være en av hovedutfordringene i mange regioner ettersom 
    politiets operasjonssentraler skal bestå som i dag. En slik pilot vil være helt identisk med den 
    anbefalte modell C. 
3. Steinkjer har i dag politisentral. Namsos har AMK og nødmeldesentral for brann i 27 kommuner. 
    Et pilotprosjekt for samme område kan derfor etableres raskt, og vil bygge videre på 
    erfaringene og fagkompetanse i eksisterende nødmeldesentraler. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

Inderøy kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende ”Forslag til fremtidig 
organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)”: 
Inderøy kommune stiller seg positiv til arbeidet med å etablere felles nødnummer og felles 
nødmeldesentraler som skissert i konklusjonen til den interdepartementale arbeidsgruppen datert 
15. juni 2009. 
 
1. Inderøy kommune anbefaler valg av modell C, og støtter forslaget om et pilotprosjekt i 
    Drammen med en samlokalisering av alle nødetater. 
2. Inderøy kommune anbefaler i tillegg et eget pilotprosjekt i Nord-Trøndelag med politisentral i 
    Steinkjer, og brann og helse samlokalisert i Namsos. Dette prosjektet vil dermed kunne prøve ut 
    den avstandsproblematikk som vil være en av hovedutfordringene i mange regioner ettersom 
    politiets operasjonssentraler skal bestå som i dag. En slik pilot vil være helt identisk med den 
    anbefalte modell C. 
3. Steinkjer har i dag politisentral. Namsos har AMK og nødmeldesentral for brann i 27 kommuner. 
    Et pilotprosjekt for samme område kan derfor etableres raskt, og vil bygge videre på 
    erfaringene og fagkompetanse i eksisterende nødmeldesentraler. 

 



 

SAK NR. 79/09.  NY VEKST I INDERØY – SAMFUNNSUTVIKLINGSPROSJEKTET. 

Innstilling i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Inderøy kommune gjennomfører et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt med en total 
    kostnadsramme på kr 1.500.000 i tråd med hovedlinjene i prosjektplanen som er 
    utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling. 
2. Egenfinansieringen i prosjektet vil være inntil kr 750.000 fordelt på to år. Budsjettdekning 
    avklares gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan. 
3. Inderøy kommune søker Nord-Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom Regionalt 
    utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet med i alt kr 750.000 fordelt 
    på to år. 
4. Inderøy kommune utfordrer næringslivet til å bidra til finansieringen av prosjektet. 
5. Det etableres en prosjektstyringsgruppe som sammensettes slik: 
    Ordføreren 
    Harald Ness 
    To representanter fra næringslivet, hhv. Inderøy Næringsforening og LLI (Lokal     
    landbruksinformasjon) 
6. Arbeidet igangsettes formelt straks finansieringsplan er klar. 
7. Formannskapet informeres månedlig om fremdrift og innhold i prosjektet. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Til pkt. 5, medlemmer av prosjektstyringsgruppe: 

AP v/Bjarne Kvistad foreslo Harald Ness. 

Ida Stuberg foreslo ordføreren. 

Ordføreren foreslo to representanter fra næringslivet, som oppnevnes hhv. fra Inderøy 

Næringsforening  og LLI (lokal landbruksinformasjon) 

Avstemming:   

Rådmannens forslag samt forslag på medlemmer av prosjektstyringsgruppe, enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

1. Inderøy kommune gjennomfører et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt med en total 
    kostnadsramme på kr 1.500.000 i tråd med hovedlinjene i prosjektplanen som er 
    utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling. 
2. Egenfinansieringen i prosjektet vil være inntil kr 750.000 fordelt på to år. Budsjettdekning 
    avklares gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan. 
3. Inderøy kommune søker Nord-Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom Regionalt 
    utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet med i alt kr 750.000 fordelt 
    på to år. 
4. Inderøy kommune utfordrer næringslivet til å bidra til finansieringen av prosjektet. 
5. Det etableres en prosjektstyringsgruppe som sammensettes slik: 
6. Arbeidet igangsettes formelt straks finansieringsplan er klar. 
7. Formannskapet informeres månedlig om fremdrift og innhold i prosjektet. 

 

SAK NR. 80/09.  MUSEUMSSTRATEGISK PLATTFORM – HØRINGSNOTAT. 



Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

Formannskapet slutter seg til museums-og historielaget sin uttalelse og uttalelsen legges ved som 

kommunens uttalelse. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Notat datert 16.10.09 fra museums- og historielaget ble delt ut i møtet. 

Ordføreren foreslo slikt forslag: 

Formannskapet slutter seg til museums-og historielaget sin uttalelse og uttalelsen legges ved som 

kommunens uttalelse. 

Avstemming:   

Ordførerens forslag enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

Inderøy kommune avgir følgende uttalelse til forslag til museumsstrategisk plattform 
utarbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommune : 
Inderøy kommune har ingen vesentlige merknader til forslag til museumsstrategisk plattform 
utarbeidet av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 

 

SAK NR. 81/09.  EVALUERING AV POLITISK STYRINGSSTRUKTUR. 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere dagens politiske styringsstruktur. Følgende 
    medlemmer oppnevnes: 
    Ordføreren 
    Varaordføreren 
    Harald Ness 
2. Utvalget skal vurdere antall medlemmer, arbeidsform og arbeidsfordeling mellom hovedutvalg, 
    formannskap og kommunestyret. 
3. Utvalget bes også vurdere andre forhold ved styringsstrukturen herunder arbeidsfordeling 
    mellom politisk og administrativt nivå, direktevalg av ordfører, parlamentarisk styringsform og 
    hovedutvalgsmodellen som sådan. 
4. Forslaget skal fremmes for formannskapet innen utgangen av mai 2010 for foreløpig 
    behandling og påfølgende høring. 
5. Endelig behandling og vedtak skal fattes i kommunestyret innen utgangen av 2010. 
6. Eventuelt endret styringsstruktur iverksettes fra ny valgperiode. 

 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Til pkt. 1, medlemmer til utvalg: 

Bjarne Kvistad foreslo Harald Ness 

Ida Stuberg foreslo ordføreren. 

Leif Hjulstad foreslo varaordføreren 



Avstemming: 

Ordførerens forslag samt forslag på medlemmer, jfr. pkt. 1, enstemmig. 

Ordførerens forslag: 

1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere dagens politiske styringsstruktur. Følgende 
    medlemmer oppnevnes: 
    ……………………… 
    ………………………. 
    ……………………… 
2. Utvalget skal vurdere antall medlemmer, arbeidsform og arbeidsfordeling mellom hovedutvalg, 
    formannskap og kommunestyret. 
3. Utvalget bes også vurdere andre forhold ved styringsstrukturen herunder arbeidsfordeling 
    mellom politisk og administrativt nivå, direktevalg av ordfører, parlamentarisk styringsform og 
    hovedutvalgsmodellen som sådan. 
4. Forslaget skal fremmes for formannskapet innen utgangen av mai 2010 for foreløpig 
    behandling og påfølgende høring. 
5. Endelig behandling og vedtak skal fattes i kommunestyret innen utgangen av 2010. 
6. Eventuelt endret styringsstruktur iverksettes fra ny valgperiode. 

 

SAK NR. 82/09.  STRAUMSPÆLL – SØKNAD OM TILSKUDD OG GARANTI. 

Vedtak  i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Inderøy kommune yter et tilskudd på kr 50.000 til ”Muusikal 2010”. Tilskuddet 
    innarbeides i budsjett for 2010. 
2. Inderøy kommune innvilger fritak for leie av Muustrøparken til ”Muusikal 2010”. 
3. Det innvilges en underskuddsgaranti på inntil kr 50.000 til ”Muusikal 2010” jfr søknad 
    25.08.2009. Garantiens varighet settes til 30.09.2010. Det forutsettes revisorgodkjent 
    regnskap. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Terje Arnevik foreslo slik endring i pkt. 3, første setning: 

….. inntil kr 50.000,- til …. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med Terje Arnevik sitt forslag til endring i pkt. 3, første setning, enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

1. Inderøy kommune yter et tilskudd på kr 50.000 til ”Muusikal 2010”. Tilskuddet 
    innarbeides i budsjett for 2010. 
2. Inderøy kommune innvilger fritak for leie av Muustrøparken til ”Muusikal 2010”. 
3. Det innvilges en underskuddsgaranti på kr 50.000 til ”Muusikal 2010” jfr søknad 
    25.08.2009. Garantiens varighet settes til 30.09.2010. Det forutsettes revisorgodkjent 
    regnskap. 

