
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: 1756 Hovedutvalg Folk
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Dato: 29.11.2011
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Geir Tore Strand AP
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Randi Løkken AP Harald Ness AP
Trond Bjørken AP Karen Wiik Langfjæran SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Mads Nervik AP
Tove Wang AP
Liv-Inger Kvam Frøseth AP
Terje Arnevik H

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.

______________________ ______________________ _______________________
Ragnar Nossum Liv Inger Kvam Frøseth   Arne Bragstad Rannem
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off.

PS 4/11 Reglementer 1756 Inderøy - diverse råd og utvalg

PS 5/11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

PS 6/11 Mosvik skole - forprosjekt ombygging

PS 7/11 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019

PS 8/11 Boligsosial handlingsplan - høringsutkast.

PS 9/11 Planstrategi for 1756 Inderøy 2012-2016.Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016.

PS 10/11 Ambulerende skjenkebevilling 2012 - 2015

PS 11/11 Selskapsavtale Innherred interkommunale legevakt IKS

PS 12/11 1756 Inderøy - midlertidig delegasjon

PS 13/11 Møteplan 2012 for styrer, råd, utvalg og nemnder

PS 14/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 15/11 Ordføreren orienterer

PS 16/11 Skjenkebevillinger 2012 - 2015

PS 17/11 Salgsbevillinger alkohol 2012-2015

PS 4/11 Reglementer 1756 Inderøy - diverse råd og utvalg

Prosjektleders forslag til vedtak:

Reglement for Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Ungdomsrådet og folkevalgtes 
innsynsrett, vedtas som vist i vedlegg til saken.



Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Otte Vatn foreslo slik endring i reglement for Eldrerådet:
Eldres Råd utvides fra 5 til 6 medlemmer.

Avstemming:

Prosjektleders, samt Otte Vatn sitt forslag, enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Reglement for Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Ungdomsrådet og folkevalgtes 
innsynsrett, vedtas som vist i vedlegg til saken, men med slik endring i reglement for 
Eldrerådet: Eldres Råd utvides fra 5 til 6 medlemmer.

PS 5/11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011:

SV v/Mads Skaugen foreslo slikt nytt pkt. 8:
Kommunestyret ber om en utredning av boligbygging for førsteetablerere under 35 år.  
Hensikten er å øke bolyst i Inderøy kommune, og å hindre at ungdom fryses ut av 
boligmarkedet.

SP v/Ingrid Melhus foreslo slikt tillegg til pkt. 8.7 Eiendom tekniske tjenester:

Forprosjektet for Sakshaugvegen skal omfattes hele Sakshaugvegen fra Gruva til Ås.

Rådmannen forslag til betalingssatser for saksbehandling og tilsyn etter plan- og 
bygningsloven, gjeldende fra 01.01.2012, erstattes med nytt forslag, framlagt i møtet.

Izabela Vang foreslo slikt pkt. 7:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen.  Eiendomsskattesatsen for verker og bruk er 2 promille i «gamle Inderøy 1729» og 
7 promille i «gamle Mosvik 1723».  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. 
og 15.09. i skatteåret. 

Avstemming:
Pkt. 1: Enstemmig med de endringer som er fremkommet i møtet.
Pkt. 2: Enstemmig med de endringer som er fremkommet i møtet.
Pkt. 3: Enstemmig med de endringer som er fremkommet i møtet.
Pkt. 4: Enstemmig.
Pkt. 5: Enstemmig med de endringer som er fremkommet i møtet.
Pkt. 6: Enstemmig.



Pkt. 7: Izabela Vang sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Nytt pkt. 8:  Mads Skaugen sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2012 vedtas slik det fremgår av prosjektleders 
fremlagte forslag av 16. november 2011 med de endringer som er fremkommet i 
møtet.

