
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 30.05.2012

Tidspunkt: 10:30  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP 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.

Trine Berg Fines H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP
Edel J. Brøndbo møtte i sak 63/12 og 64/12 AP

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Gunnar Winther Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Christina Wolan   Harald Ness

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 63/12 Søknad om tilskudd (tilleggsbevilgning) til utbygging av 
fiberbredbånd på Kjerknesvågen

PS 64/12 Skjenkebevillinger 2012 - 2015

PS 65/12 Rådmannen orienterer

PS 66/12 Temasak: Næringssatsing og Delegasjonsreglement

PS 67/12 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 63/12 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.

Behandling i Formannskapet - 30.05.2012 

Notat vedr. saken ble lagt på PDF Expert 29.05.12.

Signar Berger tok opp spørsmål om sin habilitet for behandling av saken, jfr. Fvl. § 6, 2. avsnitt. 
Han ble erklært inhabil og fratrådte møtet.  Edel Brøndbo var innkalt som varamedlem og 
tiltrådte møtet.

Harald Ness forslo slikt forslag til nytt pkt. 5:



Inderøy formannskap er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungere som annen 
infrastruktur.  Dette innebærer at del-, eller heloffentlig finansiert fiberutbygging på sikt bør 
kunne benyttes av flere internettleverandører.

Ole Anders Iversen foreslo pkt. 1 til å lyde:
Prosjektene må initieres av private/frivillige. 

Avstemming:

Harald Ness sitt forslag til nytt pkt. 5: Enstemmig.
Ole Anders Iversen sitt forslag til nytt pkt. 1: Enstemmig.
Rådmannens forslag med framlagte endringsforslag, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.05.2012

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

5. Prosjektene må initieres av private/frivillige.
6. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger høyere 

enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.
7. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.
8. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være lavere en privates 

egenfinansiering i form av kontantinnbetaling.
9. Inderøy formannskap er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungere som annen 

infrastruktur.  Dette innebærer at del-, eller heloffentlig finansiert fiberutbygging på sikt bør kunne 
benyttes av flere internettleverandører.

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.

PS 64/12 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.

Behandling i Formannskapet - 30.05.2012:

Signar Berger og Petter Vesterås tok opp spørsmål om sin habilitet for behandling av saken, jfr. 
Fvl. § 6a.  De ble erklært inhabil og fratrådte møtet.  Edel J. Brøndbo møtte for Signar Berger.

Omforent forslag:
Kulepunkt Kaffebar`n endres til Kaffebar’n/Mosvik Brygge.
Nytt kulepunkt:  Desserto AS/Krobygget

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2012

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/Mosvik Brygge

 Jækta Fjordstue

 Desserto AS/Krobygget

Signar Berger og Petter Vesterås tiltrådte møtet igjen.

PS 65/12 Rådmannen orienterer

Behandling i Formannskapet - 30.05.2012:

Notat utsendt/lagt på Ipad 29.05.12.

Rådmannen orienterte om
- asfaltering ved Kastvolden opptreningssenter – kostnad for kommunen.  
  Tilbakemelding om sluttbehandlingen av saken i neste møte.
- Sentrumsutviklingen.  Møtet lukket under orienteringen, jfr. Fvl. § 13.2 og kommunelovens     
§ 31.2
- Vedrørende bemanningssituasjon ved Hyggestua og Ett sted å være. Notat utsendt 29.05.12.
- Lånegjelden og rentesituasjonen/rentesikring.

Ordføreren bad om gruppemøte og møtet ble heva. Møtet ble satt igjen etter 5 min.

Lise Eriksen fratrådte møtet.

Harald Ness foreslo slikt forslag til vedtak:
Implementering av bemanningsreduksjonen ved Et sted å være og Hyggestua utsettes til 
budsjettrevisjonen i juni 2012.  Innen den tid legger administrasjonen fram en oversikt over hva 
som er forventet av tjenester fra ESV/S med tanke på pasientforløp ift tilgrensede tiltak og hjelp 
fra bistands-/hjelpeapparatet i kommunen.  Eksempelvis behov for støttekontakter eller 
koordinatorer som del av en individuell plan.

Ordføreren ba om gruppemøte og møtet ble heva. Møtet ble satt igjen etter 5 min.

Avstemming:
Harald Ness sitt forslag vedr. strekpunkt tre: 3 stemte for forslaget, 5 stemte imot.

Øvrig orientering enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 66/12 Temasak: Næringssatsing og Delegasjonsreglement

Behandling i Formannskapet - 30.05.2012:

Notat vedr. næringssatsingen. Spørsmålet om forsterket rådgivningstjeneste, utsendt til møtet 
18.04.12, var grunnlaget for første del i temasaken.

Rådmannen orienterte.  Sak legges fram i juni el. august.

Notat som grunnlag for drøfting/innspill til nytt delegasjonsreglement, utsendt til møtet, samt 
forslag til nytt delegasjonsreglement og forslag til ny instruks for rådmannen. 

Nytt delegasjonsreglement.
Rådmannen tar med seg de innspill som er fremkommet i møtet for det videre arbeidet med 
nytt delegasjonsreglement.

Ny instruks for rådmannen.  
Omforent forslag:
Arbeidsgruppe på tre medlemmer oppnevnes for utarbeidelse av forslag til instruks for 
rådmannen.
Medlemmer:  Ordfører, varaordfører og Harald Ness.

Avstemming:
Forslag til arbeidsgruppe, enstemmig.

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

Nytt delegasjonsreglement:
Rådmannen tar med seg de innspill som er fremkommet i møtet for det videre arbeidet med 
nytt delegasjonsreglement.

Ny instruks for rådmannen:
Arbeidsgruppe på tre medlemmer oppnevnes for utarbeidelse av forslag til instruks for 
rådmannen. Medlemmer:  Ordfører, varaordfører og Harald Ness.

PS 67/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 30.05.2012:

Ordføreren orienterte om 
-Indre Trondheimsfjord Havneråd – generalforsamling.
-Møte med fylkesrådet.
-Besøk av/møte med Fylkesmannen i N-T
-Reko AS – invitasjon til møte.



-Folkevalgtopplæring - 3. samling tidlig i august.
-RUP-samling 6. juni (Verran, Steinkjer og Inderøy)
-InderøyFest 8.-10. juni.
-Felles formannskapsmøte INVEST den 21. juni. 

Avstemming

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.


