
 

Inderøy kommune  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: 1756 Formannskapet 

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus 

Dato: 02.11.2011 

Tidspunkt: 09:00  -  14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ida Stuberg SP Trine Berg Fines H 
Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP 
Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP 
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Jostein Gjermstad FRP   
    

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

Trond Bjørken AP 
 

Merknader 

 
 

Dessuten møtte: 

Navn  

Jon Arve Hollekim Rådmann 
Lars Daling Kommunalsjef 
Rune Venås Enhetsleder N-T fylkeskommune 
Reidun Huseth Enhetsleder kultur 
Åse Bergene Rektor Inderøy videregående skole 
Harald Einar Erichsen Enhetsleder/rektor Inderøy u-skole 
Baard Aarnes Kulturhussjef Inderøy kulturhus 
Kristin Volden Planlegger 



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

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ida Stuberg Christina Wolan   Signar Berger 
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Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Unntatt 

off. 

PS 1/11 Godkjenning kommunevalget 2011 - Retting  

PS 2/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen 
Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring. 

 

PS 3/11 Innherred Renovasjon IKS - ny selskapsavtale  

PS 4/11 PPT Inderøy og Leksvik IKS - ny selskapsavtale  

PS 5/11 Jostein Gjermstad - Søknad om fritak fra kommunale verv.  

PS 6/11 Valg av pensjonsleverandør for 1756 Inderøy kommune - 
anbudskonkurranse 

X 

PS 7/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker.  Særskilt 
orientering om:1.  Arbeidet med planstrategi.2.  Budsjett 2012 og 
økonomiplan 2012-20153. Administrativ organisering.4. Planer 
for kulturtiltak - kommunesammenslåing. 

 

PS 8/11 Ordføreren orienterer  

 

 

  



PS 1/11 Godkjenning kommunevalget 2011 - Retting 

Rådmannens forslag til vedtak 

Fremskrittspartiets tredje vararepresentant, Alexandra G. Halvorsen, er ikke valgbar til 
kommunestyret i Inderøy. 
 
De øvrige kandidatene flyttes opp på lista slik at partiet får 4 vararepresentanter i 
kommunestyreperioden. 
 
Fremskrittspartiets valgte representanter blir da slik: 
 
Nr Representantensnavn Fødselsår Krets 
1 Gjermstad, JosteinEirik 1955 Røra 
    
Nr  Vararepresentantensnavn Fødselsår Krets 
1 Berg, Ståle 1958 Sandvollan 
2 Petersen, SteinarGardT 1989 Sakshaug 
3 Sundfær, Kåre 1947 Sakshaug  
4 Johnsen, Torleif Andreas 1954 Sakshaug  
     
 

Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011  

Avstemming: 

Forslaget enstemmig. 
 

Innstilling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Fremskrittspartiets tredje vararepresentant, Alexandra G. Halvorsen, er ikke valgbar til 
kommunestyret i Inderøy. 
 
De øvrige kandidatene flyttes opp på lista slik at partiet får 4 vararepresentanter i 
kommunestyreperioden. 
 
Fremskrittspartiets valgte representanter blir da slik: 
 
Nr Representantensnavn Fødselsår Krets 
1 Gjermstad, JosteinEirik 1955 Røra 
    
Nr  Vararepresentantensnavn Fødselsår Krets 
1 Berg, Ståle 1958 Sandvollan 
2 Petersen, SteinarGardT 1989 Sakshaug 
3 Sundfær, Kåre 1947 Sakshaug  
4 Johnsen, Torleif Andreas 1954 Sakshaug  
 

 



PS 2/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen 

Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring. 

Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 31.10.2011  

Ordfører, som var på informasjonsmøtet 27.10.11, gjennomgikk konseptplanutredningen. 

Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling: 
Hovedutvalg Natur ber administrasjonen ta med følgende punkter i det videre arbeidet med 
høringsuttalelsen: 

 Røra som trafikknutepunkt 

 Forsering tunell Fleskhus – Røra 

 Utbyggingen må skje innen en kortere tidsramme enn angitt 

 Maksimumsprosjektet prioriteres 

 Vern av dyrkajord må hensyntas 

 Behovet for overføring av gods til bane 
 

Avstemming 

Enstemmig som forslag fremmet i møtet. 

