
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 19.03.2012

Tidspunkt: 13:30 -  14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan 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.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader:  Ordføreren orienterte om
-Bærekraftige velferdstjenester Invest – leder av Hovedutvalg Folk deltar i arbeidsgruppe.
-Forhandlinger mellom Flyndra AS og Kroa Produkter om overtakelse av Kroa sin avdelingen  i Mosvik.
-Prosjekt skog.
-Møtet i Inderøy med Fylkesrådet den 13.03.12, samt omvisning i Straumen sentrum.

Dessuten møtte:

Navn

Lars Daling
Finn Madsen

Kommunalsjef
Kommunalsjef



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Harald Ness Christina Wolan

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 33/12 Desserto AS - Søknad om serveringsbevilling

PS 34/12 Desserto AS - Søknad om skjenkebevilling

PS 35/12 Tilleggssak: Bygging av gjennomgangsboliger for 
flyktninger.Revidert kostnadsramme.



Saker til behandling

PS 33/12 Desserto AS - Søknad om serveringsbevilling

Rådmannens forslag til vedtak

1. Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader gis 
serveringsbevilling for Desserto AS i Krobygget, Røravegen 591, jfr. vedlegg. Det forutsettes 
videre at bedriften er ferdig registrert før oppstart. Serveringsstedets åpningstid settes til; 
mandag – torsdag kl 10.00 – 19.00 med unntak av månedene juni, juli og august da 
åpningstiden er kl 10.00 – 22.00, fredag og lørdag kl 10.00 – 23.00, sluttede lag til kl 02.00.

2. Anne Bettum f. 14.03.59, godkjennes som styrer.
3. Anne Bettum f. 14.03.59 må dokumentere bestått etablererprøve senest 60 dager etter 

oppstart av serveringsstedet.

Behandling i Formannskapet - 19.03.2012

Ordfører foreslo i pkt. 1: 
….åpningstiden er kl 10.00 – 22.00, fredag, lørdag og søndag kl 10.00 – 23.00, sluttede lag til kl 
02.00.

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt ordførerens forslag, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 19.03.2012

1. Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader gis 
serveringsbevilling for Desserto AS i Krobygget, Røravegen 591, jfr. vedlegg. Det forutsettes 
videre at bedriften er ferdig registrert før oppstart. Serveringsstedets åpningstid settes til; 
mandag – torsdag kl 10.00 – 19.00 med unntak av månedene juni, juli og august da 
åpningstiden er kl 10.00 – 22.00, fredag, lørdag og søndag kl 10.00 – 23.00, sluttede lag til kl 
02.00.

2. Anne Bettum f. 14.03.59, godkjennes som styrer.
3. Anne Bettum f. 14.03.59 må dokumentere bestått etablererprøve senest 60 dager etter 

oppstart av serveringsstedet.

PS 34/12 Desserto AS - Søknad om skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at;
1. Høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.
2. Desserto AS er registrert med organisasjonsnummer.
3. Stedfortreder består kunnskapsprøven om alkoholloven.
4. Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 

gis i medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – 1-7c, 3-1 annet ledd, og kap. 4 §§ 4.1 – 4.4, 
skjenkebevilling i tidsommet tom. 31.05.2012. Søknaden blir behandlet på nytt etter at 



Ruspolitisk handlingsplan er behandlet i kommunestyret, og før denne bevillingsperioden 
utløper.

Bevillingshaver: Desserto AS
Styrer: Anne Bettum f. 14.03.59
Stedfortreder: Kenneth Andre Bettum Gjermstad f. 07.09.89
Bevertningssted: Krobygget, Røravegen 591
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: 1. etg. i Krobygget samt uteområde med sittebenker som er tilknyttet 

dette, jfr. kart.
Skjenketid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, søndag  kl 10.00 – 19.00 (gjelder også 

brennevin)
Fredag, lørdag kl 10.00 – 23.00 (gjelder også brennevin)
Til sluttede lag til kl 01.00 (gjelder også brennevin)

Behandling i Formannskapet - 19.03.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 19.03.2012

Under forutsetning av at;
1. Høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.
2. Desserto AS er registrert med organisasjonsnummer.
3. Stedfortreder består kunnskapsprøven om alkoholloven.
4. Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 

gis i medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – 1-7c, 3-1 annet ledd, og kap. 4 §§ 4.1 – 4.4, 
skjenkebevilling i tidsommet tom. 31.05.2012. Søknaden blir behandlet på nytt etter at 
Ruspolitisk handlingsplan er behandlet i kommunestyret, og før denne bevillingsperioden 
utløper.

Bevillingshaver: Desserto AS
Styrer: Anne Bettum f. 14.03.59
Stedfortreder: Kenneth Andre Bettum Gjermstad f. 07.09.89
Bevertningssted: Krobygget, Røravegen 591
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: 1. etg. i Krobygget samt uteområde med sittebenker som er tilknyttet 

dette, jfr. kart.
Skjenketid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, søndag  kl 10.00 – 19.00 (gjelder også 

brennevin)
Fredag, lørdag kl 10.00 – 23.00 (gjelder også brennevin)
Til sluttede lag til kl 01.00 (gjelder også brennevin)



PS 35/12 Tilleggssak: Bygging av gjennomgangsboliger for flyktninger.Revidert 
kostnadsramme.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det bygges 6 gjennomgangsboliger for flyktninger på kommunal tomt i Årfallveien 2/4.

Samlet kostnadsramme for prosjektering og bygging settes til 12,2 millioner.

Dette finansieres slik:

Boligtilskudd Husbank: 4,9 mill. kroner
Lånopptak: 7,3 mill. kroner

Brutto investeringsbudsjett 2012 økes fra 9,232 mill. kroner  til 12,2 mill. kroner.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 

Behandling i Formannskapet - 19.03.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 19.03.2012

Det bygges 6 gjennomgangsboliger for flyktninger på kommunal tomt i Årfallveien 2/4.

Samlet kostnadsramme for prosjektering og bygging settes til 12,2 millioner.

Dette finansieres slik:

Boligtilskudd Husbank: 4,9 mill. kroner
Lånopptak: 7,3 mill. kroner

Brutto investeringsbudsjett 2012 økes fra 9,232 mill. kroner  til 12,2 mill. kroner.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 


