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Utvalg: Fellesnemndas arbeidsutvalg 

Møtested: Lysgården, Inderøyheimen 

Dato: 13.04.2011 
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Ole Tronstad SP Harald Ness AP 

Maria Aune KRF Margareth Halle SV 

Carl Ivar von Køppen SP   

 

 

Merknader 

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent 

 

 

Dessuten møtte: 

Navn  

Jon Arve Hollekim Prosjektleder 

Arnfinn Tangstad Prosjektmedarbeider 

Lars Daling Rådmann Mosvik 

 

 

Underskrifter: 

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

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Ole Tronstad                              Maria Aune                                Harald Ness 

 

 

 



Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

 Saker til behandling  

PS 16/11 Ungdomsprosjektet UngGnist i Invest - deltagelse  

PS 17/11 Fylkesvegplan 2010-2013 - høring  

PS 18/11 Fiber til Mosvik sentrum  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 16/11 Ungdomsprosjektet UngGnist i Invest - deltagelse 

Prosjektleders forslag til vedtak 

1. 1756 Inderøy kommune deltar i ungdomsprosjektet UngGnist i Invest 
2. Tilskuddene for 2012 og 2013 på 100.000 kroner for hvert av årene, søkes innarbeidet i 

budsjettene for 2012 og 2013. 
3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 
 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 13.04.2011  

 

Avstemming 

Enstemmig som prosjektleders forslag. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 13.04.2011 

1. 1756 Inderøy kommune deltar i ungdomsprosjektet UngGnist i Invest 
2. Tilskuddene for 2012 og 2013 på 100.000 kroner for hvert av årene, søkes innarbeidet i 

budsjettene for 2012 og 2013. 
3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 
 

 

PS 17/11 Fylkesvegplan 2010-2013 - høring 

Prosjektleders forslag til uttalelse: 

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør overta ansvar for samtlige anlegg som naturlig tilhører 
fylkesvegnettet, også vegbelysning. 
 

2. Fylkeskommunen bør sikre trygge skoleveger før asfaltering av bilvegene prioriteres. 
Kommunenes egenandel på etablering av gang/sykkelveger langs fylkesveg klasse C og D 
bør utgå. 
 

3. Fylkesveg 221 (Flagvegen) og Fylkesveg 191 (Fv. 755 - Vestvik kirke) bør flyttes fra 
funksjonsklasse D til C.  

 
 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 13.04.2011  

Leder fremmet forslag i tråd med vedtak i Hovedutvalg Natur i 1729 Inderøy: 
1. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør overta ansvar for samtlige anlegg som naturlig tilhører 

fylkesvegnettet, også vegbelysning. 
2. Kommunens egenandel på etablering av gang/sykkelveger langs fylkesveg klasse C og D bør 

utgå. 



3. Fylkesveg 221 (Flagvegen) og Fylkesveg 191 (Fv. 755 – Vestvik kirke) bør flyttes fra 
funksjonsklasse D til C. 

4. Når det gjelder å lukke etterslepet på vedlikehold på1 mrd. kr, så er planen alt for lite 
ambisiøs. De rammer som er lagt, vil bare øke forfallet. 

5. Bygging av 3,17 km gang-/sykkelveger i 2012-2013 er lite i forhold til behovet hvis en vil 
oppfylle 0-visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportseksjonen. Spesielt bør en prioritere sikre og trygge skoleveger før asfaltering av 
bilvegene. 

Avstemming 

Ved alternativ votering ble leders forslag enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 13.04.2011 

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør overta ansvar for samtlige anlegg som naturlig tilhører 
fylkesvegnettet, også vegbelysning. 

2. Kommunens egenandel på etablering av gang/sykkelveger langs fylkesveg klasse C og D bør 
utgå. 

3. Fylkesveg 221 (Flagvegen) og Fylkesveg 191 (Fv. 755 – Vestvik kirke) bør flyttes fra 
funksjonsklasse D til C. 

4. Når det gjelder å lukke etterslepet på 1 mrd. kr, så er planen alt for lite ambisiøs. De 
rammer som er lagt, vil bare øke forfallet. 

5. Bygging av 3,17 km gang-/sykkelveger i 2012-2013 er lite i forhold til behovet hvis en vil 
oppfylle 0-visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportseksjonen. Spesielt bør en prioritere sikre og trygge skoleveger før asfaltering av 
bilvegene. 

 

 

PS 18/11 Fiber til Mosvik sentrum 

Prosjektleders forslag til vedtak 

1. 1756 Inderøy ønsker å være en ledende bredbåndskommune, og vil legge til rette for 
fiberutbygging til alle offentlige institusjoner i den nye kommunen. 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å starte utredning av prosjektet ”Fiber til Mosvik”, herunder 
gjennomføre anbudskonkurranse og søke om eksterne midler til finansiering.  

3. Prosjektet med kostnader og finansieringsplan, legges fram for fellesnemnda til 
godkjenning. 

 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 13.04.2011  

 

Avstemming 

Enstemmig som prosjektleders forslag. 
 



Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 13.04.2011 

1. 1756 Inderøy ønsker å være en ledende bredbåndskommune, og vil legge til rette for 
fiberutbygging til alle offentlige institusjoner i den nye kommunen. 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å starte utredning av prosjektet ”Fiber til Mosvik”, herunder 
gjennomføre anbudskonkurranse og søke om eksterne midler til finansiering.  

3. Prosjektet med kostnader og finansieringsplan, legges fram for fellesnemnda til 
godkjenning. 

 

 

 


