
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus

Dato: 21.06.2010

Tidspunkt: 16:00  -  17:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Eva Pauline Hedegart SP
Leif Hjulstad SP Laila Roel AP
Harald Ness AP Jostein Gjermstad FRP
Terje Arnevik H Margareth Halle SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Ida Stuberg SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Per Ørjan Hansen SP

Merknader:  
Formannskapet tok opp som sak nr. 50/10: Finansreglement.

Ordføreren tok opp følgende punkter til drøfting:
- Kommunesammenslåing Mosvik-Inderøy.  Arbeidet framover.
- Inderøy 2020
- Næringssak.  Møtet var lukket under orienteringen.

Rådmannen orienterte om prosjekt og anbudsgrunnlag Energiforsyning Venna.



Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim
Finn Madsen

Rådmann
Kommunalsjef

Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i 
møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad Terje Arnevik  Margareth Halle

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 46/10 Utbygging av Gangstadhaugen II, finansiering

PS 47/10 Økt investeringsramme nytt administrasjonsbygg 
m/familiesenter m.v.

PS 48/10 Leieavtale Inderøy helsehus AS.  Nytt lege- og 
fysioterapisenter.

PS 49/10 Startlån - opptak av lån.

PS 50/10 Finansreglement.



Saker til behandling

PS 46/10 Utbygging av Gangstadhaugen II, finansiering

Rådmannens forslag til vedtak

1. Gangstadhaugen II. Fase 1.  Godkjent brutto kostnadsramme settes til 2,00 mill kroner 
inklusive indirekte kostnader.

2. Økt netto finansieringsbehov, kr. 446.000,- finansieres ved lånopptak. Lån nedbetales 
ved salg av tomter.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

4. Gangstadhaugen 2. Fase 2.  Utbygging iverksettes umiddelbart med sikte på 
ferdigstilling av 7 tomter innenfor en kostnadsramme på brutto 1,49 mill. kroner.

5. Økt netto finansieringsbehov, kr. 1,27 mill. kroner, finansieres ved lånopptak. Lån 
nedbetales ved salg av tomter.

6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

7. Tomteprisene fastsettes med utgangspunkt i markedspris – dog ikke over kr. 275.000,-. 
Eventuelt prosjektbidrag avsettes til hel eller delfinansiering av opprustning/asfaltering 
av veg inn til området.

Behandling i Formannskapet - 21.06.2010

Rådmannen endret pkt. 7 i forslag til vedtak slik:
Tomteprisene fastsettes med utgangspunkt i markedspris. Eventuelt prosjektbidrag 
avsettes til hel eller delfinansiering av opprustning/asfaltering av veg inn til området.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.06.2010
1. Gangstadhaugen II. Fase 1.  Godkjent brutto kostnadsramme settes til 2,00 mill 

kroner inklusive indirekte kostnader.

2. Økt netto finansieringsbehov, kr. 446.000,-  finansieres ved lånopptak.  Lån 
nedbetales ved salg av tomter.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.



4. Gangstadhaugen 2. Fase 2.  Utbygging iverksettes umiddelbart med sikte på 
ferdigstilling av 7 tomter innenfor en kostnadsramme på brutto 1,49 mill. 
kroner.

5. Økt netto finansieringsbehov, kr. 1,27 mill. kroner, finansieres ved låneopptak. 
Lån nedbetales ved salg av tomter.

6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

7. Tomteprisene fastsettes med utgangspunkt i markedspris. Eventuelt 
prosjektbidrag avsettes til hel eller delfinansiering av opprustning/asfaltering av 
veg inn til området.

PS 47/10 Økt investeringsramme nytt administrasjonsbygg m/familiesenter m.v.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Brutto bevilgning – kostnadsrammen inklusive mva– for nytt administrasjonsbygg 
m/familiesenter mv settes til 30,5 mill.  kroner. Dette er økning på 1,5 mill. kroner fra 
opprinnelig ramme.

2. Økt nettoutgift på 1,2 mill. kroner  (kostnadsramme eksklusive mva) forutsettes dekket 
av statlige tilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen Mosvik - Inderøy.

