
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 17.11.2010

Tidspunkt: 13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Ole Tronstad
ordfører Solbjørg Kirknes

sekretær
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1087-28
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 70/10 15.11.2010

Formannskapet 86/10 17.11.2010

Inderøy kommunestyre

Tilgjengelig rentvannsmagasiner- revisjon av HP Vann.

Rådmannens forslag til vedtak

1. For å sikre vannforsyningen til Røra-området vedtas utbygging av nytt høydebasseng på 
Flaget i henhold til forutsetninger angitt i saken.

2. Kostnadene anslått til 10 mill. kroner og finansiering innarbeides i budsjett 2011.

Bakgrunn
Det vises til behandling av tiltak for å øke forsyningssikkerheten til Inderøy Vannverk, jf sak 
76/09 i møte HU Natur 16.11.2009. Det ble besluttet at gjennomføring av tidligere planer om 
bygging av basseng på Flaget skulle utsettes i tid på grunn av stor kostnad. Anslått kostnad for 
byggingen av basseng var i Hovedplan Vann satt til 7 mill. kr. 

Gjennomført forprosjekt viste en kostnad på 14 mill. 

Tidligere behandlet sak konkluderte derfor med at basseng krevde så store investeringer, at 
andre løsninger ble vurdert for å øke sikkerheten. Det ble påpekt i saken at dette ikke var 
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fullgode erstatningsløsninger, og valgt løsning ble å bygge pumpestasjon for å pumpe vann fra 
tilgjengelig reservekapasitet på Straumen og over til Røra.

I tillegg ble det lagt en strategi for ytterligere tiltak, som er:
· Nytt nødstrømsaggregat ved vannbehandlingsanlegget
· Utskifting av gamle ledninger på Utøy og Sandvollan.
· Reparasjon og strekningvis utskifting av hovedledingen fra Røflo til Straumen
· Utvidelse av renvannsbassenget ved vannbehandlingsanlegget
· Ekstra ledning fra Straumen til Røflo
· Samarbeid med Steinkjer og Verdal kommuner om reserveforsyning
· Fokus på kvalitetsforbedringer i alle ledd.

Etter at saken ble behandlet har enheten jobbet med innhenting av priser, samt gjennomføring 
av tiltak ihht strategien. Tiltak som er gjennomført eller under utførelse:

• Prisinnhenting pumpestasjon
• 2 km gamle ledninger er utskiftet på Sandvollan og Utøy
• Anbudsinnhenting renovering av 350 m støpejernsrør på Røra
• Forprosjekt utvidelse rentvannsbasseng ved vannbehandlingsanlegget. Tomta er trang 

og det er mye rør og installasjoner i grunnen. Det må legges til grunn at det skal unngås 
å pumpe fra renseanlegget. Alternativet er konkludert som dårligere enn anbefalt 
alternativ på Flaget.

• Det er gjennomført møter med nabokommuner vedr. reserveforsyning.
• Intern revisjon av Internkontroll

Opplevde avvik underveis i siste halvår,og reviderte vurderinger av rentvannsreserven, har 
medført bekymring i forhold til i hvilken grad reservevannforsyning vil være tilgjengelig ved 
gjennomført strategi.

Det har nylig vært tilsyn av Vannverket fra Mattilsynet. De har pålagt Inderøy Vannverk å legge 
frem konkrete planer med tidsanvisning for hvordan og når tiltak kan iverksettes for å forbedre 
leveringssikkerheten. Frist er satt til 15.11.2010.

Et drøftingnotat ble med bakgrunn i vedrørende tilgjengelige rentvannsmagasin lagt fram til 
Hovedutvalg Natur, og Rådmannen er bedt om å fremme en ny sak vedr. leveringssikkerhet av 
vann fra Inderøy vannverk.

