
 

Inderøy kommune  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 

Møtested: Lysgården, Inderøyheimen 

Dato: 13.04.2011 

Tidspunkt: 09:00  -  12:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ole Tronstad SP Eva Pauline Hedegart SP 

Leif Hjulstad SP Gunn Pauline Sundseth SP 

Carl Ivar von Køppen SP Laila Roel AP 

Harald Ness AP Terje Arnevik H 

Signar Tormod Berger AP Anders Vatn V 

Gunnar Viken H Maria Aune KRF 

Jonny Melting V Margareth Halle SV 

Karl Johan Furunes KRF Jostein Gjermstad FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Edel Brøndbo AP Ida Stuberg SP 

Ingunn Damås Tangstad SV   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

Ragnar Nossum SP 

Hermod Løkken AP 

Tor Elnan SV 

 

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 Laila Roel Leif Hjulstad 

 

 

 

Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

 Saker til behandling  

PS 18/11 Ungdomsprosjektet UngGnist i Invest - deltagelse  

PS 19/11 Fylkesvegplan 2010-2013 - høring  

PS 20/11 Fiber til Mosvik sentrum  

PS 21/11 Prosjektleder orienterer.  

Orientering fra Kulturhuset 
Orientering fra leder Ole Tronstad om arbeidet med 
delegasjonsreglement og reglement for styrer, råd og 
utvalg. 

Referatsaker 

 

RS 8/11 Mosvik kommunestyre 23.03.11  

RS 9/11 Mosvik formannskap 09.03.11  

RS 10/11 Inderøy formannskap 09.03.11  

RS 11/11 Inderøy kommunestyre 14.03.11  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 18/11 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. 
 

 

Behandling i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 13.04.2011  

 

Avstemming 

Enstemmig som innstilling.  

Vedtak i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 
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 19/11 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. 

 

 

Behandling i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 13.04.2011  

Harald Ness fremmet følgende forslag: Pkt. 2 utgår 
 



Karl Johan Furunes fremmet forslag til endring av pkt. 3: Fylkesveg 221 (Flagvegen) og 
Fylkesveg 191 bør flyttes fra funksjonsklasse D til C. 
 
Harald Ness fremmet følgende forslag til omformulering av pkt. 4: For å lukke etterslepet på 
vedlikehold tilsvarende 1 mrd., er planen alt for lite ambisiøs. De rammer som er lagt, vil bare 
øke forfallet. 
 
Leder foreslo endring av pkt. 5 siste setning: Spesielt bør en prioritere sikre og trygge 
skoleveger. Ambisjonen om gang- og sykkelveger på minimum 2km fra hver barneskole, må 
oppfylles. 
 
Avstemming 
Det ble stemt punktvis. Pkt. 1, enstemmig som innstilling. Pkt. 2,3, 4 og 5 som forslag til 
endring fremmet i møtet. 

Vedtak i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 
13.04.2011 

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

2. Fylkesveg 221 (Flagvegen) og Fylkesveg 191 bør flyttes fra funksjonsklasse D til C. 
3. For å lukke etterslepet på vedlikehold tilsvarende 1 mrd., er planen alt for lite ambisiøs. De 

rammer som er lagt, vil bare øke forfallet. 
4. 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.  Ambisjonen om 
gang- og sykkelveger på minimum 2km fra hver barneskole, må oppfylles. 

 

PS 20/11 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. 

 

 

Behandling i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 13.04.2011  

Signar Berger ba om vurdering av egen habilitet og fratrådte møtet. Fellesnemnda fant Signar 
Berger inhabil, jf. forv.lovens § 6, 2.ledd.  

Avstemming 

Enstemmig som innstilling. 
 

Vedtak i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 
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. 

 

 

PS 21/11 Prosjektleder orienterer. Referatsaker 

Behandling i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 13.04.2011  

Daglig leder Bård Aarnes orienterte om historikk og framtidige utfordringer for Inderøy 
kulturhus. 
 
Enhetsleder Reidun Huseth orienterte om kulturbygging i ny kommune, og Inger Lillesand, 
Midt-Nordisk kunstfestival, orienterte om arbeidet med prosjektet lys og lydsetting av 
Skarnsundbrua.   
 
Prosjektleder orienterte om: 
 Tilsagn om 14,6 mill. kr. fra KRD – søknadssum 19,7 mill. kr. 
 Arbeid med organisering av enhetene og innplassering av personell  
 Samkjøring av enhetene - administrasjonen har flyttet til nytt rådhus 
 Inderøy 2020  
 
Leder Ole Tronstad orienterte om arbeidet i arbeidsutvalget med reglementer. 
Problemstillinger tilknyttet reglementene ble diskutert. 



Avstemming 

 

Vedtak i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 
13.04.2011 

Informasjon fra leder og prosjektleder tas til orientering.  

 

RS 8/11 Mosvik kommunestyre 23.03.11 

RS 9/11 Mosvik formannskap 09.03.11 

RS 10/11 Inderøy formannskap 09.03.11 

RS 11/11 Inderøy kommunestyre 14.03.11 

 


