
 

Inderøy kommune  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus 

Dato: 31.08.2011 

Tidspunkt: 12:00  -  15:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP 
Eva Pauline Hedegart SP Leif Hjulstad SP 
Laila Roel AP Harald Ness AP 
Jostein Gjermstad FRP Terje Arnevik H 
Margareth Halle SV   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

    
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

  
 

Merknader 

 

 
 

Dessuten møtte: 

Navn  

Jon Arve Hollekim Rådmann 
Gunnar Winther Enhetsleder 

 
 
 
 
 



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

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ole Tronstad Leif Hjulstad       Laila Roel 
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 Saker til behandling  

PS 54/11 Nytt administrasjonsbygg - utsmykning trinn 2, uteområdet.  

PS 55/11 Tertialrapport.  Regnskaps og aktivitetsutvikling pr. 20.08.2011  

PS 56/11 Temasak  

PS 57/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker  

RS 5/11 Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas 
Horn 

 

PS 58/11 Ordføreren orienterer  

PS 59/11 Søknad om støtte til klubbhus/skistue Inderøy Skipark Gran  

PS 60/11 Lokale forhandlinger 2011 - ledere kap. 3.4.  

PS 61/11 Lokale forhandlinger 2011 - rådmann  

PS 62/11 Søknad om tilskudd til forprosjekt; Bygdebok allmenn del  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 54/11 Nytt administrasjonsbygg - utsmykning trinn 2, uteområdet. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Søknad:Inderøy kommune søker KORO om tilskudd til utsmykning av Inderøy rådhus trinn 2, 

uteområdet, basert på et kostnadsoverslag på kr. 450.000,- og en egenfinansiering på kr. 

300.000,-. 

 

2. Kommunes egenandel finansieres over disposisjonsfondet. 

 

3. Visjon for utsmykningen: 

a)Kunsten skal binde sammen uteområdet og kantine/inngangsparti visuelt og 

opplevelsesmessig og bidra til å skape helhet i området. 

b) Kunsten skal bygge bru mellom mennesker ved å bidra til glede, refleksjon og 

kommunikasjon. 

 

4. Kunstner 

Inderøy kommune ønsker en helhet i den totale utsmykningen av Inderøy Rådhus. Det 

overlates til utsmykkingskomiteen å gjøre endelig valg av kunstner. 

 

 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011: 

Leif Hjulstad foreslo slikt nytt pkt. 4: 

Kunstner. 
Inderøy kommune ønsker en helhet i den totale utsmykningen av Inderøy Rådhus. 
Det tas kontakt med Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted for å vurdere om det finnes noe av Nils 
Aas sine arbeider som kan brukes i uteområdet.  
Det overlates til utsmykkingskomiteen å gjøre endelig valg av kunstner. 

Avstemming: 

Pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. 
Pkt. 4.  Leif Hjulstad sitt forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

5. Søknad:Inderøy kommune søker KORO om tilskudd til utsmykning av Inderøy rådhus trinn 2, 

uteområdet, basert på et kostnadsoverslag på kr. 450.000,- og en egenfinansiering på kr. 

300.000,-. 

 

6. Kommunes egenandel finansieres over disposisjonsfondet. 

 

7. Visjon for utsmykningen: 



a)Kunsten skal binde sammen uteområdet og kantine/inngangsparti visuelt og 

opplevelsesmessig og bidra til å skape helhet i området. 

b)Kunsten skal bygge bru mellom mennesker ved å bidra til glede, refleksjon og 

kommunikasjon. 

        4. Kunstner 
Inderøy kommune ønsker en helhet i den totale utsmykningen av Inderøy Rådhus. 

              Det tas kontakt med Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted for å vurdere om det finnes noe av Nils  
              Aas sine arbeider som kan brukes i uteområdet.            
              Det overlates til utsmykkingskomiteen å gjøre endelig valg av kunstner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 55/11 Tertialrapport.  Regnskaps og aktivitetsutvikling pr. 20.08.2011 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Tertialrapporten tas til etterretning. 
 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 29.08.2011  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 29.08.2011: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 
 

 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 30.08.2011  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 30.08.2011: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 
 

 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Innstilling i Formannskapet - 31.08.2011: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 
 

 

 

Margareth Halle fratrådte møtet. 

PS 56/11 Temasak 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011: 

Rovas v/Ivar Vatn og Proneo v/Svein Larsen og orienterte.  

Møtet var lukket under orienteringen. 
 
Ordføreren ba om gruppemøte og møtet ble heva. 
Møtet ble satt etter 10 min. 
 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011: 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 

 

 

PS 57/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011  

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap august 2011 ble sendt pr. e-
post og lagt ut til gruppemøter. 
 



Rådmannen orienterte om 
- Kulturcampus 
- Budsjettrevisjon 
- Prosjektstatus – Vennaprosjektet – vannbåren varme - og energiløsning Inderøyheimen, 

Rådmannen ga signal om mulige overskridelser. 
- Tomtekjøp – henvendelse fra Brødrene Sundli A/S og Straumen Båtforening om kjøp av arealer. 
- INVEST – ansettelse av sekretær 

 
Jostein Gjermstad stilte spørsmål om GAP-prosjektet v/ungdomsskolen og næringsbygget på 
Ness. 
Rådmannen svarte på spørsmål. 
 
