
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Inderøy kommunestyre

Møtested: Inderøy Kulturhus

Dato: 27.09.2010

Tidspunkt: 18:00  - 20.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
Eva Pauline Hedegart SP Leif Hjulstad SP
Anita Axelsson SP Sivert Bragstad Rannem SP
Ingrid Melhus SP Håvard Okkenhaug 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
Jostein Gjermstad FRP Ståle Berg FRP
Willy Pettersen H Terje Arnevik H
Siren Tvedt H Maria Aune KRF
Margareth Halle SV Tore Huseth SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Per Ørjan Hansen SP Bjarne Kvistad AP
Anders Vatn meldte forfall 15 min. før 
møtestart.  Det var ikke mulig å skaffe 
vararepresentant.

V

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Ragnar Nossum SP
Inger Sofie Stendal Ness AP

Merknader: Leder i Folkevalgt nemnd DMS Inn-Trøndelag, Ida Stuberg, orienterte fra møtet i nemnda 
den 15.09.10.  Saksdokumenter for møtet ble delt utl.



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  Lena Oldren Heggstad Terje Arnevik
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PS 37/10 Reguleringsplan for Vikan hytteområde - behandling etter offentlig 
ettersyn.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
1. Reguleringsplan for Vikan hyttefelt vedtas i henhold til lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (2008), § 12-10 og 12-14 med følgende endringer: 

a. Pkt. 1.5 i bestemmelsene endres til: ”Før det igangsettes arbeid på den enkelte 
tomt skal det vurderes fare for steinsprang fra bakenforliggende terreng, og 
eventuelt gjennomføres sikringstiltak. Vurderingen skal gjøres av personer med 
skredfaglig kompetanse.”

b. Nytt punkt i bestemmelsene: ”Ved utstikking av nye tomtegrenser og 
parkeringsplasser kan det foretas mindre justeringer fra reguleringsplanen som 
en tilpasning til terrenget på stedet.” 

c. Det gjøres mindre endringer i plankart og tegnforklaring som beskrevet i 
saksframlegget.

2. Vedtaket gjøres under forutsetning av at det ikke kommer innsigelse til planen etter 
Sametingets befaring i planområdet.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
1.Reguleringsplan for Vikan hyttefelt vedtas i henhold til lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (2008), § 12-10 og 12-14 med følgende endringer: 

a. Pkt. 1.5 i bestemmelsene endres til: ”Før det igangsettes arbeid på den enkelte 
tomt skal det vurderes fare for steinsprang fra bakenforliggende terreng, og 
eventuelt gjennomføres sikringstiltak. Vurderingen skal gjøres av personer med 
skredfaglig kompetanse.”



b. Nytt punkt i bestemmelsene: ”Ved utstikking av nye tomtegrenser og 
parkeringsplasser kan det foretas mindre justeringer fra reguleringsplanen som 
en tilpasning til terrenget på stedet.” 

c. Det gjøres mindre endringer i plankart og tegnforklaring som beskrevet i 
saksframlegget.

2. Vedtaket gjøres under forutsetning av at det ikke kommer innsigelse til planen etter 
Sametingets befaring i planområdet.

PS 38/10 Stiftelsen Nils Aas - vedtektsendringer.

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
Inderøy kommune har ingen merknader til framlagte forslag til nye vedtekter for Stiftelsen   
Nils Aas.

PS 39/10 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010.

Kjetil Helgesen fratrådte møtet.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.08.2010:

Tillegg til ”Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2010” ble lagt fram i møtet.

Avstemming:

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.08.2010
Tilstandsrapporten tas til orientering og danner et viktig delgrunnlag for det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet i Inderøy skolen.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
Tilstandsrapporten tas til orientering og danner et viktig delgrunnlag for det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet i Inderøy skolen.

PS 40/10 Inderøy Helsehus A/S - avtaler om leie og garantier. Avtaler med 
legegruppen om nye samarbeidsavtaler/privat drift

Behandling i Formannskapet - 09.09.2010:

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik:

Vedlagte avtaler godkjennes. 

Det settes et ekstraordinært kommunestyremøte 27. september 2010.

Avstemming:

Enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.09.2010
Vedlagte avtaler godkjennes. 

Det settes et ekstraordinært kommunestyremøte 27. september 2010.



Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
Vedlagte avtaler godkjennes. 

PS 41/10 Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og 
bygningsloven - endringer i hjemmelsgrunnlag og lovhenvisninger knyttet til 
ikrafttredelse av ny byggesaksdel

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
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 42/10 Tertialrapport pr. 31.08.10.  Regnskaps- og aktivitetsutviklingen.

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

PS 43/10 Tilskudd til psykologstilling i kommunehelsetjenesten

Behandling i Hovedutvalg Folk - 21.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 21.09.2010
Det etableres fast stilling som psykolog  i 100 % stilling  i kommunehelsetjenesten i Inderøy 
kommune.

Stillingen finansieres gjennom statlig tilskudd og kommunal egenandel.

Langsiktig finansiering besluttes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen.



Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:
Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
Det etableres fast stilling som psykolog  i 100 % stilling  i kommunehelsetjenesten i Inderøy 
kommune.

Stillingen finansieres gjennom statlig tilskudd og kommunal egenandel.

