
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 01.02.2012

Tidspunkt: 09:00  -  13:35

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP
Trine Berg Fines H Signar Tormod Berger AP
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP
Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Christina Wolan SP Petter Vesterås H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP
Ole Anders Iversen SP

Merknader:
Før møtet ble satt, var det orientering om
- landbruksmeldingen og forholdet til kommunene v/landbruksminister Lars Peder Brekk.
- pilotprosjektet; Dans i Nord-Trøndelag v/Anna Heggdal.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Lars Daling

Rådmann
Kommunalsjef



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Trine Berg Fines Harald Ness

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 1/12 Bevilgninger Inderøy Kirkelig Fellesråd 2012 og forslag til nye 
tjenesteytingsavtale Inderøy kirkelig fellesråd - Inderøy 
kommune

PS 2/12 Revidering av kommundelplan Straumen  2012- 2015, 1.gangs 
behandling

PS 3/12 Kulturplan 2013 - 2025 Inderøy kommune

PS 4/12 Nessjordet.  Avtale om feste og utnyttelse av areal mellom 
Inderøy kommune og Straumen båtforening.

PS 5/12 Inderøy Kulturhus - søknad om støtte til innkjøp av flygel

PS 6/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat

PS 7/12 Dans i Nord-Trøndelag.  Søknad om kommunal støtte til 
Kotreist Dansefestival 2012.

PS 8/12 Forespørsel om kjøp av kommunal grunn

PS 9/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

RS 1/12 Prioriteringsliste fra Inderøy kommune - Spillemidler 2012

PS 10/12 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 1/12 Bevilgninger Inderøy Kirkelig Fellesråd 2012 og forslag til nye 
tjenesteytingsavtale Inderøy kirkelig fellesråd - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale med Inderøy Kirkelige fellesråd godkjennes. 

2. Tilskudd til Inderøy kirkelige Fellesråd fastsettes til brutto 4,38 mill. kroner i 2012. (eks tjenesteyting 
mv 4,28 mill. kroner)

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012

Rådmannen endret pkt. 2 i forslag til vedtak slik:
Tilskudd til Inderøy kirkelige Fellesråd fastsettes til brutto 4,38 mill. kroner i 2012. (eks 
tjenesteyting mv 4,28 mill. kroner).  Tilleggsbevilgningen dekkes over ansvar 103, Reservert 
tilleggsbevilgninger (formannskapets disposisjonskonto).

Avstemming:

Rådmannens forslag,  med endring, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

1. Vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale med Inderøy Kirkelige fellesråd godkjennes. 

2. Tilskudd til Inderøy kirkelige Fellesråd fastsettes til brutto 4,38 mill. kroner i 2012. (eks 
tjenesteyting mv 4,28 mill. kroner). Tilleggsbevilgningen dekkes over ansvar 103, Reservert 
tilleggsbevilgninger (formannskapets disposisjonskonto).

PS 2/12 Revidering av kommundelplan Straumen  2012- 2015, 1.gangs 
behandling

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til kommunedelplan Straumen for 2012-2025 blir lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan og 
bygningslovens § 11-14.  Planutkastet består av kart og tekstdel med planbestemmelser.

I planutkastet er det lagt ut nye formål til bustadbygging, gang og sykkelvegar og sikringssonar 
for friluftsliv. 

Høyringsfristen er 01.04.2012.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Leder, Ole Anders Iversen, fremmet slikt tillegg til forslag til vedtak:

Berghaug på gnr 3 bnr 8 innarbeides som boligområde i planen med en – 1 - tomt, jfr. innspill fra 
Audhild og Tor Dahl. Arealet ligger i område med tett bebyggelse, er avgrenset mot veg og bolig vil ikke 
forringe kulturlandskapet.