Innstilling i 1756 Hovedutvalg Natur - 31.10.2011: 

Hovedutvalg Natur ber administrasjonen ta med følgende punkter i det videre arbeidet med 
høringsuttalelsen: 

 Røra som trafikknutepunkt 

 Forsering tunell Fleskhus – Røra 

 Utbyggingen må skje innen en kortere tidsramme enn angitt 

 Maksimumsprosjektet prioriteres 

 Vern av dyrkajord må hensyntas 

 Behovet for overføring av gods til bane 
 

Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011: 

Ordfører, som var på informasjonsmøtet 27.10.11, gjennomgikk konseptplanutredningen.  

Referat fra møte om oppfølging KVU Trondheim-Steinkjer på Stiklestad 27.10.11 ble delt ut i 
møtet. 
 
Ordføreren foreslo å ta med Hovedutvalg Natur sine punkter i det videre arbeidet med 
høringsuttalelsen: 

 
1. Røra som trafikknutepunkt  

2. Forsering tunell Fleskhus – Røra  

3. Utbyggingen må skje innen en kortere tidsramme enn angitt  

4. Maksimumsprosjektet prioriteres  

5. Vern av dyrkajord må hensyntas  

6. Behovet for overføring av gods til bane.  
 



Signar Berger foreslo punkt 6 slik: 
Behovet for overføring av gods til bane. Effektiv omlasting. 

Avstemming: 
Hovedutvalg Natur sitt vedtak med Signar Berger sitt forslag, enstemmig. 

 

Vedtak i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Formannskapet ber administrasjonen ta med følgende punkter i det videre arbeidet med 
høringsuttalelsen:  

1. Røra som trafikknutepunkt  

2. Forsering tunell Fleskhus – Røra  

3. Utbyggingen må skje innen en kortere tidsramme enn angitt  

4. Maksimumsprosjektet prioriteres  

5. Vern av dyrkajord må hensyntas  

6. Behovet for overføring av gods til bane. Effektiv omlasting.   
 

 

PS 3/11 Innherred Renovasjon IKS - ny selskapsavtale 

Prosjektleders forslag til vedtak 

Vedtaket om kommunesammenslåing mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy av 14.06.10, jfr. 
kongelig resolusjon, anses som et vedtak om eierskifte.  
 
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS, godkjenner 
1756 Inderøy ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2012. 
 
 

Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011: 

Ordføreren foreslo slik ordlyd av § 14, siste setning: 
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt 
vedtak. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt ordførerens endringsforslag enstemmig. 

Innstilling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Vedtaket om kommunesammenslåing mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy av 14.06.10, jfr. 
kongelig resolusjon, anses som et vedtak om eierskifte.  
 
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS, godkjenner 
1756 Inderøy ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2012 med følgende endring: 



Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt 
vedtak. 

 
 

PS 4/11 PPT Inderøy og Leksvik IKS - ny selskapsavtale 

Prosjektleders forslag til vedtak 

Vedtaket om kommunesammenslåing mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy av 14.06.10, jfr. 
kongelig resolusjon, anses som et vedtak om eierskifte. Eierandeler overdras til 1756 Inderøy 
kommune ihht. § 26: Eierskifte i Lov om Interkommunale selskaper. 
 
Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2012 for PPT Inderøy og Leksvik IKS godkjennes. 
 

Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011  

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 

Innstilling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Vedtaket om kommunesammenslåing mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy av 14.06.10, jfr. 
kongelig resolusjon, anses som et vedtak om eierskifte. Eierandeler overdras til 1756 Inderøy 
kommune ihht. § 26: Eierskifte i Lov om Interkommunale selskaper. 
 
Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2012 for PPT Inderøy og Leksvik IKS godkjennes. 
 

 

PS 5/11 Jostein Gjermstad - Søknad om fritak fra kommunale verv. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jostein Gjermstad gis, fra dags dato til og med juli 2012, midlertidig fritak fra vervet som 
kommunestyremedlem samt vervet som formannskapsmedlem og i tilsvarende 
personidentiske organer. 
 
Som nytt midlertidig medlem av kommunestyret trer inn Ståle Berg fra dags dato t.o.m. juli 
2012. 
 
For samme tidsrom velges nytt midlertidig medlem i formannskapet og tilsvarende 
personidentiske organ : 
 



Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011. 

Rådmannen trakk tredje avsnitt i forslag til vedtak.  

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med endring, enstemmig. 
 

Innstilling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Jostein Gjermstad gis, fra dags dato til og med juli 2012, midlertidig fritak fra vervet som 
kommunestyremedlem samt vervet som formannskapsmedlem og i tilsvarende 
personidentiske organer. 
 
Som nytt midlertidig medlem av kommunestyret trer inn Ståle Berg fra dags dato t.o.m. juli 
2012. 
 