Langsiktig finansiering besluttes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

PS 44/10 Nessjordet.  Utbygging infrastruktur fase 2.

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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010:

Rådmannen foreslo å endre pkt. 3 i formannskapets innstilling til vedtak slik:
Det forutsettes ferdigstilling av utbygging i forkant av ferdigstillelse av næringsbygg.

Avstemming:
Formannskapets innstilling med rådmannens forslag til endring av pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
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 i forkant av ferdigstillelse av næringsbygg.

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 45/10 Fritak fra politiske verv - Per Ørjan Hansen

Rådmannens forslag til vedtak:

• Kommunestyret tar Per Ørjan Hansen sin flytting til etterretning.
• Ragnar Nossum går inn som fast medlem av kommunestyret og Jorunn Bjerkan rykker opp som 

ny 14. vararepresentant for Senterpartiet.
• Som nytt medlem av Hovedutvalg Folk velges…………….
• Som nytt 2. varamedlem til formannskapet velges…………
• Som nytt medlem av legatstyret velges …………………
• Som nytt varamedlem i Fellesrådet for soknerådene velges ………………..
• Som nytt medlem av valgkomite til rådet for Sund Folkehøgskole velges ………….
• Som nytt medlem i Kvalitetskommuneprogrammet – styringsgruppen velges ……………..
• Som nytt medlem i Distriktsmedisinsk senter – folkevalgt nemnd velges ………………. 

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010:
I tillegg til nevnte utvalg/nemnder må det også velges nytt medlem i Folkevalgt nemnd –
vertskommune kommuneoverlege.

SP/v/Leif Hjulstad fremmet slikt forslag til vedtak:

Nytt fast medlem Hovedutvalg Folk:  Ragnar Nossum.

Leder for Hovedutvalg Folk, samt person- og funksjonsidentiske verv som Per Ørjan Hansen 
hadde for Inderøy kommune:  Ragnar Nossum

Under forutsetning av at Ragnar Nossum velges som leder for Hovedutvalg Folk, foreslås 
følgende endring av varamedlemsliste for Hovedutvalg Natur fra borgerlig gruppe:

1. Marte Klepp
2. Berit Aune
3. Per Egil Undersåker
4. Per Flatberg
5. Liv Elin Olsen
6. Øystein Tronstad
7. Jostein Berg
8. Ivar J. Bjerkan
9. Ragnar Nossum

Avstemming:

Rådmannens forslag til vedtak, samt SP v/Leif Hjulstad sitt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
• Kommunestyret tar Per Ørjan Hansen sin flytting til etterretning.
• Ragnar Nossum går inn som fast medlem av kommunestyret og Jorunn Bjerkan rykker opp som 

ny 14. vararepresentant for Senterpartiet.



• Som nytt medlem av Hovedutvalg Folk :  Ragnar Nossum.
• Som leder av Hovedutvalg Folk: Ragnar Nossum
• Som nytt 2. varamedlem til formannskapet:  Ragnar Nossum
• Som nytt medlem av legatstyret: Ragnar Nossum
• Som nytt varamedlem i Fellesrådet for soknerådene:  Ragnar Nossum
• Som nytt medlem av valgkomite til rådet for Sund Folkehøgskole:  Ragnar Nossum
• Som nytt medlem i Kvalitetskommuneprogrammet – styringsgruppen:  Ragnar Nossum
• Som nytt medlem i Distriktsmedisinsk senter – folkevalgt nemnd : Ragnar Nossum 
• Som nytt medlem i Folkevalgt nemnd – vertskommune kommuneoverlege:  Ragnar Nossum.

Varamedlemsliste for Hovedutvalg Natur fra borgerlig gruppe:
1. Marte Klepp
2. Berit Aune
3. Per Egil Undersåker
4. Per Flatberg
5. Liv Elin Olsen
6. Øystein Tronstad
7. Jostein Berg
8. Ivar J. Bjerkan
9. Ragnar Nossum

PS 46/10 Melding om vedtak: Utbedring av Rostadveien

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).

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010



Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010:
Formannskapets vedtak tatt til etterretning.

PS 47/10 ***** ***** ***** ***** ***** *****  ***** ***** ***** *****

PS 48/10 Søknad om tilskudd til drift av Frivilligsentral

Behandling i Hovedutvalg Folk - 21.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 21.09.2010

Under forutsetning av at søknad om tilskudd for 2011 imøtekommes, etableres frivilligsentral i 
Inderøy kommune fra 01.01.2011.

Søknad om statstilskudd for 2011 oversendt Kulturdepartementet godkjennes. 

Kommunal egenandel på kr 300.000,- forutsettes innarbeidet i budsjettet for 2011.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Under forutsetning av at søknad om tilskudd for 2011  imøtekommes, etableres frivilligsentral i 
Inderøy kommune fra 01.01.2011.

Søknad om statstilskudd for 2011 oversendt Kulturdepartementet godkjennes. 

Kommunal egenandel på kr 300.000,- forutsettes innarbeidet i budsjettet for 2011.



PS 49/10 Inderøy 2020.  Prosjektoppfølging.  Finansiering.

Behandling i Formannskapet - 22.09.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 22.09.2010
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 Inderøy kommunestyre - 27.09.2010

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 27.09.2010
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.




