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Saker til behandling

PS 97/09 Finansiering - utvidet aksjekapital i Flyndra

PS 98/09 Sundsand Sandvolleyballbane - finansiering

PS 99/09 Revidering av budsjett til avsetning

PS 100/09 INVEST-samarbeidet - stilling som sekretariats- og 
prosjektleder INVEST

PS 101/09 Leie av lokaler formål: Inn- trøndelag Brannvesen IKS

PS 102/09 Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013



Saker til behandling

PS 97/09 Finansiering - utvidet aksjekapital i Flyndra

Rådmannens forslag til vedtak

Utvidelse av Inderøy kommunes aksjekapital i Flyndra AS med kr. 600.000,- finansieres ved 
bruk av ubundet investeringsfond på 460.000,- samt disposisjonsfond på kr. 140.000,-.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Utvidelse av Inderøy kommunes aksjekapital i Flyndra AS med kr. 600.000,- finansieres ved 
bruk av ubundet investeringsfond på 460.000,- samt disposisjonsfond på kr. 140.000,-.

PS 98/09 Sundsand Sandvolleyballbane - finansiering

Rådmannens forslag til vedtak

Det disponeres kr. 132047,- av disposisjonsfondet til finansiering av Sundsand Sandvolleybane.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 30.11.2009:
Det disponeres kr. 132047,- av disposisjonsfondet til finansiering av Sundsand Sandvolleybane.

PS 99/09 Revidering av budsjett til avsetning

Rådmannens forslag til vedtak

Budsjetterte avsetninger 2009 på kr. 2.670.000,- fordeles slik: 



Kr. 500.000,- avsettes til næringsfond

kr. 1.000.000,- avsettes til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og

kr. 1.170.000,- avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Budsjetterte avsetninger 2009 på kr. 2.670.000,- fordeles slik: 

Kr. 500.000,- avsettes til næringsfond

kr. 1.000.000,- avsettes til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og

kr. 1.170.000,- avsettes til disposisjonsfond.

PS 100/09 INVEST-samarbeidet - stilling som sekretariats- og prosjektleder INVEST

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om fast 100 % stilling som Sekretariats- og 
prosjektleder INVEST fra 01.01.2010

2. Sekretariats- og prosjektleder INVEST skal forestå den administrative daglige oppfølgning av 
INVEST-samarbeidet, ivareta sekretariatsrollen for både den administrative og politiske 
styringsgruppen for INVEST og ivareta utrednings- og prosjektlederoppgaver.

3. Sekretariats- og prosjektleder Invest ansettes i Steinkjer kommune med arbeidssted i alle 
kommunene. Stillingen rapporterer til leder for administrativ styringsgruppe Invest.

4. Utgiftene utgjør ca. 750.000 pr år. 

5. Kostnadene fordeles med fordelingsnøkkel slik:  10% fast og resten etter innbyggertall.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009: 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om fast 100 % stilling som Sekretariats- og 

prosjektleder INVEST fra 01.01.2010

2. Sekretariats- og prosjektleder INVEST skal forestå den administrative daglige oppfølgning av 
INVEST-samarbeidet, ivareta sekretariatsrollen for både den administrative og politiske 
styringsgruppen for INVEST og ivareta utrednings- og prosjektlederoppgaver.

3. Sekretariats- og prosjektleder Invest ansettes i Steinkjer kommune med arbeidssted i alle 
kommunene. Stillingen rapporterer til leder for administrativ styringsgruppe Invest.

4. Utgiftene utgjør ca. 750.000 pr år. 

5. Kostnadene fordeles med fordelingsnøkkel slik:  10% fast og resten etter innbyggertall.

PS 101/09 Leie av lokaler formål: Inn- trøndelag Brannvesen IKS

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr vedlagte forslag 
til avtale. Det forutsettes inngåelse av tilsvarende framleieavtale med Inn-Trøndelag 
Brannvesen IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009
Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr vedlagte forslag 
til avtale. Det forutsettes inngåelse av tilsvarende framleieavtale med Inn-Trøndelag 
Brannvesen IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.

PS 102/09 Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013

Rådmannens forslag til vedtak



1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av 
rådmannens forslag datert 09. November 2009 

2. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for hovedansvarsområdene: 
- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Administrasjon 
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Skole og barnehage med mer
- Kommunalteknikk
- Plan og Næring
- Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.   

4. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes 
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2010. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt i hele 
kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et 
bunnfradrag på kr. 300.000,-.

