
Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 30.05.2012

Tidspunkt: 09:00  -  10:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Steinar Klev SP Ida Stuberg SP
Ole Anders Iversen SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP Ragnar Nossum SP
Arne Bragstad Rannem SP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP
Per Egil Undersåker SP Ragnhild Kjesbu SP
Ingrid Melhus SP Harald Ness AP
Signar Tormod Berger AP Lena Oldren Heggstad AP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Lise Eriksen AP
Bjarne Kvistad AP Ingrid Alstad AP
Laila Roel AP Siv Furunes SV
Mads Skaugen SV Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF
Øyvind Treider Olsen V Trine Berg Fines H
Petter Vesterås H Izabela Vang H
Ståle Berg møtte ikke FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP
Trond Bjørken AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Kjetil Helgesen SP
Hermod Løkken AP
Olaf Stuberg SP

Merknader: I starten av møtet ga bondeorganisasjonene i kommunen (Inderøy Bondelag, LLI, Mosvik 
bondelag, Inderøy småbrukerlag og Inderøy og Mosvik skogeierlag) en orientering om næringa.

Dette var det første Web-TV-overførte kommunestyremøtet i Inderøy kommune.



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.

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Christina Wolan Harald Ness

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 20/12 Startlån - opptak av lån fra Husbanken til videre utlån

PS 21/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

PS 22/12 Sluttrapport utbygging Sandvollan skole

PS 23/12 Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - behandling etter 
høring.

PS 24/12 Reglement Inderøy ungdomsråd - ny behandling

PS 25/12 Referatsaker og delegerte saker

RS 1/12 Naturvernforbundet i Inderøy - Årsmelding 2011

RS 2/12 Årsmelding for Norsk Kulturarv 2011



Saker til behandling

PS 20/12 Startlån - opptak av lån fra Husbanken til videre utlån

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune tar opp startlån fra Husbanken for videre utlån med ytterligere kr 3.000.000 
for 2012.  

Lånet tas opp så snart som mulig på de vilkår som til enhver tid gjelder for Husbankens 
startlånordning.

Behandling i Kommunestyret - 30.05.2012:

Saksordfører:  Leif Hjulstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 30.05.2012

Inderøy kommune tar opp startlån fra Husbanken for videre utlån med ytterligere kr 3.000.000 
for 2012.  

Lånet tas opp så snart som mulig på de vilkår som til enhver tid gjelder for Husbankens 
startlånordning.

PS 21/12 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. 



Behandling i Kommunestyret - 30.05.2012:

Saksordfører:  Christina Wolan

Trine Berg Fines foreslo slikt nytt pkt.:
Nytt delprosjekt/satsingsområde:  Infrastruktur og fibersatsing.

Avstemming:

Trine Berg Fines sitt forslag enstemmig.
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 30.05.2012

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

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

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.

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

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

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

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

29. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

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

31. Nytt delprosjekt/satsingsområde: Infrastruktur og fibersatsing. 

PS 22/12 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.

Behandling i Kommunestyret - 30.05.2012:

Saksordfører:  Ragnar Nossum 

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 30.05.2012

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

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

PS 23/12 Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Stokkan 
steinbrudd med følgende endringer: 

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser. 

- Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert 
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette. 

- Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012



Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Stokkan 
steinbrudd med følgende endringer: 

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser. 

- Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert 
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette. 

- Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes. 

Ingrid Melhus fratrådte møtet.

Behandling i Kommunestyret - 30.05.2012:

Saksordfører: Hermod Løkken

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 30.05.2012

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Stokkan 
steinbrudd med følgende endringer: 

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og
bestemmelser. 

- Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert 
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette. 

- Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes. 

PS 24/12 Reglement Inderøy ungdomsråd - ny behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Reglement for Inderøy ungdomsråd vedtas i samsvar med ungdområdets innstilling, med 
følgende endring:

5. Organisering, kulepunkt 4, tas ut av reglementet. 



Behandling i Kommunestyret - 30.05.2012:

Saksordfører:  Harald Ness

Harald Ness foreslo slikt nytt pkt. 5. Organisering, kulepunkt 4:
Hvis et medlem flytter fra kommunen eller ikke møter, innkalles varamedlem i henhold til 
varamannsliste.

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

Steinar Klev foreslo slikt nytt pkt. 2:
Det velges varamedlemmer i rekkefølge.

Avstemming:

Nytt pkt. 2:  Enstemmig.
Pkt. 5, kulepunkt 4:  Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 30.05.2012

Reglement for Inderøy ungdomsråd vedtas i samsvar med ungdomsrådets innstilling, med 
følgende endring:

Pkt. 2. Det velges varamedlemmer i rekkefølge.

Pkt. 5. Organisering, kulepunkt 4: Hvis et medlem flytter fra kommunen eller ikke møter, 
innkalles varamedlem i henhold til varamannsliste.

PS 25/12 Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Kommunestyret - 30.05.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 30.05.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.



RS 1/12 Naturvernforbundet i Inderøy - Årsmelding 2011

RS 2/12 Årsmelding for Norsk Kulturarv 2011


