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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 54/10 15.12.2010

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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

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.
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Behandling i Formannskapet - 17.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 17.11.2010
3. For å sikre vannforsyningen til Røra-området vedtas utbygging av nytt høydebasseng på 

Flaget i henhold til forutsetninger angitt i saken.

4. 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 
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
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• 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.
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
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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).

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
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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.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1812-29
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 87/10 25.11.2010

Hovedutvalg Folk 63/10 25.11.2010

Formannskapet 98/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre 55/10 15.12.2010

Disponering av ekstraordinær økning i statlig rammetilskudd 2010. Disponering 
av ubrukte midler i budsjett 2010 avsatt til hovedutvalgene.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøys andel av ”eldremilliarden” kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk kr.       95.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Natur kr.     200.000,-

kr.  1.638.000,-

disponeres slik:
- Nedbetaling gjeld kr.  500.000,-
- Avsetning fond  - tiltak bistand og omsorg: kr.  200.000,-
- Avsetting til  driftsfond vedlikehold : kr.  200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral: kr.    60.000,-
- Utstyr fysioterapi: kr.  120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg: kr.  558.000,-

kr.1.638.000,-

Behandling i Hovedutvalg Natur - 25.11.2010
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Avstemming
Enstemmig

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 25.11.2010
Inderøys andel av ”eldremilliarden” kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk kr.       95.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Natur kr.     200.000,-

kr.  1.638.000,-

disponeres slik:
- Nedbetaling gjeld kr.  500.000,-
- Avsetning fond  - tiltak bistand og omsorg: kr.  200.000,-
- Avsetting til  driftsfond vedlikehold : kr.  200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral: kr.    60.000,-
- Utstyr fysioterapi: kr.  120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg: kr.  558.000,-

kr.1.638.000,-

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.11.2010
Sivert Rannem fremmet følgende forslag til innstilling:

Inderøys andel av ”eldremilliarden” kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk kr.       95.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Natur kr.     200.000,-

kr.  1.638.000,-

disponeres slik:
- Nedbetaling gjeld kr.  500.000,-
- Avsetning fond  - disponeres av HU Folk: kr.  200.000,-
- Avsetting til  driftsfond vedlikehold : kr.  200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral: kr.    60.000,-
- Utstyr fysioterapi: kr.  120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg: kr.  558.000,-

kr.1.638.000,-

Avstemming
Ved avstemming mellom rådmannens og Rannems forslag til innstiling fikk rådmannens forslag 
1 stemme og Rannems forslag 7 stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 25.11.2010

Inderøys andel av ”eldremilliarden” kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk kr.       95.000,-
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Ubrukte midler hovedutvalg Natur kr.     200.000,-
kr.  1.638.000,-

disponeres slik:
- Nedbetaling gjeld kr.  500.000,-
- Avsetning fond  - disponeres av HU Folk: kr.  200.000,-
- Avsetting til  driftsfond vedlikehold : kr.  200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral: kr.    60.000,-
- Utstyr fysioterapi: kr.  120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg: kr.  558.000,-

kr.1.638.000,-

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 29.11.2010
Inderøys andel av ”eldremilliarden” kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk kr.       95.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Natur kr.     200.000,-

kr.  1.638.000,-

disponeres slik:
- Nedbetaling gjeld kr.  500.000,-
- Avsetning fond - tiltak bistand og omsorg: kr.  200.000,-
- Avsetting til driftsfond vedlikehold: kr.  200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral: kr.    60.000,-
- Utstyr fysioterapi: kr.  120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg: kr.  558.000,-

kr.1.638.000,-

Bakgrunn
I budsjett 2010 er det avsatt 200.000 kroner til disposisjon for hovedutvalg Natur, og 400.000 
kroner til hovedutvalg Folk. Hovedutvalg Folk har fattet vedtak om disponering av 305.000 
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kroner, og mangler vedtak for 95.000 kroner. Hovedutvalg Natur har så langt ikke fattet vedtak 
om bruk av sin ramme på 200.000 kroner.

Regjeringen har økt overføringen til kommunene med 1 milliard kroner for budsjettåret 2010. 
Det er i tilegg vedtatt og forbedre refusjonsordningene for omsorgsleiligheter og 
sykehjemsplasser med 40 %. (fra 25-35 % refusjon). 

Fra KRDs presentasjon sakses utdrag:

Regjeringa aukar dei frie inntektene til kommunane med ein milliard kroner meir i 2010.

- Auken vil gje kommunane større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgåver. Den ekstra milliarden i frie 

midlar vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med ei verdig eldreomsorg.

- Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrka. Kommunane kan velge å betale ned gjeld, 

sette midlane på fond eller bruke pengane til eigendelar til investeringar.

- Me legg til rette for at kommunane kan gjennomføre nødvendig utbygging av for eksempel sjukeheimar og 

omsorgsbustadar.

- Samstundes styrkjer vi den statlege investeringsordninga for sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar. 

Tilskotsutmålinga vert auka frå 25 prosent til 35 prosent av investeringskostnadane. For at kommunane skal verte 

behandla likt, vil auken få tilbakeverkande kraft til 2008, då investeringstilskotet vart innført.

Auken i frie inntekter vert gitt som rammetilskot til alle kommunane i landet. 

Det  er opp til kommunene og bestemme bruken av rammetilskuddet – det ligger således ingen 
formelle bindinger i tileggsbevilgningen !  Det står lokalpolitikken fritt til å disponere pengene , 
med et forbehold; dette er penger som ikke er videreført i 2011 budsjettet og må brukes som 
en engangsbevilgning.

Vurdering

Rådmannen foreslår i sitt framlegg til budsjett for 2011 at det opprettes et vedlikeholdsfond på
1 million kroner. Rådmannen finner det naturlig at ubrukte midler av hovedutvalg Naturs 
disposisjonsbevilgning, overføres til dette fondet og foreslår styrket dette med 200.000 kroner.

Hovedutvalg Folk har i egen sak vedtatt å støtte søknad om opprettelse av frivilligsentral i 
2010, med en kommunal finansiering på 60.000 kroner. Egenfinansieringen er ikke lagt inn i 
budsjettet for 2010, og rådmannen foreslår at ubrukte midler blant annet brukes til dette 
formålet. Restbeløpet på 35.000 kroner brukes til investering i utstyr som vil lette hverdagen 
for ansatte i de aktuelle tjenesteområdene.
Med et fortsatt relativt høyt gjeldsnivå ville det være godt begrunnet og foreslå hele den statlige 
ekstrabevilgningen til ekstra nedbetaling av gjeld. Rådmannen velger og foreslå at kr. 500.000,-
disponeres til formålet.

Rådmannen foreslår at 200.000 kroner foreløpig avsettes til et driftsfond for senere 
disponering.  Av de tiltak som rådmannen ønsker å komme tilbake til er et prøveprosjekt med 
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en ressurs som demenskoordinator. Dette formålet er ikke tilgodesett i det ordinære 
budsjettforslaget.

For øvrig foreslås disponert penger til utstyrs oppgraderinger innenfor helse-, rehab og 
barnevern og bistand og omsorg  - oppgraderinger som kan lette arbeidsdagen for de ansatte, 
øke kvalitet og produktivitet i tjenestene  og øke trivselen  for ansatte og beboere:  (kfr. også 
arbeidsmiljøundersøkelser og HMS plan)

Det refereres fra begrunnelser og innspill i budsjettprosessen:

Fysioterapeutene arbeider både med barn, unge, voksne og eldre. Tjenesten ivaretar både forebyggende og behandlende tiltak 
og deltar i tverrfaglig samarbeid på mange områder. Ansatte i bistand og omsorg har hatt fri tilgang på behandling som et 
forebyggende tiltak.  For å effektivisere pasientbehandling trengs det en oppgradering av behandlingsapparater i tillegg til 
utskifting av utstyr som slites.

1. Redcord stimula sentrerer det beste av to gamle behandlingsmetoder. Slyngetrening og elektroterapi. Erfaringsstudier 
viser kortere behandlingstid og ofte meget gode resultat på vanskelige diagnoser.
Diagnoser som med fordel kan behandles med redcord stimula.
• Smerte/betennelser i nakke, skulder og rygg.
• Artrose plager i alle større ledd
• Nevrologiske plager og utfall. For eksempel hemiplegi, nevrologiske sykdommer med paralystiske utfall etc.
• Opptrening i funksjon etter brudd kirurgi etc.

Kr  50.000
2. Ny behandlingsbenk kr 10.000
3. 2 ergometersykler kr 10.000
4. Trekkapparat kr 5.000
5. El behandlingsapparat  kr 20.000
6. Manoped kr 15.000
7. Utskifting av varmepakninger kr 10.000

Det er behov for utskifting av senger ved Inderøyheimen. Nye senger vil lette arbeidet betydelig for ansatte på Inderøyheimen. 
Foreslått bevilgning vil gi rom for 13 – 14 nye senger.

Dagens system for bekkenspyling er umoderne og lite hensiktsmessig. Det foreslås at det investeres i 4 nye spylere med ny 
teknologi og løsninger som gir betydelig besparelser på energiforbruk.

Det er over tid meldt behov for gradvis fornying og utskifting av institusjonsmøblene ved Inderøyheimen. Noe av møblementet 
er direkte nedslitt og ikke direkte trivselsfremmende. Enhetsleder har oppgitt behov for bevilgning på 450.000 kroner fordelt 
over 3 år.

Det er meldt behov for ny vaskemaskin til 100.000 kroner på vaskeriet, og steamkoker til 110.000 kroner på kjøkkenet. I samråd 
med enhetsleder velger rådmannen å avvente til framtidig organisering av ny kommune er besluttet. Begge kommunene har i 
dag egne institusjonskjøkken og vaskeritjenester. I videre prosess må avklares bl.a. hvordan kjøkkentjenestene og 
vaskeritjenesten skal organiseres i ny kommune.

Rådmannen anser at dette forslaget er balansert;  det øker ikke det faste driftsnivået og vi betaler ned gjeld. (nedbetaling av 
gjeld frigjør ressurser til drift ”i fremtiden”.)  I tilegg rettes investeringene mot bistands-  og omsorgsfeltet  og er klart HMS- og 
effektiviseringsbegrunnet. 

