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Saker til behandling

PS 67/10 Tertialrapport pr. 31.08.10.  Regnskaps- og 
aktivitetsutviklingen.

PS 68/10 Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og 
bygningsloven - endringer i hjemmelsgrunnlag og 
lovhenvisninger knyttet til ikrafttredelse av ny byggesaksdel

PS 69/10 Lokale forhandlinger 2010 - rådmannen

PS 70/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 71/10 Ordføreren orienterer

PS 72/10 Inderøy 2020.  Prosjektoppfølging.  Finansiering.

PS 73/10 Nessjordet.  Utbygging infrastruktur fase 2.

PS 74/10 Lokale forhandlinger 2010 - ledere



Saker til behandling

PS 67/10 Tertialrapport pr. 31.08.10.  Regnskaps- og aktivitetsutviklingen.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.09.2010:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 20.09.2010

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 21.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 21.09.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 22.09.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.



PS 68/10 Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven -
endringer i hjemmelsgrunnlag og lovhenvisninger knyttet til ikrafttredelse av ny 
byggesaksdel

Rådmannens forslag til vedtak

Det gjennomføres endringer i tekstgrunnlag og lovhenvisninger i betalingsregulativet for 
saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven i Inderøy kommune i tråd med 
rådmannens forslag. Det gjøres ingen endringer i de gjeldende gebyrsatsene.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.09.2010:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 20.09.2010
Det gjennomføres endringer i tekstgrunnlag og lovhenvisninger i betalingsregulativet for 
saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven i Inderøy kommune i tråd med 
rådmannens forslag. Det gjøres ingen endringer i de gjeldende gebyrsatsene.

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 22.09.2010
Det gjennomføres endringer i tekstgrunnlag og lovhenvisninger i betalingsregulativet for 
saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven i Inderøy kommune i tråd med 
rådmannens forslag. Det gjøres ingen endringer i de gjeldende gebyrsatsene.

PS 69/10 Lokale forhandlinger 2010 - rådmannen

Ordførers forslag til vedtak

Et utvalg bestående av 3 personer (ordfører, varaordfører og … )forbereder 
lønnsforhandlingene med rådmannen. Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann. 



Behandling i Formannskapet - 22.09.2010

Rådmannen fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Bjarne Kvistad foreslo Harald Ness som medlem i utvalg

Avstemming:

Ordførers forslag, samt Bjarne Kvistads forslag, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.09.2010
Et utvalg bestående av 3 personer (ordfører, varaordfører og Harald Ness )forbereder 
lønnsforhandlingene med rådmannen. Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann. 

PS 70/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010:

Rådmannens skriftlige orientering september 2010 ble sendt på e-post og delt ut i 
gruppemøter.

Rådmannen supplerte sin skriftlige orientering slik:

-Avviksmerknad vedr. vanntilførsel til Røra.
-Kulturcampus – videre oppfølging.
-Stemning – møtet lukket under orienteringen.
-Borgerundersøkelser

Margareth Halle stilte spørsmål om
-Kjøp av eiendom
-Barnevern

Rådmannen svarte på spørsmål.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.09.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 71/10 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010:

Ordføreren orienterte om

-Møte i politisk styringsgruppe INVEST 20.09.10 
-Felles formannskapsmøte INVEST 02.11.10
-Møte med Flyndra og Kroa produkter.
-Utredning prosjekt jernbaneutbygging Steinkjer-Trondheim.

Ida Stuberg refererte fra møte i folkevalgt nemnda DMS.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.09.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 72/10 Inderøy 2020.  Prosjektoppfølging.  Finansiering.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Orienteringen tas til etterretning.

2. Vedlagte retningslinjer for organisering og styring av prosjekt Inderøy 2020 godkjennes.

3. Det delegeres til fellesnemnda for kommunesammenslåing å ivareta den overordnede 
politiske styring. Det forutsettes at Mosvik kommunestyre fatter tilsvarende vedtak.

4. Fellesnemnda gis fullmakt til å fravike fra retningslinjene underveis i prosjektet  - dog slik at 
prosjektrammen på 3,25 mill. kroner ikke kan fravikes uten  at det tilføres ytterligere midler 
fra eksterne interessenter.

5. Prosjektperioden forlenges foreløpig til 01.01.2014.

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 22.09.2010
6. Orienteringen tas til etterretning.

7. Vedlagte retningslinjer for organisering og styring av prosjekt Inderøy 2020 godkjennes.

8. Det delegeres til fellesnemnda for kommunesammenslåing å ivareta den overordnede 
politiske styring. Det forutsettes at Mosvik kommunestyre fatter tilsvarende vedtak.

9. Fellesnemnda gis fullmakt til å fravike fra retningslinjene underveis i prosjektet  - dog slik at 
prosjektrammen på 3,25 mill. kroner ikke kan fravikes uten  at det tilføres ytterligere midler 
fra eksterne interessenter.

