
Inderøy kommune
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Dato: 09.03.2011
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Margareth Halle SV
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Navn Rep.

Bjarne Kvistad møtte kl. 12.20 AP
Anders Vatn V
Ragnar Nossum SP

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen Kommunalsjef



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad       Ida Stuberg Harald Ness

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 15/11 Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme 
Venna og omlegging til vannbåren oppvarming 
Inderøyheimen/Helsehuset.

PS 16/11 Utbygging Nessjordet - fase 2.  Forutsetninger videre 
detaljplanlegging.

PS 17/11 Søknad om tilskudd til vintervedlikehold Inderøy Idrettspark

PS 18/11 Distriktsmusikerordningen - videreføring

PS 19/11 Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

PS 20/11 Inderøyfestivalen- søknad om tilskudd

PS 21/11 Navn på nytt administrasjonsbygg

PS 22/11 Temasak: Orientering fra Flyndra AS

PS 23/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 24/11 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 15/11 Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og 
omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for 
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47, 
og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.

2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med 
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh 
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett 
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse 
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn 
om tilskudd 

4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til 
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Tilskudd Enova: 1,2 mill 
b. Lånopptak: 0,9 mill 

5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.

6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og 
fremdrift.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011

1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for 
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 
09/47, og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.



2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med 
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh 
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen 
uansett valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i 
forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova 
vedstår seg tilsagn om tilskudd 

4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes 
til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Tilskudd Enova: 1,2 mill 
b. Lånopptak: 0,9 mill 

5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.

6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og 
fremdrift.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin tilråding enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011

1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for 
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 
09/47, og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.

2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med 
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr.
kwh omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
investeringen uansett valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. 
punkt 1.

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i 
forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova 
vedstår seg tilsagn om tilskudd 

4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen 
settes til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:



a. Tilskudd Enova: 1,2 mill 
b. Lånopptak: 0,9 mill 

5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.

6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og 
fremdrift.

PS 16/11 Utbygging Nessjordet - fase 2.  Forutsetninger videre detaljplanlegging.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rådmannen viderefører arbeidet med Nessjordet fase 2 i henhold til tidligere vedtak.

2. Det velges en undergangsløsning i form av en plassbygget bruløsning.

3. Det rettes en fornyet anmodning til fylkeskommunen om å ta ansvar for langsiktig 
finansiering av fylkesvegdelen av prosjektet.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011

1. Rådmannen viderefører arbeidet med Nessjordet fase 2 i henhold til tidligere 
vedtak.

2. Det velges en undergangsløsning i form av en plassbygget bruløsning.

3. Det rettes en fornyet anmodning til fylkeskommunen om å ta ansvar for langsiktig 
finansiering av fylkesvegdelen av prosjektet.

PS 17/11 Søknad om tilskudd til vintervedlikehold Inderøy Idrettspark

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000 til Inderøy IL. 

Tilskuddet disponeres til vintervedlikehold av Inderøy Idrettspark . Idrettslaget avklarer i 
samråd med brukerne hvordan midlene disponeres.



Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Harald Ness foreslo slikt forslag til vedtak:

Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000,- til Inderøy IL. 
Tilskuddet skal disponeres til vinterdrift av Inderøy Idrettspark. 
Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.

Avstemming:

Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011

Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000,- til Inderøy IL. 
Tilskuddet skal disponeres til vinterdrift av Inderøy Idrettspark. 
Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.

PS 18/11 Distriktsmusikerordningen - videreføring

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune understreker betydningen av fortsatt lokalisering av Mint til Inderøy.

Kommunen er innstilt på og drøfte alle sider ved ivaretakelse av vertskommunefunksjonen 
med grunnlag i de alminnelige prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune 
og fylkeskommune.

Det vises i denne forbindelse også til den pågående felles utredning vedrørende fremtidige 
utbygging av videregående skole og Inderøy kulturhus hvor også Mints lokalitetsbehov naturlig 
vil inngå.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011

Inderøy kommune understreker betydningen av fortsatt lokalisering av Mint til Inderøy.

Kommunen er innstilt på og drøfte alle sider ved ivaretakelse av vertskommunefunksjonen 
med grunnlag i de alminnelige prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune 
og fylkeskommune.

Det vises i denne forbindelse også til den pågående felles utredning vedrørende fremtidige 
utbygging av videregående skole og Inderøy kulturhus hvor også Mints lokalitetsbehov naturlig 
vil inngå.

PS 19/11 Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan 
og Lyngstad. 

Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan 
og Lyngstad. 

Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan 
og Lyngstad. 



Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

PS 20/11 Inderøyfest - søknad om tilskudd

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune yter tilskudd til Inderøyfest 2011 på kr 200.000.  

2. Inderøy kommune garanterer for et eventuelt underskudd på inntil kr. 250.000,-

3. Tilskuddet – og eventuelt garantibeløp - utbetales på grunnlag av revisorgodkjent regnskap. 
50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd.

4. Bevilgningene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningsreserve.

5. Det fortutsettes at Inderøyfest blir organisert formelt i en lovregulert foretaksform og får 
en bred eierforankring i Inderøysamfunnet.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 4 i forslag til vedtak:
Inderøy kommune går inn med kr 100.000,- i andelskapital.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011

1. Inderøy kommune yter tilskudd til Inderøyfest 2011 på kr 200.000.  

2. Inderøy kommune garanterer for et eventuelt underskudd på inntil kr. 250.000,-

3. Tilskuddet – og eventuelt garantibeløp - utbetales på grunnlag av revisorgodkjent 
regnskap. 50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd.

4. Inderøy kommune går inn med kr 100.000,- i andelskapital.

5. Bevilgningene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningsreserve.

6. Det fortutsettes at Inderøyfest blir organisert formelt i en lovregulert foretaksform og 
får en bred eierforankring i Inderøysamfunnet.



PS 21/11 Navn på nytt administrasjonsbygg

Rådmannens forslag til vedtak

Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011

Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

PS 22/11 Temasak

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Daglig leder ved Flyndra AS, Kjell Gulstad, orienterte om status i dag og fremtidige planer.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 23/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Rådmannens skriftlige orientering  mars til hovedutvalg og formannskap er sendt på e-post og 
lagt ut til gruppemøter.

Rådmannen orienterte dessuten om
- Regnskap 2010
- Møte i administrativ styringsgruppe INVEST
- Valget 2010 – avviklingen i samarbeid med fylkeskommunen.



Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 24/11 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Ordføreren orienterte om 
- Jekta Pauline og Nils Aas Kunstverksted og konsollderingen med SNK.
- Samarbeidet med Sanok kommune, Polen, avslutning av prosjekt.
- Inderøy 2020,  oppsummeringsmøte.
- Frivillig Inderøy
- Møte i Kultursmia
- Trondheimsfjorden Havneselskap

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011

Redegjørelsen tatt til orientering.