Forslaget innebærer at 2011 budsjettet avlastes på følgende måte: 1) en del av de investeringer som nå foreslåes 
finansiert over ekstrabevilgningen er forutsatt finansiert over 2011 budsjettet  2) redusert lånegjeldsbehov som 
følge av dette forslag til disponering vil isolert sett redusere lånekostnadsbelastningen i 2011 – med ca kr. 
50.000,-. (under forutsetning av at lånopptaket i 2011 budsjettet  reduseres med ca kr. 500.000,-)

Rådmannen vil  komme tilbake til dette ved budsjettalderingen.

Konklusjon
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Det vises til innstilling
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1543-1
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 56/10 16.11.2010

Inderøy kommunestyre 56/10 15.12.2010

Søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og 
skolefritidsordningen.

Søskenmoderasjon i skolefritidsordningen.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Når familier har barn i både barnehage og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet:
1 barn i barnehage:
- 10 % rabatt for første barn i sfo
- 35 % rabatt for øvrige søsken
2 eller flere barn i barnehage:
- 35 % rabatt for søsken i sfo

2. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet:
- 10 % for barn nummer 2
- 35 % for øvrige søsken

3. Inntektsbortfallet på kr. 110.000,- innarbeides i budsjett 2011

4. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2011.
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Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
5. Når familier har barn i både barnehage og sfo, gis følgende rabatter i sfo-tilbudet:

1 barn i barnehage:
- 10 % rabatt for første barn i sfo
- 35 % rabatt for øvrige søsken
2 eller flere barn i barnehage:
- 35 % rabatt for søsken i sfo

6. Når familier har barn bare i sfo, gis følgende rabatt i sfo-tilbudet:
- 10 % for barn nummer 2
- 35 % for øvrige søsken

7. Inntektsbortfallet på kr. 110.000,- innarbeides i budsjett 2011

8. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2011.

Bakgrunn

Rådmannen har fått henvendelse om at enkelte foreldre får en betydelig utgiftsøking ved 
overgang fra barnehage til bruk av sfo. Rådmannen har redegjort for problemstillingen i møte i 
Hovedutvalg Folk, og det ble avklart at rådmannen skulle fremme en sak politisk.

Det er lovfestet søskenmoderasjon i barnehagen med 30 % for barn nummer 2 og 50 % for 
øvrige søsken. Ved overgang til skole for ett eller flere av barna, får flere foreldre en økning i
kostnader ved at prisen på sfo-plass er høyere en rabatterte plasser i barnehage. Foreldre med 
3 barn med hel plass i barnehagen vil få økt kostnadene med 650 kroner per måned når ett av 
barna begynner på skole og benytter sfo-plass over 12 timer per uke.
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Vurdering
Enkelte nabokommuner har søskenmoderasjon i sfo, men ikke et kombinasjonstilbud. Inderøy 
vil derfor bli en foregangskommune som oppvekstkommune på dette området.  Inneværende 
skole-/barnehageår er det 33 familier som har barn i både barnehage og sfo, og 7 familier med 
to eller flere barn i sfo uten søsken i barnehage.

Forslåtte prosentsatser tar utgangspunkt i at betaling full plass i barnehage er høyere enn 
høyeste sats for sfo, og gir en beløpsmessig samordning. Ved eventuelle framtidige justeringer 
av brukerbetaling sfo, får en vurder å justere den prosentvise reduksjonen som en del av 
budsjettprosessen.

Forslaget innebærer i tillegg at det innføres ordning med søskenmoderasjon for familier som 
bare benytter sfo-tilbudet.

Søskenmoderasjon som foreslått gjelde både for oppholdstid opp til 12 timer, og for 
oppholdstid 13 timer eller mer.

Inntektsbortfallet med dagens situasjon er beregnet til 110.000 kroner, hvorav 11.000 kroner 
gjelder for familier som bare benytter sfo-tilbudet.  

Konklusjon
Rådmannen tilrår at det innføres søskenmoderasjon i sfo.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/451-28
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 55/10 16.11.2010

Inderøy kommunestyre 57/10 15.12.2010

Sommeråpen barnehage.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gis tilbud om 2 uker sommeråpen barnehage ved Røra barnehage og Sandvollan 
barnehage i det tidsrom barnehagene i Inderøy kommune etter vedtektene er stengt.

2. Tilbudet om sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage endres til å gi tilbud i 3 
uker.

3. Det betales ikke ekstra for å benytte tilbudet.
4. Alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende fri i løpet av kalenderåret 2011.
5. Bindende påmelding innen 1. mai 2011, slik at barnehagene kan planlegge bruken av 

personellressurser.
6. Ordningen innføres som prøveordning i 2011.
7. Det utarbeides nye felles vedtekter for Inderøy og Mosvik som skal gjelde i nye Inderøy 

kommune. Vedtektene skal blant annet inneholde bestemmelser om daglig åpningstid 
og sommeråpen barnehage.

8. Dokumenterte merkostnader dekkes i 2011 ved bruk av fondsmidler .

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming
Enstemmig
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Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
9. Det gis tilbud om 2 uker sommeråpen barnehage ved Røra barnehage og Sandvollan 

barnehage i det tidsrom barnehagene i Inderøy kommune etter vedtektene er stengt.
10. Tilbudet om sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage endres til å gi tilbud i 3 

uker.
11. Det betales ikke ekstra for å benytte tilbudet.
12. Alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende fri i løpet av kalenderåret 2011.
13. Bindende påmelding innen 1. mai 2011, slik at barnehagene kan planlegge bruken av 

personellressurser.
14. Ordningen innføres som prøveordning i 2011.
15. Det utarbeides nye felles vedtekter for Inderøy og Mosvik som skal gjelde i nye Inderøy 

kommune. Vedtektene skal blant annet inneholde bestemmelser om daglig åpningstid 
og sommeråpen barnehage.

16. Dokumenterte merkostnader dekkes i 2011 ved bruk av fondsmidler .

Vedlegg
1 Misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan
2 Misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan
3 Vedrørende sommeråpen barnehage 2010
4 Vedrørende sommeråpen barnehage 2010

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i sak 7/07:

Det gis tilbud om sommeråpen barnehage til barn med plass i kommunale barnehager. 
Tilbudet legges til Sakshaug barnehage. Private barnehager gis tilbud om å benytte 
ordningen mot forholdsvis betaling av kostnader

Barnet skal i perioden sankthans til skolestart ha minst 3 uker sammenhengende fri 
fra barnehagen

For barn som ikke har barnehageplass påfølgende barnehageår, betales det 
forholdsvis månedssats for det tidsrommet barnehagen benyttes i juli måned. For 
resten er ordningen kostnadsfri for foreldrene

Tilbudet har i noen grad blitt brukt av foreldre med barn i andre barnehager, og 
tilbakemeldingene fra disse foreldrene har vært udelt positive. En har i denne perioden hatt en 
rekke henvendelser fra foreldre i Sandvollan krets, som har stilt seg sterkt kritisk til å sende sine 
barn til en annen barnehage i sommerferien. Det er ikke registrert henvendelser fra andre 
kretser.
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Etter at det er blitt kjent at en administrativt forbereder en sak til politisk behandling, har 7 av 22 
foreldre ved Lyngstad barnehage gitt tilbakemelding til styrer. Tilbakemeldingene er ikke 
entydige, men det ser ut til at det at tilbudet ligger i en annen barnehage, gjør at foreldre finner 
andre alternativ i sommerferien.

Gjeldende vedtekter har som utgangspunkt at foreldrene betaler for barnehage i 11 måneder, og 
at barnehagene dermed er stengt i juli måned. Ansatte hadde på det tidspunkt vedtektene ble 
vedtatt, 4 uker ferie pluss Gro-dagen. Arbeidsplikten de 2-3 dagene barnehagen fortsatt var 
stengt, ble brukt til å ”rigge ned” barnehagen for rundvask, og å gjøre barnehagen klar til å ta
imot barna etter ferien. 

Enkelte foreldre har stilt seg kritisk til at dette fortsatt er praksis.

Vurdering
Rådmannen har en viss forståelse for at foreldre synes det er vanskelig å sende barna sine til 
en ny barnehage i sommerferien, ut fra barnas behov for trygge og forutsigbare rammer. Det 
er i planleggingen lagt stor vekt på å skape trygge rammer, bl.a. ved å samarbeide med andre 
barnehager om å avgi bemanning til sommeråpen barnehage, slik at barna kan møte noen de 
kjenner. De vurderingene som styrerne i kommunale barnehage gir, er at det faglig er et godt 
opplegg som ivaretar barns behov på en forsvarlig måte.

Rådmannens vurdering er at avstander ikke kan være et avgjørende argument for ikke å 
benytte seg av et felles tilbud plassert på Straumen. 

Som det framgår av skriftlige henvendelse, er Inderøy a-typisk i Innherred. De fleste 
kommunale barnehagene i nabokommunene har åpen deler av sommeren. Rådmannen 
anbefaler derfor at en sommeren 2011 gir tilbud om forlenget åpningstid i 2 uker ved Røra 
barnehage og Sandvollan barnehage. Samtidig reduseres tilbudet ved Sakshaug barnehage 
med en uke. Erfaringene viser at det ikke er behov for tilbudet i månedsskiftet juli/august. Da 
har alle foreldrene alternative løsninger.

Merkostnadene på rundt 100.000 kroner foreslås dekket ved bruk av fondsmidler. Overskudd 
skjønnsmidler midt på 2000-tallet er vedtatt brukt til å delfinansiere tidligere vedtak om 
utvidet åpningstid. Det er fortsatt en del midler igjen på dette fondet, og pengene skal brukes 
til å finansiere økt aktivitet.

Det må lages nye vedtekter for nye Inderøy kommune, og rådmannen anbefaler at en gjennom 
arbeid med disse, konkluderer på hvilket tilbud som skal gis i framtiden.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at det sommeren 2011 gis tilbud om 2 uker sommeråpen barnehage ved 
Røra barnehage og Sandvollan barnehage, og at tilbudet ved Sakshaug barnehage reduseres til 
3 uker.
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Vi prøver igjen!

På vegne av mange foreldre vennlig hilsen

Bente Oldren

May Bente Skogset tui,3 .31(isj

- foreldrene har ferie på ulike tidspunkt for å få kabalen til gå opp.

111II
Hovedutval Folk Inder kommune 02.09.10

Også i år ønsker vi å uttrykke vår misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan.