 



SAK NR. 83/09.  INDERØYTREFF OG VINJE-JUBILEUM – FORELØPIG SKISSE. 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Formannskapet tar fremlagte skisse fra Hovedkomiteen til orientering og slutter seg til 
    hovedlinjene i det skisserte opplegget. 
2. Planleggingen kan videreføres med utgangspunkt i en øvre grense for kommunal 
    finansieringsmedvirkning på kr. 200.000,-. Det tas formelt forbehold for endelig 
    budsjettvedtak. 
3. Endelige planer med kostnads- og finansieringsplan forelegges formannskapet til 
    orientering våren 2010. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

 

SAK NR. 84/09.  TEMASAK:  RUP 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

Redegjørelsen tatt til orientering. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Ordføreren orienterte om RUP-møte den 22.10.2009. 

Avstemming: 

Enstemmig. 

 

SAK NR. 85/09.  RÅDMANNEN ORIENTERER. 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

Redegjørelsen tatt til orientering. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Rådmannnens skriftlige orientering oktober 2009 ble delt ut i gruppemøter. 

Rådmannen orienterte om 

- svineinfluensaen, organisering av vaksinering.   

 

SAK NR. 86/09.  ORDFØREREN ORIENTERER. 



Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

Redegjørelsen tatt til orientering. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Følgende skriv ble delt ut: 

Avtale mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK AS) og stiftelsen Nils Aas (NAA) i forbindelse 

med konsolideringen av museumssektoren i søndre del av Nord-Trøndelag. 

Aksjonæravtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og  Verdal kommune,  som eiere av 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. 

Ordføreren orienterte om 

- Politisk styringsgruppemøte INVEST 

- Kampus Guldbergaunet, møte 20.10.09 

- Besøk av Sanok kommune, Polen, vedr. miljøprosjekt, den 27.-29. oktober 2009 

- TV-aksjonen 2009   

- Åpen Dag på Kastvollen 20.10.09 

- Ansettelse av Kommuneoverlege DMS 

Avstemming: 

Enstemmig. 

 

SAK NR. 87/09.  UTVIKLINGS- DISPOSISJONSPLAN VENNA.  

KULTURCAMPUS/KULTURHUS/SAMFUNNSHUS M.V.  RETNINGSLINJER 

VIDERE ARBEID. 

Vedtak i Formannskapet – 21.10.2009: 

1. Skisser til disposisjonsplan for Vennaområdet datert mai 2009 danner et formålstjenlig 
    samlet grunnlag for videre utredninger og planlegging vedrørende arealdisponeringen 
    av området. 
2. Det legges til grunn for videre planlegging at ”Solstadtomta” fortsatt skal disponeres til 
    offentlig formål og at det så langt ikke anses naturlig å disponere hele eller deler av 
    tomta til bioenergianlegg. 
3. Samfunnshustomta forutsettes benyttet til idretts-/skoleformål i fremtiden. For så vidt 
    gjelder spørsmålet om fremtidig bruk - eventuelt hel eller delvis sanering av – 
    Samfunnshuset, utsettes behandling og beslutning til endelige rammer og 
    forutsetninger for oppgradering av Kulturhuset er fastlagt. Den videre planlegging tar 
    fortsatt utgangspunkt i at funksjoner som ivaretas av dagens Samfunnshus, i fremtiden 
    kan ivaretas av Kulturhuset/Kulturcampus. Det forutsettes at økonomiske 
    konsekvenser er rimelig likeverdige. 
4. Skisseplanen for Kulturcampus - med Kulturhus, Inderøy Videregående skole, Mint mv – 
    gir et formålstjenlig grunnlag for ytterligere utredning og konkretisering. Det videre 
    planarbeidet må – så langt gjelder kommunens direkte engasjement – tilpasses 
    realistiske økonomiske rammebetingelser. 
5. For så vidt gjelder Kulturhuset bør basale opprustningsbehov knyttet til garderober, 
    konsertsal og hallfasiliteter prioriteres, jfr. avsatt ramme i budsjett og økonomiplan for 



