
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 07.03.2012

Tidspunkt: 09:00  -  15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP
Trine Berg Fines H Petter Vesterås 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

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP

Merknader: Før møtet ble satt, var det befaring på Røra – Lensmyra, Åsen og Salberg kirke.
I starten av møtet var Selberg arkitekter tilstede og presenterte en mulighetsstudie Lensmyra 
næringspark.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Gunnar Winther
Lars Daling

Rådmann
Enhetsleder plan/næring
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 Signar Berger
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Saker til behandling

PS 11/12 Planstrategi 2012-2016Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 2012-2025

PS 12/12 Oppstart av ny kommuneplan for Inderøy, samfunnsdel og 
arealdel.

PS 13/12 Sakshaugvegen.  Iverksetting.  Disponering av 
bevilgningsramme.

PS 14/12 Utviklingstiltak Muustrøparken

PS 15/12 Fordeling av tilskudd innen kulturområdet

PS 16/12 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler for Inderøy 
kommune

PS 17/12 Inderøy kommune - etiske regler

PS 18/12 Offentlig tjenestepensjon for folkevalgte

PS 19/12 Retningslinjer for mobiltelefon og andre elektroniske 
kommunikasjonstjenester

PS 20/12 Midtnordisk Kunstfestival. Kunst - i - festival. Søknad om 
tilskudd.

PS 21/12 Sund Folkehøgskole - søknad om tilskudd til prosjekt utveksling 
India - Inderøy

PS 22/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte.

PS 23/12 IKAs selskapsavtale - godkjenning

PS 24/12 Midtnordisk kunstfestival - søknad om støtte til markedsføring

PS 25/12 Inderøy kirkestue - søknad om garanti for lån.

PS 26/12 Nils Aas kunstverksted. Søknad om midler til forstudie

PS 27/12 Temasak: Transporttjeneste - orientering.



PS 28/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 29/12 Ordføreren orienterer

PS 30/12 Inderøy rådhus byggetrinn II - funksjoner og kostnader

PS 31/12 Boligtomter Røra.  Åsen boligfelt.  Nytt kostnadsoverslag

PS 32/12 Framtidig lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MINT) og 
distriktsmusikertjeneste i Inderøy



Saker til behandling

PS 11/12 Planstrategi 2012-2016Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
2012-2025

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

SV v/Mads Skaugen foreslo slikt tillegg under pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Hovedutvalg Natur ber om en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses 
togavgangene.  Dette er tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og 
fra kommunen.

Krf, AP, V, H og SP v/Ole Anders Iversen forslo under pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C 
Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.

Avstemming:

SV v/Mads Skaugen sitt forslag enstemmig.
Krf, AP, V, H og SP sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag med tillegg enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012
Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Otte Vatn foreslo slikt tillegg:
Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter

Harald Ness foreslo slikt tillegg:
Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Ragnar Nossum foreslo slikt tillegg:
Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.

Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag enstemmig.
Ragnar Nossum sitt forslag enstemmig.
Harald Ness sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag, med vedtatte tillegg, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter

Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Ordføreren foreslo følgende tillegg til rådmannens forslag:

Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter

Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.

Pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C Tiltaksplan for kommunale bygg:



Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012:

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter

Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.

Pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.

PS 12/12 Oppstart av ny kommuneplan for Inderøy, samfunnsdel og arealdel.

Rådmannens forslag til vedtak

Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012
Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.



Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Otte Vatn foreslo slikt tillegg: Det arrangeres et folkemøte i april/mai.

Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag med vedtatt tillegg enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012:

Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Det arrangeres et folkemøte i april/mai.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012:

Ordføreren foreslo slik endring av siste setning i rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess (folkemøte) og 

utarbeidelse av høringsutkast.  

Avstemming:

Rådmannens forslag, med ordførers endringsforslag siste setning, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess (folkemøte) og 
utarbeidelse av høringsutkast.  