Som kjent stengte også i år barnehagen i 4 hele uker. I tillegg hadde barnehagen planleggingsdager

fredag før stenging, og mandag og tirsdag etter stenging. Dette gjør ferieavviklingen vanskelig både

for barn og voksne. Langt fra alle arbeidsplasser legger til rette for at vi foreldre kan ha 4 1/2

sammenhengende ferie i en bestemt periode.

Inderøy kommune sier de har et tilbud om sommeråpen barnehage ved Sakshaug. Dette synes vi

IKKEer et alternativ — barnehagen vil være ny og ukjent både for barna og foreldrene. Miljøet og

personalet er nytt, og mange barn (og voksne) blir uttrygge.

Ingen av foreldrene ved Sandvollan barnehage benytter tilbudet om sommeråpen barnehage ved

Sakshaug. Vi foreldre gjør det meste for å unngå at våre barn for noen dager/uker må i en ukjent

barnehage — vi løser det heller på annet vis:

- bruker annen form for barnepass: besteforeldre, naboer etc. Også noen barn er hjemme alene i

korte perioder.

Det snakkes så fint om viktigheten av at barna blir trygge i de barnehagene de er i — og det er mye

fokus på at barna skal få bruke god tid på å bli trygge både på omgivelsene, miljøet og personalet.

Hvor er disse fine ordene i fht bruk av sommeråpen barnehage?

Vi foreldre (og barn) ønsker at Sandvollan barnehage reduserer den feriestengte perioden til 14

dager (maks 3 uker), og at planleggingsdager ikke avvikles i forbindelse med ferielukkingen. Dette vil

lette situasjonen betraktelig for mange av oss foreldre.

Med nytt barnehage år og ny budsjettplanlegging håper vi at dere kan høre på oss foreldre i denne

saken.

Kopi: foreldreutvalget i Sandvollan barnehage, enhetsleder Thomas Herstad og leder i barnehagen

Bodil Myhr.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.10.2010 2010/451-27
Saksbehandler Deres referanse
Finn Madsen, 74124234

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Bente Oldren
Gangstadmarka 39
7670  INDERØY

Misnøye med sommerstengt barnehage ved Sandvollan.

Forslag om sommeråpen barnehage vil bli behandlet som en del av budsjettprosessen for 2011.

Med hilsen

Finn Madsen
Kommunalsjef

Kopi til:
May Skogset Bartnesvegen 117 7670 INDERØY
Thomas Herstad
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Til Folk 2, Inderøy kommune.

Vedrørende sommerå en barneha e.

11111111111111111131111111111111111111
I 2009 kom et ønske fra oss (i brev5form) om å endre praksisen i fht. sommerstengt
barnehage på Sandvollan, denne saken ble "kjørt" gjennom FOU i barnehagen. Dette
kom vi ingen vei med den gangen. Har også i år sendt et brev til leder i barnehagen
og enhetsleder vedrørende dette, men har ikke fått noe svar ennå. Dette brevet ble
underskrevet av en god del foreldrerepresentanter.
Prøver derfor med et "hjertesukk" å kjøre saken gjennom Folk 2 — politisk, og håper
at dere kan ta opp denne saken.

Vi synes at å stenge Sandvollan b.h i 4 uker gir et dårlig tilbud til både barn og
foreldre — ikke alle kan ta ut 4 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren og
ikke alle har ferie under fellesferien.
At det i tillegg er planleggingsdager fredag før stenging, og mandag og tirsdag uken
b.h åpner, gjør ikke situasjonen akkurat enklere.

Vi ønsker at b.h kun har stengt i 2 uker (evt. 3 uker) i løpet av sommeren. Dette vil
lette vår avvikling av ferie betraktelig.

Det at få (ingen) fra Sandvollan b.h benyttet seg av tilbudet ved Sakshaug b.h er ikke
overraskende. Barna kjenner ikke omgivelsene og de vil føle seg utrygge pga.
ukjente barn og voksne, ukjente omgivelser.
Vi foreldre gjør det meste for å unngå at våre barn for noen dager/uker må i en ukjent
b.h. De fleste løser det ved å skaffe seg "dagmamma/barnpass" evt. at foreldrene har
ferie på ulike tidspunkt.
Tilbud om feriebarnehage er et "Ikke alternativ" for mange av oss!

Vi har kartlagt hvordan avviklingen av ferien skjer ved de kommunale b.h i
nærmiljøet:

Steink.er kommune: ingen av de 9 b.h har stengt i mer enn 2 uker
sammenhengende.

Verdal kommune: kun 1 av de 11 kommunale b.h har stengt i 4 uker. Dette er en
1 avdelings b.h. Resten av b.h har kun stengt i 2 evt. 3 uker sammenhengende.

Verran kommune: ingen av de 2 b.h har stengt i mer enn 2 uker sammenhengende.

Vi ønsker og håper at Sandvollan b.h vil ha en begrenset lukking (2 evt. 3 uker) fra
og med sommeren 2010. Håper at de folkevalgte kan hjelpe oss i denne saken?
Barnehagene er vel til for barnas og foreldrenes behov?!

Inderøy 17.03.10

Vennlighilsen
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.05.2010 2010/451-9
Saksbehandler Deres referanse
Finn Madsen, 74124234

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Bente Oldren
Gangstadmarka 35 A
7670  INDERØY

Vedrørende sommeråpen barnehage 2010.

Viser til brev datert 17.03.2010.

Brevet ble distribuert til hovedutvalgene og formannskapet før møtene i siste halvdel av april.

Hovedutvalg Folk har ikke bedt om videre saksutredning. 

Inderøy kommune har et tilbud om sommeråpen barnehage ved Sakshaug skole, og så langt er det dette 
tilbudet foreldre i Inderøy har.

Med hilsen

Finn Madsen
Kommunalsjef

Kopi til:
Thomas Herstad
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1447-3
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 100/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre 58/10 15.12.2010

”Fiber te Våja”, v/Nordøy Grendelag. Søknad om tilskudd til utbygging av fiber. 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune yter et tilskudd til prosjektet Fiber te Våja med inntil kr. 690.000,-, 
inkludert verdien av tilgang til kommunalt eide trekkrør.  

2. Det forutsettes at prosjektet kan dokumentere en gjennomsnittlig samlet 
tilknytningspris (egenandel) pr abonnent som er høyere enn tilknytningsprisen i 
områder hvor utbygging skjer på ordinært markedsmessig grunnlag.

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nærmere avtale.

4. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet.

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010
Per Haug og Helge Holthe fra ”Fiber te Våja” orienterte om prosjektet. 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig
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Innstilling i Formannskapet - 29.11.2010
5. Inderøy kommune yter et tilskudd til prosjektet Fiber te Våja med inntil kr. 690.000,-, 

inkludert verdien av tilgang til kommunalt eide trekkrør.  

6. Det forutsettes at prosjektet kan dokumentere en gjennomsnittlig samlet 
tilknytningspris (egenandel) pr abonnent som er høyere enn tilknytningsprisen i 
områder hvor utbygging skjer på ordinært markedsmessig grunnlag.

7. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nærmere avtale.

8. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet.

Vedlegg
1 Underskrevet søknad fra Nordøy Grendelag
2 Revidert kalkyle av 4.11.2010

Bakgrunn

Innledning

Nordøy Grendelag søker Inderøy kommune om kr 1.100.000 i støtte til delfinansiering av 
utbygging av fiberbredbånd på Kjerknesvågen (se vedlegg 1 for detaljert søknad).

Hvis kommunen velger å engasjere seg i prosjektet, må man være forberedt på forventninger 
om engasjement også i andre prosjekter.

Denne saken tar opp til vurdering og behandling søknaden fra Nordøy Grendelag med grunnlag 
i noen skisser til generelle retningslinjer/prinsipper for kommunalt engasjement i slike saker.

Nordøy Grendelags søknad.

Grendelaget på Kjerknesvågen satte i 2009 ned ei arbeidsgruppe for å få fiberbredbånd til 
grenda. Det arbeides sammen med NTE Bredbånd om en realisering av planene. NTE Bredbånd 
er i følge søkeren den eneste aktøren i vårt distrikt som kan tilby fiberbredbånd. NTE Bredbånd 
har allerede bygd ut alle større boligfelt på Straumen, Sandvollan og Røra. Grendelaget skriver i 
søknaden at de gjerne vil tenke litt lengre enn bare boligfelt, og de prøver derfor å få til en 
løsning for hele Lyngstad skolekrets med samlet 218 husstander. Dette krever stor oppslutning 
og vilje til dugnad.

I dag er løsningen for de fleste ADSL med laveste hastighet over kobberlinje. Det er også noen 
få husstander som ikke har mulighet for å få kobberlinje grunnet manglende kapasitet. De har 
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da kun tilgang til trådløst bredbånd med lav hastighet. De fleste som har ADSL har ikke 
mulighet for å oppgradere til høyere hastighet.

Lyngstad skole og Brubakka Eiendom AS er de eneste som har fiberbredbånd på Kjerknesvågen 
i dag.

Per 24. august 2010 har 120 av bygdas 218 husstander (55%) tegnet kontrakt på levering av
fiberbredbånd. I kontrakten forplikter de seg til en forhøyet egenandel på kr 10 000,00 
sammen med betydelig dugnadsinnsats. Dette er basert på NTE sitt bygdefiberprosjekt. Dette 
er en modell utarbeidet med tanke på utbygging der det ikke finnes kommersielt grunnlag. I 
følge tilbakemeldinger fra NTE Bredbånd og ajourført kalkyle pr 4.11.2010 (se vedlegg 2), er 
det behov for minimum 165 abonnenter for at NTE Bygdefiberprosjektet mener at prosjektet 
er realistisk gjennomførbart økonomisk.

Kostnadsoverslaget vedlegges.

Det har vært prosess mellom Nordøy Grendelag og Inderøy kommune på denne saken over en 
lengre periode, og initiativtakerne til prosjektet ”Fiber te Våja” har også informert 
Formannskapet om prosjektet tidligere i år. 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har også vært med på møter om saken, men det er nå 
tydeliggjort at de ikke vil prioritere støtte til prosjekter der det allerede er det 
Fylkeskommunen definerer som bredbånd (på Kjerknesvågen vil det si ADSL). 

Vurdering

Rådmannen vil innledningsvis annerkjenne det initiativ som er tatt fra lokale krefter for å 
realisere dette prosjektet.

