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Saker til behandling

PS 30/10 Årsregnskap og årsberetning 2009

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes.  Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes.  Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes.  Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes.  Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.



PS 31/10 Årsrapport 2009

Rådmannens forslag til vedtak

Årsrapport 2009 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010:

Enhetenes årsrapport til rådmannen utsendt ved møteinnkallingnen.
Utkast til Årsrapport  (hovedrapport) 2009 er sendt på mail og lagt ut på gruppemøter.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.



PS 32/10 Investeringsprosjekt. Gangveg Sakshaug skole - Årfall. Trappeheis 
ungdomsskolen. Nytt GPS-utstyr.

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap,  godkjennes:

Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet 
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.

Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved 
ubrukte lånemidler.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap,  godkjennes:

Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet 
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.

Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved 
ubrukte lånemidler.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap,  godkjennes:



Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet 
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.

Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved 
ubrukte lånemidler.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:
Harald Ness foreslo slikt tillegg til Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole - Årfall:

Administrasjonen legger fram forslag til alternativ inndekning.

Avstemming:
Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall: 6 mot 2 stemmer.
Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen: Enstemmig.
Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr: Enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Følgende avsluttede investeringsprosjekter, med byggeregnskap, godkjennes:

Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall. Samlet overskridelse kr. 718732,- Beløpet 
foreslås finansiert av merinntekter fra tomtesalg.

Prosjekt 522, Trappheis Ungdomsskolen. Samlet besparelser kr. 95800,-. Beløpet benyttes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Prosjekt 543, Nytt GPS-utstyr . Samlet overskridelse kr. 18.000,-. Beløpet dekkes/finansieres ved 
ubrukte lånemidler.

PS 33/10 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.10

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.

PS 34/10 Hovedrevisjon budsjett 2010

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå -
enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte 
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres. 



 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
3. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå -
enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte 
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010:

Rådmannen orienterte om sak; Disponering av midler til forebyggende helsearbeid, gjenstående 
bevilgning,kr 95.000,-. Det ble foreslått at saken behandles i møtet i august.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
Sak om Disponering av midler til forebyggende helsearbeid, behandles i utvalgets møte i 
august. 

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
5. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.

6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå -
enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte 
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres. 



Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:
Ida Stuberg foreslo slikt nytt pkt. 3:

Rådmannen utarbeider skisse for fremdrift og kostnadsoverslag av tilrettelegging av 
boligtomter på Røra til kommunestyremøtet 14. Juni.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Ida Stuberg sitt forslag til nytt pkt. 3, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
7. Rammene for hovedområdene, jf. Kommunestyrets budsjettvedtak, endres ikke.

8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammene på underliggende nivå -
enhets- og funksjonsnivå - så langt dette ikke kommer i konflikt med gitte 
budsjettforutsetninger. Formannskap og hovedutvalg orienteres. 

9. Rådmannen utarbeider skisse for fremdrift og kostnadsoverslag av tilrettelegging av 
boligtomter på Røra til kommunestyremøtet 14. Juni.

PS 35/10 TV-aksjonen 2010 Flyktninghjelpen -

Opprettelse av kommunekomite og bevilgning til aksjonen.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2009:
----------------------------
Ordfører får fullmakt til nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for nødvendig 
sekretærhjelp.

2. Inderøy kommune bevilger kr 6.000,- til TV-aksjonen 2010. Beløpet dekkes av budsjettpost 
14900.103.1807, Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon, som reduseres med kr 
6.000,- fra kr 311.000,- til kr 305.000,-

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Til pkt. 1:
Harald Ness foreslo Laila Roel
Ida Stuberg foreslo Ole Tronstad

Avstemming:

Rådmannens forslag samt forslag på komite enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010
3. Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2009:



Ole Tronstad
Laila Roel

Ordfører får fullmakt til nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for nødvendig 
sekretærhjelp.

