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Saker til behandling

PS 79/12 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - uttalelse fra 
Inderøy kommune

PS 80/12 Søknad om støtte av fiskefondet for Mosvik til fiskestelltiltak i 
Prestvågvatnet

PS 81/12 Søknad fra Rolf Terje Bye om konsesjon for erverv av 
eiendommen By østre  gnr 81 bnr 3 i Inderøy

PS 82/12 Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Etablering av 
samarbeidsprosjekt.

PS 83/12 Mål for hjorteviltforvaltningen i Inderøy kommune 2013-2016.

PS 84/12 Småbåtanlegg på Hylla - Klage på byggetillatelse

PS 85/12 Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017

PS 86/12 Overordnet plan for kommunal krisehåndtering og Plan for 
helsemessig og sosial beredskap

PS 87/12 Vann- og avløpsgebyr 2013

PS 88/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

PS 89/12 Hovedplan Veg 2013-2016

PS 90/12 Delegeringsreglement Inderoy kommune

PS 91/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 185/12 Bjørken Turid og Terje - 187/15 - nybygg hytte - Vikan Hyttefelt 
- godkjennes

RS 186/12 Åsmund og Eli Vangstad - 151/14 - Enebolig - Hyllavegen 84

RS 187/12 Karlsen Knut Ove - 357/7 - Fradeling av fritidseiendom -
godkjennes

RS 188/12 Øystein Madsen, Søknad om dispensasjon for riving og 



oppføring av ny fritidsbolig i Aspvika, gnr. 352, bnr. 5.

RS 189/12 Rokhaug Frode - 321/12 - riving /nybygg hytte - Mosvikvegen 
2072 - godkjennes

RS 190/12 Mogstad Roger - 187/8 - Fritidsbolig - Tjurruhaugen 55 -
godkjennes

RS 191/12 Berg Magnus Grønn - 81/34 - Hytte - Vistventrøa -godkjennes

RS 192/12 Hjelde Stig Arne - 81/4 - Deling tomt nr. 9 - reguleringsplan 
By/Vistven hyttefelt - godkjennes

RS 193/12 Rønning Åse - 81/25 - tilbygg hytte - Vistventrøa 18 -
godkjennes

RS 194/12 Skage Odd-Åge - gnnr 194 bnr 160 - Enebolig - Nessetvegen 
170

RS 195/12 Fuglesang Dahl eiendom - 135/139 - Søknad om deling / 
rekvisisjon av oppmålingsforretning - godkjennes

RS 196/12 Inderøy kommune - 135/140 - Deling av grunneiendom -
Sentrumsbygg 1 Nessjordet - godkjennes

RS 197/12 Ytterman Per-Arne - 181/101 - Carport - Leksetvegen 203 -
godkjennes

RS 198/12 Lorentsen Øystein - 199/3 - Tilbygg garasje - Hustadlandet 110 
- godkjennes

RS 199/12 Løseth Nils - 183/ 102 - Vinterhage -Utgardslia 9A -
godkjennnes

RS 200/12 Næss Torsten - 40/2 - Verksted, flisrom, flislager - Utøyvegen 
983 - godkjennes

PS 92/12 Ordføreren orienterer

PS 93/12 Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016



Saker til behandling

PS 79/12 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - uttalelse fra Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune avgir høringsuttalelse til regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag i tråd 
med vurderingene i saksframlegget.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Izabela Vang

Steinar Klev tiltrådte under behandling av denne saken.

Omforent endringsforslag fremmet i møtet: 
Inderøy kommune slutter seg ikke til vurderingen i punkt. 8.2 kulepunkt 2 og forslår at punktet 
strykes.

Avstemming

Det ble stemt over om forslag fremmet i møtet skal tas med i vedtaket.  Forslag fremmet i 
møtet vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Inderøy kommune avgir høringsuttalelse til regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag i tråd 
med vurderingene i saksframlegget med unntak av pkt. 8.2 kulepunkt 2 som tas ut av 
vurderingen.

PS 80/12 Søknad om støtte av fiskefondet for Mosvik til fiskestelltiltak i Prestvågvatnet

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Per Ola Hovd gis tilsagn om et tilskudd på 50 % av kostnadene, maksimalt kr. 34.000,- til 
fiskestelltiltak i Prestvågvatnet og Litjtjønna. Tilskuddet gis av fiskefondet for Mosvik.

2. Før utbetaling kan skje kreves at det innhentes nødvendige godkjenninger til å drive oppforing av 
fisk hos Fylkesmannen og Mattilsynet m.fl.

3. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon på at tiltakene er iverksatt.  De siste kr. 10.000,-
utbetales når tiltakene er avsluttet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Edel Brøndbo



Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

1. Per Ola Hovd gis tilsagn om et tilskudd på 50 % av kostnadene, maksimalt kr. 34.000,- til 
fiskestelltiltak i Prestvågvatnet og Litjtjønna. Tilskuddet gis av fiskefondet for Mosvik.

2. Før utbetaling kan skje kreves at det innhentes nødvendige godkjenninger til å drive oppforing 
av fisk hos Fylkesmannen og Mattilsynet m.fl.

3. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon på at tiltakene er iverksatt.  De siste kr. 10.000,-
utbetales når tiltakene er avsluttet.

PS 81/12 Søknad fra Rolf Terje Bye om konsesjon for erverv av eiendommen By østre  gnr 81 
bnr 3 i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Rolf Terje Bye gis konsesjon for erverv av eiendommen By østre gnr 81 bnr 3 i Inderøy på vilkår 
av at han tilflytter eiendommen innen 31.12.2014. Ytterligere fritak fra boplikt utover denne 
fristen kan ikke påregnes.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører Øyvind Treider
Venstre fremmet følgende endringsforslag:
Setningen:  Ytterligere fritak fra boplikt utover denne fristen kan ikke påregnes, strykes.

Avstemming

Det ble stemt over rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet.  
Forslag fremmet i møtet falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot.

Det ble så stemt over rådmannens forslag:  Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Rolf Terje Bye gis konsesjon for erverv av eiendommen By østre gnr 81 bnr 3 i Inderøy på vilkår 
av at han tilflytter eiendommen innen 31.12.2014. Ytterligere fritak fra boplikt utover denne 
fristen kan ikke påregnes.

PS 82/12 Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av 
konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer følges opp gjennom 



samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert Verran og 
Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.

2. Inderøy kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.

3. Inderøy kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til 
finansiering av konseptet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen

Arbeiderpartiet fremmet forslag om et tilleggspunkt 4: Bomplasseringer og kostnader per passering må 
vies spesiell oppmerksomhet.
Det ble stemt over om tilleggspunkt 4 skal tas inn i innstillingen.  Dette ble enstemmig vedtatt.

Avstemming

Rådmannens forslag med tillegg fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

1. Inderøy kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av 
konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer følges opp gjennom 
samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert Verran og 
Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.

2. Inderøy kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.

3. Inderøy kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til 
finansiering av konseptet.

4. Bomplasseringer og kostnader per passering må vies spesiell oppmerksomhet.

PS 83/12 Mål for hjorteviltforvaltningen i Inderøy kommune 2013-2016.

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende hovedmål – retningsmål - for hjorteviltforvaltningen gjøres gjeldende i Inderøy for 
perioden 2013-2016 og skal legges til grunn for den private bestandsplanleggingen i 
grunneierlagene:

1. Det skal bygges opp bærekraftige hjorteviltbestander.

2. Reduksjon – med 0-visjon - for elgpåkjørsler på veg og jernbane.

3. Reduksjon av beiteskader på granskog.

4. Beite og tråkkskader på dyrket mark skal være innenfor et akseptabelt nivå.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører: Kjetil Helgesen
Det ble fremmet endringsforslag til pkt. 1:  Det skal opprettholdes bærekraftige
hjorteviltbestander.
Det ble fremmet endringsforslag til pkt. 2:  Elgpåkjørsler byttes ut med hjorteviltpåkjørsler.
Det ble fremmet forslag til nytt punkt 5:  Beiteskader på lagret fòr holdes på et lavt nivå.

Avstemming

Det ble stemt punktvis.
Punkt 1: Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Enstemmig som rådmannens forslag
Punkt 4: Enstemmig som rådmannens forslag
Punkt 5: Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Følgende hovedmål – retningsmål - for hjorteviltforvaltningen gjøres gjeldende i Inderøy for 
perioden 2013-2016 og skal legges til grunn for den private bestandsplanleggingen i 
grunneierlagene:

1. Det skal opprettholdes bærekraftige hjorteviltbestander.

2. Reduksjon – med 0-visjon - for hjorteviltpåkjørsler på veg og jernbane.

3. Reduksjon av beiteskader på granskog.

4. Beite og tråkkskader på dyrket mark skal være innenfor et akseptabelt nivå.

5. Beiteskader på lagret fòr holdes på et lavt nivå

PS 84/12 Småbåtanlegg på Hylla - Klage på byggetillatelse

Rådmannens forslag til vedtak

Klagen fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas på vedtak om byggetillatelse for småbåtanlegg på 
Hylla tas ikke til følge.