 

PS 6/11 Valg av pensjonsleverandør for 1756 Inderøy kommune - 

anbudskonkurranse 

 

PS 7/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker.  Særskilt 

orientering om:1.  Arbeidet med planstrategi.2.  Budsjett 2012 og 

økonomiplan 2012-20153. Administrativ organisering.4. Planer for 

kulturtiltak - kommunesammenslåing. 

Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011  

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalgene og formannskap ble sendt pr. epost og 
lagt ut på gruppemøter samt notat av 26.10.11 – budsjett og økonomiplan 2012-2015, vedlagt 
en skjematisk (foreløpi) oversikt over salderingsutfordringen budsjett 2012 og strateginotat 
2012-2015. 
 
Rådmannen orienterte om prosjekt Kulturcampus - samarbeid skole, kulturhus, kultur. 
 
Enhetsleder Rune Venås, Nord-Trøndelag fylkeskommune, orienterte om samhandling om 
utvikling av Vennaområdet, Gyllen oppvekst – felles utviklingsplan. 
 
Rektor ved Inderøy v.g. skole orienterte om skolen, samarbeid og nye opplæringsarenaer. 
 
Enhetsleder/rektor ved Inderøy u-skole, Harald Einar Erichsen orienterte om mulige 
samarbeidsprosjekt. 
 
Rådmannen supplerte sin orientering slik: 
-Kulturcampus-saken.  Møtet var lukket under orienteringen. 
 
Rådmannen la fram slikt forslag til vedtak: 



Kultur-skolecampus.  Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning. 
Det iverksettes en mulighetsstudie omfattende en felles utviklingsplan, inkludert et 
skisseprosjekt Venna Nord. 
I denne sammenheng forseres en oppdatering av en utviklingsplan for Inderøy Ungdomsskole. 
Utredningen omfatter kantine, bibliotek, felles Black Box, realfagslokaliteter, hallflate, og 
oppgradering av lokaliteter for kulturskole mv. 
I samråd med Inderøy samfunnshus utredes eventuelt muligheten for å erstatte gjenværende 
funksjoner knyttet til Inderøy samfunnshus. 
Innholdsambisjonene må synliggjøres i den videre utredning. 
Formannskapet og hovedutvalg Folk orienteres fortløpende.  
 
-Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.  Notat av 26.10.11 ble gjennomgått. 
 
-Arbeidet med planstrategi.  Planlegger Kristin Volden orienterte om kommuneplanlegging. 
 
-Administrativ organisering – utsettes til folkevalgtopplæringen 16.11.11. 
 
Ordføreren stilte spørsmål om  
-utredning om krisesenter 
-felles barneverntjeneste 
 
Lena O. Heggstad stilte spørsmål om  
-Jarlegården, Steinkjer. 
 
Rådmannen svarte på spørsmålene. 

Avstemming: 

Rådmannens framlagte forslag enstemmig. 
 

Vedtak i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 
Kultur-skolecampus.  Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning. 
Det iverksettes en mulighetsstudie omfattende en felles utviklingsplan, inkludert et 
skisseprosjekt Venna Nord. 
I denne sammenheng forseres en oppdatering av en utviklingsplan for Inderøy Ungdomsskole. 
Utredningen omfatter kantine, bibliotek, felles Black Box, realfagslokaliteter, hallflate, og 
oppgradering av lokaliteter for kulturskole mv. 
I samråd med Inderøy samfunnshus utredes eventuelt muligheten for å erstatte gjenværende 
funksjoner knyttet til Inderøy samfunnshus. 
Innholdsambisjonene må synliggjøres i den videre utredning. 
Formannskapet og hovedutvalg Folk orienteres fortløpende.  
 
 



PS 8/11 Ordføreren orienterer 

Behandling i 1756 Formannskapet - 02.11.2011  

Ordføreren orienterte om 
- Frokostmøte med næringsdrivende i Straumen 
- Dialogmøte med SNK (Stiklestad nasjonale kultursenter) 
- Møte med daglig leder av Flyndra, Kroa produkter og ordføreren i Leksvik. 
- Møte i Namsos med Stortingspresidenten. 
- Møte med Den gyldne omvei. 
- Møte i Kultursmia 01.11.11. 
- Møte i politisk styringsgruppe i INVEST. 
- Innkomne innspill til budsjett 2012. 
- Møte med Sund Folkehøgskole vedr. utveksling av elever – søknad om støtte til å ta 

imot elever fra India. 
- Brev fra Pasient og brukerombudet vedr. pasient og brukertilfredshetspris. 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Vedtak i 1756 Formannskapet - 02.11.2011 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 

 