2. Budsjett 2012 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene med de endringer som er fremkommet i møtet:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Rådmann, stab og støtte
- Næring og Plan
- Oppvekst
- Helse og sosial
- Kultur
- Kommunalteknikk
- Vann og avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med prosjektleders budsjettforslag. 
Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan med de endringer som er 
fremkommet i møtet. 

4. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2012. Marginavsetning i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

5. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 
2012 slik det fremgår av vedlegg: «gebyr- og betalingssatser 2012» med de endringer 
som er fremkommet i møtet. 

6. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og 
bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk er 2 promille i «gamle 
Inderøy 1729» og 7 promille i «gamle Mosvik 1723». Eiendomsskatten skal betales i tre 
terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.



8. Kommunestyret ber om en utredning av boligbygging for førsteetablerere under 35 år.  
Hensikten er å øke bolyst i Inderøy kommune, og å hindre at ungdom fryses ut av 
boligmarkedet.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Siv Furunes foreslo:
Elevavgift Kulturskole, rabattordning videreføres og ventelisteordning avvikles.

Mads Nervik foreslo ang. seniorpolitikk, tiltaksdelen, aldersgruppen 62-67 år, hel stilling:
Dagens ordning i 1729 Inderøy, 10 dager fri med lønn, videreføres.

Avstemming:
Siv Furunes sitt forslag falt mot 6 stemmer.

Mads Nervik sitt forslag falt mot 6 stemmer.

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

9. Inderøy kommunes budsjett for år 2012 vedtas slik det fremgår av prosjektleders 
fremlagte forslag av 16. november 2011.

10. Budsjett 2012 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Rådmann, stab og støtte
- Næring og Plan
- Oppvekst
- Helse og sosial
- Kultur
- Kommunalteknikk
- Vann og avløp

11. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med prosjektleders budsjettforslag. 
Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 

12. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2012. Marginavsetning i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

13. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 
2012 slik det fremgår av vedlegg: «gebyr- og betalingssatser 2012». 



14. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

15. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og 
bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille i «gamle Inderøy 1729» og 
7 promille i «gamle Mosvik 1723». Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 
15.06. og 15.09. i skatteåret.

PS 6/11 Mosvik skole - forprosjekt ombygging

Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Forprosjekt Mosvik skole – tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg - godkjennes med en 
kostnadsramme på kr. 21,5 mill. kr..

Rådmann delegeres myndighet til å gjennomføre prosjektet innenfor gitt kostnadsramme, og
med ferdigstillelse av prosjektet innen 1.juni 2013.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Forprosjekt Mosvik skole – tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg - godkjennes med en 
kostnadsramme på kr. 21,5 mill. kr..

Rådmann delegeres myndighet til å gjennomføre prosjektet innenfor gitt kostnadsramme, og 
med ferdigstillelse av prosjektet innen 1.juni 2013.



PS 7/11 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012 - 2019

Behandling i Kommunestyre 1756 Inderøy - 16.11.2011

Signar Berger bad om gruppemøte og møtet ble heva.
Møtet ble satt etter 5 min og lunsj.

Lise Eriksen foreslo slike endringer i planen som følger vedlagt.

Ragnar Nossum bad om gruppemøte og møtet ble heva.  Møtet ble satt igjen etter 5 minutt.

Otte Vatn foreslo at saken sendes tilbake til Hovedutvalg Folk, vedlagt framlagte 
endringsforslag.

Avstemming:

Otte Vatn sitt utsettelsesforslag enstemmig.

Vedtak i Kommunestyre 1756 Inderøy - 16.11.2011

Saken sendes tilbake til Hovedutvalg Folk, vedlagt framlagte endringsforslag.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011:

AP v/Geir Tore Strand foreslo slike endringer i planen:
1)
6.2.2 Forebygging s. 18
Hovedmål:
Vi skal utrede behovet for egen frisklivssentral.
Forslag:
Vi skal utrede behovet for lærings- og mestringssenter og/eller frisklivssentral – i Invest 
samarbeidet.

