
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 29.11.2010

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124291.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Ole Tronstad Berit Slåttnes Aune
ordfører sekretær
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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

Vedlegg
1 Oppnevning representant Felles klageinstans DMS Inn-Trøndelag

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. 
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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.:
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.

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 
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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.:
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,-

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 
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. 
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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 
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
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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

Det vises til innstilling
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1633-4
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 99/10 29.11.2010

Øynaparken A/S. Søknad om støtte til forprosjekt under arbeidstittelen 
”Inderøy Festival – gyldne øyeblikk ”.

Rådmannens forslag til vedtak

Det gis et tilskudd over Formannskapets reserve for tilleggsbevilgninger med inntil kr. 80.000,-
- eller maksimum inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag - til Øynaparken A/S til utvikling av 
et forstudie/forprosjekt under arbeidstittelen ”Inderøy Festival – gyldne øyeblikk ”.

Det forutsettes etablert et bredt eierskap til en eventuell festival. Det vises for øvrig til 
forutsetninger gitt i kommunens brev av 07.11.2010, og referert i saksframlegget.

Bakgrunn
Det søkes om kr 132.000 i støtte til forprosjekt ”Inderøy Festival”.

Hovedplanen for forprosjektet er som følger:

Formål
Samarbeidspartnere
Organisering, eierskap og forankring
Finansiering og budsjett
Innhold og profil
Fremdriftsplan 

- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Side 16



Det har vært møter og øvrig kommunikasjon om saken mellom Inderøy kommune og 
initiativtakerne bak konseptet ”Inderøy Festival”, hovedsakelig Trond Winge, Per Kvistad Uddu 
og Øynaparken AS.

Tilbakemeldingen fra rådmannen til initiativtakerne i e-post av 7.11.2010 var som følger:

Det vises til henvendelse og tidligere møter.

Inderøy kommune stiller seg meget positiv til initiativet og er innstilt på og medvirke i det videre 
arbeide.

Kommunen vil ikke legge avgjørende føringer på innholdet i - og organiseringen av - en 
eventuell Inderøyfest/festival/Gyldne Opplevelser, men vi vil likevel tydeliggjøre:

• Det bør etableres et "prosjekteierskap" med bredest mulig forankring i Inderøy 
samfunnet. Prosjekteierskapet bør ligge til private/frivilligheten.

• Det er viktig at en Inderøyfest/festival søkes naturlig innpasset i et samlet tilbud av 
kulturarrangementer i kommunen og i vårt nærområde Innherred.

• Kommunens medvirkning begrenses til praktiske bidrag, kompetansebidrag og 
eventuelt delfinansiering av prosjektutvikling og gjennomføring.

Idé og formål:

Søkerne fokuserer i sin søknad på at det nå er behov for et nytt løft for kulturlivet i Inderøy, 
jamfør 1990-tallet da kommunen blant annet ble kåret til årets kulturkommune i Norge. 
Søkerne kobler dette til Inderøy 2020, og skriver blant annet at dette skal være ”en festival 
som etter hvert ruver i landskapet i fylket, som løfter kulturlivet og kan bli et lokomotiv for 
Inderøy (og Mosvik)”.

Med arbeidstittelen ”INDERØY FESTIVAL, gyldne øyeblikk” ønsker initiativtakerne nå å starte en 
prosess med dette som mål. Tidspunktet for en slik festival kan være en av de første helgene i 
juni, og søkerne skriver at det blir viktig å bygge på de prosjektene som allerede er i gang rundt 
dette tidspunktet. Det sies blant annet at det er naturlig å søke samarbeid med bl.a. Den 
Gyldne Omvei, Straumens Dag, Nils Aas kunstverksted, Muustrøparken, Inderøy videregående
skole og mange flere rundt om i kommunen.

Målet er på sikt (mot 2020) å skape et fyrtårn i Nord-Trøndersk kulturliv med en god 
samarbeidsmodell, en stor dugnad, god lokal forankring i hele kommunen og med noen 
spydspisser på konsertfronten. Søkerne skriver at det blir viktig med et tett samarbeid med 
næringsliv, reiseliv og idrett, slik at dette festivalprosjektet kan bety en positiv tilvekst til 
regional utvikling.

Målet for forprosjektet er å skape et bærekraftig festivalkonsept som gir Inderøyningene 
stolthet og identitet i framtida.

Organisering og økonomi forprosjekt:
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Forprosjektperioden er satt fra 15.november til 1.februar. Per Kvistad Uddu og Trond Winge 
skal i følge søker engasjeres i forprosjektarbeidet. 

Budsjett for forprosjektet blir dermed følgende:

Kjøpte tjenester: kr 122.0000
Div utgifter kr 10 000
Egeninnsats arbeidsgruppe kr 132 000
Totalt kr 264 000

Søkerne skriver at de har arbeidet med dette prosjektet i 2 måneder (ca 60 t), og at det nå 
jobbes med å etablere en arbeidsgruppe som er forankret i lokalmiljøet med deltakere fra de 
fleste kretser inkludert Mosvik. Foreløpig består gruppen av en person fra Øynaparken AS, Per 
Kvistad Uddu, Trond Winge og Eva S. Wold fra Den Gyldne Omvei (DGO). Målet er 7-9 personer 
i denne gruppen.

Arbeidsgruppen vil møtes jevnlig i perioden, første møte er 29.11. 

Vurdering

Rådmannen har allerede signalisert overfor initiativtakerne, jfr. også orienteringer i 
formannskapet, at Inderøy kommune er positive til initiativet, og er innstilt på å medvirke til 
den videre utredning.