6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 02/07 datert 
19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

7. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2010 slik det 
fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2010”. 

8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis leder av NAV fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til 
sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000,-. Øvre grense for den 
enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

9. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 2014 til 2020, gir 
retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Behandling i Eldres Råd - 12.11.2009:

Rådmannen orienterte om forslaget til Budsjett og økonomiplan 2010-2013, spesielt områdene 
helse, pleie og omsorg.

Magnus Balgaard foreslo slikt forslag til vedtak:
Eldres Råd tar Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013 slik det fremgår av rådmannens forslag til 
etterretning.

Avstemming:

Enstemmig.



Uttalelse i Eldres Råd - 12.11.2009:
Eldres Råd tar Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013 slik det fremgår av rådmannens forslag til 
etterretning.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009:
Rådet for funksjonshemmede forutsetter at utbyggingsprosjektet tar hensyn til universell 
utforming og at Rådet blir representert i eventuelt brukerutvalg i forbindelse med 
utbyggingene.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009:
Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til rådmannens forslag til lbudsjett og økonomiplan 2010-2013.  
Arbeidsmiljøutvalget ber om at det fortsatt settes et sterkt fokus på arbeidsmiljøet.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2009: 

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
Innspill dat. 09.11.09 til Budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Ungdomsrådet.
Innspill dat. 15.11.09 til Budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Fagforbundet Inderøy.

Ole Tronstad foreslo slikt forslag til uttalelse:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010-2013 til 
orientering.

Nanna Dyrendal foreslo slikt forslag til uttalelse:
Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til lbudsjett og økonomiplan 2010-
2013.  Administrasjonsutvalget ber om at det fortsatt settes et sterkt fokus på arbeidsmiljøet.

Ole Tronstad trakk sitt forslag.



Avstemming:

Nanna Dyrendal sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 18.11.2009:
Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til lbudsjett og økonomiplan 2010-
2013.  Administrasjonsutvalget ber om at det fortsatt settes et sterkt fokus på arbeidsmiljøet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009 

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
Innspill dat. 09.11.09 til budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Ungdomsrådet.
Innspill dat. 15.11.09 til budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Fagforbundet Inderøy.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av 

rådmannens forslag datert 09. November 2009 

2. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for hovedansvarsområdene: 
a. Fellesområder  
b. Politisk organisasjon med mer
c. Administrasjon 
d. Kultur og informasjon
e. Helse og sosial
f. Skole og barnehage med mer
g. Kommunalteknikk
h. Plan og Næring
i. Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.   

4. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes 
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2010. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt i hele 
kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.

6. For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et 
bunnfradrag på kr. 300.000,-.

7. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 02/07 datert 
19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.



8. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2010 slik det 
fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2010”. 

9. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til 
sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000,-. Øvre grense for den 
enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

10. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 2014 til 2020, gir 
retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009: 

Følgende skriv ble delt ut i møtet:
Innspill til budsjett og økonomiplan 2010-2013 datert 09.11.09 fra Ungdomsrådet.
Innspill til budsjett og økonomiplan 2010-2013 datert 15.11.09 fra Fagforbundet.

Maria Aune foreslo slikt forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg Folk stiller seg bak intensjonen i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010 –

2013.
2. Hovedutvalg Folk ber om at kr 409.000,- stilles til disposisjon for hovedutvalget. 

 Kr 100.000,- i uspesifiserte midler til helsestasjon og kr 309.000,- i ikke disponerte     
 Øremerkede midler til forebyggende helsearbeid brukes til dette.

Avstemming:

Maria Aune sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
1. Hovedutvalg Folk stiller seg bak intensjonen i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010 –

2013.
2. Hovedutvalg Folk ber om at kr 409.000,- stilles til disposisjon for hovedutvalget. 

 Kr 100.000,- i uspesifiserte midler til helsestasjon og kr 309.000,- i ikke disponerte     
 Øremerkede midler til forebyggende helsearbeid brukes til dette.



Harald Ness fratrådte møtet før avstemming.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Det ble enighet om slik kjøreplan for behandlingen av saken:
- Gjennomgang av rådmannens budsjettforslag, kapittel for kapittel
- Åpen debatt
- Ev. forslag til endringer 

SP v/Leif Hjulstad foreslo slik endring:

1. Inderøy kommunes budsjett for 2010 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert 
9.11.2009 med følgende endringer:

Område Sum Kommentar

Kulturkapitlet +160.000 Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)

Ungdomsråd

Sommerarbeid til ungdom
E@

+  50.000

Foreb helse-Folk jfr vedtak

17.11. (100+300 udisp)

+ 400.000 Fordeles av Folk innen området forebyggende helse

Vedlikehold udisp. Natur +200.000 Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt

Øremerka midler -300.000 Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett

Fellesområde tilleggsbev -510.000 Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.

