
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 26.09.2012

Tidspunkt: 10:30  -  14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines H
Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP
Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader: Sak nr. 114/12, Temasak, ble behandlet til slutt.  Trine Berg Fines, Leif Hjulstad og Signar 
Berger fratrådte møtet før denne saken ble tatt opp til behandling.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Kristin Volden
Gunnar Winther

Planlegger
Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Lise Eriksen Petter Vesterås

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 105/12 Boligtomter Røra - Åsen boligfelt - vedtak om gjennomføring

PS 106/12 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 
30.08.2012.

PS 107/12 Sammen om en bedre kommune - utviklingsprogram

PS 108/12 Kulturplan 2013 - 2025 - høringsutkast

PS 109/12 Bibliotekplan 2013 - 2016 - høring

PS 110/12 Legatstyre Inderøy

PS 111/12 Namdalseid som ny deltagerkommune i Inn-Trøndelag 
brannvesen IKS

PS 112/12 Lokale forhandlinger 2012 - ledere

PS 113/12 Gulburet, Arve Østbø - søknad om tilvirkning av alkoholholdig 
drikk

PS 114/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid med 
målformuleringer

PS 115/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 116/12 Ordføreren orienterer

PS 117/12 Fjernvarmesentral Venna - tomtevalg og utbygging

PS 118/12 Opprettelse av styre for forvaltning av arve- og gavemidler.

PS 119/12 Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og 
kultursenter.

PS 120/12 Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder



Saker til behandling

PS 105/12 Boligtomter Røra - Åsen boligfelt - vedtak om gjennomføring

Rådmannens forslag til vedtak

Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes.

Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av 
gatelys med ferdigstillelse innen 30.06.2013.

Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. 
kroner. 

Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige 
finansieringsplan:

1. Salg av tomter – foreløpig anslag: 11,0 mill. kroner
2. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag):   3,5 mill. kroner

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med 
grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk 
av megler.  

Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører:  Signar Berger

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes.

Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av 
gatelys med ferdigstillelse innen 30.06.2013.

Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. 
kroner. 

Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige 
finansieringsplan:

1. Salg av tomter – foreløpig anslag: 11,0 mill. kroner



2. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag):     3,5 mill. kroner

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med 
grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk 
av megler.  

Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes.

PS 106/12 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.2012.

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Tilleggsnotat fra rådmannen datert 24.09.2012 vedr. investeringsprosjekt ble utdelt i møtet.
Følgende tillleggspunkt tas inn i rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lukemidler.

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Saksordfører:  Ragnhild Kjesbu 

Rådmannen foreslo slikt tillegg:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Avstemming:

Rådmannens forslag med tillegg.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.



Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører:  Leif Hjulstad

Rådmannen rettet bevilgningsbeløpet til kr 1,043 mill. i tillegg til forslag til vedtak.

Ordfører foreslo hovedutvalg Folk sitt forslag slik:

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

PS 107/12 Sammen om en bedre kommune - utviklingsprogram

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus på 
bistand- og omsorgsområdet.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012: 

Omforent forslag fra Ida Stuberg og Harald Ness til tillegg i forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget ber om at et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i 
prosjektet.

Avstemming:

Rådmannens forslag med omforent forslag enstemmig.



Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Arbeidsmiljøutvalget ber om at et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i 
prosjektet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Saksordfører:  Harald Ness

Harald Ness foreslo slikt tillegg:
Et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i prosjektet.

Votering:  
Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i prosjektet.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører: Lena O. Heggstad 

Ordføreren foreslo Arbeidsmiljøutvalget sitt forslag slik:
Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i prosjektet.



Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus 
på bistand- og omsorgsområdet.

Et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i prosjektet.

PS 108/12 Kulturplan 2013 - 2025 - høringsutkast

Rådmannens forslag til vedtak

Kulturplan Inderøy kommune 2013 - 2025 – Høringsutkast og Kulturplan Inderøy kommune 
2013 - 2025 – Vedlegg, sendes ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i tråd med  Plan- og 
bygningslovens krav til planprosedyre for kommunedelplaner (PBL § 4-1). 
Høringsfrist: 9. november 2011.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Saksordfører: Ragnar Nossum

Nestleder Ann-Kristin W. Langfjæran ledet møtet da leder presenterte saken.