PS 13/12 Sakshaugvegen.  Iverksetting.  Disponering av bevilgningsramme.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gjennomføres oppgradering av Sakshaugvegen fram til Solhaugen,  og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen innenfor en samlet ramme på 3,5 mill. kroner.

2. Endelig beslutning om oppgradering Solhaugen-Ås avventes inntil videre. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Izabela Vang bad om gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 10 minutter.

Krf, Sp, V og H v/Izabela Vang fremmet følgende endringsforslag:
Det gjennomføres oppgradering av hele Sakshaugvegen fram til Ås, og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen. 

Avstemming:

Rådmannens forslag:  0 stemmer
Izabela Vang sitt forslag: 11 stemmer

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Det gjennomføres oppgradering av hele Sakshaugvegen fram til Ås, og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen. 

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Leif Hjulstad foreslo at saken behandles i Kommunestyret 19.03.12.

Ordføreren foreslo slikt forslag til vedtak:
Det gjennomføres oppgradering av hele Sakshaugvegen fram til Ås, og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen. 

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag enstemmig.

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012:

Det gjennomføres oppgradering av hele Sakshaugvegen fram til Ås, og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen. 



PS 14/12 Utviklingstiltak Muustrøparken

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det bevilges kr. 362500,- brutto – kr. 290000,- eks mva – til opprustning av Muustrøparken i 
samsvar med foreslåtte planer.

2. Nettoutgiftene – kr. 290000,-  - finansieres over avsetninger til Inderøy 2020. 
(Sentrumsutviklingsmidler – Straumen)

3. Tiltakene gjennomføres innen 01.06.2012 i nært samarbeid med Muustrøparkens venner og 
ansvarlige for Ringstu.

4. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

5. Det bevilges kr. 362500,- brutto – kr. 290000,- eks mva – til opprustning av Muustrøparken i 
samsvar med foreslåtte planer.

6. Nettoutgiftene – kr. 290000,-  - finansieres over avsetninger til Inderøy 2020. 
(Sentrumsutviklingsmidler – Straumen)

7. Tiltakene gjennomføres innen 01.06.2012 i nært samarbeid med Muustrøparkens venner og 
ansvarlige for Ringstu.

8. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

9. Det bevilges kr. 362500,- brutto – kr. 290000,- eks mva – til opprustning av Muustrøparken i 
samsvar med foreslåtte planer.



10. Nettoutgiftene – kr. 290000,-  - finansieres over avsetninger til Inderøy 2020. 
(Sentrumsutviklingsmidler – Straumen)

11. Tiltakene gjennomføres innen 01.06.2012 i nært samarbeid med Muustrøparkens venner og 
ansvarlige for Ringstu.

12. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 15/12 Fordeling av tilskudd innen kulturområdet

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2012 vedtas.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2012 vedtas.

PS 16/12 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler for Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Framlagt forslag til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Inderøy kommune vedtas

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Signar Berg foreslo slik endring i pkt. 2, siste setning,  i Retningslinjer for tildeling av 
kulturmidler:
Virksomheten skal være allment tilgjengelig og tilstrebe universell utforming.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig, samt forslag på endring av pkt. i retningslinjene.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Framlagt forslag til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Inderøy kommune vedtas med 
følgende endring:
Pkt. 2, siste setning,  i Retningslinjer for tildeling av kulturmidler:



Virksomheten skal være allment tilgjengelig og tilstrebe universell utforming.

PS 17/12 Inderøy kommune - etiske regler

Rådmannens forslag til vedtak

Etiske regler for Inderøy kommune vedtas. 

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Ordføreren foreslo 
slikt tillegg: Det utarbeides etiske retningslinjer for folkevalgte til videre bearbeiding i 
formannskapet.
slik endring i overskrift:  Best i lag.

Avstemming:

Administrasjonsutvalgets enstemmig med ordførerens forslag til tillegg.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012

Etiske regler for Inderøy kommune vedtas med slikt tillegg: 
Det utarbeides etiske retningslinjer for folkevalgte til videre bearbeiding i formannskapet.

