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Saker til behandling

PS 95/10 Temasak: Ansvarsfordeling mellom formannskap og hovedutvalg

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2010
Debatten om dette tema tas opp i fellesnemnda i desember.

PS 96/10 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.

PS 97/10 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.

PS 98/10 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

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,-
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,-

PS 99/10 Øynaparken AS. 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.

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010



Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2010
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.

PS 100/10 Fiber te Våja: 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

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.

PS 101/10 ***** ***** ***** *****

PS 102/10 Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014

Behandling i Eldres Råd - 11.11.2010

Rådmannen orienterte omforslag til Budsjett 2011, spesielt omområdene helse, pleie og 
omsorg.

Avstemming

Enstemmig

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

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

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig med henvisning til hovedutvalgets punkter.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 25.11.2010
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
- 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.

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
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”. 

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.

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.

Avstemming

Rådmannens forslag med formannskapets tillegg enstemmig

Innstilling i Formannskapet - 29.11.2010
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.  

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.

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

32. Rammen for formidlingsglån økes til kr 3 mill

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

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

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

36. Månedsavgiften på trygghetsalarmer reduseres med kr 25,- i forhold til rådmannens 
budsjett.

PS 103/10 Rådmannen orienterer

Behandling i Formannskapet - 29.11.2010

Rådmannen orienterte om:
Infrastruktur for vannbåren varme til Venna-området og Næssjordet/Inderøyheimen
Møtet ble lukket og Eva Pauline Hedegart ble erklært inhabil under dette punktet. 



Møtet ble åpnet og rådmannen orienterte kort om framdrift nytt administrasjonsbygg og at 
Klokkarstu lyses ut ledig.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2010
Redegjørelsen tatt til etterretning

RS 11/10 Infrastruktur for vannbåren varme til Venna-området og 
Næssjordet/Inderøyheimen - notat til formannskapet


