
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Floåsen, Røra

Dato: 25.08.2010

Tidspunkt: 09:30  - 13.30
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Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
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Laila Roel AP Harald Ness AP
Jostein Gjermstad FRP Terje Arnevik H
Margareth Halle SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen Kommunalsjef



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad  Laila Roel Terje Arnevik
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Saker til behandling

PS 54/10 Sprinkling av Sandvollan samfunnshus - avtale om finansiering 
og nedbetaling.

PS 55/10 Stiftelsen Nils Aas - vedtektsendringer.
PS 56/10 Igangsetting av omgjørings/opprustingsprosjekter ved 

Kulturhuset.

PS 57/10 Avtale mellom Inderøy kommune og Innovasjon Norge

PS 58/10 Nytt administrasjonsbygg - utsmykking
PS 59/10 Heltid - reduksjon av uønsket deltid.

PS 60/10 ***** ***** *****  ***** ***** ***** ***** X
PS 61/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling
PS 62/10 Ordføreren orienterer





Saker til behandling

PS 54/10 Sprinkling av Sandvollan samfunnshus - avtale om finansiering og nedbetaling.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune yter Sandvollan samfunnshus et lån på kr. 160.000,- til finansiering av 
samfunnshusets andel av sprinklingsanlegg for brannforebygging. 

2. Lånet finansieres innenfor rammen av vedtatt lånopptak til utbygging av Sandvollan skole.

3. Lånet tilbakebetales fra Sandvollan samfunnshus til Inderøy kommune over 8 kalenderår 
med kr. 22500,- pr. år.   (ca 2,75 % gjennomsnittlig rente) Tilbakebetalingene brukes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Behandling i Formannskapet - 25.08.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
4. Inderøy kommune yter Sandvollan samfunnshus et lån på kr. 160.000,- til finansiering av 

samfunnshusets andel av sprinklingsanlegg for brannforebygging. 

5. Lånet finansieres innenfor rammen av vedtatt låneopptak til utbygging av Sandvollan skole.

6. Lånet tilbakebetales fra Sandvollan samfunnshus til Inderøy kommune over 8 kalenderår 
med kr. 22500,- pr. år.   (ca 2,75 % gjennomsnittlig rente) Tilbakebetalingene brukes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

PS 55/10 Stiftelsen Nils Aas - vedtektsendringer.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune har ingen merknader til framlagte forslag til nye vedtekter for Stiftelsen   
Nils Aas.



Behandling i Formannskapet - 25.08.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.08.2010
Inderøy kommune har ingen merknader til framlagte forslag til nye vedtekter for Stiftelsen   
Nils Aas.

PS 56/10 Igangsetting av omgjørings/opprustingsprosjekter ved Kulturhuset.

Rådmannens forslag til vedtak.

Innenfor en samlet kostnadsramme på 0,8 mill. kroner iverksettes renovering av scene/sal og 
oppgradering/utskifting av sentralt driftsstyringsanlegg for ventilasjon.

Renovering av dusjanlegg/garderober og oppgraderinger av treningshall utsettes i påvente av 
avklaring av innhold i hovedprosjekt Kulturcampus – høsten 2010.

Behandling i Formannskapet - 25.08.2010:

Ole Tronstad foreslo nytt andre avsnitt slik:

Det fremmes ny sak innen utgangen av oktober om renovering av dusjanlegg/garderober og 
oppgradering av treningshall.

Avstemming:

Rådmannens forslag til første avsnitt og Ole Tronstad sitt forslag til andre avsnitt, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
Innenfor en samlet kostnadsramme på 0,8 mill. kroner iverksettes renovering av scene/sal og 
oppgradering/utskifting av sentralt driftsstyringsanlegg for ventilasjon.

Det fremmes ny sak innen utgangen av oktober om renovering av dusjanlegg/garderober og 
oppgradering av treningshall.



PS 57/10 Avtale mellom Inderøy kommune og Innovasjon Norge

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår avtale med Innovasjon Norge i tråd med vedlagte forslag til avtale. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere mindre justeringer/redaksjonelle endringer av 
avtaleforslaget og undertegne avtalen på vegne av Inderøy kommune.

Behandling i Formannskapet - 25.08.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
Inderøy kommune inngår avtale med Innovasjon Norge i tråd med vedlagte forslag til avtale. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere mindre justeringer/redaksjonelle endringer av 
avtaleforslaget og undertegne avtalen på vegne av Inderøy kommune.

PS 58/10 Nytt administrasjonsbygg - utsmykking

Rådmannens forslag til vedtak

1. Søknad.
Inderøy kommune søker KORO om tilskudd til utsmykning av nytt administrasjonsbygg, basert 
på egenfinansiering på kr. 200.000.- og en totalkostnadsramme på kr. 300.000,-.