Endring i overskrift: Best i lag

PS 18/12 Offentlig tjenestepensjon for folkevalgte

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommunestyre vedtar å inngå avtale om offentlig tjenestepensjon for folkevalgte. 
Avtalen inngås med KLP og med de vilkår som særskilt gjelder for folkevalgte.  

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012

Inderøy kommunestyre vedtar å inngå avtale om offentlig tjenestepensjon for folkevalgte. 
Avtalen inngås med KLP og med de vilkår som særskilt gjelder for folkevalgte.  



PS 19/12 Retningslinjer for mobiltelefon og andre elektroniske kommunkasjonstjenester

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til retningslinjer for mobiltelefoner og andre elektroniske 
kommunikasjonstjenester vedtas med virkning fra 1.3.2012. 

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Avstemming:

Administrasjonsutvalgets tilråding enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Vedlagte forslag til retningslinjer for mobiltelefoner og andre elektroniske 
kommunikasjonstjenester vedtas med virkning fra 1.3.2012. 

PS 20/12 Midtnordisk Kunstfestival.  Kunst - i - festival. Søknad om tilskudd.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune støtter Kunst-i-festival med til sammen kr. 40.000.

1. Tilskudd kulturmidler – innenfor ramme 15.000
2. Ansvar 830 Fellesområde tileggsbev/Formannskapets disp 25.000

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Inderøy kommune støtter Kunst-i-festival med til sammen kr. 40.000.

3. Tilskudd kulturmidler – innenfor ramme 15.000
4. Ansvar 830 Fellesområde tileggsbev/Formannskapets disp 25.000

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.



PS 21/12 Sund Folkehøgskole - søknad om tilskudd til prosjekt utveksling India - Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune finner ikke å kunne gi tilsagn om finansiering av utvekslingsprosjekt som 
omsøkt.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Leif Hjulstad foreslo slikt tillegg til rådmannens forslag:
Formannskapet vil imidlertid kunne ta opp saken på nytt med en bevilgningsramme på kr 
50.000,- under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres av andre.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Leif Hjulstad sitt tillegg enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Inderøy kommune finner ikke å kunne gi tilsagn om finansiering av utvekslingsprosjekt som 
omsøkt.

Formannskapet vil imidlertid kunne ta opp saken på nytt med en bevilgningsramme på kr 
50.000,- under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres av andre.

PS 22/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012  med  kr. 400.000,-.

2. Dette finansieres slik:

a. Ansvar 830  Til formannskapets disposisjon kr. 250.000,-
b. Næringsfondet kr.   50.000,-
c. Fond Inderøy 2020 kr. 100.000,-

3. Det gis i tillegg en underskuddsgaranti på kr. 100.000,-. Rådmannen gis fullmakt til - med grunnlag i 
revisorbekreftet regnskap - å godkjenne utbetaling ved eventuell søknad om bruk av 
underskuddsgarantien. En eventuell utbetaling dekkes over ansvar 830 Til formannskapets 
disposisjon.

4. Rådmannen fastlegger detaljert budsjett.



Behandling i Styret for næringsfondet - 07.03.2012:

Otte Vatn tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er med i en 
arbeidsgruppe i tilknytning til InderøyFest.  Han ble erklært inhabil for behandling av saken og 
fratrådte møtet.

Trine Berg Fines foreslo saken utsatt til neste møte.

Avstemming:

Trine Berg Fines sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Styret for næringsfondet - 07.03.2012

Saken utsatt til neste møte.

Otte Vatn tiltrådte møtet igjen.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Otte Vatn tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er med i en 
arbeidsgruppe i tilknytning til InderøyFest.  Han ble erklært inhabil for behandling av saken og 
fratrådte møtet.

Ordføreren foreslo saken utsatt til neste møte.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Saken utsatt til neste møte.