2)
6.2.3 Rehabilitering og habilitering s. 19

Vi har opprettet koordineringsteam der dette er nødvendig for at brukeren skal sikres 
koordinerte tjenester.
Forslag: 
Alle som har behov for det får utarbeidet IP.

3)

6.2.4 Ernæring/kosthold/aktivitet s. 20

Forslag til nytt resultatmål:
Kostholdsveiledning for hjemmeboende eldre er styrket.

Forslag til nytt resultatmål;
Fullverdig kjøkken med varm mat opprettholdes ved begge sykehjemmene i kommunen.



4)
6.3.3 Sykehjem s. 23

Vi har et skjermet botilbud for personer med demenssykdom ved begge sykehjemmene.
Forslag:
Vi har et tilrettelagt botilbud for personer med demenssykdom ved begge sykehjemmene.

5)

Personell s. 9

For å lykkes er vi helt avhengig av god, tydelig og tilstedeværende ledelse, tilstrekkelig 
rekruttering, kompetanseheving, trygge fagmiljø og størst mulig stillingsandeler 
for de som ønsker det.
Forslag til formulering:
For å lykkes er vi helt avhengig av god, tydelig og tilstedeværende ledelse, tilstrekkelig 
rekruttering, kompetanseheving, trygge fagmiljø og tilrettelagte turnusordninger med 100 % 
stillingsandeler for de som ønsker det. 

6)
Forslag – tilleggspunkt:

Brukerorganisasjoner er representert i forbindelse med utarbeidelse av planer.

Ragnhild Kjesbu foreslo slik endring i pkt. 1. Om plandokumentet, i andre avsnitt:
Målet med planen er å klargjøre hvilke utfordringer Inderøy kommune står overfor på kort og 
lengre sikt.

Leder bad om gruppemøte og møtet vart heva.

Møtet ble satt igjen etter 10 min.

Avstemming:

Arbeiderpartiets forslag:
Pkt. 1:  Enstemmig.
Pkt. 2:  Falt, 5 stemmer for og 6 stemmer mot.
Pkt. 3:  Falt, 5 stemmer for og 6 stemmer mot.
Pkt. 3, andre avsnitt: Vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Pkt. 4:  Enstemmig.
Pkt. 5:  Falt, 5 stemmer for og 6 stemmer mot.
Pkt. 6:  Falt, 5 stemmer for og 6 stemmer mot.

Ragnhild Kjesbu sitt forslag enstemmig.

Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Vedlagte forslag til kommunedelplan for helse- og omsorg 2012 – 2019 vedtas som plan for 
1756 Inderøy med slike endringer:



6.2.2 Forebygging s. 18
Hovedmål:
Vi skal utrede behovet for lærings- og mestringssenter og/eller frisklivssentral – i Invest 
samarbeidet.

6.2.4 Ernæring/kosthold/aktivitet s. 20

Nytt resultatmål;
Fullverdig kjøkken med varm mat opprettholdes ved begge sykehjemmene i kommunen.

6.3.3 Sykehjem s. 23

Vi har et tilrettelagt botilbud for personer med demenssykdom ved begge sykehjemmene.

Pkt. 1. Om plandokumentet, andre avsnitt:
Målet med planen er å klargjøre hvilke utfordringer Inderøy kommune står overfor på kort og 
lengre sikt.

Tiltak besluttes i forbindelse med årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan.

PS 8/11 Boligsosial handlingsplan - høringsutkast.

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte høringsutkast til boligsosial handlingsplan 2012 – 18 sendes ut på høring til 
brukerorganisasjoner og andre interessenter, med høringsfrist 20. januar 2012.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Otte Vatn foreslo: Høringsfrist 10. februar 2012

Avstemming:

Prosjektleders forslag samt Otte Vatn sitt endringsforslag enstemmig.

Vedtak i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Vedlagte høringsutkast til boligsosial handlingsplan 2012 – 18 sendes ut på høring til 
brukerorganisasjoner og andre interessenter, med høringsfrist 10. februar 2012.

