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Saker til behandling

PS 32/12 Regnskap og årsmelding 2011 for 1723 Mosvik kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Regnskap og årsmelding 2011 for 1723 Mosvik kommune godkjennes.

Regnskapsmessig mindre forbruk på kr 418.159,- avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012:

Saksordfører:  Bjarne Kvistad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012

Regnskap og årsmelding 2011 for 1723 Mosvik kommune godkjennes.

Regnskapsmessig mindre forbruk på kr 418.159,- avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012:

Saksordfører:  Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Regnskap og årsmelding 2011 for 1723 Mosvik kommune godkjennes.

Regnskapsmessig mindre forbruk på kr 418.159,- avsettes til disposisjonsfond.

PS 33/12 Regnskap med beretning 2011 for 1729 Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsregnskap med beretning for 2011 for 1729 Inderøy kommune år godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,307 mill. disponeres slik:

Tilbakebetaling private barnehager 0,190 mill 
Disposisjonsfond 3,117  mill. 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012:

Saksordfører: Izabella Vang 

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012

Årsregnskap med beretning for 2011 for 1729 Inderøy kommune år godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,307 mill. disponeres slik:

Tilbakebetaling private barnehager 0,190 mill 
Disposisjonsfond 3,117  mill. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Årsregnskap med beretning for 2011 for 1729 Inderøy kommune år godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,307 mill. disponeres slik:

Tilbakebetaling private barnehager 0,190 mill 
Disposisjonsfond 3,117  mill. 

PS 34/12 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2012.

Rådmannens forslag til vedtak:

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012:

Saksordfører: Ingrid Melhus

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012:

Saksordfører: Trond Bjørken 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

PS 35/12 Inderøy oppvekst- og kultursenter

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rapporten «Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter» tas til orientering.

2. Det gjennomføres et felles forprosjekt der Inderøy kommune, Inderøy kulturhus og Nord-

Trøndelag fylkeskommune er deltakere. 

3. Forprosjektet skal utrede mulig framtidig utbygging etter alternativ 2 i rapporten.

4. Forprosjektet utreder konsekvensene av å flytte Sakshaug skole til dagens 

ungdomsskolelokaler.

5. Prosjektrapport med anbefalinger leveres innen utgangen av 2012.

6. Før oppstart av forprosjektet skal avtalemessige forhold knyttet til en utbygging etter alternativ 

2, bl.a. eier- og leietakerforhold, være avklart.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012:

Saksordfører: Otte Vatn 

Harald Ness og Otte Vatn foreslo slikt forslag til vedtak:



Forprosjektet skal utrede mulig framtidig utbygging etter alternativ 2 i rapporten, men 
inklusive stor hallflate.

Ordfører foreslo slikt nytt pkt. 7.
Inderøy kommune ønsker at oppvekstprogrammets elementer trekkes inn i det videre 
arbeidet.

Avstemming:

Omforent forslag:  Enstemmig
Nytt pkt. 7:  Enstemmig.
Rådmannens forslag med forslag til endringer:  Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

1. Rapporten «Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter» tas til orientering.

2. Det gjennomføres et felles forprosjekt der Inderøy kommune, Inderøy kulturhus og Nord-

Trøndelag fylkeskommune er deltakere. 

3. Forprosjektet skal utrede mulig framtidig utbygging etter alternativ 2 i rapporten, men 

inklusive stor hallflate.

4. Forprosjektet utreder konsekvensene av å flytte Sakshaug skole til dagens 

ungdomsskolelokaler.

5. Prosjektrapport med anbefalinger leveres innen utgangen av 2012.

6. Før oppstart av forprosjektet skal avtalemessige forhold knyttet til en utbygging etter 

alternativ 2, bl.a. eier- og leietakerforhold, være avklart.

7. Inderøy kommune ønsker at oppvekstprogrammets elementer trekkes inn i det videre 

arbeidet.

PS 36/12 Ruspolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer 2012 -
2015.Delplan til kommuneplan for helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens forslag til ruspolitisk handlingsplan godkjennes med følgende tillegg/endringer:
- Det innarbeides et nytt punkt 2.6 Illegale rusmidler, i planene.
- Punkt 4.2.2. Kulepunktet «arenaer som daglig benyttes av barn og unge skal være rusfrie» 

strykes.

Punkt 4.2.2; Bevillingspolitikk og tilgjengelighet, første kulepunkt endres til: Vi har 
et tak på 10 salgsbevillinger. 

2. Rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer vedtas med følgende tillegg/endringer:

- Punkt 3: Saksbehandling og administrative forhold m.v. punkt f endres til: Inndragning av 
inaktive salgs- og skjenkebevillinger skal skje i samsvar med alkohollovens § 1-8, 4. 
ledd

- Punkt 3: Saksbehandling og administrative forhold m.v. punkt k endres til: For gjeldende 
periode settes det et tak på 10 salgsbevillinger. 

- Punkt 6b idrettsanlegg, idrettshaller strykes. 