Inderøy kommunes vedtak om å gi byggetillatelse fra 19.07.2011, og senere endring av 
tillatelsen 17.04.2012, opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for 
endelig avgjørelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Klagen fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas på vedtak om byggetillatelse for småbåtanlegg på 
Hylla tas ikke til følge.

Inderøy kommunes vedtak om å gi byggetillatelse fra 19.07.2011, og senere endring av 
tillatelsen 17.04.2012, opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for 
endelig avgjørelse.

PS 85/12 Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

- Omlegging av fv. 761 forbi Sakshaug skole inkludert gang-/sykkelveg til Li prestegård
- Bidrag til rundkjøring og undergang på fv. 755 i forbindelse med utbygging av Nessjordet
- Nye gang-/sykkelveger ved Lyngstad skole. Kommunen forutsetter her at bevilgningen utvides 

til å omfatte Kjerknesvågen sentrum i samsvar med kommunens prioritering fra 2008. 

Det ønskes i tillegg at følgende nye tiltak prioriteres inn i fylkesvegplan for 2014-2017:

Nye gang- og sykkelveger: 

1. Gang- /sykkelveg Kvistadbakkan - Tømte, 2600m langs fv. 755
2. Gang- /sykkelveg Røra idrettsbane – kryss mot Grandmarka, 1500m langs fv. 755
3. Gang- /sykkelveg Utøy skole - Nessplassen, 2900m langs fv. 755
4. Gang- /sykkelveg Li prestegård – Avkj. Verdal ytre, 1900m langs fv. 761
5. Gang- /sykkelveg Øynheim - Tømte, 2400m langs fv. 755
6. Gang-/sykkelveg Jækta fjordstue – Dalabukta, 1000 m langs fv. 755, pluss 100 gang-/sykkelveg 

langs idrettsbane i Mosvik.
7. Gang- /sykkelveg Trøakorsen - Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229
8. Gang-/sykkelveg Flagvegen (Hylla) – 450 m langs fv. 221
9. Gang-/sykkelveg fra fv. 755 til Sund folkehøgskole, 900 m langs fv. 221
10. Fullføring av gang-/sykkelveg Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229.

Utbedring av fylkesvegnettet: 

1. Fast dekke på fylkesveg 193 Meltingen – Verrabotn.
2. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 mellom Mosvik og Kjerringvik.
3. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 langs Børgin.
4. Ny Grande bru på fv. 192

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører: Steinar Klev

Rådmannen endret sitt forslag slik:



Utbedring av fylkesvegnettet: 
1. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 mellom Mosvik og Kjerringvik.
2. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 langs Børgin.
3. Ny Grande bru på fv. 192

Prioriterte strekninger for asfaltering:
1. Fast dekke på fylkesveg 193 Meltingen – Verrabotn.

Ellers som innstillingen.

Avstemming

Rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

- Omlegging av fv. 761 forbi Sakshaug skole inkludert gang-/sykkelveg til Li prestegård
- Bidrag til rundkjøring og undergang på fv. 755 i forbindelse med utbygging av 

Nessjordet
- Nye gang-/sykkelveger ved Lyngstad skole. Kommunen forutsetter her at bevilgningen 

utvides til å omfatte Kjerknesvågen sentrum i samsvar med kommunens prioritering fra 
2008. 

Det ønskes i tillegg at følgende nye tiltak prioriteres inn i fylkesvegplan for 2014-2017:

Nye gang- og sykkelveger: 
1. Gang- /sykkelveg Kvistadbakkan - Tømte, 2600m langs fv. 755
2. Gang- /sykkelveg Røra idrettsbane – kryss mot Grandmarka, 1500m langs fv. 755
3. Gang- /sykkelveg Utøy skole - Nessplassen, 2900m langs fv. 755
4. Gang- /sykkelveg Li prestegård – Avkj. Verdal ytre, 1900m langs fv. 761
5. Gang- /sykkelveg Øynheim - Tømte, 2400m langs fv. 755
6. Gang-/sykkelveg Jækta fjordstue – Dalabukta, 1000 m langs fv. 755, pluss 100 gang-/sykkelveg 

langs idrettsbane i Mosvik.
7. Gang- /sykkelveg Trøakorsen - Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229
8. Gang-/sykkelveg Flagvegen (Hylla) – 450 m langs fv. 221
9. Gang-/sykkelveg fra fv. 755 til Sund folkehøgskole, 900 m langs fv. 221
10. Fullføring av gang-/sykkelveg Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229.

