
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus

Dato: 20.10.2010

Tidspunkt: 13:00  -  15:15

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Harald Ness AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Lena Oldren Heggstad AP

Merknader:  ”Maurtuva” v/Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad presenterte prosjekt 
”Inn på tunet” – et tenkt aktivitetstilbud for forskjellige typer mennesker.

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann



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

Sakliste

Utvalgs-
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Saker til behandling

PS 75/10 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - et tilbud til kommunene

PS 76/10 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

PS 77/10 Endringer i kommuneloven - høring

PS 78/10 Forslag til tema/tiltak i plan 2011 - Kommunenes 
Sentralforbund

PS 79/10 Søknad om serveringsbevilling - Villa Italia

PS 80/10 Søknad om skjenkebevilling - Villa Italia

PS 81/10 Kulturprisen 2010 - utvalg

PS 82/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 83/10 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 75/10 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - et tilbud til kommunene

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune slutter seg til felles avtale, utarbeidet av KS, kommunene i Nord-Trøndelag 
og Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Det økonomiske tilskudd til drift for 2011 – ca kr. 300.000,- eller kr. 53,- pr innbygger –
innarbeides i budsjettet for 2011.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.10.2010:

Rådmannen foreslo å endre sitt forslag til vedtak ved å trekke andre avsnitt.

Avstemming:

Rådmannens endrede forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.10.2010
Inderøy kommune slutter seg til felles avtale, utarbeidet av KS, kommunene i Nord-Trøndelag 
og Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010:

Ida Stuberg tok opp spørsmål om sin habilitet da hun har møtt som varamedlem i styret for 
Krisesenteret.  Hun fratrådte møtet.  Ida Stuberg ble enstemmig erklært habil for behandling 
av saken og hun tiltrådte møtet igjen.

Avstemming:
Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 20.10.2010
Inderøy kommune slutter seg til felles avtale, utarbeidet av KS, kommunene i Nord-Trøndelag 
og Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

PS 76/10 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Rådmannens forslag til vedtak



Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
sendes ut på ordinær høring med høringsfrist 1 mnd fra d.d.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
sendes ut på ordinær høring med høringsfrist 1 mnd fra d.d.

PS 77/10 Endringer i kommuneloven - høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010

Ordføreren foreslo slikt forslag til vedtak:
Inderøy kommune slutter seg til de foreslåtte endringer departementet har gjort.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 20.10.2010:
Inderøy kommune slutter seg til de foreslåtte endringer departementet har gjort.

PS 78/10 Forslag til tema/tiltak i plan 2011 - Kommunenes Sentralforbund

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010:

Ordfører foreslo slikt vedtak: 

Signaler som er gitt i møtet videreformidles i KS-møtet.



Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010
Signaler som er gitt i møtet videreformidles i KS-møtet.

PS 79/10 Søknad om serveringsbevilling - Villa Italia

Rådmannens forslag til vedtak

1. Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis 
sereringsbevilling  for Villa Italia i Krobygget, Røravegen 591, jfr. vedlegg.  
Serveringsstedets åpningstid settes til mandag – søndag kl 10.00 – 01.00.

2. Benyamin Yildiz f. 08.08.78, godkjennes som styrer. 

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010:

Jostein Gjermstad tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medeier av bygget.       
Han ble erklært inhabil for behandling av saken og fratrådte møtet.

Møtet ble lukket.
Ordføreren refererte merknader fra høringsinstansene.

Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:
Under henvisning til merknadene fra høringsinstansene avslås søknaden.

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag til vedtak enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010
Under henvisning til merknadene fra høringsinstansene avslås søknaden.

PS 80/10 Søknad om skjenkebevilling - Villa Italia

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at; 
1. Høringsinstansene ikke har vesentlige merknader
2. Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8

gis, i medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a-1-7c, 3-1 annet ledd, og kap. 4 §§ 4-1-4.4, 
skjenkebevilling i tidsrommet d.dato – 31.12.2011.



Bevillingshaver: Villa Italia
Styrer: Benyamin Yildis f. 08.08.78
Stedfortreder: Annicken Stuler f. 26.09.73
Bevertningssted: Krobygget, Røravegen 591
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: 1. etg. i Krobygget samt uteområde med sittebenker som er tilknyttet 

 dette, jfr. kart
Skjenketid: Mandag – søndag, kl 10.00 – kl 01.00 

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010

Jostein Gjermstad tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medeier av bygget.    
Han ble erklært inhabil for behandling av saken og fratrådte møtet.

Møtet ble lukket.
Ordføreren refererte merknader fra høringsinstansene.

Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:
Under henvisning til merknadene fra høringsinstansene avslås søknaden.

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag til vedtak enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010
Under henvisning til merknadene fra høringsinstansene avslås søknaden.

Jostein Gjermstad tiltrådte møtet igjen.

PS 81/10 Kulturprisen 2010 - utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris for 
2010:

2. Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris og avgjør om – og 
eventuelt til hvem – prisen skal tildeles. Utvalget begrunner sin innstilling. 



Behandling i Formannskapet - 20.10.2010:

Som medlemmer foreslo 

Laila Roel:  Svein Jørum
Leif Hjulstad:  Ole Tronstad
Jostein Gjermstad:  Margareth Halle

Avstemming:

Rådmannens forslag samt forslag til medlemmer enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010
1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris 

for 2010:  Svein Jørum, Ole Tronstad, Margareth Halle

2. Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris og avgjør om – og 
eventuelt til hvem – prisen skal tildeles. Utvalget begrunner sin innstilling. 

PS 82/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap oktober 2010 ble sendt på 
e-post og lagt fram i gruppemøter.

Rådmannen supplerte sin skriftlige orientering slik:
- Rup-møte 25.10.10
- Varmeanlegg på Venna
- Flyndra – investering
- Kulturcampusprosjektet – oppfølging

Margareth Halle stilte spørsmål om bruken av Klokkarstu.
Ida Stuberg stilte spørsmål om Samhandlingsreformen – koordinator.
Rådmannen svarte.

Avstemming: 

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010:
Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 83/10 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 20.10.2010

Ordføreren orienterte om
- Felles formannskapsmøte INVEST 02.11.10.
- RUP-møte 25.10.10.  Valg av en politisk representant til å delta:  Ida Stuberg ble

enstemmig valgt til å delta.
- MOT-kommune og koordinator.
- Vekstbedriften Kroa, Mosvik
- TV-aksjonen den 24.10.10
- Representantskapsmøte i Inn-Trøndelag Brannvesen 15.10.10

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 20.10.2010
Redegjørelsen tatt til orientering.