- Punkt 12: Generelt om kommunens bestemmelser og advarsel, første avsnitt,  
endres til: «Dersom de som er innvilget skjenkebevilling eller salgsbevilling ikke 
overholder gjeldende retningslinjer eller på annen måte bryter alkohollovens 
bestemmelser, skal kommunen reagere ved advarsel eller ved inndragning av 
bevillingen for kortere eller lengere perioder».

- Punkt 12.1: Mindre alvorlige brudd – 1-2 merknad, punkt f, endres til: Brudd på 
bestemmelsene om styrer og dens stedfortreder ikke kan fremvise dokumentert kunnskap 
om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke 
ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter Alkohollovens § 1-6 annet 
ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5. 

- Punkt 13: Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen, endres til:    
a) Ved manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave eller    
manglende betaling av bevillingsgebyr skal bevillingen som normal praksis inndras 
til oppgave er mottatt eller gebyr betalt.
b) Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold skal bevillingen som 

normal praksis inndras.
c) Ved gjentatt diskriminering ved salgs- og skjenkestedet skal bevillingen inndras.
d) Salg av smuglervarer og bruk av ulovlig arbeidskraft skal medføre inndragning, 

dette i samarbeid med offentlige etater.
Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende 
forskrifter, samt overtredelse av regler i annen lovgivning som har sammenheng 
med alkohollovens formål, skal normalt gi grunnlag for inndragning. Reaksjonsform 
fastsettes etter en vurdering av hvor graverende overtredelsen er.  Som generelt 
krav skal bevillingen utøves på en forsvarlig må, jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7.

- Punkt 17  Salgsbevilling, nytt punkt b: Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal 
hvert år leveres innen den frist kommunen fastsetter. For de som ikke er pålagt 
revisorplikt skal omsetningsoppgaven være godkjent av autorisert regnskapsfører.

- Punkt 17 Alminnelig fast skjenkebevilling, nytt punkt c: Omsetningsoppgave 
godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den frist kommunen fastsetter. For de 
som ikke er pålagt revisorplikt skal omsetningsoppgaven være godkjent av 
autorisert regnskapsfører.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012:

Saksordfører: Ragnar Nossum 

Krf og Sp v/Ragnar Nossum foreslo slik endring i alkoholpolitiske retningslinjer:
1. Ikke tak på antall salgsbevillinger.
2. Ikke tak på antall skjenkebevillinger.
3. Ikke tak på antall ambulerende skjenkebevillinger.
4. Fortsatt 15 års aldersgrense på arrangement hvor det skjenkes alkohol.
5. Alkoholpolitiske retningslinjer punkt 4 a:
    Salgsbevilling for øl/rusbrus kan gis til dagligvareforretninger og lokale bryggerier.
6. Når stortingsmelding kommer, skal planen rulleres.
7. Pkt. 1,strekpunkt  2, 4.2.2, andre avsnitt og pkt. 2, strekpunkt 2, i rådmannens forslag, 
strykes.



Harald Ness foreslo: 
Nytt første avsnitt i pkt. 2  i alkoholpolitiske retningslinjer:
2. Målsetting.

Inderøy kommunes ruspolitiske handlingsplan bygger på en humanistisk tilnærming; Respekten 
for det enkelte individ og dets unike verdi er en grunnleggende plattform. Det enkelte individs 
rett og frihet til egne veivalg respekteres fullt ut, samtidig som at den enkelte også har 
ansvaret for egne valg og handlinger. 

Kommunens oppgave er å lage trygge og gode rammer for enkeltindividene og deres 
valgsituasjon i de grunnleggende faser av livet. I dette ligger kunnskapsformidling, verdidebatt 
og målbevisst arbeid i forhold til å skape trygge mennesker og et samfunn der det er bruk for 
alle. Kultur-helsebegrepet og folkehelseaspektet er sentralt innenfor denne sektoren.

Det er ingen klar grense mellom bruk og misbruk av rusmidler. Begrepsbruken vil variere i 
forhold til type stoff, mengde, kultur, tid, sted og konsekvens. Alkohol er det eneste lovlige 
rusmiddel i Norge og omsetningen er strengt regulert gjennom offentlige ordninger og 
lovbestemmelser. Alkohol er i utgangspunktet et nytelsesmiddel - som kan være svært skadelig 
ved misbruk, noe som gjør det vanskelig å definere en tydelig grense mellom bruk og misbruk. I 
forhold til barn og unge er det enklere å trekke opp grensene: For barn og ungdom under 18 år 
betegnes all bruk som misbruk. 

Når det gjelder illegale rusmidler, regnes all bruk som misbruk.

Alle som arbeider i feltet må ta inn over seg og forstå det bakteppe av lidelse som rammer 
mennesker med rusproblemer.

Siste avsnitt i pkt. 2 endres slik:
Inderøy kommune vil praktisere en konsekvent og forutsigbar alkoholpolitikk.  Målet er å gi 
salgs- og skjenkestedene stabile og forutsigbare rammevilkår.