Vurdering
I Hovedplan vann, og Beredskapsplan er beregnet reservekapasitet på rentvannsreserver 1 
døgn. En reservekapasitet på 1 døgn er ikke nedfelt i noe lov eller regelverk, men er en verdi 
som brukes av mange kommuner. Både Verdal og Steinkjer kommune har 1 døgn 
reservekapasitet. I følge Mattilsynet bør et vannverk på størrelse med Inderøy vannverk 
minimum ha 1 døgns reservekapasitet.

I HU-sak 76/09 var vurderingene gjort på grunnlag av data hentet fra Hovedplan Vann.
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Datagrunnlaget som ligger i HP-vann er basseng som er fylt 100% og gjennomsnittlig forbruk.
Vannforbruker varierer gjennom døgnet og årstidene, og kommunens SD (sentraldriftskontroll) 
viser at bassengfyllingsnivåene i bassengene varierer. Saksmoen er som oftest fylt 80-90 %.

Nedenfor følger tabell som viser tilgjengelig renvannsreserver (i timer) for både bygging av 
pumpestasjon og for etablering av basseng.

Alt.Røra forsynes fra Saksmoen Volum
Forbruk 
middel

Reservetid 
middel 
forbruk

Reservetid 
maks forbruk

Fullt basseng ved oppstart Inderøy – Røra 1700 60 28,3 18,9

90% ved oppstart 1530 60 25,5 15,3

80% ved oppstart 1360 60 22,7 12,1

Med basseng på Flaget 

navn Deknings-område Volum 
kote 
vann

Forbruk 
middel

Reservetid 
middel 
forbruk

Resvervetid ved maks forbruk
og 80 % bassengfylling.

Røflo og Flaget Røra 2270 183 36 63,1 33,6

Saksmoen Sakshaug 1700 100 24 70,8 37,8

Skjennhaugen Straumen og Sandvollan 400 175 8 50,0 26,7

Manem Sandvollan 600 125 16 37,5 20,0

Vistven Kjerknesvågen 185 80 4 46,3 24,7

Oksål Kjerknesvågen 80 130 5 16,0 8,5

Kjelåsen Utøy 600 145 22 27,3 14,5

sum for hele kommunen 5835 115 50,7 27,1

Som grunnlag for videre vurderinger ansees det mest reelt å bruke maksverdi for forbruk og 
80-90 % fyllingsgrad av bassengene. Tabellen viser da at på dagtid-sommerforbruk vil det være 
tilgjengelig rentvannsreserver slik:

• 12-15 timer ved bygging av pumpestasjon.
• 27-50 timer ved bygging av basseng Flaget.

Kostnader INV/Drift

Valg av plassering for nytt basseng er gjort utfra framtidig vurderinger av mulig 
sammenbygging av nettet med nabokommunene.  Jfr tidligere behandlet sak har plassering på 
Flaget versus andre mulige plasseringer ingen betydning mht til kostnader.

Opprinnelig var det et kostnadsestimat på 7 millioner for bygging av nytt basseng. Det ble 
gjennomført et forprosjekt av konsulentfirma for å kvalitetssikre kostnadenbe, samt å se på 
mulig plassering av basseng. Dette ga et kostnadsestimat på 14 millioner. I etterkant har
driftsavdelingen sett på mulighetene for å få redusert disse kostnader. 

Resultatet av dette er at det er funnet en ny tomt på Flaget som gir lavere kostander med 
hensyn til investeringer i nødvendig infrastrurktur(vei og ledningsnett).
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Grunneier(det pågår forhandlinger mht intensjonsavtale om leie evt. kjøp av grunn) har ingen 
motforestillinger til bygging av veg og ledninger fram til bassengtomta, og nytt 
kostnadsoverslag for denne løsningen er 10 mill kroner. Denne summen innholder kostnader 
både til prosjektering, byggeledelse, byggherreombud, evt. tomt, ledningsnett, basseng og 
andre installasjoner.

Driftskostnader for de ulike alternativene vurderes til å være jevnbyrdige.
Utfra oppbygget fond vil investeringsbehovet gi en gebyrutvikling på 3% pr år.

