
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 23.05.2012

Tidspunkt: 09:00  - 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Christina Wolan 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.

Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP
Petter Vesterås H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF
Ragnar Nossum SP

Merknader

Ordfører Rolf Jonas Hurlen og rådmann Rigmor Brøste i Nesset kommune i Møre og Romsdal, 
orienterte i starten av møtet om arbeidet med omdømmebygging i Nesset kommune.

Sak 49/12 og 53/12 ble behandlet til slutt i møtet.

Innkalling og sakliste for øvrig ble enstemmig godkjent.

Cristina Wolan ble enstemmig valgt til settevaraordfører.

Bård Aarnes orienterte om status for Inderøy kulturhus A/L pr. mai 2012 bl.a spørsmål om ny 
organisasjonsform.

Otte Vatn fra Inderøy bygdeboknemnd orienterte om utredning av allmenhistorisk dokumentasjon for 



Inderøy kommune fram til 1.januar 2012.

Signar Berger fikk permisjon fra møtet etter at sakene 48/12, 50/12 og 54/12 var behandlet.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Trine Berg Fines Lena Oldren Heggstad Otte Vatn

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 48/12 Framverran skole og SFO-bygg - tilrettelegging for salg

PS 49/12 Søknad om tilskudd (tilleggsbevilgning) til utbygging av 
fiberbredbånd på Kjerknesvågen

PS 50/12 Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste 
til Røra, Forvaltning av TT-ordningen og servicetransport Mosvik

PS 51/12 No3 Kaffebar - søknad om serveringsbevilling.

PS 52/12 Salgsbevillinger alkohol 2012-2015

PS 53/12 Skjenkebevillinger 2012 - 2015

PS 54/12 TV-aksjonen 2012 Amnesty International 2012

PS 55/12 NærUng-prosjektet. Vurdering av deltakelse fra Inderøy 
kommune.

PS 56/12 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - uttalelse

PS 57/12 Sluttrapport utbygging Sandvollan skole

PS 58/12 Temasak: Delegasjonsreglementet

PS 59/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker



PS 60/12 Ordføreren orienterer

PS 61/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

PS 62/12 Fjernvarme til Straumen og Venna - strategiske valg



Saker til behandling

PS 48/12 Framverran skole og SFO-bygg - tilrettelegging for salg

Rådmannens forslag til vedtak:

Framverran skole og SFO-bygg legges ut for salg på det åpne marked, jfr. vedtatt budsjett- og 
økonomiplan 2012-2015.

Eiendommene kan selges samlet eller hver seg. Eiendommene ønskes primært benyttet til 
lettere næringsvirksomhet/bolig/fritidsbolig. Det tas forbehold for plan/reguleringsbehandling.

Uthus med tilhørende grunnvannskilde blir ikke en del av salgsprosessen og beholdes som 
kommunal eiendom.

Rådmannnen gjennomfører salgsprosessen. 

Formannskapet godkjenner salg.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Framverran skole og SFO-bygg legges ut for salg på det åpne marked, jfr. vedtatt budsjett- og 
økonomiplan 2012-2015.

Eiendommene kan selges samlet eller hver seg. Eiendommene ønskes primært benyttet til 
lettere næringsvirksomhet/bolig/fritidsbolig. Det tas forbehold for plan/reguleringsbehandling.

Uthus med tilhørende grunnvannskilde blir ikke en del av salgsprosessen og beholdes som 
kommunal eiendom.

Rådmannen gjennomfører salgsprosessen. 

Formannskapet godkjenner salg.

PS 49/12 Søknad om tilskudd (tilleggsbevilgning) til utbygging av fiberbredbånd på 
Kjerknesvågen

Rådmannens forslag til vedtak:



Følgende føringer/retningslinjer for eventuelle engasjementer fra Inderøy kommune i 
bygdefiberprosjekter gjelder:

1. Prosjektene må initieres av private/frivillige og ha et visst omfang (eks. minimum 100 potensielle 
abonnenter)

2. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger høyere 
enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.
4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være lavere en privates 

egenfinansiering i form av kontantinnbetaling

Nordøy grendelag tildeles med basis i det ovennevnte 840.000,- i samlet tilskudd – inkludert 
verdien av eventuell tilgang til kommunalt eide trekkrør. Rådmannen beslutter verdien av 
denne ytelsen.