Behandling i Formannskapet - 21.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.06.2010
1. Brutto bevilgning – kostnadsrammen inklusive mva– for nytt 

administrasjonsbygg m/familiesenter mv settes til 30,5 mill.  kroner. Dette er 
økning på 1,5 mill. kroner fra opprinnelig ramme.

2. Økt nettoutgift på 1,2 mill. kroner  (kostnadsramme eksklusive mva) forutsettes 
dekket av statlige tilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen Mosvik 
- Inderøy.



PS 48/10 Leieavtale Inderøy helsehus AS.  Nytt lege- og fysioterapisenter.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Vedlagte utkast til avtale om leie av lokaler i planlagt nytt lege og fysioterapisenter 
eid av Inderøy Helsehus godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre 
vesentlige endringer i avtalene før undertegning; herunder avtale endelig leiesum 
og reguleringer innenfor rammen av gjengs husleie for tilsvarende fasiliteter.

2. Vedlagte utkast til avtale om salg av tomt til Inderøy Helsehus A/S godkjennes. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer før undertegning.

3. Vedlagte utkast til ny økonomisk samarbeidsavtale – og overgang til privat drift av 
støttetjenester for legetjenesten – godkjennes som retningsgivende for avsluttende 
forhandlinger. Rådmannen godkjenner endelig avtale.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 21.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 21.06.2010

1. Vedlagte utkast til avtale om leie av lokaler i planlagt nytt lege og 
fysioterapisenter eid av Inderøy Helsehus godkjennes. Rådmannen gis fullmakt 
til å gjøre mindre vesentlige endringer i avtalene før undertegning; herunder 
avtale endelig leiesum og reguleringer innenfor rammen av gjengs husleie for 
tilsvarende fasiliteter.

2. Vedlagte utkast til avtale om salg av tomt til Inderøy Helsehus A/S godkjennes. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer før 
undertegning.

3. Vedlagte utkast til ny økonomisk samarbeidsavtale – og overgang til privat drift 
av støttetjenester for legetjenesten – godkjennes som retningsgivende for 
avsluttende forhandlinger. Rådmannen godkjenner endelig avtale.

Behandling i Formannskapet - 21.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 21.06.2010
1. Vedlagte utkast til avtale om leie av lokaler i planlagt nytt lege og 

fysioterapisenter eid av Inderøy Helsehus godkjennes. Rådmannen gis fullmakt 
til å gjøre mindre vesentlige endringer i avtalene før undertegning; herunder 
avtale endelig leiesum og reguleringer innenfor rammen av gjengs husleie for 
tilsvarende fasiliteter.

2. Vedlagte utkast til avtale om salg av tomt til Inderøy Helsehus A/S godkjennes. 
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer før 
undertegning.

3. Vedlagte utkast til ny økonomisk samarbeidsavtale – og overgang til privat drift 
av støttetjenester for legetjenesten – godkjennes som retningsgivende for 
avsluttende forhandlinger. Rådmannen godkjenner endelig avtale.

PS 49/10 Startlån - opptak av lån.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune tar opp Startlån til videre utlån med ytterligere kr 1.000.000,-  for 
2010. Lånet tas opp så snart som mulig på de vilkår som til enhver tid gjelder for 
Husbankens startlånordning.

2. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 21.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.06.2010
1. Inderøy kommune tar opp Startlån til videre utlån med ytterligere kr 1.000.000,-  for 

2010. Lånet tas opp så snart som mulig på de vilkår som til enhver tid gjelder for 
Husbankens startlånordning.

2. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.



PS 50/10 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.

Behandling i Formannskapet - 21.06.2010

Ordføreren foreslo slikt tillegg til rådmannens forslag til vedtak:
Reglementet revideres i henhold til revisjonens merknader.

Avstemming:

Rådmannens forslag med ordførers forslag til tillegg enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.06.2010
Vedlagte forslag til revidert finansreglement vedtas.
Reglementet revideres i henhold til revisjonens merknader.