Bygging av pumpestasjon er kostnadsvurdert til ca 0,5 mill-1,5 mill kroner, dette avhengig av 
valg av tomt, og nødvendig styring av pumpetasjonen.
Ved bygging av pumpestasjon vil det ikke være behov for noen gebyrøkning.

Konklusjon
Siste hendelser viser at bassengkapasiteten på Inderøy, i forsyningsområdet nedstrøms 
stengeventil på Sundsøy, knapt har kapasitet til å holde ett døgns forsyning oppe i eget 
forsynings-område (Straumen-Utøy-Kjerknesvågen- Sandvollan). Dersom man i tillegg skal
benytte dette vannvolumet for å forsyne tilbake til Røra ved hjelp av pumping, ville 
sårbarheten øke betraktelig.

Denne løsning vil også være avikende mht. hovedplanens mål om bassengkapasitet for ett 
døgns normalforbruk. Bygging av høydebasseng på Flaget vil primært sikre Røraområdet i en 
krisesituasjon, men kan i tillegg forsyne videre mot Saksmoen, dersom dette skulle være et 
behov. 

Høydebasseng på Flaget vil være et gjennomstrømningsbasseng. Dette gir muligheter for 
utjevning av vannproduksjonen i behandlingsanlegget. Dette anses som svært gunstig i forhold 
til å kunne opprettholde en stabil og god drift. 

Ved bygging av nytt høydebasseng vil bygging av pumpestasjon ikke være aktuelt.

Side 8



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1327-22
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 87/10 17.11.2010

Avtale om drift av Ringstu
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Bakgrunn
Etablering og drift av Ringstu har vært organisert som stiftelse. I 2010 besluttet styret for 
Stiftelsen Ringstu å oppløse denne driftsformen og huset kom etter lovverket til å bli 
kommunal eiendom. 

Rådmannen tok straks initiativ til at de tidligere eiere fikk ansvar for å drive og utvikle huset på 
samme måte. Det vart inngått en midlertidig avtale om drifta som skulle avløses av en 
permanent avtale fra 1.10.2010. Denne avtalen gikk ut på at de tre velforeningene på 
Straumen, Sundsnesset og Vangslia skulle fortsette å ha ansvaret for huset. Det første året tok 
kommunen på seg å betale for forsikring og strøm, anslått til ca 15 tusen kroner. 

Rådmannen har foreslått ny avtale og styret har gitt en tilbakemelding. 
Etter møte i styret har kommunen mottatt følgende tilbakemelding fra styret (se vedlegg):
”Vårt tilbud om eventuelt å fortsette dette arbeidet på vegne av kommunen, må derfor være
basert på den avtale som har ligget til grunn for prøveperioden. I dette ligger at kommunen
må dekke strøm- og forsikringskostnader samt offenlige avgifter.”
Dette tilbudet / kravet vil medføre en utgift for kommunen på ca 20 tusen kroner,

Vurdering
Rådmannen oppfatter det slik at styret for Ringstu er klar til å fortsette å ha ansvar for Ringstu. 
Det som er uavklart er hvor store utgifter kommunen skal ta. 

I 2010 har utgiftene for kommunen vært ca 15 tusen og dette tatt på budsjettposten for 
Muustrøparken.

Kommunen har i dag ikke et apparat for å forvalte bygningen. Det er derfor helt nødvendig å 
utnytte frivillige som har interesse for å holde huset i stand. 

I kommunen er det mange hus som har samme funksjon, kultur og trivsel og som drives uten 
tilskudd fra kommune. Det er opp mot denne situasjonen kommunen må vurdere sitt 
økonomiske bidrag for å holde huset i stand. Som det går fram at brevet fra styret for Ringstu 
så er det muligheter for å skaffe inntekter fra utleie. 

Rådmannen har lett etter andre eksempel på offentlige (i vid forstand) bygninger og anlegg 
som frivillige tar ansvar for. Her nevnes Museumsanlegget som får 27 tusen pr år, Sandvollan 
idrettslag som får 16 tusen pr år for å holde friområdet på Stornesøra i stand. Rådmannen ser 
ut fra dette at flere mange liknende bygninger drives gratis av frivillige. 