Tilskudd – eks verdi av tilgang til kommunalt eide trekkrør – finansieres over 
disposisjonsfondet jfr. avsetning til Inderøy 2020 – stedsutvikling. (Budsjett og økonomiplan 
2012-2015, side 87)

Rådmannen fastlegger detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Harald Næss fremmet forslag om at saken utsettes.

Avstemming

Saken utsettes, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Saken utsettes.

PS 50/12 Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste til Røra, Forvaltning 
av TT-ordningen og servicetransport Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget.

Behandling i Eldres råd - 16.05.2012: 

Omforent forslag:
Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik 
endring:



Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50.

Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter.

Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker.

Ordningen evalueres etter ett år.

Tilbudet må kunngjøres godt.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 16.05.2012:

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik 
endring:
Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50.

Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter.

Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker.

Ordningen evalueres etter 1 år.

Tilbudet må kunngjøres godt.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 16.05.2012 

Som innstillingen med følgende tillegg:
Tjenesten evalueres etter 1 år.    
«Eldre og uføre»  på siste side i saksframlegget endres til «eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne»

Avstemming

Enstemmig



Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 16.05.2012

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget.

Tjenesten evalueres etter 1 år.    
«Eldre og uføre»  på siste side i saksframlegget endres til «eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne»

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012

Siv Furunes fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag:
1. Som rådmannens forslag
2. Administrasjonen bes om å utrede mere fleksible løsninger som kan bestilles f.eks. ett døgn  
før avreise.
3. Ordningen evalueres ved årsskiftet 2012/2013

Avstemming

Rådmannens forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012

1. Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken.
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt i 
saksframlegget.

2. Administrasjonen bes om å utrede mere fleksible løsninger som kan bestilles f.eks. ett døgn  før 
avreise.

3. Ordningen evalueres ved årsskiftet 2012/2013

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Referat og prioriteringer fra Inderøy Ungdomsråd av 21.05.12 ble framlagt i møtet.

Harald Næss fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1, første setning:
Rådmannen gis fullmakt til å omarbeide tidspunktene for tilbringertjenesten i tråd med 
signalene gitt fra formannskapet. 

Avstemming

Hovedutvalg Folk sin innstilling med endringsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

1. Rådmannen gis fullmakt til å omarbeide tidspunktene for tilbringertjenesten i tråd med signalene 
gitt fra formannskapet. 



Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt i 
saksframlegget.

2. Administrasjonen bes om å utrede mere fleksible løsninger som kan bestilles f.eks. ett døgn  før 
avreise.

3. Ordningen evalueres ved årsskiftet 2012/2013

PS 51/12 No3 Kaffebar - søknad om serveringsbevilling.

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis 
serveringsbevilling til No3 Kaffebar, 7690 Mosvik, med oppstart snarest mulig.  

Serveringsstedets åpningstid settes til;

Mandag og tirsdag kl. 10.00 – kl. 16.00
Onsdag kl. 10.00 – kl. 19.00
Tors-, fre- og lørdag kl. 10.00 – kl. 16.00

Hilde Th. Kjørsvik, f. 21.11.76, godkjennes som styrer.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis 
serveringsbevilling til No3 Kaffebar, 7690 Mosvik, med oppstart snarest mulig.  

Serveringsstedets åpningstid settes til;

Mandag og tirsdag kl. 10.00 – kl. 16.00
Onsdag kl. 10.00 – kl. 19.00
Tors-, fre- og lørdag kl. 10.00 – kl. 16.00

Hilde Th. Kjørsvik, f. 21.11.76, godkjennes som styrer.