Prosjektet kan - om det er realiserbart – bli et verdifullt tilskudd til Inderøys samlede 
kulturtilbud.

Det står samtidig ressurspersoner bak prosjektet med svært relevant erfaring fra kulturbasert 
næringsutvikling.

Rådmannen oppfatter at utredningen i første fase skal klargjøre om det er grunnlag for å 
iverksette et hovedprosjekt. Et direkte tilskudd på kr. 80.000,- til direkte utgifter/kjøp av 
tjenester bør være tilstrekkelig til å få produsert et rimelig godt beslutningsgrunnlag.

Om utredningen skulle sannsynliggjøre at det er grunnlag for å gjennomføre en vellykket 
Inderøyfestival, vil kommunen måtte være forberedt på å støtte videre prosjektering.  

Det kan ikke forventes pengebidrag fra private enkeltaktører på dette stadiet i prosessen, og 
det bør godkjennes at egenfinansieringen må foregå som egeninnsats i prosjektet.

Rådmannen har vurdert å bruke Næringsfondet til formålet.  Hensett til at 1) næringsfondets 
vedtekter kun gir rom for kr. 50.000,- i tilskudd til enkeltprosjekter  og 2) at prosjektet de facto 
har karakter av et forprosjekt for en kulturaktivitet tilrår rådmannen at bevilgningen dekkes 
over reservertbevilgningen. (til disposisjon kr. 90.000,- før eventuelt vedtak om disponering til 
dette formålet)
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Konklusjon
Rådmannen innstiller på å støtte Øynaparken AS på vegne av Inderøy Festival med et tilskudd 
på inntil kr 80.000,- eller inntil 50 % av et dokumentert kostnadsgrunnlag.
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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.

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

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.  
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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.

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 !
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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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1111111111111111111111111111111
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.

Side 26



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

Side 28



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.:
2010/1504-5
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.
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NOTAT

Formannskapet

Viser til tidligere behandling av Klima og energiplan er godkjent av hovedutvalg natur, jf 
sak 3/10 i møte 25.01.2010. 

Og FS-sak 67/09 om varmeforsyning til Venna i møte 21.09.09 hvor vedtaket 
sammenfattes innholdsmessig slik:

1. Rådmannen etablerer samarbeid med andre brukere om varmeforsyning basert på 
vannbåren varme.

2. Rådmannen innhenter tilbud i privat marked
3. Alternativt til pkt 2 startes planlegging og anbudsinnhenting for utbygging i egen regi.
4. Avtaler og finansieringsbehov forelegges til politisk behandling. 

Status: 

Det er gjennomført anbudskonkurranse for infrastruktur for vannbåren varme til Venna-området og 
Næssjordet / Inderøyheimen. Det innbefatter både rørnett for varmefordeling (kulvertsystem) og ny 
varmesentral med bioenergi. Utgangspunkt for kjøp av energi er 20 år med mulighet for gjenkjøp av 
anlegg etter 5, 10, 15 og 20 år. Anbud er mottatt og viser energipriser som ligger litt over priser for 
elektrisk oppvarming.

Som en følge av muligheter for mer vannbåren varme til Næssjordet/Inderøyheimen er det også 
gjennomført anbud for omlegging av oppvarming for D-fløya ved Inderøyheimen.

Det er søkt ENOVA om tilskudd, og ENOVA har innvilget et tilskudd på ca 0,5 mill kroner for Venna-
området, og 1,3 mill for omlegging av oppvarming Inderøyheimen. For Inderøyheimen vil kommunal 
egenandel utgjør ca 0,5 mill.

Anbud for vannbåren varme.

Anbudskonkurransen hadde som målsetting å finne leverandør som kunne levere bioenergi til 
kommunale og fylkeskommunale bygg på Venna og Inderøyheimen/Næssjordet.

To anbydere har deltatt og gitt tilbud med priser for levering av energi til hvert enkelt bygg til priser 
ned mot El-pris. Gunstigste pris var med et stort anlegg som også gir muligheter for levering til 
private bygg og fremtidige offentlige. 

Rambøll leverte sin innstilling og en anbyder varslet at de ville klage på tildeling i tråd med 
innstillingen. Etter en juridisk vurdering av KS-advokat er det avdekket brudd på regelverket for 
offentlige anskaffelser. KS-advokaten anbefaler kommunen å avlyse konkurransen.

Rådmannen vil følge anbefaling fra jurist om avlyse anbudskonkurransen for å redusere risiko for 
forsinkelser og utgifter.

Side 40



Videre oppfølging og konsekvenser.

En avlysning av konkurransen vurderes ikke slik at den vil ha nevneverdige konsekvenser (pris, 
framdrift) for oppfyllelsen av vedtak fra 67/09.

Rådmannen tar sikte på å settes i gang ny anbudsprosess, som forventes å kunne være ferdigstilt i 
løpet av 1. kvartal 2011. I denne prossessen vil fleksibilitet iforhold til kommunal eierandel og rom for 
utvidelse av forsyningsområde bli vektlagt. Samtidig vil den omfatte mulighetene for levering av 
energi jfr. inngåtte intensjonsavtaler med utbygger Næssjordet og nytt legesenter. Nær/Fjernvarme 
anlegg primært med bioenergi som energileverandør.

Arbeid med klargjøring av areal til nødvendig anlegg går fortløpende. Samtidig vil anskaffelsen bli 
samordnet med planlegging av gangveiforbindelse mellom Venna-Nessjordet-Straumen, herunder ny 
fotgjengerundergang for RV 755.
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