SP v/Ragnar Nossum fremmet slike endringer i planen:

Side 50.
Setningen «Kirken er den eldste kulturinstitusjon i kommunen» flyttes fremst i avsnittet.
Nytt mål: Kirkebyggene skal være i en slik stand at de fungerer godt som ramme rundt kirkens egne 
funksjoner.

Side 51.
Mål, andre kulepunkt: ……….næringsutvikling og økt bolyst.

Side 63.
Ungdomskulturen, tiltak.  Stryk alt etter kommaet (gamle brannstasjonen).

Ragnar Nossum bad om gruppemøte og møtet ble heva.

Votering over SP sitt forslag:  Enstemmig.



Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

Kulturplan Inderøy kommune 2013 - 2025 – Høringsutkast og Kulturplan Inderøy kommune 
2013 - 2025 – Vedlegg, sendes ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i tråd med  Plan- og 
bygningslovens krav til planprosedyre for kommunedelplaner (PBL § 4-1), med endringer.
Høringsfrist: 9. november 2011.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordførere: Christina Wolan

Ordføreren foreslo slike endringer i planen:

Side 29, pkt. 6.3.2., Kirken:
Setningen «Kirken er den eldste kulturinstitusjon i kommunen» flyttes fremst i avsnittet.
Nytt mål: Kirkebyggene skal være i en slik stand at de fungerer godt som ramme rundt kirkens egne 
funksjoner.

Side 30, pkt. 6.4.:
Mål, andre kulepunkt: ……….næringsutvikling og økt bolyst.

Side 24, pkt. 6.3.1.:
Ungdomskulturen, tiltak.  Stryk alt etter kommaet (gamle brannstasjonen).

Leif Hjulstad foreslo å stryke:
Side 34, pkt. 6.7, 2. kulepunkt under tiltak; opprettelse av kommunalt estetikkutvalg

Votering:  
Ordførerens forslag enstemmig.
Leif Hjulstad sitt forslag vedtatt, 6 stemte for og 3 stemte imot forslaget.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer gjort i møtet, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Kulturplan Inderøy kommune 2013 - 2025 – Høringsutkast og Kulturplan Inderøy kommune 
2013 - 2025 – Vedlegg, sendes ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i tråd med  Plan- og 
bygningslovens krav til planprosedyre for kommunedelplaner (PBL § 4-1), med endringer.
Høringsfrist: 9. november 2012.



PS 109/12 Bibliotekplan 2013 - 2016 - høring

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til  bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 sendes ut på høring med svarfrist 26. 
oktober.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører: Lise Eriksen

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Utkast til bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 sendes ut på høring med svarfrist 26. 
oktober.

PS 110/12 Legatstyre Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører: Petter Vesterås

Ida Stuberg foreslo:
Medlemmer i Legatstyre Inderøy:  Ordfører, soknepresten, lensmann
Arnt Oldus Slipers legat:  Ordfører, lensmannen og stedlig representant – Ingrid Brattaker
Dahl og Sæteraas legat:   Ordfører, lensmannen, soknepresten.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

Medlemmer i Legatstyre Inderøy:  Ordfører, soknepresten, lensmann
Arnt Oldus Slipers legat:  Ordfører, lensmannen og stedlig representant – Ingrid Brattaker
Dahl og Sæteraas legat:   Ordfører, lensmannen, soknepresten.



PS 111/12 Namdalseid som ny deltagerkommune i Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn-
Trøndelag Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører:  Jostein Gjermstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn-
Trøndelag Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013.

PS 112/12 Lokale forhandlinger 2012 - ledere

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammen og retningslinjer 
for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato fastsettes gjennom drøftinger. 

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører:  Trine Berg Fines

Rådmann og sekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Ordføreren foreslo slikt forslag:
Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor for 2012, og vedtar at 
rådmannen i Inderøy kommune gis et lønnsoppgjør hovedsakelig innenfor rammen av det 
kommunale oppgjøret for øvrig.  Et utvalg bestående av ordfører, varaordfører og Signar 
Berger gjennomfører forhandlingene og fastsetter virkningsdato.  Ordfører underskriver ny 
lønnsavtale for rådmannen.

Avstemming:

Rådmannens, samt ordførerens forslag, enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammen og retningslinjer 
for kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato fastsettes gjennom drøftinger. 