Sum  0

Investeringsbudsjett:

Lysløype Gran +400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering: Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån: 2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

2. Formannskapet ber administrasjonen om å beregne merinntekter ved å beholde satser for 
vann og avløp på 2009-nivå.



SV v/Margareth Halle foreslo slike endringer: 

Fremlagte forslag til budsjett 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013 (datert 09.11.09) vedtas 
med følgende endringer:

Del A:
Redusere avsetning til prosjektet ”Vekst Inderøy” 1 700.000

 SUM 1 700.000

3.12 Oppvekst
- styrking 1.- 4. trinn, færre elever pr. lærer

1 000.000

Forebyggende arbeid kultur
3.10 Kultur og informasjon (henviser til vedlegg 11)
Øremerket til arbeid for å tilrettelegge for at alle barn og unge får en fullverdig fritid, 
bla. gjennom:

• Musikkorganisasjoner
• Overføringer til idrettslagene, tilrettelegging for barn og unge
• Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner 
• Kulturhusets kulturpolitiske tiltak økes til 2001 nivå
• Jobbtilbud for barn og unge økes (se innspill fra Ungdomsrådet)

60.000  
100.000  
 60.000
140.000        
140.000

Forebyggende arbeid helse blant ungdom
3.11 Helse og sosialområdet
Helsesøster styrkes med ½ stilling 200.000

 SUM 1 700.000

Del B:
• Mange barn og unge har fysiske og psykiske plager. Derfor er det viktig at elevene har et tilbud 

hvor de kan få råd og veiledning hvis de trenger det. Inderøy kommunestyre ønsker at barn og 
unge i kommunen vår skal få lett tilgang på slik hjelp. Derfor ber vi om at helsesøstertjenesten 
styrkes med ½ stilling.

• Inderøy kommune har som mål å øke antall utleieboliger for ungdom. Det fremmes egen sak til 
kommunestyret hvor behovet kartlegges og strategier for øke antallet utleieboliger vurderes. 
Gjerne i sammenheng med prosjektet ”Vekst i Inderøy”.

• Blir den økonomiske situasjonen bedret, skal skole prioriteres, slik at vi kan ha en vekst på 
minimum 1 million pr år i økonomiplanperioden.(2010 - 20013).

• En ber administrasjonen utrede tiltak for bedre fordeling av rammene etter spesifisert behov på 
de ulike enhetene i grunnskolen.

• Kommunestyret ønsker en prøveordning med samarbeid mellom SFO og kulturskole. 
Kommunestyret ber rådmannen om å søke sentrale myndigheter om satsningsmidler til dette.

• I Inderøy kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillings-brøken sin 
til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av 
deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større 
stillingsbrøker.



Gruppemøter ble avholdt.

SV sitt forslag , pkt. B, oversendes Kommunestyret uten realitetsbehandling.
Administrasjonens betraktninger til forslaget legges fram til Kommunestyret.

Avstemming:

Sp sitt forslag vedtatt mot 1 stemme.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
10. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av 

rådmannens forslag datert 09. November 2009 med følgende endringer:

Område Sum Kommentar

Kulturkapitlet +160.000 Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)

Ungdomsråd

Sommerarbeid til ungdom
E@

+  50.000

Foreb helse-Folk jfr vedtak

17.11. (100+300 udisp)

+ 400.000 Fordeles av Folk innen området forebyggende 
helse

Vedlikehold udisp. Natur +200.000 Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt

Øremerka midler -300.000 Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett

Fellesområde tilleggsbev -510.000 Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.

Sum  0

Investeringsbudsjett:

Lysløype Gran +400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering: Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån: 2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

11. Formannskapet ber administrasjonen om å beregne merinntekter ved å beholde satser 
for vann og avløp på 2009-nivå.

12. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  



- Politisk organisasjon med mer
- Administrasjon 
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Skole og barnehage med mer
- Kommunalteknikk
- Plan og Næring
- Vann og Avløp

13. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 
2010. Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.   

14. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

15. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

16. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

17. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2010 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2010”. 

18. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

19. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 
2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.