Avstemming:

Lederens forslag:  Vedtatt med 10 stemmer, 1 stemte mot.
Rådmannens forslag med tillegg, enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Utkast til kommunedelplan Straumen for 2012-2025 blir lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan og 
bygningslovens § 11-14.  Planutkastet består av kart og tekstdel med planbestemmelser.

I planutkastet er det lagt ut nye formål til bustadbygging, gang og sykkelvegar og sikringssonar 
for friluftsliv. 

Berghaug på gnr 3 bnr 8 innarbeides som boligområde i planen med en – 1 - tomt, jfr. innspill fra 
Audhild og Tor Dahl. Arealet ligger i område med tett bebyggelse, er avgrenset mot veg og bolig vil ikke 
forringe kulturlandskapet.

Høyringsfristen er 01.04.2012.

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da han er onkel til søker av tomt og fratrådte 
møtet. Otte Vatn ble enstemmig erklært habil for behandling av saken og tiltrådte møtet igjen.

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

Utkast til kommunedelplan Straumen for 2012-2025 blir lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan og 
bygningslovens § 11-14.  Planutkastet består av kart og tekstdel med planbestemmelser.

I planutkastet er det lagt ut nye formål til bustadbygging, gang og sykkelvegar og sikringssonar 
for friluftsliv. 

Berghaug på gnr 3 bnr 8 innarbeides som boligområde i planen med en – 1 - tomt, jfr. innspill fra 
Audhild og Tor Dahl. Arealet ligger i område med tett bebyggelse, er avgrenset mot veg og bolig vil ikke 
forringe kulturlandskapet.

Høyringsfristen er 01.04.2012. 



PS 3/12 Kulturplan 2013 - 2025 Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arbeidet med kommunedelplan Kulturplan 2013-2025 foreslås i samsvar med vedlagte 
planprogram og framdriftsplan.

2. Oppstart av kulturplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

3. Kostnader vedrørende utarbeidelse av kulturplanen dekkes av prosjektmidler avsatt til 
samfunnsutviklingsprosjektet, Inderøy 2020.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012:

1. Arbeidet med kommunedelplan Kulturplan 2013-2025 foreslås i samsvar med vedlagte 
planprogram og framdriftsplan.

2. Oppstart av kulturplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

3. Kostnader vedrørende utarbeidelse av kulturplanen dekkes av prosjektmidler avsatt til 
samfunnsutviklingsprosjektet, Inderøy 2020.

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012 

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

1. Arbeidet med kommunedelplan Kulturplan 2013-2025 foreslås i samsvar med vedlagte 
planprogram og framdriftsplan.



2. Oppstart av kulturplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

3. Kostnader vedrørende utarbeidelse av kulturplanen dekkes av prosjektmidler avsatt til 
samfunnsutviklingsprosjektet, Inderøy 2020.

PS 4/12 Nessjordet.  Avtale om feste og utnyttelse av areal mellom Inderøy 
kommune og Straumen båtforening.

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Straumen Båtforening om feste og 
bruk av et areale regulert til småbåtanlegg på Nessjordet, formulert innenfor rammen av en 
festekontrakt, kan legges til grunn for en endelig avtale.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale og eventuelt godkjenne mindre endringer i 
forhold til forslaget.

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012:

Harald Ness tok opp spørsmål om sin habilitet til å behandle saken da han er medlem i 
båtforeningen og fratrådte møtet.  Han ble erklært habil til å behandle saken og tiltrådte møtet 
igjen.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

Vedlagte forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Straumen Båtforening om feste og 
bruk av et areal regulert til småbåtanlegg på Nessjordet, formulert innenfor rammen av en 
festekontrakt, kan legges til grunn for en endelig avtale.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale og eventuelt godkjenne mindre endringer i 
forhold til forslaget.

PS 5/12 Inderøy Kulturhus - søknad om støtte til innkjøp av flygel

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune er innstilt på og støtte kjøp av nytt konsertflygel i Inderøy kulturhus. 