Formannskapet viser til forhandlingsresultatet for kommunal sektor for 2012, og vedtar at 
rådmannen i Inderøy kommune gis et lønnsoppgjør hovedsakelig innenfor rammen av det 
kommunale oppgjøret for øvrig.  Et utvalg bestående av ordfører, varaordfører og Signar
Berger gjennomfører forhandlingene og fastsetter virkningsdato.  Ordfører underskriver ny 
lønnsavtale for rådmannen.

PS 113/12 Gulburet, Arve Østbø - søknad om tilvirkning av alkoholholdig drikk

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, utvides 
eksisterende skjenkebevilling for Gulburet, gitt i kommunestyrets møte 25.06.2012, for 
perioden 01.07.2012 - 31.12.2015, med hhv. styrer og stedfortreder Liv Elin Olsen og Arve 
Østbø, til også å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, drikk som inneholder høyst 4,7 
volumprosent alkohol.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører: Signar Berger

Petter Vesterås foreslo slikt forslag:
Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, utvides 
eksisterende skjenkebevilling for Gulburet, gitt i kommunestyrets møte 25.06.2012, for 
perioden 01.07.2012 - 31.12.2015, med hhv. styrer og stedfortreder Liv Elin Olsen og Arve 
Østbø, til også å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, drikk som inneholder inntil 22
volumprosent alkohol.

Avstemming:

Petter Vesterås sitt forslag vedtatt, 6 stemte for, 3 stemte imot.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, utvides 
eksisterende skjenkebevilling for Gulburet, gitt i kommunestyrets møte 25.06.2012, for 
perioden 01.07.2012 - 31.12.2015, med hhv. styrer og stedfortreder Liv Elin Olsen og Arve 
Østbø, til også å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, drikk som inneholder inntil 22
volumprosent alkohol.



PS 114/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid med målformuleringer

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 – utkast,  ble lagt ut på PDF Expert og kommunens 
hjemmeside.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012.

Innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeid med planen.

PS 115/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble lagt på PDF Expert og 
kommunens hjemmeside 20.09.2012. 

Trine Berg Fines stilte spørsmål vedr. kjøp av tomt i Mosvik – Norsk Limtre.
Rådmannen svarte.

Avstemming

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Redegjørelsen tatt til orientering

PS 116/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Ordføreren orienterte om
- Møte med HINT – bl.a. om kommunesammenslåing og skolesatsing.
- Deltakelse på Helsekonferanse
- Møte i samarbeidsforum E6 og banesatsing – opprettelse av styringsgruppe

Lise Eriksen stilte spørsmål om saken «Nær ung» - status.
Ordføreren svarte.    

Avstemming

Enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 117/12 Fjernvarmesentral Venna - tomtevalg og utbygging

Rådmannens forslag til vedtak

Alternativ 1:
Inderøy kommune arbeider videre med å etablere løsninger for fjernvarmesentral(er) basert på 
flis eller pellets  på en todelt løsning. Ett anlegg for Venna lokalisert til kulturhusområdet 
(eventuelt fremtidig skole og kultursenter) og ett anlegg for Straumen/Ness. 

Det vurderes alternative løsninger – eks. fjordvarme - for Straumen/Ness området. 

Private interessenter tilbys tilknytning til anleggene under forutsetning av akseptable og 
forsvarlige betingelser.

Det gjennomføres anbudskonkurranser om kjøp av fjernvarme til avtalt pris.

Alternativ 2:
Inderøy kommune etablerer en felles fjernvarmesentral for Straumen og Venna på Solstad-
tomta for mulig levering tidligst høsten 2013. 

Private interessenter tilbys tilknytning til  anlegget under forutsetning av akseptable og 
forsvarlige betingelser. 

Det søkes samarbeid med andre interessenter – herunder eventuelt private - for å sikre 
optimal utnyttelse av Solstad tomta og om mulig integrere et anlegg i annen virksomhet. Det 
forutsettes at bygningsmessige løsninger og utforming av tomt/anlegg  ivaretar høye 
miljømessige og estetiske krav.

Kommunen gjennomfører en anbudskonkurranse om kjøp av fjernvarme til avtalt pris. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012

Saksordfører:  Izabela Vang

Det ble stemt over alt. 1 og alt. 2

Avstemming

Alt. 2 ble enstemmig valgt.