Rådmannen vil være forsiktig med å spå om teknologisk utvikling framover, men i et 
mellomlangt tidsperspektiv synes i hvert fall fiberbredbånd å være den løsningen som gir det 
sikreste – og mest likeverdige – tilbudet til alle som velger å tegne seg som abonnenter. 

Rådmannen har også tro på at tilgang til raskt internettforbindelse vil være en faktor i forhold 
til bo- og næringsetableringslyst i årene fremover.

Det er det i dag mellom 1300 og 1400 hustander av ca 2350 i Inderøy kommune som har 
mulighet for å koble seg til fiberbredbånd. En realisering av ”Fiber te Våja” vil løfte antallet som 
har mulighet til å koble seg til fiberbredbånd i Inderøy kommune til nærmere 1600 husstander.

Det antas at de aller fleste Inderøyhusstander har tilgang til ”vanlig” bredbånd; ADSL eller 
lignende

Ser man til Mosvik, går det ikke fiberkabel over Skarnsundet i dag. Mosvik er pr dato derfor 
helt uten mulighet til å koble seg til fiberbredbånd. Det arbeides for å finne løsninger på dette, 
både fra NTE og innenfor arbeidet med kommunesammenslåing.
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Prosjektet på Kjerknesvågen er i samarbeid med NTE Bredbånd. I følge NTE er dette prosjektet 
det  desidert største utbyggingsprosjektet for fiber i Inderøy i dag. I tillegg arbeides det med et 
mindre prosjekt på grensen til Steinkjer (Vådal/Røra) og på Sundnesnesset.  Det må antas at de 
kommersielt interessante prosjektene er gjennomført (gitt dagens teknologi) og at utbygging 
av fiber til øvrige områder forutsetter direkte eller indirekte offentlig støtte.

Ulike hensyn og krav :

Det synes vanskelig å tilrå støtte til Nordøy Grendelag til fiberutbygging uten at kommunen 
forbereder seg på og møte tilsvarende initiativ.  Det står selvsagt kommunens besluttende 
organer formelt fritt til å begrense kommunens engasjement til dette ene prosjektet. Og 
kommunalt økonomisk engasjement på områder hvor man ikke er juridisk forpliktet vil alltid 
være betinget av at det er ressurser disponibelt.

Med utgangspunkt i kommunens fokus på å utvikle de beste forutsetninger for bo- og 
næringsetablering i grendene, vil støtte til prosjektet i Kjerknesvågen naturlig sees som ledd i 
en samlet satsning/strategi. (jfr. også målsettingen om å legge til rette for boligtomter i 
grendene)

Med dette utgangspunkt må omfanget og kriterier for støtte grundig vurderes.  

Rådmannen ser for seg følgende hovedføringer/retningslinjer for eventuelle kommunale 
engasjementer i bygdefiberprosjekter:

1. Prosjektene må initieres av private/frivillige og ha et visst omfang. (eks minimum 100 
potensielle abbonenter)

2. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abbonenter som 
ligger høyere enn hva som er tilfelle ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av dokumentert totalkostnad og bør 
være lavere enn privates egenfinansiering i form av kontantinnbetaling.

Forfordeling av aktører.  Kommunen må ta forbehold om at kommunalt tilskudd betinger 
konkurranse om en infrastrukturutbygging – eller at det på annen måte kan dokumenteres at 
konkurranse ikke er mulig. Rådmannen legger til grunn at tilskuddet ikke er i konflikt med EØS-
regelverk.

Finansieringen. Rådmannen anser at en bevilgning må finansieres over disposisjonsfondet.  
Det er ikke mulig å lånefinansiere tilskudd til private. (Alternativt kan en vurdere å disponere 
av fond til Inderøy 2020). Dette representerer i seg selv en særskildt finansieringsmessig 
utfordring.

Det vises for øvrig til investeringsbudsjettet og hvor det åpnes for kommunalt engasjement i 
bygdefiberprosjekter i utgangspunktet finansiert ved lånopptak. Det er vi altså forhindret fra.
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Differanse mellom omsøkt beløp og forslag til tilskudd.

Nordøy Grendelag søker om 1,1 mill. kroner til prosjektet. Det er således en differanse mellom 
omsøkt beløp og foreslått tilskudd.  Begrunnelsen for foreslått tilskuddsbeløp fremgår direkte 
og indirekte av det som er anført overfor.  Fra rådmannens side er tilskuddsgrensen satt ut fra 
en samlet avveining av de hensyn som kommunen må ta i denne saken.

Rådmannen merker seg videre at prosjektets kostnads- og finansieringsplan – og hvor 
kommunens andel er ført opp med 1,1 mill. kroner – forutsetter en egenandel på abbonentene 
på i underkant av kr. 900.000,-. ( egenandel på i underkant av kr. 10.000,-)   Tilskuddet fra NT 
er vel kr. 700.000,-. Etter rådmannen skjønn bør det være rom for en noe høyere egenandel 
og/eller sterkere engasjement fra andre offentlige bidragsytere.

Avsluttende kommentarer.

Kommunens muligheter for å gå inn med driftsmidler til støtte i dette prosjektet er resultatet 
av at vi – gjennom en streng husholdering av driften de senere år – har gjort det mulig å 
avsette midler til fond.  Generelt; dersom vi skal være i stand til og møte tilsvarende initiativer, 
må fremtidige budsjetter gi rom for det !

Avslutningsvis skal tilegges at denne type kommunalt engasjement ikke har et stort omfang i 
Innherred, sammenlignet f.eks med Namdalskommunene. Dog har både Steinkjer, Verdal og 
Levanger satt av midler til bredbåndssatsning i mer desentrale strøk. (ikke nødvendigvis fiber)  
Det skal være tale om samlede bevilgningsnivåer i størrelsesorden 1-2 mill. kroner pr. 
kommune.  (tar forbehold for at disse tallene ikke er kryssjekket og må tas som indikative) 

Konklusjon
”Fiber te Våja” er det eneste større bygdefiberprosjektet i Inderøy som ser ut til å ha et bra 
potensial for å bli realisert raskt. Rådmannen mener derfor at Inderøy kommune bør bidra til at 
prosjektet kommer i havn.

Hensynet til særlig likebehandling av innbyggerne og økonomisk forutsigbarhet for Inderøy 
kommune, tilsier imidlertid at det bør fattes et vedtak med grunnlag i noen føringer og rammer 
som gjør det mulig å møte tilsvarende prosjekter – jfr. vår strategi for utvikling av bo- og 
næringsetableringsvilje i grendene.

Ved gjeldende kostnadsoverslag og finansieringsplan vil det fortsatt være en udekket 
finansiering.  Innstillingen innebærer at initiativtakere og leverandør eventuelt må gå en ny 
runde for å etablere de finansielle forutsetninger for prosjektet. Med et forpliktende tilsagn om 
kommunal medvirkning med inntil kr. 700.000,- bør det være mulig.
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Vedlegg: Kostnadsgrunnlag utbygging Fiber te Våja

Kostnadsgrunnlaget nedenfor med påfølgende finansieringsplan danner grunnlaget for 
søknaden fra Nordøy Grendelag om kr 1.100.000 i finansieringsbistand fra Inderøy kommune.

Kostnader
Backbone (materiell) 2 782 056
Graving, lokale entrepr 2 034 000
Backbone inkl graving 4 816 056
Aksess 627 000
Elektronikk 742 500
Uforutsett 300 000
Salgskost 80 000
Admin 326 203
Total kostnad 6 891 759

Inntekter
Standard tilskudd NTEBB 3 300 000
Inderøy kommune 1 100 000
NTE bygdefiber 495 000
NTE bygdefiber admin 326 203
Fylkeskommunen 0
Lokalt næringsliv foreninger 200 000
Dugnad graving 400 000
Uavklart restfinansiering 181 000
Rest til fordeling 889 556
Total inntekt 6 891 759

Rest til fordeling 889 556
Pr abbonement uten mva 5 391

Pr abbonement + mva 25% 6 739
Oppkobling inkl mva 2 400
Tv-pakke inkl mva 859
Total inkl mva 9 998
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Nordøy Grendelag

7670 INDERØY

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Kjerknesvågen, 27. september 2010

Søknad om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd på Kjerknesvågen

Grendelaget på Kjerknesvågen satte i 2009 ned ei arbeidsgruppe for å få fiberbredbånd til
grenda. I løpet av det siste året har arbeidsgruppa innledet samarbeid med NTE Bredbånd
for å realisere planene. NTE Bredbånd er den eneste aktøren i vårt distrikt som kan tilby
fiberbredbånd. De har allerede bygd ut alle større boligfelt på Straumen, Sandvollan og
Røra. Grendelaget vil gjerne tenke litt lengre enn bare boligfelt og derfor prøve å få til en
løsning for hele Lyngstad skolekrets. Det krever stor oppslutning og vilje til dugnad.

I dag er løsningen for de fleste ADSL med laveste hastighet over kobberlinje. Noen få har
ikke mulighet for å få kobberlinje grunnet manglende kapasitet og har da kun tilgang til
trådløst bredbånd med lav hastighet. De fleste som har ADSL har ikke mulighet for å
oppgradere til høyere hastighet.

Fiberbredbånd er en løsning som har tilnærmet uendelig kapasitet og som vil fungere i
mange tiår framover når den først er på plass. Det gir helt andre muligheter enn det
eksisterende kobbernettet.

Per 24. august 2010 har 120 av bygdas 218 husstander (55%) tegnet kontrakt på levering av
fiberbredbånd. I kontrakten forplikter de seg til en forhøyet egenandel på kr 10 000,00
sammen med betydelig dugnadsinnsats. Dette er basert på NTE sitt bygdefiberprosjekt (se
vedlegg). Dette er en modell utarbeidet med tanke på utbygging der det ikke finnes
kommersielt grunnlag.

I følge tall som vi har fått fra NTE Bredbånd, så er det i dag 13-1400 husstander av ca 2350 i
Inderøy kommune som har mulighet for å koble seg til fiberbredbånd. Ingen av disse er på
Kjerknesvågen, men befinner seg på Sandvollan, Straumen og Røra.

Sammen med NTE Enterprise ble det høsten 2009 laget en kalkyle over prosjektering av
hele skolekretsen. Denne kalkylen viste et behov for restfinansiering på
kr 2 500 000,00.
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Basert på dette har vi satt opp følgende budsjett og finansieringsplan:

Kostnader

Tilskudd er da budsjettert slik:

Fiber tenja,
JA TAKK!