PS 9/11 Planstrategi for 1756 Inderøy 2012-2016.Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011



Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Siden vedlagt dokument er både utkast til planstrategi og planprogram, må det gjøres to 
vedtak i saken:

1. Utkast til planstrategi for nye 1756 Inderøy for perioden 2012-2016 sendes på 
høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 10-1, kommunal planstrategi.

2. Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016 
sendes på høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 11-14, høring av 
planforslaget. 

Det gis seks ukers høringsfrist.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Det ble av utvalget foreslått høringsfristen ble forlenget med to uker.

Avstemming:

Prosjektleders forslag, samt forslag om forlengelse av høringsfrist,  enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Siden vedlagt dokument er både utkast til planstrategi og planprogram, må det gjøres to 
vedtak i saken:

3. Utkast til planstrategi for nye 1756 Inderøy for perioden 2012-2016 sendes på 
høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 10-1, kommunal planstrategi.

4. Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016 
sendes på høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 11-14, høring av 
planforslaget. 

Det gis åtte ukers høringsfrist.

PS 10/11 Ambulerende skjenkebevilling 2012 - 2015

Prosjektleders forslag til vedtak:

Under forutsetning av at lensmannen og kommunens sosialtjeneste ikke har vesentlige 
merknader, opprettes det med hjemmel i alkohollovens § 4-5, tre ambulerende 
skjenkebevillinger for leilighetsvis skjenking av øl, vin og brennevin i sluttede selskaper.



Skjenking kan foregå slik:
For øl og vin: kl. 13.00 – kl. 01.00
For brennevin: kl. 13.00 – kl. 24.00

Bevillingen gjelder fra 01.01.2012 – 31.12.2015.

Som avgift kreves pr. gang (p.t. kr 250,-) som fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Under forutsetning av at lensmannen og kommunens sosialtjeneste ikke har vesentlige 
merknader, opprettes det med hjemmel i alkohollovens § 4-5, tre ambulerende 
skjenkebevillinger for leilighetsvis skjenking av øl, vin og brennevin i sluttede selskaper.

Skjenking kan foregå slik:
For øl og vin: kl. 13.00 – kl. 01.00
For brennevin: kl. 13.00 – kl. 24.00

Bevillingen gjelder fra 01.01.2012 – 31.12.2015.

Som avgift kreves pr. gang (p.t. kr 250,-) som fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2.

PS 11/11 Selskapsavtale Innherred interkommunale legevakt IKS

Prosjektleders forslag til vedtak

Selskapsavtale for Innherred interkommunale legevakt IKS vedtas som vist i vedlegg 1.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.



Innstilling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Selskapsavtale for Innherred interkommunale legevakt IKS vedtas som vist i vedlegg 1.

PS 12/11 1756 Inderøy - midlertidig delegasjon

Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

1. Delegasjonsreglement, finansreglement, økonomireglement og instruks for rådmannen 
for 1729 Inderøy, vedtas som midlertidige reglementer for 1756 Inderøy fra 01.01.2012, 
med de tilpasninger som er vedtatt i reglementer for 1756 Inderøy for kommunestyret 
og øvrige råd og utvalg.

2. Det fremmes sak om oppdatering av reglementene med sikte på ferdigbehandling 
våren 2012.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

3. Delegasjonsreglement, finansreglement, økonomireglement og instruks for rådmannen 
for 1729 Inderøy, vedtas som midlertidige reglementer for 1756 Inderøy fra 01.01.2012, 
med de tilpasninger som er vedtatt i reglementer for 1756 Inderøy for kommunestyret 
og øvrige råd og utvalg.

4. Det fremmes sak om oppdatering av reglementene med sikte på ferdigbehandling 
våren 2012.

PS 13/11 Møteplan 2012 for styrer, råd, utvalg og nemnder

Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Mads Skaugen foreslo å flytte Kommunestyremøtene fortrinnsvis mandager.