PS 52/12 Salgsbevillinger alkohol 2012-2015

Rådmannens forslag til vedtak

Eksisterende salgsbevillinger alkohol gitt for perioden 2008-2011 i 1729 Inderøy og 1723 
Mosvik, forlenges til 30.06.2012 i påvente av behandlingen av ny ruspoliktisk handlingsplan  
2012-2015 . 

Bevillingen forlenges for følgende bevillingshavere:
 Ica Nær Inderøy

 Bunnpris Røra AS

 Coop Prix Sandvollan

 Coop Marked Utøy

 Coop Prix Straumen

 Coop Marked Mosvik

 Inderøy Forbruksforening

 Inderøy Gårdsbryggeri

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Eksisterende salgsbevillinger alkohol gitt for perioden 2008-2011 i 1729 Inderøy og 1723 
Mosvik, forlenges til 30.06.2012 i påvente av behandlingen av ny ruspolitisk handlingsplan  
2012-2015 . 

Bevillingen forlenges for følgende bevillingshavere:
 Ica Nær Inderøy

 Bunnpris Røra AS

 Coop Prix Sandvollan

 Coop Marked Utøy

 Coop Prix Straumen

 Coop Marked Mosvik

 Inderøy Forbruksforening

 Inderøy Gårdsbryggeri

PS 53/12 Skjenkebevillinger 2012 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak

Eksisterende skjenkebevillinger alkohol gitt for perioden 2008-2011 i 1729 Inderøy og 1723 
Mosvik, forlenges til 30.06.2012 i påvente av behandlingen av ny ruspolitisk handlingsplan 
2012-2015.

Bevillingen forlenges 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 Formannskapet - 23.05.2012

Rådmannen opplyste at Kaffebar’n har skiftet navn til Mosvik Brygge fra 21.02.12.

Det ble fremmet forslag om at saken utsettes

Avstemming

Saken utsettes til neste møte, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Saken utsettes til neste møte.

PS 54/12 TV-aksjonen 2012 Amnesty International 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2012:

--------------------------
Ordføreren får fullmakt til å foreta nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for 
nødvendig sekretærhjelp.

Inderøy kommune bevilger kr 6.800,- til TV-aksjonen 2012.  Beløpet dekkes av 
tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Følgende oppnevnes til komite:
Ordfører
Varaordfører
Signar Berger

Avstemming

Rådmannens forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt



Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2012:

--------------------------
Ordføreren får fullmakt til å foreta nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for 
nødvendig sekretærhjelp.

Inderøy kommune bevilger kr 6.800,- til TV-aksjonen 2012.  Beløpet dekkes av 
tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.

PS 55/12 NærUng-prosjektet. Vurdering av deltakelse fra Inderøy kommune.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune slutter seg til NærUng-prosjektet for perioden ut 2013.

Direkte kostnader, kr. 250.000,-, finansieres over disposisjonsfondet Inderøy 2020. 

Indirekte kostnader dekkes gjennom omdisponering av interne ressurser.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Lise Eriksen fremmet følgende forslag:
NærUng-prosjektet må koordineres med mulig styrking av Ungt Entreprenørskap i skolen.

Avstemming

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 23.05.2012

Inderøy kommune slutter seg til NærUng-prosjektet for perioden ut 2013.

NærUng-prosjektet må koordineres med mulig styrking av Ungt Entreprenørskap i skolen.

Direkte kostnader, kr. 250.000,-, finansieres over disposisjonsfondet Inderøy 2020. 

Indirekte kostnader dekkes gjennom omdisponering av interne ressurser.



PS 56/12 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - uttalelse

Ordførerens forslag til vedtak

Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte belyser 
relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å 
legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:

1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) 

Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at 

jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges 

med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til 

grunn for langsiktig utvikling på aksen. Det er svært viktig sett opp mot 

regionforstørring, og dermed en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. 

For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha en økning på minst 45 %.

2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må 

prioriteres på kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det 

mangler omkjøring så vel som gang- og sykkeltilbud.