Utbedring av fylkesvegnettet: 
1. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 mellom Mosvik og Kjerringvik.
2. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 langs Børgin.
3. Ny Grande bru på fv. 192

Prioriterte strekninger for asfaltering:
1. Fast dekke på fylkesveg 193 Meltingen – Verrabotn.

PS 86/12 Overordnet plan for kommunal krisehåndtering og Plan for helsemessig og sosial 
beredskap

Rådmannens forslag til vedtak

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial 
beredskap» vedtas.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører: Hermod Løkken
Endringsforslag fremmet i møtet til Overordnet plan – pkt. 2.3 – Kommunens kriseledelse  -
Kriseledelsen består av - 6 kulepunkt:  Skal vurderes: Lensmann / lokalt politi: 
«skal vurderes» strykes.

Avstemming

Det ble stemt over forslag fremmet i møtet og rådmannens forslag.
Forslag fremmet i møtet vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial 
beredskap» vedtas med endringer fremmet i møtet.

PS 87/12 Vann- og avløpsgebyr 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vatn og avløp som vist i vedlegg 1.

Årsgebyrene for vann økes med 8 % for 2013 og årsgebyrene for avløp reduseres med 8 % for 
2013. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i 
økonomiplanperioden.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen
Møteleder under saksordførers presentasjon: Izabela Vang

Leder forslo følgende tillegg til rådmannens forslag:  
Makssats for tilkoblingsgebyr vann: 6.000 kr.
Makssats tilkoblingsgebyr avløp     : 9.000 kr. 

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vatn og avløp som vist i vedlegg 1.



Årsgebyrene for vann økes med 8 % for 2013 og årsgebyrene for avløp reduseres med 8 % for 
2013. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i 
økonomiplanperioden.

Makssats for tilkoblingsgebyr vann: 6.000 kr.
Makssats tilkoblingsgebyr avløp     : 9.000 kr. 

PS 88/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksorfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

PS 89/12 Hovedplan Veg 2013-2016

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forslag til Hovedplan Veg for Inderøy kommune, jfr. høringsutkastet, vedtas med følgende
endringer:

Kjelvikvegen klassifiseres som Samleveg

Hastadvegen klassifiseres som Samleveg

Tverråvegen klassifiseres som Samleveg

Bergsbakken klassifiseres som Samleveg

Hellhaugan klassifiseres som Samleveg

Andsetvegen klassifiseres som Samleveg

2. Vedlagte prioriteringsplan vedtas som førende for de løpende prioriteringer og årlige
handlingsplaner, jfr. budsjett og økonomiplanen.

3. Forslag til retningslinjer for klassifisering av kommunal veg vedtas. Retningslinjene gis ikke
tilbakevirkende kraft.

4. Boligveier Øvernesset, Fjordgløtt og Langaunet boligfelt(430 meter)overtas forutsatt at de er 
opparbeidd i hht til kommunens krav, og at veggrunn blir overført kommunen.



5. Vedlagte forslag til Drifts- og vedlikeholdsstandard for 1756 Inderøy kommune vedtas som
førende for de løpende prioriteringer og årlige handlingsplaner, jfr. budsjett og økonomiplan.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen
Møteleder under saksordførers presentasjon: Izabela Vang 
Møtet ble hevet for gruppemøte og satt igjen etter 20 minutter.

Izabela Vang fremmet på vegne av Senterpartiet, Høyre og Venstre forslag til nytt
pkt. 4:
Det ønskes at asfaltering av samleveger prioriteres og det bes om å gjennomføre en 
trafikktelling på samleveier.  Det blir videre lagt til grunn for eventuell revurdering av 
prioriteringer. 

Videre foreslås at pkt. 4 i rådmannens forslag og pkt. 4 i retningslinjene tas ut.

Avstemming

Det ble stemt over rådmannens forslag pkt. 1 og 2: Enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over pkt. 3 i rådmannens forslag om at pkt. 4 i retningslinjene tas ut: 
Avstemming:  Pkt 4 i retingslinjene tas ut – enstemmig

Pkt. 4: Rådmannens forslag til pkt. 4 i innstillingen tas ut – enstemmig.
Nytt pkt. 4 fremmet i møte:  Enstemmig vedtatt. 
   