10. Prosjektperioden forlenges foreløpig til 01.01.2014.

PS 73/10 Nessjordet.  Utbygging infrastruktur fase 2.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det igangsettes detaljplanlegging/prosjektering av videre utbygging av infrastruktur  
Nessjordet omfattende rundkjøring, undergang, busslomme, med tilhørende gangveg og 
parkeringssystemer.  

2. Gjenstående områdeintern infrastruktur prosjekteres samtidig. 

3. Det forutsettes ferdigstilling  av utbygging innen 01.11.2011.

4. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med private grunneiere om erverv av nødvendige 
arealer.  Avtaler forelegges formannskapet til godkjenning så snart som mulig.

5. Det forutsettes at fylkeskommunen medvirker til langsiktig finansiering av rundkjøring  med 
tilhørende gangveger  og undergang.  Kommunen er – om nødvendig – forberedt på å 
forskottere riksveginvesteringer innenfor en foreløpig ramme på 10 mill. kroner.

6. Det igangsettes snarest – i regi av Inderøy 2020 – et sentrumsutviklingsprosjekt som 
omfatter utredning av fremtidig bruk/utnyttelse og utforming/utsmykking av 
sentrumsaksen fra Straumen/Rødbrygga via nytt senter/torg på Nessjordet og til Børgin.  
Utredningen forutsettes finansiert av prosjekt-/fondsmidler avsatt til Inderøy 2020. Det 
forutsettes at fylkeskommunen  - Rup-midler - og private bidrar til finansieringen.

7. Vedlagte forslag til grov fremdriftsplan for prosjektene – og kostnads- og finansieringsplan -
legges til grunn for videre planlegging og oppfølgning.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.09.2010:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 20.09.2010

1. Det igangsettes detaljplanlegging/prosjektering av videre utbygging av infrastruktur  
Nessjordet omfattende rundkjøring, undergang, busslomme, med tilhørende gangveg og 
parkeringssystemer.  

2. Gjenstående områdeintern infrastruktur prosjekteres samtidig. 

3. Det forutsettes ferdigstilling  av utbygging innen 01.11.2011.

4. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med private grunneiere om erverv av nødvendige 
arealer.  Avtaler forelegges formannskapet til godkjenning så snart som mulig.

5. Det forutsettes at fylkeskommunen medvirker til langsiktig finansiering av rundkjøring  
med tilhørende gangveger  og undergang.  Kommunen er – om nødvendig – forberedt på 
å forskottere riksveginvesteringer innenfor en foreløpig ramme på 10 mill. kroner.

6. Det igangsettes snarest – i regi av Inderøy 2020 – et sentrumsutviklingsprosjekt som 
omfatter utredning av fremtidig bruk/utnyttelse og utforming/utsmykking av 
sentrumsaksen fra Straumen/Rødbrygga via nytt senter/torg på Nessjordet og til Børgin.  
Utredningen forutsettes finansiert av prosjekt-/fondsmidler avsatt til Inderøy 2020. Det 
forutsettes at fylkeskommunen  - Rup-midler - og private bidrar til finansieringen.

7. Vedlagte forslag til grov fremdriftsplan for prosjektene – og kostnads- og 
finansieringsplan - legges til grunn for videre planlegging og oppfølgning.

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 22.09.2010
1. Det igangsettes detaljplanlegging/prosjektering av videre utbygging av infrastruktur  

Nessjordet omfattende rundkjøring, undergang, busslomme, med tilhørende 
gangveg og parkeringssystemer.  

2. Gjenstående områdeintern infrastruktur prosjekteres samtidig. 

3. Det forutsettes ferdigstilling  av utbygging innen 01.11.2011.

4. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med private grunneiere om erverv av 
nødvendige arealer.  Avtaler forelegges formannskapet til godkjenning så snart som 
mulig.

5. Det forutsettes at fylkeskommunen medvirker til langsiktig finansiering av 
rundkjøring  med tilhørende gangveger  og undergang.  Kommunen er – om 
nødvendig – forberedt på å forskottere riksveginvesteringer innenfor en foreløpig 
ramme på 10 mill. kroner.

6. Det igangsettes snarest – i regi av Inderøy 2020 – et sentrumsutviklingsprosjekt som 
omfatter utredning av fremtidig bruk/utnyttelse og utforming/utsmykking av 
sentrumsaksen fra Straumen/Rødbrygga via nytt senter/torg på Nessjordet og til 
Børgin.  Utredningen forutsettes finansiert av prosjekt-/fondsmidler avsatt til 
Inderøy 2020. Det forutsettes at fylkeskommunen  - Rup-midler - og private bidrar 
til finansieringen.

7. Vedlagte forslag til grov fremdriftsplan for prosjektene – og kostnads- og 
finansieringsplan - legges til grunn for videre planlegging og oppfølgning.

PS 74/10 Lokale forhandlinger 2010 - ledere

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gjennomfører lokale forhandlinger med ledergruppen på linje med kommunalt 
oppgjør for øvrig. 

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 22.09.2010
Rådmannen gjennomfører lokale forhandlinger med ledergruppen på linje med kommunalt 
oppgjør for øvrig. 