Prosjektet finansieres da med betydelig egeninnsats i form av dugnad og forhøyet betaling
fra abonnentene. Budsjetterte tilskudd er satt opp etter mal av andre gjennomførte
utbyggingsprosjekter. Forskjellen er at fylkeskommunen har signalisert at vårt prosjekt ikke
kan gis høy prioritet pga at det finnes et bredbånd med lavere hastighet på Kjerknesvågen.
Vi har derfor måttet finne en alternativ finansiering for 1 mill kr. I budsjettet har vi lagt til grunn
at den siste 1 mill kr kan fordeles mellom kommunen, fylkeskommunen og NTE, slik at
totalen blir på nødvendige 2.5 mill kr. Uten en slik løsning vil det i praksis være svært
vanskelig å bygge ut fiberbredbånd i strøk der det finnes bredbånd med lav kvalitet.

Basert på dette sammen med vedlagt materiale ønsker vi å søke Inderøy kommune om
tilskudd på kr 1 000 000,00 til tilskudd for utbygging av fiberbredbånd på Kjerknesvågen.

Vi ser fram til positiv behandling av vår søknad. Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt
med arbeidsgruppen ved Per Haug/Helge Holthe, eller leder i grendelaget Svein Berfjord.
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For rdøy rendelag ved arbeidsgruppen for fiberbredbånd

Per
7

e: er.hau hemit.no

Ne

Bj'årne Martin Lyngståd

For Nordøy Grende

Svein Berfjord
Leder
m: 971 31 405
e: info ber - aard.no

Helge Holthe
m: 992 90 349

Odd Arne Fossum

Ole Harald Vang

Fibertenja,
JA TAKK!

g'"A'`
jørn Endre Skjemstad

J,4
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Ajour kalkyle pr 04.11.2010
Antall abonnementer 165

Kostnader Mengde Enhetspris

Backbone (materiell) 2 782 056 Beregnet av NTE 1 2 782 056

Graving, lokale entrepr 2 034 000 Antall meter grøft 33 900 60

Backbone inkl graving 4 816 056 Pr abonnent 29 188

Aksess 627 000 Pr abonnent 165 3 800

Elektronikk 742 500 Pr abonnent 165 4 500

Uforutsett 300 000 NTE 1 300 000

Salgskost 80 000 NTE 1 80 000

Admin 326 203 NTE 1 326 203

Total kostnad 6 891 759 Pr abonnent 41 768

Inntekter
Standard tilskudd NTEBB 3 300 000 Pr abonnent 165 20 000

Inderøy kommune 1 100 000 Pr mulig abonnent 220 5 000

NTE bygdefiber 495 000 Pr abonnent 165 3 000

NTE bygdefiber admin 326 203 Pr abonnent 1 326 203

Fylkeskommunen 0 Avklart null 1 0

Lokalt næringsliv foreninger 200 000 1 200 000

Dugnad graving 400 000 1 400 000

Uavklart restfinansiering 181 000 1 181 000

Rest til fordeling 889 556
Total inntekt 6 891 759

Rest til fordeling 889 556
Pr abbonement uten mva 5 391

Pr abbonement + mva 25% 6 739
Oppkobling inkl mva 2 400 Pr abonnent 1 2 400

Tv-pakke inkl mva 859 Pr abonnent 1 859

Total inkl mva 9 998 Pr abonnent

Utdypende info kalkyle (variabler i gult)
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2 782 056

2 034 000

3 800

4 465

0

0

0

20 000

Søkt 1 mill

Budsjettert 900.000

0

0 Søknad avvist

200 000

403 000

0 Lå på fylkeskommunen

Tidligere en del av anleggskost

Tidligere en del av anleggskost

Innenfor 10.000 kr pr abb

Utdypende info kalkyle (variabler i gult)

Tidligere tall brukt av prosjektgruppa
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1617-2
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 79/10 15.11.2010

Inderøy kommunestyre 59/10 15.12.2010

Gebyr for avfall 2011. Innherred Renovasjon.

Rådmannens forslag til vedtak

Forslag til gebyrsatser fra Innherred Renovasjon for 2011 godkjennes. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Avstemming
Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Forslag til gebyrsatser fra Innherred Renovasjon for 2011 godkjennes. 

Henvisning:
1 I VS: Renovasjonspriser 2011 - informasjon fra IR IR
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Bakgrunn
Innherred Renovasjon er utøvende organ og har ansvar for budsjett for avfallsektoren i 
Inderøy. Det er mottatt forslag som skal behandles i styret i IR 26.11 og i representantskapet
10.12.2010. 

Det er innført ny gebyrsats på bytte / henting av avfallsdunk på bakgrunn av en 
gjennomgang/oppdatering av faktiske kostnader.  

Vurdering
IR har ansvar for at utgifter og inntekter er i balanse for hver kommune. Kommunen kan endre 
profilen på gebyrsatsene. Rådmannen ser ingen grunn til å endre på forslaget fra IR. 

Konklusjon
Rådmannen anbefaler å følge forslaget fra IR til gebyrsatser for 2011. 
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VEDLEGG 2

Gebyrberegning Inderøy kommune 2011
 

NETTO GEBYRINNTEKTER 2010 Framskrivning 5 534 092 ØKN.GEBYR

BRUTTO GEBYR FØR RABATT 0,56 % 5 675 000 4,50 %
GEBYR 2010 KR PR LITER % diff Antall ab. G. gebyr Diff Gebyr Sum

HYTTERENOVASJON

10 Hytte / fritids renovasjon 831 345 868 868 299 596

Spikertelt renovasjon 0 0 0

Hytte / fritids eget AB 0 0 0

Sum 299 596

ABONNEMENT pr.boenhet

1   70 liter restavfall / Mini rest 1 410 21,06 0 % 203 1 474 0 1 473,96 299 407

2 140 liter restavfall / Liten rest 1 410 16,32 55 % 568 1 474 811 2 284,63 1 298 047

3 240 liter restavfall / Medium rest 1 410 12,28 100 % 1 199 1 474 1 474 2 947,92 3 533 593

4 360 liter restavfall / Stor rest 1 410 11,05 170 % 50 1 474 2 506 3 979,69 200 099

Sum AB husholdning 2 020 2 638,85 5 331 146 2639

TILLEGG

80+81 Ukentlig tømming restavfall / papir 300 40 400 400,00 16 000

85+86 14 dager tømming restavfall / papir 150 29 200 200,00 5 800

82 Henting dunk / 10-30 meter 300 17 400 400,00 6 800

83 Kjøring privat veg 400 14 500 500,00 7 000

Ikke utført kildesortering 500 0 500 500,00 0

Bytte / innhenting av dunker / end. AB 25 350 350,00 8 750

Sum 44 350

RABATTER

96 Samarbeid  2 - 9  boenheter 150 326 150 150,00 48 900

95 Samarbeid 10-30 boenheter 300 59 350 300,00 20 650

94 Samarbeid   > 31 boenheter 450 0 500 450,00 0

99 Varmkompostering 150 32 150 150,00 4 800

98 Alternativ behandling org. 150 50 150 150,00 7 500

92 Framsetting av dunken på tømmedag 150 296 200 150,00 59 200

Sum 141 000

ABONNEMENT NEDGRAVDE

Nedgravde løsninger 0 2 528 2 528,00 0
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1616-1
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 80/10 15.11.2010

Inderøy kommunestyre 60/10 15.12.2010

Gebyr for vann 2011

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.10 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. 
Det innebærer at årsgebyret ikke endres fra 2010 til 2011.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.11 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. 
Det innebærer at årsgebyret ikke endres fra 2010 til 2011.

Vedlegg
1 Grunnlag for gebyr for vann 2011
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Bakgrunn
Det vises til sak i HU Natur 77/09 og i kommunestyret 31/09 om gebyrsatser for vann 
for 2010. Da vart gebyrsatsene økt med 2 prosent.

Vann- og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrifter som er vedtatt av 
kommunestyret i medhold av Lov om vass- og kloakkavgifter § 3, og rammeforskrifter 
etter lovens § 2. I forurensingsforskriften kap 16 om VA-gebyr er gitt mer detaljerte 
regler for gebyrsatser. I regelverket er fastlagt at gebyret skal bestå av ett 
engangsgebyr (tilkoplingsgebyr) og ett årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen.

I 2008 vart gebyrsatsene endret for å oppfylle krav i det såkalte todelingssystemet, og 
slik at abonnenter kan betale etter målt eller stipulert forbruk, jf § 16-4. Denne 
ordningen fungerer og fører til at flere monterer vannmåler.

Engangsgebyret (tilkoplingsgebyret) refererer seg ikke til bestemte kostnadsarter, som 
f.eks. anleggskostnader. I år er det tilkoblet ca 5 nye bolighus så tilkoplingsgebyret 
utgjør en liten del av inntektene. 

For både vann og avløp kan det innføres tilkoblingsavgift med høg og låg sats. Dette 
kan gjøres etter § 16-5 i forurensingsforskriften, som lyder slik: ”Det kan fastsettes lavere 
tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for 
opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av 
kommunen”. 

Vedtak om gebyrsatsene er forskrift i forvaltningslovens forstand, og skal forelegges 
den saken berører med anledning til å avgi uttalelse innen rimelig frist, jfr 
forvaltningsloven § 37.

I kommunedelplan for vassforsyning er det vedtatt å legge vekt på økt sikkerhet. Det 
vises til egen sak om dette. I dette forslag er det lagt til grunn at rådmannens innstilling 
i denne saken vedtas.

Vurdering
Gebyrene skal - helt eller delvis - dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av 
det vannledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. 
Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både 
kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med. For å jevne 
ut svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet i forhold til 
vannforsyning, ved at overskuddet avsettes til et bundet driftsfond som brukes i år med 
underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i 
balanse. Ved inngangen til 2010 var det opparbeidet et fond på 2,8 mill kroner.  

Med de planlagte vedlikeholdstiltak vil driftsfondet være oppbrukt i løpet av 2011.

Konklusjon
Gebyrsatser for vann i 2011 holdes uendret. Det gjelder både årsgebyr og tilknytningsgebyr.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1615-1
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 81/10 15.11.2010

Inderøy kommunestyre 61/10 15.12.2010

Gebyr for avløp 2011

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas 
nytt regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2010 med en økning på 5 % og i samsvar med vedlagte 
forslag.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas 
nytt regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2011 med en økning på 5 % og i samsvar med vedlagte 
forslag.