Konklusjon
Rådmannen ber formannskapet om fullmakt til å sluttforhandle avtalen innenfor en øvre 
utgiftsramme på kr. 10.000,- årlig.
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AVTALE OM RINGSTU

Mellom Inderøy kommune og velforeningene på Straumen, Sundsnesset og Vangslia, i 
avtalen kalt Velforeningene, er følgende avtale inngått:

1. Målsetting. Velforeningenes ansvar.

På vegne av kommunen er Velforeningenes oppgave å føre tilsyn med, drifte og ivareta indre 
og ytre vedlikehold av Ringstu slik at huset kan fremstå som en møteplass for velforeninger, 
andre organisasjoner og sammenslutninger, formidlingsarena for historie og kulturliv på 
Straumen og som arena for opplæring og veiledning i kulturvern- og miljøarbeid.

2. Organisering og styre.

Det etableres en organisatorisk enhet (styre) som er ansvarlig for det daglige tilsyn, drift og   
vedlikehold av Ringstu basert på ovennevnte rammer og forutsetninger, jfr. pkt 1. Styret 
pekes ut av velforeningene med likt antall fra hver velforening dersom noe annet ikke avtales.

Det utpekes en kontaktperson for kommunen blant styrets medlemmer.  Hvis ikke annet er 
bestemt, anses styrets leder som kommunens kontaktperson.

Enhet for kommunalteknikk er ansvarlig enhet i kommunen.

3. Utleie og inntektsgivende virksomhet.

Innenfor intensjon og formål, jfr. pkt 1, kan Velforeningene drive inntektsgivende virksomhet 
i Ringstu til dekning av nødvendige kostnader til tilsyn, drift og vedlikehold, forsikring mv og 
i tilegg en rimelig kompensasjon for egeninnsatsen. 

Utleie gjennomføres i henhold til eget reglement, jfr. vedlegg.

Økonomi.

Velforeningene ivaretar det fulle ansvar for tilsyn, forvaltning drift og vedlikehold og 
oppebærer alle utgifter og inntekter. Kommunen yter et tilskudd på kr. 10.000,- pr. år til 
delvis dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader.

Det skal føres eget regnskap for virksomheten.

Samarbeid

Det forutsettes at Velforeningene holder god kontakt med kommunen og andre interessenter 
med sikte på et godt samarbeid til beste for Ringstu.

Side 14



Avtalevarighet

Denne avtale skal gjelde til for 2 år og kan deretter sies opp løpende med ett års varsel.

Inderøy den

For Velforeningene:                                            For Inderøy kommune:
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Ad avtale om Ringstu

Vennlig hilsen

Agnar Foshaug
Styret for Ringstu

IIIIIII II I
031204

Det vises til mottatt avtaleforslag fra kommunen.

IIII
Inderøy kommune Inderøy den 23. sept. 2010
Att. Rådmannen

Vi vil innledningsvis gi en kort oppsummering av arbeider mv. som er utført i løpet av
sommeren:
- Verdi av dugnad: skraping og maling av nord-, øst- og sørvegg samt inngangsdører

Til neste år må vestvegg med vinduer tas. Og slik vil vedlikholdsarbeidet rullere med årene.

Vår hovedinnvending mot kommunens avtaleforslag går på punktet Økonomi.
Vi har på bakgrunn av kommunens forslag til avtale, sett på gjennomsnittlige driftskostnader
for årene 2006 og 2007.
Her blir gjenomsnittet ca. kr. 50.000,-. Trekker vi fra kostnadene til regnskap og revisjon samt
avgift til Stiftelsesregisteret som ikke lengre vil være med — ca kr. 7.000,- , er vi på ca.
43.000,-. kroner. Legger vi til at strømkostnadene har steget med ca 2.000,- for året,
blir de årli e driftskostnader ca kr. 45.000 -.