4. Inderøy kommune bevilger kr 6.000,- til TV-aksjonen 2010. Beløpet dekkes av budsjettpost 
14900.103.1807, Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon, som reduseres med kr 
6.000,- fra kr 311.000,- til kr 305.000,-

PS 36/10 Dans i Nord-Trøndelag.  Søknad om prosjektstøtte.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Dans i Nord-Trøndelag  v/Inderøy Videregående skole ytes et tilskudd på kr. 50.000,- til 
prosjektutvikling  2010 under forutsetning av forholdsmessig finansiering fra øvrige 
aktører.  

2. Med nødvendig forbehold for kommunestyrets budsjettvedtak, er Inderøy kommune 
innstilt på å videreføre støtte på dette nivå i prosjektperioden under forutsetning av 
forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører.

3. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte forholdsmessig avkorting av tilskuddet dersom 
øvrige aktører begrenser finansieringsmedvirkningen.

4. Tilskuddet dekkes over formannskapets post for tilleggsbevilgninger. Disponibelt utgjør 
kr. 305.000,- før eventuell bevilgning.

5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010
6. Dans i Nord-Trøndelag  v/Inderøy Videregående skole ytes et tilskudd på kr. 50.000,- til 

prosjektutvikling  2010 under forutsetning av forholdsmessig finansiering fra øvrige 
aktører.  



7. Med nødvendig forbehold for kommunestyrets budsjettvedtak, er Inderøy kommune 
innstilt på å videreføre støtte på dette nivå i prosjektperioden under forutsetning av 
forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører.

8. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte forholdsmessig avkorting av tilskuddet dersom 
øvrige aktører begrenser finansieringsmedvirkningen.

9. Tilskuddet dekkes over formannskapets post for tilleggsbevilgninger. Disponibelt utgjør 
kr. 305.000,- før eventuell bevilgning.

10. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 37/10 Midt-Nordisk Kunstfestival.  Søknad om lokale utviklingsmidler.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Midt-Norsk kunstfestival v/Sund folkehøgskole bevilges inntil kr. 85.000,- til 
prosjektutvikling ”Kunstbiennale”.

2. Rådmannen gis fullmakt til å redusere tilskuddet dersom forutsetninger endres vesentlig, 
herunder dersom øvrige aktører reduserer sin forutsatte finansieringsmedvirkning.

3. Bevilgningen dekkes over formannskapets post for tileggsbevilgninger.

4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:
Utsendte vedlegg til saken var feil.  Rette vedlegg ble sendt på e-post til formannskapets 
medlemmer og lagt på bordet i møtet.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010
5. Midt-Norsk kunstfestival v/Sund folkehøgskole bevilges inntil kr. 85.000,- til 

prosjektutvikling  ”Kunstbiennale”.

6. Rådmannen gis fullmakt til å redusere tilskuddet dersom forutsetninger endres vesentlig, 
herunder dersom øvrige aktører reduserer sin forutsatte finansieringsmedvirkning.

7. Bevilgningen dekkes over formannskapets post for tilleggsbevilgninger.

8. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.



PS 38/10 Valg av representanter til Inderøyhallen A/L

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune velger følgende til styremedlemmer i Inderøyhallen A/L for perioden 2010-2011:
………….. velges som styremedlem med …………... som personlig varamedlem.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:

Ole Tronstad foreslo Karin Kjølmoen som styremedlem med Gudmund Staberg som personlig 
varamedlem. 

Avstemming:
Ordførers forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Inderøy kommune velger følgende til styremedlem i Inderøyhallen A/L for perioden 2010-2011:

Karin Kjølmoen velges som styremedlem med Gudmund Staberg som personlig varamedlem.

PS 39/10 Heltid - reduksjon av uønsket deltid.

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære 
tertialrapporteringen og årsrapporten.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2010

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2010:
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære 
tertialrapporteringen og årsrapporten.