    2009-2012. Under forutsetning av fylkeskommunal medvirkning er Inderøy kommune 
    innstilt på å bidra til finansiering av en Black Box. 
6. Inderøy kommune vil – under forutsetning av tilfredsstillende og langsiktige leieavtaler - 
    ivareta nødvendige investeringer i lokaliteter for å utvide og eventuelt forbedre 
    lokaliteter for Nord Trøndelag fylkeskommunes virksomheter - Inderøy Videregående 
    skole og Mint mv. 
7. Det opptas forhandlinger med Nord-Trøndelag fylkeskommune for avklaring av felles 
    rammer og forutsetninger for den videre planlegging. Gjeldende drifts- og leieavtaler 
    vedrørende Kulturhuset gjennomgås og tilpasses eventuelle nye forutsetninger, jfr. pkt. 
4. Det forutsettes at den økonomiske balansen i det samlede avtaleverk ikke endres. 
    Det er en målsetting å gjennomføre disse forhandlingene snarest mulig slik at 
    nødvendig planarbeid ikke forsinkes unødig. 
8. Det legges til grunn at interessene til Inderøyhallen A/L ivaretas på en god måte og i 
    samsvar med inngåtte avtaler mellom Inderøyhallen A/L og Inderøy kommune. 

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

Rådmannens forslag: 

1. Skisser til disposisjonsplan for Vennaområdet datert mai 2009 danner et formålstjenlig 
    samlet grunnlag for videre utredninger og planlegging vedrørende arealdisponeringen 
    av området. 
2. Det legges til grunn for videre planlegging at ”Solstadtomta” fortsatt skal disponeres til 
    offentlig formål og at det så langt ikke anses naturlig å disponere hele eller deler av 
    tomta til bioenergianlegg. 
3. Samfunnshustomta forutsettes benyttet til idretts-/skoleformål i fremtiden. For så vidt 
    gjelder spørsmålet om fremtidig bruk - eventuelt hel eller delvis sanering av – 
    Samfunnshuset, utsettes behandling og beslutning til endelige rammer og 
    forutsetninger for oppgradering av Kulturhuset er fastlagt. Den videre planlegging tar 
    fortsatt utgangspunkt i at funksjoner som ivaretas av dagens Samfunnshus, i fremtiden 
    kan ivaretas av Kulturhuset/Kulturcampus. Det forutsettes at økonomiske 
    konsekvenser er rimelig likeverdige. 
4. Skisseplanen for Kulturcampus - med Kulturhus, Inderøy Videregående skole, Mint mv – 
    gir et formålstjenlig grunnlag for ytterligere utredning og konkretisering. Det videre 
    planarbeidet må – så langt gjelder kommunens direkte engasjement – tilpasses 
    realistiske økonomiske rammebetingelser. 
5. For så vidt gjelder Kulturhuset bør basale opprustningsbehov knyttet til garderober, 
    konsertsal og hallfasiliteter prioriteres, jfr. avsatt ramme i budsjett og økonomiplan for 
    2009-2012. Under forutsetning av fylkeskommunal medvirkning er Inderøy kommune 
    innstilt på å bidra til finansiering av en Black Box. 
6. Inderøy kommune vil – under forutsetning av tilfredsstillende og langsiktige leieavtaler - 
    ivareta nødvendige investeringer i lokaliteter for å utvide og eventuelt forbedre 
    lokaliteter for Nord Trøndelag fylkeskommunes virksomheter - Inderøy Videregående 
    skole og Mint mv. 
7. Det opptas forhandlinger med Nord-Trøndelag fylkeskommune for avklaring av felles 
    rammer og forutsetninger for den videre planlegging. Gjeldende drifts- og leieavtaler 
    vedrørende Kulturhuset gjennomgås og tilpasses eventuelle nye forutsetninger, jfr. pkt. 
4. Det forutsettes at den økonomiske balansen i det samlede avtaleverk ikke endres. 



    Det er en målsetting å gjennomføre disse forhandlingene snarest mulig slik at 
    nødvendig planarbeid ikke forsinkes unødig. 
8. Det legges til grunn at interessene til Inderøyhallen A/L ivaretas på en god måte og i 
    samsvar med inngåtte avtaler mellom Inderøyhallen A/L og Inderøy kommune. 

 

 

Underskrift: 

 

________________________             __________________________       _______________________ 

Ole Tronstad                                       Eva Pauline Hedegart                          Bjarne Kvistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


