
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Inderøy kommunestyre

Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus

Dato: 21.06.2010

Tidspunkt: 18:15  - 21:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Per Ørjan Hansen SP
Leif Hjulstad SP Anita Axelsson SP
Sivert Bragstad Rannem SP Ingrid Melhus SP
Kjetil Helgesen SP Christina Wolan SP
Svein Jørum AP Bente Kvam AP
Laila Roel AP Lena Oldren Heggstad AP
Harald Ness AP Olav Holmen AP
Bjarne Kvistad AP Jostein Gjermstad FRP
Willy Pettersen H Terje Arnevik H
Siren Tvedt H Maria Aune KRF
Anders Vatn V Margareth Halle SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Ida Stuberg SP Eva Pauline Hedegart SP
Håvard Okkenhaug SP Ståle Berg FRP
Tore Huseth SV

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Ragnar Nossum SP
Kirsti Grøtan SP
Jørgen Røflo SP
Kåre Sundfær FRP
Maia Vardenær SV



Merknader:  
Valg av settevaraordfører.  Per Ørjan Hansen foreslo Leif Hjulstad.  Leif Hjulstad ble 
enstemmig valgt som settevaraordfører.

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim
Finn Madsen
Paul Gauteplass
Representanter fra KomRev Trøndelag IKS

Rådmann
Kommunalsjef
Planlegger

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
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PS 23/10 Årsregnskap og årsberetning 2009

PS 24/10 Årsrapport 2009

PS 25/10 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.10

PS 26/10 Investeringsprosjekt. Gangveg Sakshaug skole - Årfall. 
Trappeheis ungdomsskolen. Nytt GPS-utstyr.

PS 27/10 Hovedrevisjon budsjett 2010

PS 28/10 Strateginotat økonomi.

PS 29/10 Finansreglement.

PS 30/10 Reguleringsendring i Strandvegen 7-9. Klage på 
kommunestyrets vedtak.

PS 31/10 Reguleringsplan for Nessjordet - behandling etter høring.

PS 32/10 Valg av representanter til Inderøyhallen A/L

PS 33/10 Startlån - opptak av lån



PS 34/10 Utbygging av Gangstadhaugen II, finansiering

PS 35/10 Økt investeringsramme nytt administrasjonsbygg 
m/familiesenter m.v.

PS 36/10 Leieavtale Inderøy helsehus AS.  Nytt lege- og 
fysioterapisenter.

PS 23/10 Årsregnskap og årsberetning 2009

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
Årsregnskap med årsberetning for 2009 godkjennes.  Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.757.598,62 tilføres disposisjonsfondet.

PS 24/10 Årsrapport 2009

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
Årsrapport 2009 tas til orientering.

PS 25/10 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.10

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2010 til orientering.



PS 26/10 Investeringsprosjekt. Gangveg Sakshaug skole - Årfall. Trappeheis 
ungdomsskolen. Nytt GPS-utstyr.

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010 :

AP v/Harald Ness foreslo slikt tillegg til Prosjekt 501, Gangvei Sakshaug skole – Årfall:
Administrasjonen legger fram forslag til alternativ inndekning.

Avstemming:

Formannskapets innstilling vedtatt mot 9 stemmer.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
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 27/10 Hovedrevisjon budsjett 2010

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 21. Juni.

Avstemming:

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

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2010
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. 

3. Rådmannen utarbeider skisse for fremdrift og kostnadsoverslag av tilrettelegging av 
boligtomter på Røra til kommunestyremøtet 21. Juni.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010:

Notat fra rådmannen ble sendt pr. epost og lagt ut i gruppemøter.

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
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. 

3. Rådmannen utarbeider skisse for fremdrift og kostnadsoverslag av tilrettelegging av 
boligtomter på Røra til kommunestyremøtet 21. Juni.



PS 28/10 Strateginotat økonomi.

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”.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 2011-2014”.

PS 29/10 Finansreglement.

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.



Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010:

Notat fra rådmannen av 17.06.10 til formannskap og kommunestyre ble sendt på pr. epost og 
delt ut i møtet.

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
Vedlagte forslag til revidert finansreglement vedtas.
Reglementet revideres i henhold til revisjonens merknader.

PS 30/10 Reguleringsendring i Strandvegen 7-9. Klage på kommunestyrets 
vedtak.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010:

AP v/Bjarne Kvistad foreslo slikt forslag til vedtak: 

1. Endring av reguleringsplanen for Straumen datert 3. mai 2009 – Omregulering av 
eneboligtomter til tomannsboligtomter (fortetting) for Strandveien 7-9 godkjennes, 
under forutsetning av at antall boliger ikke overstiger opprinnelig antall tomter.

2. Eventuell ytterligere fortetting i gamle Straumen utredes som eget prosjekt.  I den 
sammenheng søkes kulturfaglig bistand fra Fylkeskonservator.

Avstemming:

Rådmannens forslag vedtatt mot 9 stemmer.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak fra 8. mars 2010 opprettholdes.

”I henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling (2008), § 12-10 og 12-14 
vedtas vedlagt forslag til endring av reguleringsplan for Straumen. Endringen 
innarbeides i reguleringskart for Straumen sentrum, vedtatt 03.05.2009.”

Som begrunnelse vises det til saksutredningen. 



PS 31/10 Reguleringsplan for Nessjordet - behandling etter høring.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.06.2010

Forslag fra Anita Axelsson til nytt punkt 1 b og nytt punkt 1. c. 
Rådmannens forslag til pkt 1 omdefineres til pkt 1 a.