Innstilling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012

Alternativ 2:
Inderøy kommune etablerer en felles fjernvarmesentral for Straumen og Venna på Solstad-
tomta for mulig levering tidligst høsten 2013. 

Private interessenter tilbys tilknytning til anlegget under forutsetning av akseptable og 
forsvarlige betingelser. 

Det søkes samarbeid med andre interessenter – herunder eventuelt private - for å sikre 
optimal utnyttelse av Solstad tomta og om mulig integrere et anlegg i annen virksomhet. Det 
forutsettes at bygningsmessige løsninger og utforming av tomt/anlegg  ivaretar høye 
miljømessige og estetiske krav.

Kommunen gjennomfører en anbudskonkurranse om kjøp av fjernvarme til avtalt pris. 

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Alternativ 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 26.09.2012

Alternativ 2:
Inderøy kommune etablerer en felles fjernvarmesentral for Straumen og Venna på Solstad-
tomta for mulig levering tidligst høsten 2013. 

Private interessenter tilbys tilknytning til  anlegget under forutsetning av akseptable og 
forsvarlige betingelser. 

Det søkes samarbeid med andre interessenter – herunder eventuelt private - for å sikre 
optimal utnyttelse av Solstad tomta og om mulig integrere et anlegg i annen virksomhet. Det 
forutsettes at bygningsmessige løsninger og utforming av tomt/anlegg  ivaretar høye 
miljømessige og estetiske krav.

Kommunen gjennomfører en anbudskonkurranse om kjøp av fjernvarme til avtalt pris. 

PS 118/12 Opprettelse av styre for forvaltning av arve- og gavemidler.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene. 



Styret sammensettes slik:

Enhetsleder bistand og omsorg, leder
Tjenesteleder for sykehjemmene
Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy

2. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr. 
testamenter eller lignende. 

3. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene –
forelegges Hovedutvalg folk til orientering.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører:  Lena Oldren Heggstad 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

1. Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene. 

Styret sammensettes slik:

Enhetsleder bistand og omsorg, leder
Tjenesteleder for sykehjemmene
Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy

2. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr. 
testamenter eller lignende. 

3. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og 
gavemidlene – forelegges Hovedutvalg folk til orientering.

PS 119/12 Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om utvikling 
av Inderøy oppvekst- og kultursenter.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av 

Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre 

mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i 

prosjektorganisasjonens  styringsgruppe.



3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl mva. Inderøy kommune 

dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Lånopptak 1,2 mill. kroner

b. Mva-refusjon 0,3 mill. kroner

4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr. 

500.000,- inklusive mva.

5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

a. Arealbehovene fra mulighetstudien gjennomgåes med sikte på reduksjon inntil 10 %.

b. Det gjennomføres en tidlig avklaring av forutsetninger og muligheter for å innarbeide 

en storhall 2 i en løsning.

6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:

Harald Ness ba om gruppemøte og møtet ble heva i 10 minutter.

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: Punkt b) i Hovedpunkt 5 trekkes.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012

1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om 

utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne 

redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i 

prosjektorganisasjonens  styringsgruppe.

3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune   

dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Lånopptak 1,2 mill. kroner

b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner

4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr. 

500.000,- inklusive mva.

5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

                       Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon inntil 10 %.



6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av 

prosjektkonseptet. 

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Saksordfører: Trine Berg Fines

Rådmannen foreslo pkt. 5 slik:

Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endring av pkt. 5, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om 

utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne 

redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i 

prosjektorganisasjonens  styringsgruppe.

3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune 

dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Lånopptak 1,2 mill. kroner

b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner

4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr. 

500.000,- inklusive mva.

5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

                     Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon.

6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av 

prosjektkonseptet. 

PS 120/12 Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder

Rådmannens forslag til vedtak



Administrasjonsutvalget vedtar «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 
12.7.12, og reglementet iverksettes fra 1.10.2012. 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: 

Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og 
reglementet iverksettes fra 1.10.2012. 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:

Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og 
reglementet iverksettes fra 1.10.2012. 

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Avstemming:

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012

Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» vedtas, og reglementet 
iverksettes fra 1.10.2012. 