2. Visjon for utsmykningen:
a)Kunsten skal bygge ”bru” mellom gammelt og nytt ved å knytte eksisterende og nytt bygg 
sammen visuelt og opplevelsesmessig . 
b)Kunsten skal bygge ”bru” mellom mennesker ved å bidra til glede og inspirasjon, refleksjon 
og kommunikasjon .

3. Eksisterende kunstverk. 
Det er ønskelig å integrere Nils Aas’ relieff ”Sol” (1965) i utsmykningen, dersom dette er mulig.

4. Utsmykningskomité:
Kommunens representanter i utsmykningskomité for nytt administrasjonsbygg:
Representant for oppdragsgiver: Ordfører Ole Tronstad
Representant for brukerne av bygget: Marit Røli



Behandling i Formannskapet - 25.08.2010:

Harald Ness foreslo slikt nytt pkt. 2c):
Universell utforming på kunsten tilstrebes.

Avstemming:
Rådmannens forslag samt Harald Ness sitt forslag til nytt pkt. 2c) enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
1. Søknad.
Inderøy kommune søker KORO om tilskudd til utsmykning av nytt administrasjonsbygg, basert 
på egenfinansiering på kr. 200.000.- og en totalkostnadsramme på kr. 300.000,-.

2. Visjon for utsmykningen:
a)Kunsten skal bygge ”bru” mellom gammelt og nytt ved å knytte eksisterende og nytt bygg 
sammen visuelt og opplevelsesmessig . 
b)Kunsten skal bygge ”bru” mellom mennesker ved å bidra til glede og inspirasjon, refleksjon 
og kommunikasjon.
c)Universell utforming på kunsten tilstrebes.

3. Eksisterende kunstverk.  
Det er ønskelig å integrere Nils Aas’ relieff ”Sol” (1965) i utsmykningen, dersom dette er mulig.

4. Utsmykningskomité:
Kommunens representanter i utsmykningskomité for nytt administrasjonsbygg:
Representant for oppdragsgiver:  Ordfører Ole Tronstad
Representant for brukerne av bygget: Marit Røli

PS 59/10 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.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 25.08.2010:



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 25.08.2010
Administrasjonsutvalget 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 Formannskapet - 25.08.2010:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010:
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.

PS 60/10 ***** ***** *****  ***** ***** ***** *****

PS 61/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 25.08.2010

Rådmannens skriftlige orientering august ble delt ut i gruppemøter og sendt pr. epost.

Rådmannen supplerte orienteringen slik:
- Sykefraværet
- Revidering av avtale med Innherred Renovasjon om gjenbrukstorg på Røra.
- Utbyggingen ved Sandvollan skole
- Nytt administrasjonsbygg
- Realiseringen av nytt lege- og fysioterapisenter – Inderøy Helsehus AS. Møtet var lukket 

under orienteringen.
- Vannbåren varme på Venna
- Kommunesammenslåingen Mosvik-Inderøy – forberedelse til møte i Interimsstyret 

Fellesnemnda.
- Inderøy 2020 – forberedelse til møter i grendene.



Jostein Gjermstad stilte spørsmål om situasjonen i barnevernet og om Inderøy samfunnshus sin framtid.

Rådmannen svarte på spørsmål.

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
Redegjørelsen tatt til etterretning.



Saker til behandling

PS 62/10 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 25.08.2010:

Ordføreren orienterte om
- Inderøy 2020 – tilskudd fra fylkeskommunen.
- Kommunesammenslåingen Mosvik - Inderøy

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 63/10 Utbedring av Rostadveien

Rådmannens forslag til vedtak

Rostadvegen oppgraderes slik:

1. Alternativ 1. Vegen oppgraderes i henhold til gjeldende prioriteringsplan.
2. Alternativ 2. Vegen oppgraderes med asfaltering frem til Rostad. Bevilgninger til 

vegopprustning i årets budsjett økes med kr. 0,625 mill. og lånopptaket økes med kr. 0,5 
mill.

3. Alternativ 3. Vegen oppgraderes med asfaltering. Bevilgninger til vegopprustning i årets 
budsjett økes med kr. 1,25 mill. og lånopptaket økes med kr. 1,0 mill. 

Behandling i Formannskapet - 25.08.2010:

Leif Hjulstad foreslo alternativ 3:
Vegen oppgraderes med asfaltering. Bevilgninger til vegopprustning i årets budsjett økes med kr. 1,25 
mill. og låneopptaket økes med kr. 1,0 mill.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13 (hasteparagrafen).

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.08.2010
Vegen oppgraderes med asfaltering. Bevilgninger til vegopprustning i årets budsjett økes med kr. 1,25 
mill. og låneopptaket økes med kr. 1,0 mill.



Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13 (hasteparagrafen).