2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte kommunalt engasjement/støtte innenfor en øvre ramme 

på kr. 125.000,- under forutsetning av delbidrag fra øvrige aktører, jfr. skisse til 

finansieringsplan.

3. Rådmannen gis fullmakt til å avklare og avtale eierskapet til flygelet.

4. Støtte til kjøp av flygel finansieres over ansvar 103 Reservert tileggsbevilgn (Formannskapets 

disposisjonskonto.)

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

1. Inderøy kommune er innstilt på og støtte kjøp av nytt konsertflygel i Inderøy kulturhus. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte kommunalt engasjement/støtte innenfor en øvre ramme 

på kr. 125.000,- under forutsetning av delbidrag fra øvrige aktører, jfr. skisse til 

finansieringsplan.

3. Rådmannen gis fullmakt til å avklare og avtale eierskapet til flygelet.

4. Støtte til kjøp av flygel finansieres over ansvar 103 Reservert tileggsbevilgn (Formannskapets 

disposisjonskonto.)

PS 6/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i «Tariffoppgjøret 2012 –
debattnotat» fra KS.

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

Formannskapet slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i «Tariffoppgjøret 2012 –
debattnotat» fra KS.

PS 7/12 Dans i Nord-Trøndelag.  Søknad om kommunal støtte til Kotreist 
Dansefestival 2012.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til Dans i Nord-Trøndelag til gjennomføring av Kortreist 

Dansefestival 2012.

2. Tilskuddet dekkes over ansvar 103 Reservert tileggsbev. (formannskapet til disp)

3. Under forutsetning av forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører, er Inderøy 

kommune innstilt på – på grunnlag av konkrete søknader - å videreføre støtte i kommende år.

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

1. Det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til Dans i Nord-Trøndelag til gjennomføring av Kortreist 

Dansefestival 2012.

2. Tilskuddet dekkes over ansvar 103 Reservert tileggsbev. (formannskapet til disp)

3. Under forutsetning av forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører, er Inderøy 

kommune innstilt på – på grunnlag av konkrete søknader - å videreføre støtte i kommende år.

PS 8/12 Forespørsel om kjøp av kommunal grunn

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det anses foreløpig ikke formålstjenlig å frigjøre/skille ut areal fra gnr. 135, bnr. 4 (Buchtrøa) og gnr. 
135, bnr. 99 for salg.



2. Det inngås forhandlinger med Reidun og Svein Jørum om en grensejustering/makeskifte mellom 
Jørums eiendom gnr. 135 bnr. 14 og kommunens eiendom gnr. 135 bnr. 99 med sikte på en samlet 
sett bedre arealløsning, jfr. målsetting beskrevet i saksframlegget. 

3. Rådmannens gis fullmakt til å inngå eventuell avtale med grunnlag i den prinsippskisse som er 
vedlagt. Pris fastsettes etter takst.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 31.01.2012

1. Det anses foreløpig ikke formålstjenlig å frigjøre/skille ut areal fra gnr. 135, bnr. 4 (Buchtrøa) og 
gnr. 135, bnr. 99 for salg.

2. Det inngås forhandlinger med Reidun og Svein Jørum om en grensejustering/makeskifte 
mellom Jørums eiendom gnr. 135 bnr. 14 og kommunens eiendom gnr. 135 bnr. 99 med sikte 
på en samlet sett bedre arealløsning, jfr. målsetting beskrevet i saksframlegget. 

3. Rådmannens gis fullmakt til å inngå eventuell avtale med grunnlag i den prinsippskisse som er 
vedlagt. Pris fastsettes etter takst.

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012

Harald Ness bad om gruppemøte.  Møtet ble satt igjen etter 5 min.

Harald Ness foreslo slikt nytt pkt. 4 i forslag til vedtak:
Formannskapet ber om at områdene 2 og 3 i på reguleringskartet vurderes i ft. Kommunal 
utnyttelse.  Hvis Inderøy kommune ikke finner å kunne utnytte arealene i løpet av ett år skal de 
vurderes solgt til boligfortetting.