PS 23/12 IKAs selskapsavtale - godkjenning

Rådmannens forslag til vedtak:

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 



Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

PS 24/12 Midtnordisk kunstfestival - søknad om støtte til markedsføring

Rådmannens forslag til vedtak

1. Midtnordisk Kunstfestival innvilges inntil kr 40.000 til markedsføring av festivalen i 
2012. 

2. Beløpet dekkes over ansvar 830 Reservert tilleggsbev/formannskapet.

3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

4. Midtnordisk Kunstfestival innvilges inntil kr 40.000 til markedsføring av festivalen i 
2012. 

5. Beløpet dekkes over ansvar 830 Reservert tilleggsbev/formannskapet.

6. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 25/12 Inderøy kirkestue - søknad om garanti for lån.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Stiftelsen Inderøy Kirkestue gis garanti for lån med 1,5 mill. kroner til utvidelse av lokaler for 
videre utleie til/bruk for Inderøy Kirkelige fellesråd.

2. Det forutsettes at fordelen av garantien reflekteres i husleie-/bruksavtalen med Inderøy Kirkelige 
fellesråd. Rådmannen godkjenner dokumentasjon. 



3. I henhold til kommunelovens § 51 er garanti for lån til virksomhet som drives av andre enn 
kommunen, betinget av statlig godkjenning.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Leif Hjulstad foreslo slikt pkt. 1:  Stiftelsen Inderøy Kirkestue gis garanti for lån med 3 
mill.kroner til utvidelse av lokaler for videre utleie/bruk for Inderøy Kirkelig fellesråd.

Rådmannens foreslo slikt nytt pkt. 2: 
Det forutsettes at fordelen av garantien reflekteres i husleie-/bruksavtalen med Inderøy 
Kirkelige fellesråd og kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd. Rådmannen godkjenner 
dokumentasjon. 

Avstemming:

Pkt.1:  Leif Hjulstad sitt forslag vedtatt med 7 stemmer, 2 stemte imot.
Pkt. 2: Rådmannens endringsforslag enstemmig.
Pkt. 3: Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012

4. Stiftelsen Inderøy Kirkestue gis garanti for lån med 3 mill. kroner til utvidelse av lokaler for 
videre utleie til/bruk for Inderøy Kirkelige fellesråd.

5. Det forutsettes at fordelen av garantien reflekteres i husleie-/bruksavtalen med Inderøy 
Kirkelige fellesråd og kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd. Rådmannen godkjenner 
dokumentasjon. 

6. I henhold til kommunelovens § 51 er garanti for lån til virksomhet som drives av andre enn 
kommunen, betinget av statlig godkjenning.

PS 26/12 Nils Aas kunstverksted. Søknad om midler til forstudie

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det bevilges kr. 30.000,- til Nils Aas Kunstverksted til en forstudie for videreutvikling av Nils Aas 
Kunstverksted.

2. Beløpet dekkes over ansvar 830 Reservert tilleggsbevilgning formannskapet

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

4. Det bevilges kr. 30.000,- til Nils Aas Kunstverksted til en forstudie for videreutvikling av Nils Aas 
Kunstverksted.

5. Beløpet dekkes over ansvar 830 Reservert tilleggsbevilgning formannskapet

6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 27/12 Temasak: Transporttjeneste - orientering.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012

Saken utgår.

PS 28/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap mars ble sendt som e-post 
og lagt ut til gruppemøter.

Rådmannen supplerte sin orientering med

- Regnskap 2011
- Møte med landbruksorganisasjoner, næringsliv og Den Gyldne omvei vedr. 

næringsutviklingsarbeidet.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 29/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Ordføreren orienterte om
- Møte med Fylkesrådet den 13.03.12.  Ordføreren refererte punkter som vil bli tatt opp.
- Næringskonferanse 06.03.12 med besøk av leder av NHO.
- Inderøy 2020 
- Notat fra Steinkjer kommune vedr. prosjekt - Framtidas eldreomsorg.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 30/12 Inderøy rådhus byggetrinn II - funksjoner og kostnader

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy rådhus byggetrinn II gjennomføres med utgangspunkt i framlagt planskisse alt. 4 og 
innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kroner inklusive mva.