Ragnar Nossum ba om gruppemøte og møtet ble heva.  Møtet ble satt igjen etter 10 min.

Avstemming:

SV og AP v/Harald Ness sitt forslag 1. avsnitt: Vedtatt, 10 stemte for og 1 stemte imot.
SV og AP v/Harald Ness sitt forslag siste avsnitt: Vedtatt, 10 stemte for og 1 stemte imot.
Krf og SP v/Ragnar Nossum sitt forslag:
Pkt. 1, 2 og 3:  Vedtatt, 10 stemte for og 1 stemte mot.
Pkt. 4:  Enstemmig.
Pkt. 5:  Enstemmig.
Pkt. 6:  Enstemmig.
Pkt. 7:  Enstemmig.

Rådmannens forslag:
Rådmannens forslag med unntak av pkt. 1,strekpunkt  2, 4.2.2, andre avsnitt og pkt. 2, 
strekpunkt 2, enstemmig vedtatt med de endringsforslag fremkommet imøtet. 



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

3. Rådmannens forslag til ruspolitisk handlingsplan godkjennes med følgende tillegg/endringer:
- Det innarbeides et nytt punkt 2.6 Illegale rusmidler, i planene.
- Punkt 4.2.2. Kulepunktet «arenaer som daglig benyttes av barn og unge skal være rusfrie» 

strykes.

. 
4. Rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer vedtas med følgende tillegg/endringer:

- Punkt 3: Saksbehandling og administrative forhold m.v. punkt f endres til: Inndragning av 
inaktive salgs- og skjenkebevillinger skal skje i samsvar med alkohollovens § 1-8, 4. 
ledd

- Punkt 6b idrettsanlegg, idrettshaller strykes. 
- Punkt 12: Generelt om kommunens bestemmelser og advarsel, første avsnitt,  

endres til: «Dersom de som er innvilget skjenkebevilling eller salgsbevilling ikke 
overholder gjeldende retningslinjer eller på annen måte bryter alkohollovens 
bestemmelser, skal kommunen reagere ved advarsel eller ved inndragning av 
bevillingen for kortere eller lengere perioder».

- Punkt 12.1: Mindre alvorlige brudd – 1-2 merknad, punkt f, endres til: Brudd på 
bestemmelsene om styrer og dens stedfortreder ikke kan fremvise dokumentert kunnskap 
om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke 
ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter Alkohollovens § 1-6 annet 
ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5. 

- Punkt 13: Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen, endres til:    
a) Ved manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave eller    
manglende betaling av bevillingsgebyr skal bevillingen som normal praksis inndras 
til oppgave er mottatt eller gebyr betalt.
e) Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold skal bevillingen som 

normal praksis inndras.
f) Ved gjentatt diskriminering ved salgs- og skjenkestedet skal bevillingen inndras.
g) Salg av smuglervarer og bruk av ulovlig arbeidskraft skal medføre inndragning, 

dette i samarbeid med offentlige etater.
Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende 
forskrifter, samt overtredelse av regler i annen lovgivning som har sammenheng 
med alkohollovens formål, skal normalt gi grunnlag for inndragning. Reaksjonsform 
fastsettes etter en vurdering av hvor graverende overtredelsen er.  Som generelt 
krav skal bevillingen utøves på en forsvarlig må, jfr. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7.

- Punkt 17  Salgsbevilling, nytt punkt b: Omsetningsoppgave godkjent av revisor skal 
hvert år leveres innen den frist kommunen fastsetter. For de som ikke er pålagt 
revisorplikt skal omsetningsoppgaven være godkjent av autorisert regnskapsfører.

- Punkt 17 Alminnelig fast skjenkebevilling, nytt punkt c: Omsetningsoppgave 
godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den frist kommunen fastsetter. For de 
som ikke er pålagt revisorplikt skal omsetningsoppgaven være godkjent av 
autorisert regnskapsfører.

Nytt første avsnitt i pkt. 2  i alkoholpolitiske retningslinjer:
2. Målsetting.

Inderøy kommunes ruspolitiske handlingsplan bygger på en humanistisk tilnærming; Respekten 
for det enkelte individ og dets unike verdi er en grunnleggende plattform. Det enkelte individs 
rett og frihet til egne veivalg respekteres fullt ut, samtidig som at den enkelte også har 
ansvaret for egne valg og handlinger. 



Kommunens oppgave er å lage trygge og gode rammer for enkeltindividene og deres 
valgsituasjon i de grunnleggende faser av livet. I dette ligger kunnskapsformidling, verdidebatt 
og målbevisst arbeid i forhold til å skape trygge mennesker og et samfunn der det er bruk for 
alle. Kultur-helsebegrepet og folkehelseaspektet er sentralt innenfor denne sektoren.