Avstemming:

Rådmannens forslag med Mads Skaugen sitt endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Framlagte forslag til møteplan 2012 vedtas med slike endringer:
Kommunestyremøtene flyttes fortrinnsvis mandager.

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Mads Nervik foreslo å flytte kommunestyremøtene fortrinnsvis til mandager.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Mads Nervik sitt endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Framlagte forslag til møteplan 2012 vedtas med slik endring:
Kommunestyremøtene flyttes fortrinnsvis mandager.

PS 14/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Prosjektleder skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble sendt som e-post og lagt 
ut til gruppemøter. Prosjektleder orienterte/supplerte sin skriftlige orientering med 
gjennomgang av punktene i orienteringen.

Otte Vatn stilte spørsmål vedr. arbeidet med forebygging av antisosial adferd blant elevene i 
Inderøy kommune.
Rådmannen svarte.

Rådmannen orienterte om
- Avtaler mot Helseforetaket – i INVEST-regi.
- DMS – ny vertskommuneavtale.
- Barnehagetilbudet

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 15/11 Ordføreren orienterer

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Saken utgår.

PS 16/11 Skjenkebevillinger 2012 - 2015

Prosjektleders forslag til vedtak

Eksisterende skjenkebevillinger, gitt for perioden 2008-2011,  forlenges til 31.05.2012. 
Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i kommunestyret før 01.04.2012.

Videreføring av eksisterende skjenkebevillinger gis under forutsetning av at:

 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven.

 Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8. 

Bevillingen videreføres for følgende bevillingshavere:

 Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy

 Slapgaard AS/Jægtvolden Fjordhotel

 Berg Gård

 Øyna Parken AS

 Inderøyhallen AL

 Strømnes v/Margarete Uddu

 Husfrua AS

 Gulburet

 Kaffebar’n

 Jækta Fjordstue

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Eksisterende skjenkebevillinger, gitt for perioden 2008-2011,  forlenges til 31.05.2012. 
Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i kommunestyret før 01.04.2012.

Videreføring av eksisterende skjenkebevillinger gis under forutsetning av at:

 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven.

 Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8. 

Bevillingen videreføres for følgende bevillingshavere:

 Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy

 Slapgaard AS/Jægtvolden Fjordhotel



 Berg Gård

 Øyna Parken AS

 Inderøyhallen AL

 Strømnes v/Margarete Uddu

 Husfrua AS

 Gulburet

 Kaffebar’n

 Jækta Fjordstue

PS 17/11 Salgsbevillinger alkohol 2012-2015

Prosjektleders forslag til vedtak:

Eksisterende salgsbevillinger gitt for perioden 2008 – 2011 i 1729 Mosvik og 1723 Inderøy, 
forlenges til 31.05.2012.  Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i 
kommunestyret før 01.04.2012. 

Videreføring av eksisterende salgsbevillinger forutsetter at:

 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven

 Internkontroll er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8.

Bevillingen forlenges for følgende bevillingshavere:

 Ica Nær Inderøy 

 Bunnpris Røra AS

 Coop Prix Sandvollan

 Coop Marked Utøy

 Coop Prix Straumen

 Inderøy Forbruksforening

 Coop Marked Mosvik

 Inderøy Gårdsbryggeri DA

Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Eksisterende salgsbevillinger gitt for perioden 2008 – 2011 i 1729 Mosvik og 1723 Inderøy, 
forlenges til 31.05.2012.  Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i 
kommunestyret før 01.04.2012. 

Videreføring av eksisterende salgsbevillinger forutsetter at:

 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven



 Internkontroll er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8.

Bevillingen forlenges for følgende bevillingshavere:

 Ica Nær Inderøy 

 Bunnpris Røra AS

 Coop Prix Sandvollan

 Coop Marked Utøy

 Coop Prix Straumen

 Inderøy Forbruksforening

 Coop Marked Mosvik

 Inderøy Gårdsbryggeri DA


