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Navn Rep.
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Dessuten møtte:

Navn
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Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Christina Wolan   Signar Berger

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 133/12 Tilleggsavtale - Grande Eiendom.  Gjennomføring av salg av 
tomt Nessjordet.

PS 134/12 Kjøp av areal - Arken Eiendom AS - Fullmakt

PS 135/12 Henvendelse om kjøp av næringseiendom

PS 136/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 137/12 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 133/12 Tilleggsavtale - Grande Eiendom.  Gjennomføring av salg av tomt Nessjordet.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet godkjenner utkast til tilleggsavtale med Grande Eiendom A/S.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før underskrift.

Behandling i Formannskapet - 31.10.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 31.10.2012

Formannskapet godkjenner utkast til tilleggsavtale med Grande Eiendom A/S.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før underskrift.

PS 134/12 Kjøp av areal - Arken Eiendom AS - Fullmakt

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet delegerer til rådmannen å inngå avtale om kjøp av ytterligere areal fra Arken 
Eiendom A/S med grunnlag i de planer som er lagt for utforming av området, jfr. også 
betingelser i tidligere avtale.

Anskaffelsen forutsettes å kunne gjennomføres innenfor den øvre kostnadsramme som er satt for 
infrastruktur fase 2 Ness og innenfor inneværende års bevilgningsramme for prosjektet.

Behandling i Formannskapet - 31.10.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 31.10.2012

Formannskapet delegerer til rådmannen å inngå avtale om kjøp av ytterligere areal fra Arken 
Eiendom A/S med grunnlag i de planer som er lagt for utforming av området, jfr. også 
betingelser i tidligere avtale.

Anskaffelsen forutsettes å kunne gjennomføres innenfor den øvre kostnadsramme som er satt 
for infrastruktur fase 2 Ness og innenfor inneværende års bevilgningsramme for prosjektet.

PS 135/12 Henvendelse om kjøp av næringseiendom

Rådmannens forslag til vedtak:

Gnr 318 bnr 59 i Inderøy kommune, næringsareal på ca. 17,5 daa i Nervika, Mosvik, selges for 
kr 350.000 til dagens fester Mosvik Industribygg AS.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale.  

Behandling i Formannskapet - 31.10.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 31.10.2012

Gnr 318 bnr 59 i Inderøy kommune, næringsareal på ca. 17,5 daa i Nervika, Mosvik, selges for 
kr 350.000 til dagens fester Mosvik Industribygg AS.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale.  

PS 136/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 31.10.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til møtet 31.10.12, vedlagt kostnadssammenstilling Mosvik 
skole, ble lagt på PDF Expert den 30.10.12.

Budsjettnotat fra rådmannen til formannskapet datert 14.10.12.

Rådmannen orienterte om
- Budsjett og økonomiplanen.



- Gjennomføringen av boligsosial handlingsplan. Arbeidet med prosjekt nytt bofellesskap   
Nessjordet.

- Lønnsoppgjøret, herunder lokale forhandlinger.

- Status investeringsprosjekter. Venna-prosjektet - veg, parkering Ungdomsskole, rådhus, og 
trafikkløsninger. Prosjektets kostnader viser seg å komme betydelig over det budsjetterte. (i 
størrelsesorden 2 mill. kroner netto) Dette skyldes delvis utvidelser av prosjektet (nødvendige 
parkeringsplasser mv ved rådhuset og hvor utskifting av masser har medført merkostnader), 
men primært underestimering av prosjektomfanget i en tidlig fase. Ved en glipp ble ikke 
overskridelsen identifisert og rapportert 2 tertial. Det er ikke identifisert vesentlige avvik på 
andre prosjekter, jfr. tertialrapportering.

- Mosvik skole. Rådmannen orienterte om status. Det er en usikkerhet rundt 
kostnadsoverslaget knyttet til uteområdet, herunder bygging av ny ballbinge. Rådmannen 
anser dog at det vil være mulig ved tilpasninger i prosjektet og gjennomføre i henhold til 
kostnadsramme. Rammen er dog så vidt stram at risikoen for en overskridelse er større enn 
det motsatte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 31.10.2012:

Orienteringen ble tatt til etterretning. 
Formannskapet anser at risikoen i kostnadsoverslaget vedrørende Mosvik skole ikke er større 
enn at rådmannen har grunnlag for å beslutte iverksetting. Formannskapet anser at pågående 
nødvendige arbeider knyttet til Venna-prosjektet må fullføres og at finansieringen av 
overskridelse blir å håndtere ved regnskapsavleggelsen, jfr. også revisjon av budsjett og 
økonomiplan.



PS 137/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 31.10.2012:

Ordføreren orienterte om

 Flyndra A/S og møte i representantskapet. Flyndra A/S har varslet behov for økte 
likviditetsgarantier.

 Legevaktlokalisering. Det ble orientert om kommende representantskapsmøte i 
Innherred interkommunale legevakt.  Formannskapet bad rådmannen utrede framtidig 
hensiktsmessig lokalisering av legevakten.

 Sammenslåingen av havneselskapene. Det pågår fortsatt forhandlinger om endelige 
betingelser for løsning.

 Dyrevernbeskyttelsen i Nord-Trøndelag ønsker lokaler i Inderøy.

Rådmannen forlot møtet og formannskapet diskuterte lønnsforhandlinger for rådmannen.  
Forhandlinger gjøres i tråd med vedtak i sak 112/12.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 31.10.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.