Det er ingen klar grense mellom bruk og misbruk av rusmidler. Begrepsbruken vil variere i 
forhold til type stoff, mengde, kultur, tid, sted og konsekvens. Alkohol er det eneste lovlige 
rusmiddel i Norge og omsetningen er strengt regulert gjennom offentlige ordninger og 
lovbestemmelser. Alkohol er i utgangspunktet et nytelsesmiddel - som kan være svært skadelig 
ved misbruk, noe som gjør det vanskelig å definere en tydelig grense mellom bruk og misbruk. I 
forhold til barn og unge er det enklere å trekke opp grensene: For barn og ungdom under 18 år 
betegnes all bruk som misbruk. 

Når det gjelder illegale rusmidler, regnes all bruk som misbruk.

Alle som arbeider i feltet må ta inn over seg og forstå det bakteppe av lidelse som rammer 
mennesker med rusproblemer.

Siste avsnitt i pkt. 2 endres slik:
Inderøy kommune vil praktisere en konsekvent og forutsigbar alkoholpolitikk.  Målet er å gi 
salgs- og skjenkestedene stabile og forutsigbare rammevilkår.

1. Ikke tak på antall salgsbevillinger.
2. Ikke tak på antall skjenkebevillinger.
3. Ikke tak på antall ambulerende skjenkebevillinger.
4. Fortsatt 15 års aldersgrense på arrangement hvor det skjenkes alkohol.
5. Alkoholpolitiske retningslinjer punkt 4 a:
    Salgsbevilling for øl/rusbrus kan gis til dagligvareforretninger og lokale bryggerier.
6. Når stortingsmelding kommer, skal planen rulleres.

PS 37/12 Stiftelsen Rostad - søknad om godkjenning av ny privatskole.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune har ingen innsigelse mot at Stiftelsen Rostad etablerer egen privatskole kalt 
Stiftelsen Rostad skole.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Inderøy kommune har ingen innsigelse mot at Stiftelsen Rostad etablerer egen privatskole kalt 
Stiftelsen Rostad skole.



PS 38/12 Krisesenter i Nord-Trøndelag - utredning om nytt krisesenter

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg 
til konklusjonene i utredningen av mai 2012.

Samarbeidet organiseres som IKS.

Inderøy kommune signaliserer interesse for å ta på seg vertskapsrollen.

Som representant(er) til representantskapsmøtet velges…………..

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012:

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu 

Otte Vatn foreslo at ordføreren velges som representant i representantskapet.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Otte Vatn sitt forslag på representant, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Inderøy kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg 
til konklusjonene i utredningen av mai 2012.

Samarbeidet organiseres som IKS.

Inderøy kommune signaliserer interesse for å ta på seg vertskapsrollen.

Som representant(er) til representantskapsmøtet velges ordføreren.

PS 39/12 Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag - handlingsplan

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune vedtar handlingsplanen med økonomiplan for Kommunehelsesamarbeidet 
Inn-Trøndelag datert 30.05.12.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012:

Saksordfører: Harald Ness. 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Inderøy kommune vedtar handlingsplanen med økonomiplan for Kommunehelsesamarbeidet 
Inn-Trøndelag datert 30.05.12.

PS 40/12 Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler mellom Inderøy kommune og Helse Nord-
Trøndelag HF.

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i 
foreliggende tjenesteavtaler.

3. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom 
partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, 
skal prege utvikling av god samhandlingspraksis.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Arne Bragstad Rannem

Fagforbundet i Inderøy sin uttalelse ble referert i møtet.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

4. Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler mellom Inderøy kommune og Helse Nord-
Trøndelag HF.

5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i 
foreliggende tjenesteavtaler.

6. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom 
partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, 
skal prege utvikling av god samhandlingspraksis.

PS 41/12 Brofossutvalget. Høringsuttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak:



Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Randi Løkken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas.

PS 42/12 Bærekraftig velferdspolitikk.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy Kommune slutter seg til arbeidet med utredning av "Bærekraftig velferdspolitikk" i 
INVEST-kommunene.

Inderøy kommune oppnevner ………….som kommunens representant i arbeidsgruppen.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører:  Karen E. W. Langfjæran

Karen E. W. Langfjæran foreslo Ragnar Nossum som kommunens representant i 
arbeidsgruppen.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Karen E.W. Langfjæran sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Inderøy Kommune slutter seg til arbeidet med utredning av "Bærekraftig velferdspolitikk" i 
INVEST-kommunene.

Inderøy kommune oppnevner Ragnar Nossum som kommunens representant i 
arbeidsgruppen.