Vedlegg
1 Gebyr for avløp 2011 - beregningsgrunnlag
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Bakgrunn
Det vises til behandling av gebyr for 2010 i sak HU 78/09 og kommunestyret 33/09. Da vart 
gebyr for avløp redusert med to prosent fra 2009 til 2010 for å starte nedbetaling av oppspart 
fond. Samtidig vart gebyr for spredt bebyggelse og for sone A slått sammen fordi denne 
ordningen ikke fulgte regelverket og fordi gebyrnivået var nesten likt. 

Vurdering
FDV kommunalteknikk har dette året fått forespørsel fra huseiere som er interessert i å tilkoble 
kommunal kloakk. Dette året er det avsatt penger på budsjettet til investeringer i nye avløpsanlegg. 
Noen nyanlegg som ligger i grenseland med vedlikehold er finansiert over driftsregnskapet.

Rådmannen varslet for et år siden en gjennomgang av utbyggingsplan for kommunal kloakk. Arbeidet er
startet og har avdekket en del utfordringer. Rådmannen vil videreføre dette arbeidet. 

For neste år er det satt av en million til investeringer til å få flere abonnenter. Rådmannen foreslår 
ingen endring av tilknytningsgebyret. Dette vil være urimelig for de som kjøper ferdig opparbeidet 
tomt. Ved oppryddingstiltak i eksisterende bebyggelse for å legge til rette for nye abonnenter vil det bli 
tilnærmet ny infrastruktur for avløp som kan legge grunnlag for fradeling av nye tomter. Rådmannen vil 
i slike tilfeller vurdere om det kan inngås avtaler om egenandeler og anleggsbidrag. Dette vil bli 
nærmere avklart når prosjektene er nærmere gjennomføring. Bruk av forurensingslov og vedtak om 
tilknytningsplikt vil også bli vurdert.

Utgifter til slambehandling har økt siste år. Sammen med en del andre uforutsette utgifter ser ut som 
det går mot en underdekning for avløp i 2010. Dette underskuddet vil bli dekket av fond, men det er 
behov for å justere mot balanse mellom inntekter og utgifter. Derfor foreslås at gebyr for avløp økt med 
5 prosent. Som det går fram av vedlegget blir dekningsgraden i 2011 på 89,6 prosent. Som det går fram 
av oppsettet er det brukt rentesats 4 % i 2010 og 6,5 % de kommende år. I 2009 var rentesats (rentesats 
som fastsettes av Norges Bank) 3,71 %, så rådmannen anser renteprognosen som er brukt som trygg. 
Ved lavere rente blir kapitalkostnaden lavere, og dermed blir underdekningen mindre. 

Konklusjon
Rådmannen foreslår at gebyr for kloakk økes med 5 %. Det gjelder både årsgebyr og tilknytningsgebyr.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1705-2
Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 97/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre 62/10 15.12.2010

Sandvollan samfunnshus - Selvskyldnerkausjon i forbindelse med opptak av lån

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune stiller som selvskyldnerkausjonist  for opptak  av gjeldsbrevlån med 

kr 850.000- til Sandvollan samfunnshus, gitt av SpareBank1.  Lånet løper fra 05.01.2011 
til 05.01.2031.  

2. Det forutsettes at tidligere opptatt lån med kr 1.250.000,-, nå til rest kr 320.000,-
refinansieres og inkluderes i den totale lånesummen på kr 850.000,-, slik at 
kausjonsansvaret for kr 1.250.000,- opphører.

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 29.11.2010
3. Inderøy kommune stiller som selvskyldnerkausjonist  for opptak  av gjeldsbrevlån med 

kr 850.000- til Sandvollan samfunnshus, gitt av SpareBank1.  Lånet løper fra 05.01.2011 
til 05.01.2031.  

4. Det forutsettes at tidligere opptatt lån med kr 1.250.000,-, nå til rest kr 320.000,-
refinansieres og inkluderes i den totale lånesummen på kr 850.000,-, slik at 
kausjonsansvaret for kr 1.250.000,- opphører.
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Bakgrunn

Sandvollan samfunnshus  har søkt Inderøy kommune om garanti for låneopptak på kr 850.000,-
som søkes opptatt i SpareBank1.  Lånet skal brukes til nytt utvendig tak på hele bygget og skifte 
av vinduer i lillesal, kostnadsoverslag kr 500.000,-.  Arbeidet er tenkt å starte opp primo januar 
2011.

Inderøy kommune har pr. dato løpende kausjonsansvar for tidligere opptatt lån med kr 
1.250.000,-, nå nedbetalt til kr 320.000,-.  Dette restlån søkes nå refinansiert  sammen med 
nytt lånebehov, slik at total lånesum blir kr 850.000.-. Det er denne summen som det nå søkes 
om garanti for.  En forutsetning er at kausjonsansvaret for tidligere opptatt lån med kr 
1.250.000,- opphører.

Vurdering
Arbeidet som nå skal gjøres er nødvendig vedlikeholdsarbeide.  Tidligere innvilget lån er jevnlig 
betalt og det er rimelig at restlånet nå inkluderes i nytt låneopptak.

En kausjon for lån vil gi Samfunnshuset A/L de beste betingelser for lånet og gi Samfunnshuset 
mer ressurser til kjerneoppgavene – i lokalsamfunnets og kommunens interesse. 

Rådmannen anser at risikoen for kommunen ved å stille som selvskyldnerkausjonist er 
tilnærmet ikke- eksisterende.  Samfunnshuset A/S er en veldrevet organisasjon med normalt 
god økonomi. 

Konklusjon
Rådmannen vil tilrå at Inderøy kommune garanterer for låneopptak på kr 850.000,- i SpareBank 
1, og inngår avtale om selvskyldnerkausjon for lånebeløpet.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1504-5
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres Råd 14/10 11.11.2010

Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010

Arbeidsmiljøutvalget 14/10 19.11.2010

Administrasjonsutvalget 2/10 29.11.2010

Hovedutvalg Natur 85/10 15.11.2010

Hovedutvalg Folk 62/10 16.11.2010

Formannskapet 94/10 17.11.2010

Rådet for funksjonshemmede 6/10 25.11.2010

Hovedutvalg Natur 88/10 25.11.2010

Hovedutvalg Folk 64/10 25.11.2010

Formannskapet 102/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre 63/10 15.12.2010

Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag 
datert 11. november 2010

2. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Rådmann, service, stab og støtte
- Kultur og informasjon
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- Helse og sosial
- Oppvekst
- Kommunalteknikk
- Næring og plan
- Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det 
tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer 
mv,  innenfor rammen av gitte bevilgninger.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet 
bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.  

6. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2011. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

8. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

9. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2011 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2011”. 

10. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

Vedlegg
Rådmannens forslag av 11.11.2010 til budsjett 2011.

Bakgrunn
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I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for 
det kommende kalenderår. Vedtaket fattes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
Nærmere bestemmelser om årsbudsjettet finnes i forskrift av 15.12.2000.

Det fremmes et forslag til budsjett for 2011. Fra 2012 er nåværende Inderøy kommune 
innlemmet i nye Inderøy kommune. Det fremmes et eget forslag til økonomiplan for årene 

2012 til 2014  som skal behandles i fellesnemnda for nykommunen.

Vurdering

Budsjettforslaget gir rom for en viss vekst i driftsrammene . Hensyntatt fortsatt effektivisering 
av kvalitetsforbedring kan forventes en økning i verdien av  det samlede kommunale 
tjenestetilbudet vil øke neste år. 

Vi ivaretar samtidig i hovedsak den finansielle balansen fra 2010 budsjettet med 
nettoavsetninger på 3 mill.  kroner (4 mill. i 2010)  finansiert over de ordinære driftsrammene.  
I  tilegg finansieres 5 mill. kroner av samlede nettoavsetninger på 8 mill. kroner ved å 
disponere av merverdiavgift til investeringer.

Rådmannen må likevel presisere usikkerheten i  1) skatteinngangen på landsbasis hvor 
prognosene synes noe usikre og 2) renteutviklingen og 3) lønnsutviklingen.   Vi budsjetterer 
inntekter fra skatt og rammetilskudd uten egentlige reserver, et rentenivå  på gjeldende svært 
lave nivåer og et lønnsoppgjør på avtalt 3,25%. (uten marginer)

Samfunnsutviklingsfokuset forsterkes ytterligere gjennom forslaget om økte avsetninger til 
Inderøy 2020 – se også investeringsprogrammet.

På sammen måte vil fokus på organisasjonsutvikling – kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling  
og HMS  - være prioritert i vår samlede satsning med sikte på ytterligere og forbedre 
tjenesteytingen over tid.

Det vises for øvrig til selve budsjettdokumentet.

Konklusjon

Rådmannens forslag til budsjett for 2011 legges med dette fram til politisk behandling.

Behandling i Eldres Råd - 11.11.2010
Rådmannen orienterte omforslag til Budsjett 2011, spesielt omområdene helse, pleie og 
omsorg.

Avstemming
Enstemmig
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Vedtak i Eldres Råd - 11.11.2010
Eldres råd tar Budsjett 2011 slik det fremgår av rådmannens forslag til etterretning.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010
Utsettes. Behandles i nytt møte den 25.11.10 k 0900.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 19.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 19.11.2010

Arbeidsmiljøutvalget tilrår rådmannens forslag til budsjett for 2011. Utvalget henstiller om at 
det fortsatt fokuseres på HMS.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 29.11.2010
Ordfører fremmet forslaget fra arbeidsmiljøutvalget som uttalelse.