Omforent forslag vedr. RS 5/11 Ordførerstafett – kampanje for de sultrammede på Afrikas 
Horn: 
Inderøy kommune bevilger kr 1,- pr. innbygger til de sultrammede på Afrikas Horn. 
 
 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

- Redegjørelsen tatt til etterretning. 
- Vedr. pkt. om tomtekjøp:  Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Brødrene 

Sundli A/S om innløsning av arealer. 
- Vedr. RS 5/11 Ordførerstafett – kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn. 

Inderøy kommune bevilger kr 1,- pr. innbygger til de sultrammede på Afrikas Horn. 
. 

 

RS 5/11 Ordførerstafett - kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn 

  



Saker til behandling 

PS 58/11 Ordføreren orienterer 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011: 

Ordføreren orienterte om 

-Vegprosjekt skoleområdet Sakshaug skole 
-Bestillingstransport 
-Jernbane/E6 Steinkjer – Trondheim 
-Kommunens 1000 årsgave til Levanger kommune 
-Kommunestyrets møte den 05.09.2011 

Ida Stuberg orienterte om prosjekt «Mat i skolen».  Møtet ble lukket under orienteringen. 
  

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 

PS 59/11 Søknad om støtte til klubbhus/skistue Inderøy Skipark Gran 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 14/11 bevilges netto kr. 500.000,- til bygging av 

klubbhus/skistue på Gran med grunnlag i fremlagte planer og finansieringsplan. 

 
2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet, jfr. k.styresak 14/11. 

 

3. Det forutsettes at Inderøy IL bidrar med netto kr 620.000 til prosjektet og dugnad verdsatt til kr. 
700.000,-. 

 

4. Inderøy kommune, som eier av bygget, søker om spillemidler i samsvar med avtale mellom Inderøy 
kommune og Inderøy Idrettslag, datert 19. februar 2007.  

 
 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011: 

Anstein Lyngstad og Gisle Løseth fra Inderøy i.l. orienterte om planene om nytt 
klubbhus/skistue på Gran. 

Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 5: 

Rådmannen iverksetter vedtaket på grunnlag av foreliggende finansieringsplan. 
 



 
Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

5. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 14/11 bevilges netto kr. 500.000,- til bygging av 
klubbhus/skistue på Gran med grunnlag i fremlagte planer og finansieringsplan. 

 
6. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet, jfr. k.styresak 14/11. 

 

7. Det forutsettes at Inderøy IL bidrar med netto kr 620.000 til prosjektet og dugnad verdsatt til kr. 
700.000,-. 

 

8. Inderøy kommune, som eier av bygget, søker om spillemidler i samsvar med avtale mellom Inderøy 
kommune og Inderøy Idrettslag, datert 19. februar 2007.  

 

9. Rådmannen iverksetter vedtaket på grunnlag av foreliggende finansieringsplan. 

 

 

PS 60/11 Lokale forhandlinger 2011 - ledere kap. 3.4. 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammer og retningslinjer 
for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato settes til 01.05.2011.  
 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammer og retningslinjer 
for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato settes til 01.05.2011.  
 

 

PS 61/11 Lokale forhandlinger 2011 - rådmann 

Ordførerens forslag til vedtak 

 
Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor i 2011, og vedtar at 
rådmann i 1729 Inderøy kommune gis et lønnsoppgjør innenfor rammen av det kommunale 



oppgjøret for øvrig, dvs. 1,72 % med virkning fra 01.05.2011). Ordfører underskriver ny 
lønnsavtale for rådmann med virkning fra 01.05.2011.  

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011  

 

Avstemming: 

Ordførerens forslag enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor i 2011, og vedtar at 
rådmann i 1729 Inderøy kommune gis et lønnsoppgjør innenfor rammen av det kommunale 
oppgjøret for øvrig, dvs. 1,72 % med virkning fra 01.05.2011). Ordfører underskriver ny 
lønnsavtale for rådmann med virkning fra 01.05.2011.  
 

 

PS 62/11 Søknad om tilskudd til forprosjekt; Bygdebok allmenn del 

Rådmannens forslag til vedtak. 

 
1. Inderøy kommune gir tilskudd på kr 40.000 til gjennomføring av forprosjekt for Bygdebok 

allmenn del. 
2. Tilskuddet utbetales på grunnlag av regnskap. 
3. Tilskuddet dekkes av budsjettposten til formannskapets disposisjon. 
4. Spørsmålet om ytterligere kommunalt engasjement eller tilskudd til bygdeboksatsningen blir å 

ta opp til vurdering når forprosjektutredningen foreligger.  
 

 

Behandling i Formannskapet - 31.08.2011  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 31.08.2011 

1. Inderøy kommune gir tilskudd på kr 40.000 til gjennomføring av forprosjekt for Bygdebok 
allmenn del. 

2. Tilskuddet utbetales på grunnlag av regnskap. 
3. Tilskuddet dekkes av budsjettposten til formannskapets disposisjon. 
4. Spørsmålet om ytterligere kommunalt engasjement eller tilskudd til bygdeboksatsningen blir å 

ta opp til vurdering når forprosjektutredningen foreligger.  

 

 



 