PS 43/12 Skjenkebevillinger 2012 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av at 



- styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven,
-og at internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 
gis, i medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, annet ledd, og 3-7, følgende 
skjenkebevilling i tidsrommet 01.07.2012 – 31.12.2015:

Bevillingshaver: Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy
Styrer: Hanne Horten, født 10.06.81
Stedfortreder: Nizar Horten, født 01.08.77
Bevertningssted: Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/bar
Skjenkeareal: 1. og 2. etasje, samt inngjerdet uteterasse
Skjenketid: kl. 13.00 – kl. 01.00
________________________________________________________________________

Bevillingshaver: Slapgaard AS
Styrer: Olav Edvard Slapgaard, f. 26.04.58
Stedfortreder: Frode Knudsen, f. 22.04.66
Bevertningssted: Jægtvolden Fjordhotell
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Hotell, restaurant/bar, selskapslokaler
Skjenkeareal: Hele hotellet, gårdsplass, parkområde, Wittruplåna på Sundnes

Gård, kjeller under spritkjeller v/Sundnes Brenneri.
Skjenketid: kl. 08.00 – kl. 02.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Berg Gård
Styrer: Svein Berfjord, f. 10.12.64
Stedfortreder: Kirsti Farbu, f. 02.11.62
Bevertningssted: Berg Gård
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: Slakteriloftet spisested og nærliggende uteområde, samt 

butikklokale når det benyttes til lukket selskap.
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om 
alkoholloven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Jækta Fjordstue
Styrer: Anne Grete B. Berger, f. 23.03.59
Stedfortreder: Signar Berger, f. 21.01.58
Bevertningssted: Jækta Fjordstue
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/serveringssted
Skjenkeareal: 1. og 2. etg. samt terrasse utenfor bygningen



Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Øyna Parken AS
Styrer: Kristine Daling Sakshaug, f. 01.10.71
Stedfortreder: Frode Sakshaug, f. 11.02.68
Bevertningssted: Øyna Parken AS
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/serveringssted
Skjenkeareal: Øyna Parken, område under tak 580 m2, samt nærliggende 

uteområder.
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Inderøyhallen AL
Styrer: Marit Franssen, f. 06.05.64
Stedfortreder: Baard Aarnes, f. 03.07.57
Bevertningssted: Inderøy kulturhus
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Kulturhus
Skjenkeareal: Kafe, vestibyle, konsertsal, idrettshall, bibliotek
Skjenketid: kl. 16.00 – kl. 01.00

Skjenking skal skje utenom ordinær skoletid.
Andre vilkår: Jfr. formannskapets vedtak av 28.10.98 skal skjenkebevillingen

kun brukes ved særlige kulturelle og sosiale arrangement.
Bevillingen gis under forutsetning av at styrer har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Strømnes
Styrer: Margarete Uddu, f. 07.12.60
Stedfortreder: Knut Marius Uddu Skjerve, f. 15.05.88
Bevertningssted: Strømnes
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serverings- og overnattingssted
Skjenkeareal: Strømnes 1. og 2. etg.
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Husfrua as
Styrer: Lise L. Skrove, f. 19.04.83
Stedfortreder: Per Magnus Værdal
Bevertningssted: Husfrua
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/serveringssted og overnatting
Skjenkeareal: 1. og 2. etg. i Husfrua
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Mosvik Brygge
Styrer: Ann Kristin Jensen, f. 27.09.74



Stedfortreder: Gunhild Jensen, f. 29.01.87
Bevertningssted: Mosvik Brygge på Vinjesjøen kai
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant
Skjenkeareal: Kaihuset/Mosvik Brygge
Skjenketid: Kl. 12.00 – kl. 01.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Gulburet
Styrer: Liv Elin Olsen, f. 19.12.62
Stedfortreder: Arve Østbø, 04.12.59
Bevertningssted: Gulburet, Verdal østre
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Gårdsbutikk/kafe/serveringssted
Skjenkeareal: Smia, låven, bestemorstua, gårdsbutikk (buret) m/nærliggende 
Skjenketid: kl. 11.00 – kl. 01.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Desserto AS
Styrer: Anne Bettum, f. 14.03.59
Stedfortreder: Kenneth Andre Bettum Gjermstad, f. 07.09.89
Bevertningssted: Krobygget/Elgkroa, Røravegen 591
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: 1. etg. i Krobygget, samt uteområde med sittebenker somer 
tilknyttet 

dette.
Skjenketid: Mandag-torsdag samt søndag: kl. 10.00 – kl. 19.00

Fredag og lørdag:              kl. 10.00 – kl. 23.00
Til sluttede lag til kl. 01.00 (gjelder også brennevin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jfr. alkohollovens § 1-16.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører:  Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Under forutsetning av at 
- styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven,
-og at internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 



gis, i medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, annet ledd, og 3-7, følgende 
skjenkebevilling i tidsrommet 01.07.2012 – 31.12.2015:

Bevillingshaver: Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy
Styrer: Hanne Horten, født 10.06.81
Stedfortreder: Nizar Horten, født 01.08.77
Bevertningssted: Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/bar
Skjenkeareal: 1. og 2. etasje, samt inngjerdet uteterasse
Skjenketid: kl. 13.00 – kl. 01.00
________________________________________________________________________