3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim –

Steinkjer 1 time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for 

elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering 

av elektrifisering er en klar milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet 

materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.

4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet 

kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og 

fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse 

for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre 

næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som 

næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i 

internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil 

lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som den beste løsningen.

5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av

det ovennevnte.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012



Avstemming

Ordføreres innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte 
belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det 
viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:

1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) Trondheim –

Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges 

ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der 

trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig 

utvikling på aksen. Det er svært viktig sett opp mot regionforstørring, og dermed en mer robust 

bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha 

en økning på minst 45 %. 

2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må prioriteres 

på kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det mangler omkjøring 

så vel som gang- og sykkeltilbud.

3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim –

Steinkjer 1 time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for 

elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering av 

elektrifisering er en klar milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting 

og betydelige klimaeffekter.

4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli 

et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). 

Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for 

omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet 

mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods 

og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere 

blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som 

den beste løsningen.

5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av det 

ovennevnte.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012



Avstemming

Innstilling fra Hovedutvalg Natur, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte 
belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det 
viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:

1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) Trondheim –

Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges 

ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der 

trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig 

utvikling på aksen. Det er svært viktig sett opp mot regionforstørring, og dermed en mer robust 

bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha 

en økning på minst 45 %. 

2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må prioriteres 

på kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det mangler omkjøring 

så vel som gang- og sykkeltilbud.

3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim –

Steinkjer 1 time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for 

elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering av 

elektrifisering er en klar milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting 

og betydelige klimaeffekter.

4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli 

et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). 

Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for 

omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet 

mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods 

og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere 

blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som 

den beste løsningen.

5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av det 

ovennevnte.



PS 57/12 Sluttrapport utbygging Sandvollan skole

Rådmannens forslag til vedtak

1. Sluttregnskapet for utbygging av Sandvollan skole godkjennes med en kostnad på kr. 
16.838.202,-

2. Merforbruket på kr. 1.038.202,- dekkes ved låneopptak.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 23.05.2012

3. Sluttregnskapet for utbygging av Sandvollan skole godkjennes med en kostnad på kr. 16.838.202,-

4. Merforbruket på kr. 1.038.202,- dekkes ved låneopptak.

PS 58/12 Temasak: Delegasjonsreglementet

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Avstemming

Saken utsettes til neste møte, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Saken utsettes til neste møte.

PS 59/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Rådmannen viste til utsendt notat og redegjorde spesielt for:
 Oppvekst- og kultursenter på Venna
 Arbeidstilsynsrapporter i skoler
 Ressurser i dagsentertilbud – uttalelse fra Mental Helse Inderøy ble delt ut

Avstemming

Rådmannens redegjørelse tas til orientering, enstemmig vedtatt.



Innstilling i Formannskapet - 23.05.2012

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.



Saker til behandling

PS 60/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

I ordførers fravær ble saken utsatt.

Avstemming

Saken utsatt, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Saken utsatt.

PS 61/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides 

tilsvarende.

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker 

en representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

7. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.



8. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.

9. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

10. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en 

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

11. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

12. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012

13. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

14. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.

15. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

16. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en 

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

17. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

18. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 



Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Avstemming

Innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

19. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

20. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.

21. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

22. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en 

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

23. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

24. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 

PS 62/12 Fjernvarme til Straumen og Venna - strategiske valg

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Møtet ble hevet i 10 min. for gruppemøte. Bjarne Kvistad fikk fritak fra møtet etter gruppemøtet

Izabela Vang fremmet følgende forslag:

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Private pålegges ikke tilknytning til fjernvarmenettet
4. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.



Avstemming

Som forslag fremmet i møtet, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Private pålegges ikke tilknytning til fjernvarmenettet
4. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012

Christina Wolan foreslo at pkt. 3 strykes. 

Avstemming

Innstilling fra Hovedutvalg Natur med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
5. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
6. Flisbasert anlegg foretrekkes
7. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.