Behandling i Administrasjonsutvalget - 02.06.2010

Avstemming

Innstilling Vedtak i Administrasjonsutvalget - 02.06.2010

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

På grunn av at møtet i Administrasjonsutvalget ble avlyst, utsettes saken.

Avstemming

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010
Saken utsettes.

PS 40/10 Søknad lokale skjønnsmidler 2010

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekter i 
samsvar med spesifikasjon i denne saken. Det søkes om skjønnsmidler til Inderøy 2020, 
kvalitetskommuneprosjektet og et prosjekt for styrking av heimebaserte tjenester  for 
forebygging på barnevernsområdet.



Rådmannen får – om nødvendig for å overholde frister - fullmakt til å godkjenne en søknad om 
støtte til videreføring av Invest-relaterte prosjekter.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekter i 
samsvar med spesifikasjon i denne saken. Det søkes om skjønnsmidler til Inderøy 2020, 
kvalitetskommuneprosjektet og et prosjekt for styrking av heimebaserte tjenester  for 
forebygging på barnevernsområdet.

Rådmannen får – om nødvendig for å overholde frister - fullmakt til å godkjenne en søknad om 
støtte til videreføring av Invest-relaterte prosjekter.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekter i 
samsvar med spesifikasjon i denne saken. Det søkes om skjønnsmidler til Inderøy 2020, 
kvalitetskommuneprosjektet og et prosjekt for styrking av heimebaserte tjenester  for 
forebygging på barnevernsområdet.

Rådmannen får – om nødvendig for å overholde frister - fullmakt til å godkjenne en søknad om 
støtte til videreføring av Invest-relaterte prosjekter.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010:
Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjekter i 
samsvar med spesifikasjon i denne saken. Det søkes om skjønnsmidler til Inderøy 2020, 
kvalitetskommuneprosjektet og et prosjekt for styrking av heimebaserte tjenester  for 
forebygging på barnevernsområdet.

Rådmannen får – om nødvendig for å overholde frister - fullmakt til å godkjenne en søknad om 
støtte til videreføring av Invest-relaterte prosjekter.

PS 41/10 Finansreglement.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til revidert finansreglement vedtas.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Vedlagte forslag til revidert finansreglement vedtas.

PS 42/10 Strateginotat økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 011-2014”.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 011-2014”.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 011-2014”.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 011-2014”.



PS 43/10 Temasak: Ev. kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. Mulig 
bredbåndsutbygging. Oppfølging kommunedelplan Røra.

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:

Temasak:

- Ev. kommunesammenslåing Mosvik – Inderøy
Ordføreren orienterte om folkeavstemmingen i Mosvik og arbeidet videre.
Møtet var lukket under deler av orienteringen.

- Mulig bredbåndsutbygging
Arbeidsgruppe fra Lyngstad krets og Roger Rein, N-T fylkeskommune orienterte.
Rådmannen fremmer sak om kommunalt bidrag og prinsipper ved eventuelle 
bredbåndsutbyggingsprosjekt.

- Oppfølging kommunedelplan Røra. Flyttet til rådmannen orienterer.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 44/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:

Rådmannens skriftlige orientering juni 2010 ble sendt i e-post og lagt ut til gruppemøter.

Rådmannen orienterte om
- Bankanbud.  Møtet var lukket under orienteringen.
- Oppfølging kommunedelplan Røra.  Møtet var lukket under orientering.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010:
Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 45/10 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010:

Ordføreren orienterte om
- Straumens dag 05.06.10
- Startseminar Inderøy 2020
- Næssjordet, sak til k-styret.  Ekstraordinært møte i Hovedutvalg Natur.
- Åpning av Flyndra i nye lokaler.
- Generalforsamlinger, Innherred Renovasjon og Inn-Trøndelag Brannvesen.
- INVEST – felles formannskapsmøte utsatt til august.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010:
Redegjørelsen tatt til orientering.