Bevillingshaver: Slapgaard AS
Styrer: Olav Edvard Slapgaard, f. 26.04.58
Stedfortreder: Frode Knudsen, f. 22.04.66
Bevertningssted: Jægtvolden Fjordhotell
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Hotell, restaurant/bar, selskapslokaler
Skjenkeareal: Hele hotellet, gårdsplass, parkområde, Wittruplåna på Sundnes

Gård, kjeller under spritkjeller v/Sundnes Brenneri.
Skjenketid: kl. 08.00 – kl. 02.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Berg Gård
Styrer: Svein Berfjord, f. 10.12.64
Stedfortreder: Kirsti Farbu, f. 02.11.62
Bevertningssted: Berg Gård
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: Slakteriloftet spisested og nærliggende uteområde, samt 

butikklokale når det benyttes til lukket selskap.
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
Bevillingen gis under forutsetning av at stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om 
alkoholloven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Jækta Fjordstue
Styrer: Anne Grete B. Berger, f. 23.03.59
Stedfortreder: Signar Berger, f. 21.01.58
Bevertningssted: Jækta Fjordstue
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/serveringssted
Skjenkeareal: 1. og 2. etg. samt terrasse utenfor bygningen
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bevillingshaver: Øyna Parken AS
Styrer: Kristine Daling Sakshaug, f. 01.10.71
Stedfortreder: Frode Sakshaug, f. 11.02.68
Bevertningssted: Øyna Parken AS
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/serveringssted
Skjenkeareal: Øyna Parken, område under tak 580 m2, samt nærliggende 

uteområder.
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Inderøyhallen AL
Styrer: Marit Franssen, f. 06.05.64
Stedfortreder: Baard Aarnes, f. 03.07.57
Bevertningssted: Inderøy kulturhus
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Kulturhus
Skjenkeareal: Kafe, vestibyle, konsertsal, idrettshall, bibliotek
Skjenketid: kl. 16.00 – kl. 01.00

Skjenking skal skje utenom ordinær skoletid.
Andre vilkår: Jfr. formannskapets vedtak av 28.10.98 skal skjenkebevillingen

kun brukes ved særlige kulturelle og sosiale arrangement.
Bevillingen gis under forutsetning av at styrer har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Strømnes
Styrer: Margarete Uddu, f. 07.12.60
Stedfortreder: Knut Marius Uddu Skjerve, f. 15.05.88
Bevertningssted: Strømnes
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serverings- og overnattingssted
Skjenkeareal: Strømnes 1. og 2. etg.
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Husfrua as
Styrer: Lise L. Skrove, f. 19.04.83
Stedfortreder: Per Magnus Værdal
Bevertningssted: Husfrua
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant/serveringssted og overnatting
Skjenkeareal: 1. og 2. etg. i Husfrua
Skjenketid: kl. 12.00 – kl. 01.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Mosvik Brygge
Styrer: Ann Kristin Jensen, f. 27.09.74
Stedfortreder: Gunhild Jensen, f. 29.01.87
Bevertningssted: Mosvik Brygge på Vinjesjøen kai



Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Restaurant
Skjenkeareal: Kaihuset/Mosvik Brygge
Skjenketid: Kl. 12.00 – kl. 01.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Gulburet
Styrer: Liv Elin Olsen, f. 19.12.62
Stedfortreder: Arve Østbø, 04.12.59
Bevertningssted: Gulburet, Verdal østre
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Gårdsbutikk/kafe/serveringssted
Skjenkeareal: Smia, låven, bestemorstua, gårdsbutikk (buret) m/nærliggende 
Skjenketid: kl. 11.00 – kl. 01.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevillingshaver: Desserto AS
Styrer: Anne Bettum, f. 14.03.59
Stedfortreder: Kenneth Andre Bettum Gjermstad, f. 07.09.89
Bevertningssted: Krobygget/Elgkroa, Røravegen 591
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Serveringssted
Skjenkeareal: 1. etg. i Krobygget, samt uteområde med sittebenker som er 

tilknyttet dette.

Skjenketid: Mandag-torsdag samt søndag: kl. 10.00 – kl. 19.00
Fredag og lørdag:              kl. 10.00 – kl. 23.00
Til sluttede lag til kl. 01.00 (gjelder også brennevin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jfr. alkohollovens § 1-16.

PS 44/12 Salgsbevillinger 2012 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at
 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven

 Internkontroll er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8,

gis i medhold av alkohollovens §§ 1-4, 1-7, 1-71, 1-7b, 1-7c, 3-1, andre ledd, og 3-7, følgende 
bevilling til salg av øl i tidsrommet 01.07.2012 - 31.12.2015:

 Bevillingshaver: Ica Nær Inderøy AS 

 Styrer: Anders Martin Kvam f. 25.06.1954

 Stedfortreder: Ann Kristin Holmen f. 30.03.1969

 Utsalgsstedets navn: Ica Nær Inderøy Ica Norge AS

 Adresse: Meieribakken 2, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikkarealet til Ica Nær Inderøy

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før 



helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7 andre ledd.

