
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 24.10.2012

Tidspunkt: 09:00  -  13:30

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 Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Trine Berg Fines H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP

Merknader: Frode Sakshaug, deltaker på Omdømmeskolen, oppnevnt av Inderøy Næringsforening, 
møtte i sak 130/12.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Lars Daling
Kristin Volen

Kommunalsjef
Planlegger



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Jostein Gjermstad Petter Vesterås

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 121/12 Startlån 2013 - opptak av lån fra Husbanken til videre utlån

PS 122/12 Boligbygging for førsteetablerere under 35 år - utredning

PS 123/12 Festekontrakt gravsted. Regulering

PS 124/12 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge

PS 125/12 Intensjonsavtale vedrørende samarbeid om utvikling og drift 
av Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter

PS 126/12 Omgjøring av selskapsform for Inderøyhallen

PS 127/12 Kulturskolen - ventelister

PS 128/12 Innkjøp av kunst - Fotballgutt av Nils Aas

PS 129/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - valg av tilbyder

PS 130/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid.

PS 131/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 132/12 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 121/12 Startlån 2013 - opptak av lån fra Husbanken til videre utlån

Rådmannens forslag til vedtak

1. Formannskapet tar gjennomgangen til orientering.

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å vurdere behovet for ytterligere satsning ved å øke 
rammene for 2013.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012:

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

1. Formannskapet tar gjennomgangen til orientering.

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å vurdere behovet for ytterligere satsning ved å 
øke rammene for 2013.

PS 122/12 Boligbygging for førsteetablerere under 35 år - utredning

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar gjennomgangen til orientering.

2. Inderøy kommunen forsterker fokus på informasjon til den aktuelle målgruppen, og styrker 
finansieringsmulighetene for unge i etableringsfasen gjennom en mer offensiv bruk av 
startlånsordningen.

3. Innen utgangen av 2014 evalueres satsningen med sikte på å vurdere behovet for ytterligere 
direkte eller indirekte kommunale investeringer i boligtilbud til den aktuelle målgruppen.



Behandling i Formannskapet - 24.10.2012:

Saksordfører: Signar Berger

AP v/Signar Berger foreslo slikt forslag til vedtak:

1. Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i 
Inderøy kommune.

2. Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget.

3. Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjett (økonomiplan).

4. Inderøy kommune forsterker fokus på informasjon til den aktuelle målgruppen, og styrker 
finansieringsmulighetene for unge i etablererfasen gjennom en mer offensiv bruk av 
startlånsordningen.

Ordføreren ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 minutter.

Signar Berger trakk sitt første forslag til nytt pkt. 1, 2, 3 og 4.

AP v/Signar Berger fremmet slikt nytt pkt. 3 i forslag til vedtak:
Det bes om en utredning for å vurdere forretningsmessige og budsjettmessige konsekvenser av 
å etablere et kommunalt boligbyggelag – evt. i samarbeid med private aktører

SP v/Leif Hjulstad fremmet slikt nytt pkt. 3 i forslag til vedtak:
Administrasjonen bes sjekke ut allerede etablerte virksomheter i regionen for utvikling av 
boligprosjekt for ungdom, inkludert boligbyggerlag, ungbo prosjekt og andre organisert 
boligprosjekt.

Votering:

Rådmannens forslag 1 og 2 enstemmig.
AP sitt forslag til nytt pkt.3: 4 stemmer
SP sitt forslag til nytt pkt.3: 5 stemmer
Rådmannens pkt. 3 som nytt pkt. 4: Falt

Innstilling i Formannskapet - 24.10.2012

1. Kommunestyret tar gjennomgangen til orientering.

2. Inderøy kommunen forsterker fokus på informasjon til den aktuelle målgruppen, og styrker 
finansieringsmulighetene for unge i etableringsfasen gjennom en mer offensiv bruk av 
startlånsordningen.

3. Administrasjonen bes sjekke ut allerede etablerte virksomheter i regionen for utvikling av 
boligprosjekt for ungdom, inkludert boligbyggerlag, ungbo prosjekt og andre organisert 
boligprosjekt.



PS 123/12 Festekontrakt gravsted. Regulering

Rådmannens forslag til vedtak

Det innføres festekontrakt for gravsted i Inderøy kommune med 5 års varighet til en pris på kr. 
600.- pr grav for 5 års kontrakt. Ny festeavtale gjelder fra og med 01.01.2012.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Saksordfører:  Lena Oldren Heggstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

Det innføres festekontrakt for gravsted i Inderøy kommune med 5 års varighet til en pris på kr. 
600.- pr grav for 5 års kontrakt. Ny festeavtale gjelder fra og med 01.01.2012.

PS 124/12 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune tegner kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

Krav til leverandører, som sikrer forsvarlig sluttbehandling av bruk emballasje, innarbeides i 
innkjøpsrutinene.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Saksordfører:  Christina Wolan

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

Inderøy kommune tegner kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

Krav til leverandører, som sikrer forsvarlig sluttbehandling av bruk emballasje, innarbeides i 
innkjøpsrutinene.



PS 125/12 Intensjonsavtale vedrørende samarbeid om utvikling og drift av Midt-Norsk 
Realfag- og teknologisenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift 
av  Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Saksordfører: Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift 
av  Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Saksordfører:  Lise Eriksen

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift 
av  Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.



PS 126/12 Omgjøring av selskapsform for Inderøyhallen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune har ingen innvendinger til at Inderøyhallen AL omdannes til Inderøy 
Kulturhus SA.