1.
a) Med hjemmel i § 12.12 og 12-13 vedtas reguleringsplanen for Nessjordet med rettsvirkning 
for de områdene som ikke er omfattet av innsigelse. Vedlagt plankart og bestemmelser legges 
til grunn for vedtaket.

b) Reguleringsplanen for Nessjordet begrenser bygg til 3 etasjer med tillatt bygningshøyde 
inntil kote 22,5.

c) Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

Forslag fra Bjarne Kvistad til nytt pkt. 2

2.
Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfylling i friområde og økning av antall båtplasser i 
marinaen tas ikke til følge under følgende forutsetninger:

Det gjennomføres konsekvensanalyser av utfylling av friområde i sjøen og økning av antall 
båtplasser i marinaen, jfr. Forskrift om konsekvensanalyser,

1. med henblikk på mulige negative følger for tidevannsstrømmene i Børgin, spesielt i 
forhold til utskiftning av vannet i fjordbassenget.

2. mulige negative effekter på fuglelivet, spesielt ærfuglbestanden i og rundt 
Straumsundet.

Hvis det kan dokumenteres ingen eller marginale effekter inngås megling med Fylkesmannen 
med sikte på å finne en løsning. 

Avstemming:

Nytt Punkt 1 a) Enstemmig vedtatt
Nytt Punkt 1 b) Vedtatt mot 1 stemme
Nytt punkt 1 c) Enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 2 Enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.06.2010
1.
a) Med hjemmel i § 12.12 og 12-13 vedtas reguleringsplanen for Nessjordet med rettsvirkning 
for de områdene som ikke er omfattet av innsigelse. Vedlagt plankart og bestemmelser legges 
til grunn for vedtaket.



b) Reguleringsplanen for Nessjordet begrenser bygg til 3 etasjer med tillatt bygningshøyde 
inntil kote 22,5.

c) Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

2.
Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfylling i friområde og økning av antall båtplasser i 
marinaen tas ikke til følge under følgende forutsetninger:

Det gjennomføres konsekvensanalyser av utfylling av friområde i sjøen og økning av antall 
båtplasser i marinaen, jfr. Forskrift om konsekvensanalyser,

1. med henblikk på mulige negative følger for tidevannsstrømmene i Børgin, spesielt i 
forhold til utskiftning av vannet i fjordbassenget.

2. mulige negative effekter på fuglelivet, spesielt ærfuglbestanden i og rundt 
Straumsundet.

Hvis det kan dokumenteres ingen eller marginale effekter inngås megling med Fylkesmannen 
med sikte på å finne en løsning. 

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010:

Margareth Halle foreslo saken utsatt.

Votering:
Margareth Halle sitt utsettelsesforslag falt mot 2 stemmer.

Møtet ble heva og det ble avholdt gruppemøter.
Etter avholdte gruppemøter ble møtet satt igjen.

SV v/Margareth Halle foreslo slikt forslag:
1. Bestemmelsene til reguleringsplanen under pkt. 2.1. Sentrumsområdet, endres slik at 

følgende forhold ivaretas:
- Spesifisert  lekeareal/park på 300 m2 må bl.a. p.g.a. trafikksikkerhetshensyn lokaliseres 

på bakkeplan i nær tilknytning til bygningsmassen i sentrumsområdet (sør for kjøreveg, 
slik at kryssing av veg unngås).

2.  Pkt. 2 i rådmannens forslag til vedtak tas ut.  Pkt. 1 endres i tråd med dette 
(Jfr.argumentasjon s. 244-247).

Harald Ness foreslo slikt nytt pkt. b) i forslag til vedtak:
Reguleringsplanen begrenser bygg til 3 etg., men inntil 400 kvm. Kan benyttets til 4 etg. 
tilsvarende kvote 25, fortrinnsvis mot riksvegen.

Avstemming:

Pkt. 1 a):  Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig
Tillegg til pkt. 1 fra SV v/Margareth Halle:  Falt mot 6 stemmer.



Pkt. 1 b):  Harald Ness sitt forslag vedtatt mot 10 stemmer.
Pkt. 1 c):  Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.
Pkt. 2:  Hovedutvalg Natur sin innstilling vedtatt mot 3 stemmer.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
1.
a) Med hjemmel i § 12.12 og 12-13 vedtas reguleringsplanen for Nessjordet med rettsvirkning 
for de områdene som ikke er omfattet av innsigelse. Vedlagt plankart og bestemmelser legges 
til grunn for vedtaket.

b) Reguleringsplanen begrenser bygg til 3 etg., men inntil 400 kvm. Kan benyttets til 4 etg. 
tilsvarende kvote 25, fortrinnsvis mot riksvegen.

c) Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

2.
Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfylling i friområde og økning av antall båtplasser i 
marinaen tas ikke til følge under følgende forutsetninger:

Det gjennomføres konsekvensanalyser av utfylling av friområde i sjøen og økning av antall 
båtplasser i marinaen, jfr. Forskrift om konsekvensanalyser,

1. med henblikk på mulige negative følger for tidevannsstrømmene i Børgin, spesielt i 
forhold til utskiftning av vannet i fjordbassenget.

2. mulige negative effekter på fuglelivet, spesielt ærfuglbestanden i og rundt 
Straumsundet.

Hvis det kan dokumenteres ingen eller marginale effekter inngås megling med Fylkesmannen 
med sikte på å finne en løsning. 

PS 32/10 Valg av representanter til Inderøyhallen A/L

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010
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 33/10 Startlån - opptak av lån

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak i Inderøy kommunestyre - 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 34/10 Utbygging av Gangstadhaugen II, finansiering

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010



Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 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 35/10 Økt investeringsramme nytt administrasjonsbygg m/familiesenter 
m.v.

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.



Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 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 36/10 Leieavtale Inderøy helsehus AS.  Nytt lege- og fysioterapisenter.

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 21.06.2010



Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 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.