Avstemming
Ved votering mellom rådmannens og ordførers forslag til uttalelse ble ordførers forslag 
enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 29.11.2010
Administrasjonsutvalget tilrår rådmannens forslag til budsjett for 2011. Utvalget henstiller om at 
det fortsatt fokuseres på HMS.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010
Forslag fra leder om at saken utsettes til nytt møte neste uke

Avstemming
Enstemmig
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Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010
Saken utsettes til nytt møte i den  25.11.2010 kl 1300-1500

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Saken utsettes

Behandling i Formannskapet - 17.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 17.11.2010
Saken utsettes

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 25.11.2010
Rådet for funksjonshemmede ber om at det blir lagt vekt på pkt. 2 i IA-avtalen. Rådet slutter 
ser ellers til budsjettforslaget.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 25.11.2010
Rådet for funksjonshemmede ber om at det blir lagt vekt på pkt. 2 i IA-avtalen. Rådet slutter 
ser ellers til budsjettforslaget.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 25.11.2010
Hovedutvalget ber om at følgende punkter tas med i den videre behandling:

• Tilskudd kulturhus
• Oppfølging klima- og energiplan
• Sommerarbeid ungdom
• Vedlikehold veg/bygg
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Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig med henvisning til hovedutvalgets punkter.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 25.11.2010
11. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag 

datert 11. november 2010

12. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Rådmann, service, stab og støtte
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Oppvekst
- Kommunalteknikk
- Næring og plan
- Vann og Avløp

13. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det 
tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 

14. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer 
mv,  innenfor rammen av gitte bevilgninger.  

15. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet 
bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.  

16. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2011. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

17. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

18. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

19. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2011 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2011”. 
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20. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

Hovedutvalg Natur ber om at følgende punkter tas med i den videre behandling:
• Tilskudd kulturhus
• Oppfølging klima- og energiplan
• Sommerarbeid ungdom
• Vedlikehold veg/bygg

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.11.2010

Avstemming
Enstmmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 25.11.2010
21. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag 

datert 11. november 2010

22. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Rådmann, service, stab og støtte
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Oppvekst
- Kommunalteknikk
- Næring og plan
- Vann og Avløp

23. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det 
tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 

24. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer 
mv,  innenfor rammen av gitte bevilgninger.  

25. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet 
bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.  
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26. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2011. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

27. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

28. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

29. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2011 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2011”. 

30. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010

11
Det fremmes egen politisk sak i forhold til arbeidstakere på enkeltvedtak innen 1. mai 2011.

12
Rammen for formidlingsglån økes til kr 3 mill

13
Det settes av oppstartsmidler for vegopprustning med tanke på mulig samhandling med 
Statens Vegvesen for strekningen Gruva – Solhaugen, med kr 200.000

14
Rådmannen bes legge fram en vurdering av gevinster ved samhandling mellom fiber-, veg-, 
vann- og kloakkutbygging.

15
Bevilgninger til lag og organisasjoner og kulturhuset skal minimum følge den generelle lønns-
og prisveksten.

16
Månedsavgiften på trygghetsalarmer reduseres med kr 25,- i forhold til rådmannens budsjett.
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Avstemming
Rådmannens forslag med formannskapets tillegg enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 29.11.2010
31. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag 

datert 11. november 2010

32. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Rådmann, service, stab og støtte
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Oppvekst
- Kommunalteknikk
- Næring og plan
- Vann og Avløp

33. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det 
tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 

34. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer 
mv,  innenfor rammen av gitte bevilgninger.  

35. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet 
bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.  

36. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2011. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

37. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

38. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

39. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2011 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2011”. 
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40. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

41. Det fremmes egen politisk sak i forhold til arbeidstakere på enkeltvedtak innen 1. mai 
2011.

42. Rammen for formidlingsglån økes til kr 3 mill

43. Det settes av oppstartsmidler for vegopprustning med tanke på mulig samhandling med 
Statens Vegvesen for strekningen Gruva – Solhaugen, med kr 200.000

44. Rådmannen bes legge fram en vurdering av gevinster ved samhandling mellom fiber-, 
veg-, vann- og kloakkutbygging.

45. Bevilgninger til lag og organisasjoner og kulturhuset skal minimum følge den generelle 
lønns- og prisveksten.

46. Månedsavgiften på trygghetsalarmer reduseres med kr 25,- i forhold til rådmannens 
budsjett.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/390-13
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 71/10 15.11.2010

Inderøy kommunestyre 64/10 15.12.2010

Reguleringsplan for småbåthavn på Hylla - Behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 vedtas reguleringsplan for Hylla 
Småbåthavn.

Vedlegg:
1 Plankart
2 Brev m/reguleringsbestemmelser
3 Uttalelser 2009
4 Uttalelser 2007
5 Uttalelser 2006

Henvisning:

- Vedtak om offentlig ettersyn, 25.04.2006
- Kommunedelplan for Røra og Hylla, vedtatt 08.03.2010

Bakgrunn
Reguleringsplan for småbåthavn på Hylla ble første gang fremlagt for planutvalget i 2006. 
Planen ble fremmet av NT-Consult (senere Planstyring AS) på vegne av Røra båtforening. Det 
ble da foreslått et anlegg for ca 94 båter med flytende bølgedempere. Planforslaget ble lagt ut 
til offentlig ettersyn, og det kom inn totalt 9 uttalelser.

Det var lokalt sterke meninger i forhold til anlegget bl.a med bekymring for 
festing/fyll/forsøpling, problemer med trafikksikkerhet og parkeringsdekning og allmennhetens 
tilgang til kai-området. Fra overordnede offentlige organer var det få innvendinger.
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Det ble gitt tilbakemelding til båtforeningen om de innkomne merknadene, og bedt om en 
tilbakemelding på problematikkene som var påpekt - spesielt i forhold til parkeringsdekning.

I mars 2007 ble det oversend et revidert forslag til plan, hvor området var utvidet og det var 
regulert inn parkeringsplasser langs Hyllavegen i tillegg til et større tilgjengelig 
parkeringsområde ved Kalkvegen som Hylla vel disponerer. 

Det nye forslaget innebar såpass store endringer at reguleringsforslaget ble sendt på ny høring 
og det ble gjennomført nytt offentlig ettersyn i april/mai 2007. Det kom inn 6 høringsuttalelser.

Senere ba Røra båtforening om at kommunen avventet videre behandling. Dette fordi 
leverandøren av bølgedemperne etter nærmere beregninger ikke kunne garantere anlegget i 
forhold til bølgebelastningen på stedet. Videre behandling av saken ble derfor utsatt.

I april 2009 ble det lagt fram en ny teknisk beskrivelse og skisse av anlegget basert på en molo 
av en dobbelt rør-rekke pelet ned i bunnen og kledd med bildekk. Båtanleggets størrelse var 
redusert til ca 64 båtplasser.

Den nye løsningen ble sendt på en ny høring lokalt og til regionale myndigheter. Det ble også 
informert om planene på Hylladagen og framvist en enkel modell av anlegget. 
I denne høringsrunden (våren 2009) var det adskillig mindre lokal motstand mot planene. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling nedla imidlertid en betinget innsigelse mot forslaget, og 
krevde at det ble utarbeidet en fotomontasje for å få et bedre bilde av hvordan dette rent 
visuelt vil ta seg ut.

Denne høsten har kommunen fått en ny revidering av planen hvor båtforeningen går bort fra 
løsningen med pelet molo. I følge båtforeningen gjør ny teknologi at flytende bølgedempere nå 
er gjennomførbart.  Det blir fortsatt satset på et noe mindre båtanlegg enn opprinnelig – med 
ca 64 plasser. Båtforeningen har ønske om å senere kunne utvide båtantallet til ca 80.

I følge beskrivelse er anlegget planlagt med gjesteplasser i tilknytning til eksisterende kai også 
for større båter som jekta Pauline. Det planlegges fasiliteter som vann, drivstoff, strøm og 
sanitæranlegg i samarbeid med Hylla Vel.

Parkeringsplasser er regulert inn ved gamle Hylla brannstasjon (6 plasser), ved Kalkvegen (ca 
25 plasser) og en del plasser langs Hyllavegen. Båtforeningen har ut fra erfaringstall beregnet 
at maksimalt 20 % av båtene vil være i samtidig bruk og at parkeringsbehovet dermed vil være 
ca 13 plasser. Parkeringsplassene ved gamle brannstasjonen skal kun være kortidsparkering og 
HC-parkering.

Kommunedelplan for Røra og Hylla vedtatt 08.03.2010 åpner for at det kan bygges småbåthavn 
for det aktuelle området – men krever at det blir vedtatt en reguleringsplan før området kan 
tas i bruk. 

Vurdering
Etter en langvarig prosess med interne utredninger i båtforeningen er planforslaget omsider 
klar for sluttbehandling. Forslag med ulike endringer har 3 ganger vært på høring. 
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Samtlige uttalelser fra de 3 høringsrundene er vedlagt saken. Uttalelsene fra 2009 er mest 
relevant for vedtaket.

Det har vært, og er sikkert fortsatt, delte meninger om Hylla Sentrum skal være et 
sentrumsområde med bil- og båttrafikk – eller om det i stede skal være et stille og fredelig 
boligfelt. Ut fra siste høringsrunde virker det som de fleste på Hylla aksepterer dagens plan. 
Båtforeningens anslag over parkeringsbehov stemmer også rimelig bra med erfaringen fra f.eks 
Straumen båtforening. Selv om plassering av et båtanlegg i Hylla sentrum ikke er optimal i 
forhold til trafikk og parkering, ønsker en i båtforeningen at småbåthavna utvikles i tilknytning 
til det gamle kaiområdet på Hylla og ikke at det flyttes utenfor tettbebyggelsen slik det er 
foreslått i høringsuttalelse.

Visuelt vil løsningen som nå legges frem være betydelig mindre synlig enn forslaget med en 
pelet molo som sist var på høring.

Samtlige 10 private grunneiere som er berørt av anlegget har underskrevet på at de ikke har 
motforestillinger mot at båtanlegget anlegges. Eventuelle avtaler til bruk av grunn eller 
bygninger og kai som eies av private eller av Hylla vel må ordnes privatrettslig mellom 
båtforeningen og den enkelte. Reguleringsplanen endrer ikke privatrettslige forhold i området.

Detaljene for utforming og plassering av bølgedemper og drivstoffylling vurderes gjennom 
ordinær byggesaksbehandling.

Konklusjon

Hylla sentrum har ikke trafikal infrastruktur som er veldig godt egnet til et større båtanlegg. Ut 
fra Hyllas historie som strandsted med sjøtilknytning, er det likevel naturlig at tettstedet gis 
mulighet til å videreføre tradisjonene ved også å ha tilbud om en småbåthavn i tilknytning til 
det gamle kai-området.

Utbygging av småbåthavn vil medføre økt trafikk – men det vil være relativt få dager i løpet av 
året hvor det er et større parkeringsbehov. Parkeringsløsningene som er skissert i planen vil 
trolig fungere tilfredsstillende på disse dagene. En må også anta at hovedtyngden av båteiere 
vil være beboere på Hylla noe som bidrar til å gjøre parkeringsbehovet mindre.

Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen godkjennes. Behandling i Hovedutvalg 
Natur - 15.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 vedtas reguleringsplan for Hylla 
Småbåthavn.
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Inderøy kommune 
Vennalivegen 37 
7670 Inderøy 
 
 
 
 
Deres referanse Deres brev av Vår referanse Vår dato 
  07410/BS 29.10.2010 
 
 

Reguleringsplan småbåthavn Hylla 
 
Søknad om kommunal behandling 
 
Herved oversendes søknad om kommunal behandling av ”reguleringsplan småbåthavn 
Hylla”. 
Plandokumenter er sendt samtidig, og består av et plankart i målestokk 1:1000 samt 
reguleringsbestemmelser. 
 
Det har vært en del spørsmål ang. parkeringsdekning i forbindelse med småbåthavna. Om-
rådet ved ”brannstasjonen” er for lite til å dekke all parkering i forbindelse med den økningen 
av båttrafikk som dette medfører. Derfor er område langs Hyllavegen regulert til parkerings-
plass. Den sørlige delen av dette området er satt av til parkering også på gjeldende reguler-
ingsplan for Hylla, og den nordlige delen er tatt med etter avtale med grunneier. Området 
lengst vest på plankartet, på oversiden av Kalkvegen, er også tidligere satt av til parkering. 
Alle disse parkeringsarealene er felles parkeringsplasser som også kan benyttes bl.a. ved 
arrangemener i området. 
 
Når det gjelder området for øvrig, så omfattes alle byggeområder av bevaringsformål, og med 
de bestemmelser dette innebærer. Dette er uforandret i forhold til gjeldende plan. 
 
Områdene S2 og S3 er regulert til privat småbåthavn. Områdene disponeres av henholdsvis 
velforeningen og båtforeningen, noe som sikrer allmennhetens bruk av områdene. 
 
 
Med vennlig hilsen  
For Planstyring 

 
Bjørn Stubbe 
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Reguleringsplan - endring Hylla, Inderøy kommune 

BESTEMMELSER 
 
Dato for siste revisjon av plankartet:  26.08.2010 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  26.08.2010 
Vedtatt av Inderøy kommune   xx.xx.xxxx 
 

1 Generelt 

1.1 Planformål 
Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 
Planområdet er inndelt i følgende formål: 

 
Byggeområder 

 Bolig 
 Fritidsbebyggelse naust 
 Bygninger for allmennyttig formål 

Offentlige trafikkområder 
 Offentlig veg 

Spesialområder 
 Friluftsområde på land 
 Privat småbåtanlegg (land) 
 Privat småbåtanlegg (sjø) 
 Kommunalteknisk virksomhet 
 Bevaring av bygninger 

Fellesområder 
 Felles parkeringsplass 

Kombinerte formål 
 Bolig/ forretning 

 

1.2 Sikkerhet og beredskap 
 
Planen er vurdert opp mot Fylkesmannens sjekkliste for vurdering av sikkerhets- og 
beredskapsmessige hensyn, uten merknader. 
 

2 Felles bestemmelser. 

2.1 Generelt 
 
Ny bebyggelse skal gis en form og dimensjon som passer inn i eksisterende miljø. Den eldre 
bebyggelsen fornyes på en slik måte at det ikke oppstår vesentlig brudd i delområdets eller 
strøkets bygningsmiljø. 
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3 Reguleringsformål 
 

3.1 Byggeområder 
 
3.1.1 Byggeområder 
Området skal benyttes til byggeområder med følgende generelle regler for 
byggesaksbehandling: 

• Utnyttelsesgrad for byggeområdene er maksimalt 40%-BYA 
• Høyden på eksisterende bygninger setter maksimal møne- og gesimshøyde for den 

enkelte tomt. 
 
3.1.2 Fritidsbebyggelse naust 
Området skal benyttes til naust og opplagsplass for småbåter.  
 
3.1.3 Bygninger for allmennyttig formål  
Området disponeres av velforeningen, og skal benyttes til arrangementer og tiltak av allmenn 
samfunnsmessig karakter. 
 

3.2 Spesialområder 
 
3.2.1 Privat småbåtanlegg 
S1 skal benyttes til småbåtanlegg (sjø) med flytende bølgebrytere og svaiplasser. 
     Vist båtanlegg og bølgedempere på plankartet er ikke bindende for endelig utforming. 
     Antall båtplasser begrenses oppad til 65 plasser.  
 
S2 skal benyttes til privat småbåtanlegg (på land) – kaianlegg. 
 
S3 skal benyttes til privat småbåtanlegg (på land - båtutsetting/-opptrekk. 
 
3.2.2 Bevaring av bygninger 
Innenfor disse områdene skal antikvarisk verdifulle byggverk søkes bevart, og områdenes 
særpregede miljø skal i karakteren søkes videreført. Riving skal ikke gjennomføres før fylkes-
konservatoren uttalelse foreligger. 
 
De eldre husene kan istandsettes, om- og påbygges, fasadekledning, fasadedetaljer, tak-
tekking, piper, vinduer med mer kan fornyes forutsatt at husets dimensjon, takform, fasade-
form, materialbruk og farger i karakteren opprettholdes eller tilbakeføres.  Kfr §92 i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Ny bebyggelse skal gis eksteriørutforming, fasade, vindusinndeling og materialbehandling 
som harmonerer med den eksisterende trebebyggelsens særpreg. 

3.3 Fellesområder 
 
3.3.1 Felles parkeringsplass 
Parkeringsarealene er felles for beboere og brukere av området. 
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3.4 Kombinerte formål 
 
3.4.1 Bolig / forretning 
Det tillates oppført bygg til bolig- og forretningsformål. 1.etg. tillates benyttet til 
forretningsformål. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1209-37
Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 96/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre 65/10 15.12.2010

Oppnevning av representant til Felles klageinstans for Distriktsmedisinsk senter 
Inn-Trøndelag

Rådmannens forslag til vedtak
………………………. oppnevnes som Inderøy kommunes medlem i Felles klageinstans for 
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010
Laila Roel og Ida Stuberg fremmet følgende forslag: 
Leder og nestleder i kommunens klageutvalg velges som henholdsvis medlem og varamedlem i 
Felles klageinstans for Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag.

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 29.11.2010
Åshild Vang oppnevnes som Inderøy kommunes medlem i Felles klageinstans for 
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag, med Terje Strand som varamedlem.

Vedlegg
1 Oppnevning representant Felles klageinstans DMS Inn-Trøndelag
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Bakgrunn
I Vertskommuneavtalen for Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag (DMS)mellom Inderøy kommune, 
Snåsa kommune, Mosvik kommune, Verran kommune og Vertskommunen Steinkjer, står det i punkt 12 
at det skal opprettes en egen klageinstans oppnevnt av kommunestyrene:

”12. Klageinstans
Det opprettes en egen klageinstans oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene, jf
kommuneloven § 28 g.
Nemnda er underinstans ved klagebehandling.”

Kontaktutvalget (KU) - bestående av administrative og faglige ledere i de ulike kommunene - foreslår at 
hver kommune oppnevner en representant fra sitt respektive klageorgan til å inngå i felles klagenemnd 
for DMS. 

Vurdering
I Inderøy kommunes klageutvalg sitter:

Medlemmer Pers. varamedlemmer
Åshild Vang (leder) Egil Kvam
Ingeborg Loraas Brynhild Vaadal
Harald E.K. Erichsen Liv Stornes
Terje Strand (nestleder) Jan Erik Løkke
Arne Bredland Bjørg Tessem

Konklusjon

Rådmannen viser til tilrådningen fra KU. Det kan muligens være formålstjenlig, men ikke formelt 
nødvendig, og utpeke en representant blant klageutvalgets medlemmer/varemedlemmer.
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Rådmann Rådhuset Bankgirokonto 5210.05.76600
Postboks 2530   Org.nr. 840 029 212 mva
7729  Steinkjer

   E-post: postmottak@steinkjer.kommune.no Telefon 74 16 90 00 

Mosvik kommune
Snåsa kommune
Inderøy kommune
Verran kommune

Vår ref:  Arkiv Deres ref: Dato:
2010/4849-29925/2010/TOAU 033 15.11.2010

Oppnevnelse av representant til Felles klageinstans for Distriktsmedisinsk Senter Inn-
Trøndelag

1. Bakgrunn
Det vises til Vertskommuneavtale mellom Inderøy kommune, Snåsa kommune, Mosvik kommune, 
Verran kommune og Vertskommunen Steinkjer, vedrørende opprettelse av felles klageinstans for 
Distriktsmedisinsk Senter Inn - Trøndelag (DMS). 

I avtalens pkt 12 står det:

12. Klageinstans
Det opprettes en egen klageinstans oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene, jf
kommuneloven § 28 g.
Nemnda er underinstans ved klagebehandling.

2. Saksbehandling
Som det fremgår av Vertskommuneavtalen mellom de samarbeidende kommunene skal det oppnevnes 
en felles klageinstans for DMS. Saken har vært drøftet i Kontaktutvalget (KU) for DMS. Alle kommuner 
har egne oppnevnte klageinstanser for egen virksomhet og KU foreslår at hver kommune oppnevner en 
representant fra sitt respektive klageorgan til å inngå i felles klagenemnd for DMS. Saken oversendes til 
de samarbeidende kommuner med følgende forslag til behandling og vedtak:

2.1.Forslag til behandling og vedtak
Kommunestyrene i alle fem samarbeidende kommuner oppnevner en representant fra sine respektive 
klageorganer som kommunens representant i den felles oppnevnte klageinstansen for 
Distriktsmedisinsk Senter Inn - Trøndelag.

3. Tilbakemelding
Den enkelte kommune bes skriftlig melde tilbake navn på representant til felles klageinstans til 
Vertskommunen når vedtak er fattet.

Med hilsen

Torunn Austheim(s)
rådmann
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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 66/10 15.12.2010

Møteplan 2011

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

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Forslag til møteplan 2011 tas til orientering

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming
Enstemmig
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Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Forslag til møteplan 2011 tas til orientering

Behandling i Formannskapet - 17.11.2010
Ida Stuberg la fram forslag til møtedager for Ungdomsrådet.

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 17.11.2010
Forslag til møteplan 2011 godkjennes med slike endringer:
Møtedager for Ungdomsrådet innarbeides

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.

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.
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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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