Dagens inntektsbilde ser slik ut:
- Leieinntekter (A. Totsås) kr. 14.400,- P.t. med avtale til 1.7.2011
- Kaffesalg kr. 5.000,-  
Tilsammen kr.19.400  -

Dette ir et driftsunderskudd å kr. 25.600 -  . Et opphør eller endring av ovennevnte
leieinntekter vil endre underskuddet tilsvarende.

Forvaltning av Ringstu skal baseres på de opprinnelige vedtekter for Stiftelsen Ringstu,
kfr. disse vedtektene og vårt brev av 29.4 då. Velforeningenes interesse for å ta vare på
Ringstu er basert på denne forutsetningen.
Vårt tilbud om eventuelt å fortsette dette arbeidet på vegne av kommunen, må derfor være
basert på den avtale som har ligget til grunn for prøveperioden. I dette ligger at kommunen
må dekke strøm- og forsikringskostnader samt offenlige avgifter.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1201-4
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 82/10 15.11.2010

Hovedutvalg Folk 57/10 16.11.2010

Formannskapet 88/10 17.11.2010

Inderøy kommunestyre

Møteplan 2011

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til møteplan 2011 godkjennes med slike endringer:

Vedlegg
1 Forslag møteplan Inderøy 2011
2 Forslag til Møteplan Fellesnemnda m.fl. 2011

Bakgrunn

Da vi i dette året er inne i en kommunesammenslåingsprosess med Mosvik kommune, legges 
det fram to forslag til møteplaner som må samordnes .  Det blir i hovedsak møtene i 
formannskapet og Fellesnemnda som vil bli på samme dag.  Utvalgsmøtene blir lite berørt av 
dette. 

I forslaget til møteplan for 2011 er det satt opp 7 hovedutvalgsmøter, 8 møter for 
formannskapet og 5 kommunestyremøter.  Det er ikke satt av datoer for temamøter i 
kommunestyret.
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Det er ført opp 2 møter i administrasjonsutvalget, men det kan justeres etter behov.

Eldres Råd og Rådet for funksjonshemmede er også i år satt opp på samme dag da det oftest er 
de samme saker som skal behandles av de to råda.

For Arbeidsmiljøutvalget er det satt opp to møter i 1. halvår og to møter i 2. halvår.

Hovedutvalgs- og formannskapsmøtene avholdes i Inderøy samfunnshus og 
kommunestyremøtene vil i utgangspunktet avholdes på Kulturhuset, men endringer kan skje 
underveis.

I oppsettet er det tatt hensyn til vinterferie, høstferie og skoleavslutning m.v.

Konklusjon
Vedlagte møteplan for 2011 anbefales vedtatt etter samordning av de to forslag til møteplan.
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JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI

2011 Forslag Møteplan 2011
GRIEG

ALENDER FOR LAG
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2011
..

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager 23 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager

1 F • 1 m 31 1 T 1 L 1 T 1 T
2 L 2 T 2 F 2 S 16. s. e. pinse 2 0 C 2 F C
3 S 3. s. e. pinse 3 0 3 L 3 M 7-initu,r 40 3 T 3 L
4 M Dronning Sonja 27 4 T 4 S C 12. s. e. pinse 4 T  C:F3tiej 4 F wt  s.f., 4 S 2. sondug i advent

5 T 5 F 5 m 36 50 .FSK, 5 L 5 M 49
6 0 6 L C 6 T 6 T 6 S Allehelgensdag 21. s. c. pinse 6 T
7 T 7 S 8. s. e. pinse 7 0 7 F  Rri, in; i?„,,,--,,,,e17 m 45 7 0
8 F C 8 m 32 8 T 8 L 8 T 8 T
9 L 9 T 9 F 9 S 17. s. e. pinse 9 0 9 F

10  S 4. s. e. pinse 10 0 10  L 10 m 41 10  T 10  L 0
11 m 28 11  T 11  S 13. s. e. pinse 11  T 11  F 11  S 3. søndag i advent