Avstemming:

Harald Ness sitt forslag enstemmig.
Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

1. Det anses foreløpig ikke formålstjenlig å frigjøre/skille ut areal fra gnr. 135, bnr. 4 (Buchtrøa) og 
gnr. 135, bnr. 99 for salg.



2. Det inngås forhandlinger med Reidun og Svein Jørum om en grensejustering/makeskifte 
mellom Jørums eiendom gnr. 135 bnr. 14 og kommunens eiendom gnr. 135 bnr. 99 med sikte 
på en samlet sett bedre arealløsning, jfr. målsetting beskrevet i saksframlegget. 

3. Rådmannens gis fullmakt til å inngå eventuell avtale med grunnlag i den prinsippskisse som er 
vedlagt. Pris fastsettes etter takst.

4. Formannskapet ber om at områdene 2 og 3 på reguleringskartet vurderes i ft. kommunal 
utnyttelse.  Hvis Inderøy kommune ikke finner å kunne utnytte arealene i løpet av ett år, skal de 
vurderes solgt til boligfortetting.

PS 9/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012:
Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble sendt pr. e-post og lagt 
ut til gruppemøter.

Rådmannen supplerte den skriftlige orientering med
- Regnskapet for 2011
- Kjøkken og legekontor  i Mosvik
- MINT – Musikk i Nord-Trøndelag – framtidig organisering av fylkesmusikertjenesten på 

Innherred.  Lise Eriksen tok opp spørsmålet om sin habilitet til å delta i diskusjonen, da hun er 
samboer med leder i MINT, og fratrådte.  Hun ble erklært inhabil til å delta i diskusjonen.  
Rådmannen tar med seg de signaler som er gitt av formannskapet.        Lise Eriksen tiltrådte 
møtet igjen.

- Åsen boligfelt – forprosjekt og nye kostnadsoverslag.
- Lensmyra industriområde – forprosjektutredning.
- Kulturcampus/skolecampus – fellesprosjekt kommune/ungdomsskole – kulturhus –

fylkeskommune/videregående skole.
- Strategi for rentesikring.
- Inderøy 2020 – mulighetenes landbruk.  Søknad fra styringsgruppa om ekstrabevilgning på kr 

300.000,-.  Formannskapet godkjenner søknad om tilleggsbevilgning.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

Redegjørelsen tatt til orientering, samt godkjenning om tilleggsbevilgning på kr 300.000,- til 
Inderøy 2020.

RS 1/12 Prioriteringsliste fra Inderøy kommune - Spillemidler 2012



PS 10/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 01.02.2012:

Ordføreren orienterte om 
- politisk styringsgruppemøte INVEST
- representantskapsmøte Indre Trondheimsfjord havneråd.
- Nyttårsfeiringen – kommunesammenslåingen – takk til alle som har bidratt.
- Næringskonferanse i Inderøy den 6. mars – besøk av direktør i NHO.
- Ordfører og rådmann – Nyttårsbesøksrunde, sykehjemmene, skolene og barnehagene
- Møte i politisk og administrativ styringsgruppe INVEST – status prosjekt, felles 
   formannskapsmøte INVEST-kommunene til våren.
- Inderøy 2020 – styringsgruppe konstituert.
- Sentrumsutvikling Straumen.
- Ordfører var invitert til Ørland til Grand Prix sammen med innherredsordførerne.
- Frokostmøte med Næringsforeningen, 31.01.12.
- Status vedr. tildeling av polutsalg.
- Ordførerens handtering vedr. søknader om tildeling av tilskudd, gaver m.m.
- Veterinærvaktavtalen – endringer.
- «Jernrosen» - minnemonument 22. juli 2011.
- Samarbeidsavtaler Helse Nord-Trøndelag – representanter
- Mustrøparken – oppgradering.

Avstemming:

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 01.02.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.