 Bevillingshaver: Bunnpris Røra AS

 Styrer: Oddbjørn Høyslo f. 05.07.1965

 Stedfortreder: Eva S Bergsli f. 04.04.1966

 Utsalgsstedets navn: Bunnpris Røra AS

 Adresse: Røra, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til Bunnpris AS

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før   

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: COOP Steinkjer SA 

 Styrer: Grete Lønvik Bragstad f. 21.07.1965

 Stedfortreder: Aina Kvam f. 05.03.1963

 Utsalgsstedets navn: Coop Prix Sandvollan

 Adresse: Sandvollan, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til Coop Prix Sandvollan

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd. 

 Bevillingshaver: COOP Inn-Trøndelag SA 

 Styrer: Astri Hagevik f. 02.09.1956

 Stedfortreder: Bente Melhus f. 14.01.1971

 Utsalgsstedets navn: COOP Marked Utøy

 Adresse: Utøyvegen 662, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til COOP Marked Utøy

 Salgstid: Kl 09.00 – 17.00 på hverdager, kl 09.00 – 14.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: COOP Inn-Trøndelag SA 

 Styrer: Øystein Aune f. 16.05.1980

 Stedfortreder: Bente Melhus f. 14.01.1971

 Utsalgsstedets navn: COOP Prix Straumen

 Adresse: Øvergata 21, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til COOP Prix Straumen 

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: Inderøy Forbruksforening

 Styrer: Bente Fossum Hjelde f. 30.04.1967

 Stedfortreder: Trine N. Snerting f. 13.11.1987 – ikke avlagt kunnskapsprøve

 Utsalgsstedets navn: Inderøy Forbruksforening

 Adresse: Rannavegen 1, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til Inderøy Forbruksforening

 Salgstid: Kl 10.00 – 18.00 på hverdager, kl 09.00 – 14.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: COOP Inn-Trøndelag SA 

 Styrer: Erik Tangstad f. 20.04.1979

 Stedfortreder: Inger Johanne Eidsvåg f. 19.11.1959



 Utsalgsstedets navn: COOP Marked Mosvik

 Adresse: 7690 Mosvik

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til COOP Marked Mosvik

 Salgstid: Kl 09.00 – 19.00 på hverdager, kl 09.00 – 16.00 dager før 

Helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: Inderøy Gårdsbryggeri DA

 Styrer: Steinar Kvam f. 22.07.1963

 Stedfortreder: Per Morten Kvam f. 26.04.1960

 Utsalgsstedets navn: Inderøy Gårdsbryggeri DA

 Adresse: Kvamshaugan 46

 Godkjent areal for salg: Lokalene til Inderøy Gårdsbryggeri DA

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 på dager 

før helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører:  Otte Vatn

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Under forutsetning av at
 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven

 Internkontroll er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8,

gis i medhold av alkohollovens §§ 1-4, 1-7, 1-71, 1-7b, 1-7c, 3-1, andre ledd, og 3-7, følgende 
bevilling til salg av øl i tidsrommet 01.07.2012 - 31.12.2015:

 Bevillingshaver: Ica Nær Inderøy AS 

 Styrer: Anders Martin Kvam f. 25.06.1954

 Stedfortreder: Ann Kristin Holmen f. 30.03.1969

 Utsalgsstedets navn: Ica Nær Inderøy Ica Norge AS

 Adresse: Meieribakken 2, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikkarealet til Ica Nær Inderøy

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7 andre ledd.

 Bevillingshaver: Bunnpris Røra AS

 Styrer: Oddbjørn Høyslo f. 05.07.1965

 Stedfortreder: Eva S Bergsli f. 04.04.1966

 Utsalgsstedets navn: Bunnpris Røra AS

 Adresse: Røra, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til Bunnpris AS

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før   

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.



 Bevillingshaver: COOP Steinkjer SA 

 Styrer: Grete Lønvik Bragstad f. 21.07.1965

 Stedfortreder: Aina Kvam f. 05.03.1963

 Utsalgsstedets navn: Coop Prix Sandvollan

 Adresse: Sandvollan, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til Coop Prix Sandvollan

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd. 

 Bevillingshaver: COOP Inn-Trøndelag SA 

 Styrer: Astri Hagevik f. 02.09.1956

 Stedfortreder: Bente Melhus f. 14.01.1971

 Utsalgsstedets navn: COOP Marked Utøy

 Adresse: Utøyvegen 662, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til COOP Marked Utøy

 Salgstid: Kl 09.00 – 17.00 på hverdager, kl 09.00 – 14.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: COOP Inn-Trøndelag SA 

 Styrer: Øystein Aune f. 16.05.1980

 Stedfortreder: Bente Melhus f. 14.01.1971

 Utsalgsstedets navn: COOP Prix Straumen

 Adresse: Øvergata 21, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til COOP Prix Straumen 