12 T 12 F T-rj st, 12 M 0 37 12 0 0 12  L 12  M 50
13 0 13 L 0 13  T 13 T 13  S 22. s. e. pinse 13 T

14 0  1<orny1W1/22)
14  T 14  S 9. s. e. pinse 14 0 14  F 14  M / 46
15  F 0 15  M 33 151 15 L 15  T 151
16  L 16  T 16  F <Tri st 16  S 18. s. e. pinse 16 0 16  F

7 S 5. s. e. pinse 17 0 17 L 17 M <CM1MLA n esS ie-42 17 T''-145,./M?ied4P-/F g 17 L
18 m 29 18  T *-tlelfred4cl /ZF-1-7/ 18  S 14. s. e. pinse 18  T 18  F 0 79rb, rn;  ' a,tif--, 18  S 0 4. sondag i advent

19  T 19  F Kronprinsesse Mette-Marit 19 m 38 19 0 19  L 19  M 51
20 0 Kronprins Haakon 20  L 20 T 0 20 T 0 20 S Siste søndag i kirkeåret 20  T
21  T 21 S 3 10. s. e. pinse 21 0 21  F 21 M -1.1.0fia, 47 21  0
22 F 22 m 34 22 T 22 L 22 T <-",c4e 22 T Vintersolverv

23 F23 L 0 23 T 23 F Høstjevndøgn 23 S 19. s. e. pinse

24 M FN-dagen 43
23 0 "'„S i/C.,

24 S 6.  s. e. pinse 24 0 24 L 24  T 24  L • Julaften

25 M 30 25 T 25 S 15. s. e. pinse 25 T 25 F • 25 S Juledag

26 T 26 F 26 M.Vovyirrunp.6 39 26 0 • 26  L 26  M 2. juledag 52
27 0 27 L 27 T • 27 T 27 S 1. søndag i advent 27 T
28 T 28  S 11 . .s. e. pinse 28 0 28 F 28 M „rsK 48 28 0
29 F Olsok 29 M •Maitur 35 29 T 29 L 29 T 29  T
30  L • 30  T i...),14g j 30  F 30  S Bots- og bededag Sonunertid shat 30  0 30  F
31  S 7. s. e. pinse 31 0 f6fesi 31 m 44 31  L Nyttårsaften
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Møteplaner 2011 Felles møtested

Felles møtested

Politiske utvalg Tidspkt. -  sted Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemnda Onsd. kl. 09-13 samf.huset Inderøy 2. 9. 28.

Fellesnemndas arbeidsutv. Onsd. kl. 08-09 samf.huset Inderøy 2. 9. 13. 15. 31. 28.

Partssammensatt utvalg Tir. kl. 14-15 samf.huset Inderøy 1. 12. 14. 30.

Valgstyret 12

Nye Inderøy kommunestyre Onsd. 12. 16. 14.

Nye Inderøy formannskap Onsd. 2. /30.

Inderøy kommunestyre Mand. kl. 18.00 kulturhuset Inderøy 14. 4. 5. 7.
Inderøy formannskap Onsd. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 2. 9. 9.

Inderøy Hovedutv. Natur Mand. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 31. 7. 11. 30. 29. 7.

Inderøy Hovedutv. Folk Tirsd. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 1. 8. 12. 31. 30. 8.

Inderøy Eldres råd Torsd. Kl. 09 Inderøyheimen 3.etg 17. 26. 18. 3.
Inderøy Rådet for funksj.h Torsd. Kl. 10 Inderøyheimen 3.etg 17. 26. 18. 3.
Inderøy Ungdomsrådet Tirsd. kl. 15.45 Internettcafeen e@ 18. 15. 29. 10. 7. 30. 27. 25. 22.

Mosvik kommunestyre Onsd. Kl. 09 Kommunestyresalen 16. 6. 7. 7.
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PS 89/10 Temasak
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PS 90/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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Saker til behandling
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Saker til behandling
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