Revidert øvre kostnadsramme for prosjektet Inderøy rådhus med familiesenter økes fra 33,5 
mill. kroner til 38,0 mill. kroner inklusive mva. (30,4 mill. inkl mva) 

Netto utgiftsøkning – i alt 3,6 mill. kroner – finansieres ved lånopptak.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet herunder inngå avtale med politiet om 
leieavtale i helsebygget. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.03.2012

Inderøy rådhus byggetrinn II gjennomføres med utgangspunkt i framlagt planskisse alt. 4 og 
innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kroner inklusive mva.

Revidert øvre kostnadsramme for prosjektet Inderøy rådhus med familiesenter økes fra 33,5 
mill. kroner til 38,0 mill. kroner inklusive mva. (30,4 mill. inkl mva) 

Netto utgiftsøkning – i alt 3,6 mill. kroner – finansieres ved lånopptak.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet herunder inngå avtale med politiet om 
leieavtale i helsebygget. 

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin tilråding enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 07.03.2012

Inderøy rådhus byggetrinn II gjennomføres med utgangspunkt i framlagt planskisse alt. 4 og 
innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kroner inklusive mva.

Revidert øvre kostnadsramme for prosjektet Inderøy rådhus med familiesenter økes fra 33,5 
mill. kroner til 38,0 mill. kroner inklusive mva. (30,4 mill. inkl mva) 

Netto utgiftsøkning – i alt 3,6 mill. kroner – finansieres ved lånopptak.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet herunder inngå avtale med politiet om 
leieavtale i helsebygget. 

PS 31/12 Boligtomter Røra.  Åsen boligfelt.  Nytt kostnadsoverslag

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tomtefeltet Åsen – Røra – legges ut på anbud i samsvar med beskrevne planer.

2. Endelig beslutning om utbygging – eller omfang av utbygging – tas etter at anbudsrunden er 
gjennomført.

3. Det inngås nødvendige avtaler med privat eier i feltet om tilgang til arealer, makeskifte og 
kostnadsdeling.



Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

4. Tomtefeltet Åsen – Røra – legges ut på anbud i samsvar med beskrevne planer.

5. Endelig beslutning om utbygging – eller omfang av utbygging – tas etter at anbudsrunden er 
gjennomført.

6. Det inngås nødvendige avtaler med privat eier i feltet om tilgang til arealer, makeskifte og 
kostnadsdeling.

PS 32/12 Framtidig lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MINT) og 
distriktsmusikertjeneste i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Det nedsettes et forhandlingsutvalg med representanter fra INVEST-kommunene, ledet av 
rådmannen i Inderøy kommune.

Utvalgets oppdrag er å forhandle med fylkeskommunen med sikte på å inngå avtale vedr. 
framtidig distriktsmusikerordning, lokalisert til Inderøy.

Fylkeskommunens Utkast til samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune om distriktsmusikergruppe Inderøy  og Mulighetsstudie for framtidig 
lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) og distriktsmusikertjeneste i Inderøy kan danne 
grunnlaget for forhandlingene.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Lise Eriksen tok opp spørsmål om sin habilitet for behandling av saken da hun er samboer med 
leder av MINT. Hun ble erklært inhabil for behandling av saken og fratrådte møtet.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012

Det nedsettes et forhandlingsutvalg med representanter fra INVEST-kommunene, ledet av 
rådmannen i Inderøy kommune.



Utvalgets oppdrag er å forhandle med fylkeskommunen med sikte på å inngå avtale vedr. 
framtidig distriktsmusikerordning, lokalisert til Inderøy.

Fylkeskommunens Utkast til samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune om distriktsmusikergruppe Inderøy  og  Mulighetsstudie for framtidig 
lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) og distriktsmusikertjeneste i Inderøy kan danne 
grunnlaget for forhandlingene.

Lise Eriksen tiltrådte møtet igjen.