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: Inderøy Forbruksforening

 Styrer: Bente Fossum Hjelde f. 30.04.1967

 Stedfortreder: Trine N. Snerting f. 13.11.1987 – ikke avlagt kunnskapsprøve

 Utsalgsstedets navn: Inderøy Forbruksforening

 Adresse: Rannavegen 1, 7670 Inderøy

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til Inderøy Forbruksforening

 Salgstid: Kl 10.00 – 18.00 på hverdager, kl 09.00 – 14.00 dager før 

helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: COOP Inn-Trøndelag SA 

 Styrer: Erik Tangstad f. 20.04.1979

 Stedfortreder: Inger Johanne Eidsvåg f. 19.11.1959

 Utsalgsstedets navn: COOP Marked Mosvik

 Adresse: 7690 Mosvik

 Godkjent areal for salg: Butikklokalet til COOP Marked Mosvik

 Salgstid: Kl 09.00 – 19.00 på hverdager, kl 09.00 – 16.00 dager før 

Helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

 Bevillingshaver: Inderøy Gårdsbryggeri DA

 Styrer: Steinar Kvam f. 22.07.1963

 Stedfortreder: Per Morten Kvam f. 26.04.1960

 Utsalgsstedets navn: Inderøy Gårdsbryggeri DA

 Adresse: Kvamshaugan 46



 Godkjent areal for salg: Lokalene til Inderøy Gårdsbryggeri DA

 Salgstid: Kl 09.00 – 20.00 på hverdager, kl 09.00 – 18.00 på dager 

før helligdager, jfr. Alkohollovens § 3-7, andre ledd.

PS 45/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap juni 2012 ble lagt på PDF 
Expert og kommunens hjemmeside til gruppemøter.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 46/12 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Ordføreren orienterte om
- Takk til alle som bidro på InderøyFest.
- RUP-møte – presentasjon av Inderøy 2020
- Møte i skoleutvalg videregående skole
- Møte med Gjensidigestiftelsen
- Oppdatering av ordførers blogg

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 47/12 Hovedrevisjon budsjett 2012

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i 

saksframlegg, ref. også spesifikasjon på funksjonsnivå i vedlegg.

2. Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer, og bevilgninger 

for 2012, i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg, ref. også spesifikasjon på prosjektnivå 

i vedlegg.

3. Egenkapitalinnskudd KLP økes med 1,361 mill. kroner. Av dette finansieres kr. 0,861 mill. 

ved overføring fra avsatt i balanse og 0,5 mill. kroner ved reduksjon i disposisjonsfond.

4. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012:

Saksordfører: Berit Aune

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012

Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i 
saksframlegg, ref. også spesifikasjon på funksjonsnivå i vedlegg.

Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer, og bevilgninger for 
2012, i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg, ref. også spesifikasjon på prosjektnivå i 
vedlegg.

Egenkapitalinnskudd KLP økes med 1,361 mill. kroner. Av dette finansieres kr. 0,861 mill. ved 
overføring fra avsatt i balanse og 0,5 mill. kroner ved reduksjon i disposisjonsfond.

Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i 
saksframlegg, ref. også spesifikasjon på funksjonsnivå i vedlegg.

Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer, og bevilgninger for 
2012, i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg, ref. også spesifikasjon på prosjektnivå i 
vedlegg.

Egenkapitalinnskudd KLP økes med 1,361 mill. kroner. Av dette finansieres kr. 0,861 mill. ved 
overføring fra avsatt i balanse og 0,5 mill. kroner ved reduksjon i disposisjonsfond.

Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 48/12 Strateginotat økonomi

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte Strateginotat 2013-2016 tas til orientering og danner et foreløpig grunnlag for det 
videre arbeid med budsjett og økonomiplanopplegget.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012:

Saksordfører: Ole Anders Iversen.
Nestleder ledet møtet da leder presenterte saken. 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012

Vedlagte Strateginotat 2013-2016 tas til orientering og danner et foreløpig grunnlag for det 
videre arbeid med budsjett og økonomiplanopplegget.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Harald Ness

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Vedlagte Strateginotat 2013-2016 tas til orientering og danner et foreløpig grunnlag for det
videre arbeid med budsjett og økonomiplanopplegget.

PS 49/12 Delegasjonsreglement - prinsipper for ansvarsfordeling mellom 
politiske utvalg

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til delegasjonsreglement vedtas. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012:

Saksordfører:  Øyvind Treider Olsen

Omforent forslag:
Vedlagte forslag til delegasjonsreglement vedtas, men det opprinnelige fagansvaret  for 
Hovedutvalg Natur beholdes i henhold til 1729 Inderøy.

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 18.06.2012

Vedlagte forslag til delegasjonsreglement vedtas, men det opprinnelige fagansvaret  for 
Hovedutvalg Natur beholdes i henhold til 1729 Inderøy.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Vedlagte forslag til delegasjonsreglement vedtas. 

PS 50/12 Årsrapport 2011

Rådmannens forslag til vedtak

Årsrapporten tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012

Årsrapporten tas til orientering.