2. Vedlagte utkast til vedtekter kan legges til grunn for etableringen av Inderøy Kulturhus SA  

3. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne mindre vesentlige endringer i vedtektsutkastet.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Saksordfører:  Petter Vesterås

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

1. Inderøy kommune har ingen innvendinger til at Inderøyhallen AL omdannes til Inderøy 
Kulturhus SA.

2. Vedlagte utkast til vedtekter kan legges til grunn for etableringen av Inderøy Kulturhus SA  

3. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne mindre vesentlige endringer i vedtektsutkastet.

PS 127/12 Kulturskolen - ventelister

Rådmannens forslag til vedtak

Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

Det er et mål for Inderøy kommune å ha en dekningsgrad i kulturskolen som ligger over et 
landsgjennomsnitt.

Rådmannen anmodes i det avsluttende arbeidet med budsjettet å innarbeide tiltak som kan 
øke dekningsgraden og redusere ventelistene.

Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjekteringen av Inderøy 
oppvekst - og kultursenter.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012:

Saksordfører: Siv Furunes 

Endringsforslag fra Inderøy SV og Inderøy AP
v/Siv Furunes

Erstatter hele rådmannens forslag til vedtak, bortsett fra siste setning (punkt 4):
1) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

2) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

3) Elevbetalingen skal ikke økes selv om ventelistene fjernes.

Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy
oppvekst - og kultursenter.

Harald Ness ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 minutter.

SV og AP v/Harald Ness foreslo slikt nytt forslag:
1) Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

2) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

3) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

4) Elevbetalingen skal ikke økes som en følge av at ventelistene fjernes.

5) Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy

oppvekst - og kultursenter.
6) Pedagogisk ressursbehov utredes med et mål om å øke stillingsstørrelsene.

Statsbudsjettets bevilgninger til SFO vurderes i forhold til de økonomiske kostnadene for 
kulturskolen.

Ragnar Nossum ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 minutter.

SP v/Otte Vatn foreslo slikt sitt forslag:
1) Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

2) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

3) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

4) Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy

oppvekst - og kultursenter.
5) Pedagogisk ressursbehov utredes med et mål om å øke stillingsstørrelser.

Statsbudsjettets bevilgninger til SFO vurderes i forhold til de økonomiske kostnadene for 
kulturskolen.

Ragnhild Kjesbu ba om gruppemøte og møtet ble heva i 2 minutter.



Votering:

Rådmannens forslag falt, 11 stemte imot.

Avstemming:

AP og SV sitt forslag:  5 stemmer
SP sitt forslag: 6 stemmer.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

1) Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

2) Så langt det er mulig skal ventelistene være fjernet innen oppstart høsten 2013.

3) I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange 

som eventuelt vil ta i mot et tilbud.

4) Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjektering av Inderøy

oppvekst - og kultursenter.
5) Pedagogisk ressursbehov utredes med et mål om å øke stillingsstørrelser.

Statsbudsjettets bevilgninger til SFO vurderes i forhold til de økonomiske kostnadene for 
kulturskolen.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012:

Saksordfører:  Jostein Gjermstad 

Lise Eriksen foreslo slikt forslag til nytt avsnitt en:
Inderøy kommune gjennomfører åpent opptak i kulturskolen fra skoleåret 2013/14.

Avstemming:

Lise Eriksen sitt forslag: 3 stemmer
Rådmannens forslag: 6 stemmer

Innstilling i Formannskapet - 24.10.2012:

Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

Det er et mål for Inderøy kommune å ha en dekningsgrad i kulturskolen som ligger over et 
landsgjennomsnitt.

Rådmannen anmodes i det avsluttende arbeidet med budsjettet å innarbeide tiltak som kan 
øke dekningsgraden og redusere ventelistene.

Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjekteringen av Inderøy 
oppvekst - og kultursenter.



PS 128/12 Innkjøp av kunst - Fotballgutt av Nils Aas

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kostnad for skulptur «Fotballgutt» av Nils Aas, BKH-avgift og sokkel, kr. 34.500 dekkes over 
ansvar 830, Formannskapets post for tilleggsbevilgninger

2. Rådmannen vedtar detaljert budsjett

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Saksordfører:  Otte Vatn

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

1. Kostnad for skulptur «Fotballgutt» av Nils Aas, BKH-avgift og sokkel, kr. 34.500 dekkes over 
ansvar 830, Formannskapets post for tilleggsbevilgninger

2. Rådmannen vedtar detaljert budsjett

PS 129/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - valg av tilbyder

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i 
perioden 01.01.13 – 31.12.15.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012 

Saksordfører:  Arne B. Rannem

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 23.10.2012

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i 
perioden 01.01.13 – 31.12.15.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Saksordfører:  Leif Hjulststd



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i 
perioden 01.01.13 – 31.12.15.

PS 130/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid.

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012:

Signar Berger fratrådte møtet i 30 minutter.

Kommuneplanens samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 – utkast, vedlegg til saken.
Notat datert 05.10.12 fra rådmannen.

Lars Daling orienterte om omdømmeskolen, Omdømmebygging for kommuner og 
lokalsamfunn i regi av Distriktssenteret, der ordfører, Frode Sakshaug fra ØynaParken samt 
Lars Daling deltar.

Høringsutkastet til kommuneplanen ble gjennomgått og mange gode innspill kom fram ved 
gjennomgangen og som tas med i det videre arbeidet med planen.

Ordføreren foreslo nytt høringsutkast etter at innbyggerundersøkelsen er gjennomført.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012:

Nytt høringsutkast etter at innbyggerundersøkelsen er gjennomført.

PS 131/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap oktober 2012 ble lagt på 
PDF Expert og kommunens hjemmeside torsdag i uke 42.

Ordfører foreslo saken utsatt til den 31.10.12.

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012:

Saken utsatt til den 31.10.12

PS 132/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 24.10.2012 

Ordfører foreslo saken utsatt til 31.10.12

Avstemming

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.10.2012

Saken utsatt til 31.10.12.