Pkt. 5:  Enstemmig som rådmannens forslag.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

1.Forslag til Hovedplan Veg for Inderøy kommune, jfr. høringsutkastet, vedtas med 
   følgende endringer:

 Kjelvikvegen klassifiseres som Samleveg

 Hastadvegen klassifiseres som Samleveg

 Tverråvegen klassifiseres som Samleveg

 Bergsbakken klassifiseres som Samleveg

 Hellhaugan klassifiseres som Samleveg

 Andsetvegen klassifiseres som Samleveg

2. Vedlagte prioriteringsplan vedtas som førende for de løpende prioriteringer og årlige 
handlingsplaner, jfr. budsjett og økonomiplanen.

3. Forslag til retningslinjer for klassifisering av kommunal veg vedtas med unntak av pkt. 4 
som tas ut. Retningslinjene gis ikke tilbakevirkende kraft.

4. Det ønskes at asfaltering av samleveger prioriteres og det bes om at det gjennomføre 
en trafikktelling på samleveier.  Det blir videre lagt til grunn for eventuell revurdering av 
prioriteringer. 



5. Vedlagte forslag til Drifts- og vedlikeholdsstandard for 1756 Inderøy kommune vedtas 
som førende for de løpende prioriteringer og årlige handlingsplaner, jfr. budsjett og 
økonomiplan.

PS 90/12 Delegeringsreglement Inderoy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Edel Brøndbo

Avstemming

Enstemmig som innstillingen

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

PS 91/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Hovedutvalget tar referatene til orientering 



RS 185/12 Bjørken Turid og Terje - 187/15 - nybygg hytte - Vikan Hyttefelt - godkjennes

RS 186/12 Åsmund og Eli Vangstad - 151/14 - Enebolig - Hyllavegen 84

RS 187/12 Karlsen Knut Ove - 357/7 - Fradeling av fritidseiendom - godkjennes

RS 188/12 Øystein Madsen, Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av ny fritidsbolig 
i Aspvika, gnr. 352, bnr. 5.

RS 189/12 Rokhaug Frode - 321/12 - riving /nybygg hytte - Mosvikvegen 2072 - godkjennes

RS 190/12 Mogstad Roger - 187/8 - Fritidsbolig - Tjurruhaugen 55 - godkjennes

RS 191/12 Berg Magnus Grønn - 81/34 - Hytte - Vistventrøa -godkjennes

RS 192/12 Hjelde Stig Arne - 81/4 - Deling tomt nr. 9 - reguleringsplan By/Vistven hyttefelt -
godkjennes

RS 193/12 Rønning Åse - 81/25 - tilbygg hytte - Vistventrøa 18 - godkjennes

RS 194/12 Skage Odd-Åge - gnnr 194 bnr 160 - Enebolig - Nessetvegen 170

RS 195/12 Fuglesang Dahl eiendom - 135/139 - Søknad om deling / rekvisisjon av 
oppmålingsforretning - godkjennes

RS 196/12 Inderøy kommune - 135/140 - Deling av grunneiendom - Sentrumsbygg 1 
Nessjordet - godkjennes

RS 197/12 Ytterman Per-Arne - 181/101 - Carport - Leksetvegen 203 - godkjennes

RS 198/12 Lorentsen Øystein - 199/3 - Tilbygg garasje - Hustadlandet 110 - godkjennes

RS 199/12 Løseth Nils - 183/ 102 - Vinterhage -Utgardslia 9A - godkjennnes

RS 200/12 Næss Torsten - 40/2 - Verksted, flisrom, flislager - Utøyvegen 983 - godkjennes



Saker til behandling

PS 92/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Ordfører orienterte om:

 Mekling Fylkesmannen 14. desember vedr. hyttefelt Skjemstadaunet og småbåthamn

 Havnerådet – fusjon med Trondheim havneråd og nedleggelse av Indre Trondheimsfjord 
havneråd

 Kartlegging av gangfelt i Inderøy

 Legevaktsamarbeidet

 Møte i beredskapsrådet

 Åpning av «Bedringens vei» på Framverran

 Politisk tilsyn – Invest

 20-års jubileum i Inderøy næringsforum

 Årets unge bonde

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Redegjørelsen tas til orientering.

PS 93/12 Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp

3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.



4. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 
2013 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

5. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i 
henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. 
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk 
i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for 
virksomheter innenfor området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 
1723 Mosvik. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i 
skatteåret.

7.  Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå 
innenfor sine ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

8. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er 
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

9. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

11. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med 
slikt tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med 
slikt tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.



Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

1 .Møtet viser til kap. 9.4 i budsjettforslaget og ber om at sak om bofellesskap på Nessjordet 
legges fram for rådet for likestilling av funksjonshemmede til uttalelse før politisk behandling.

2. Arvid Nervik fremmet forslag om at 50% reduksjon av  betalingssatser for brøyting og strøing 
for alderspensjonister også skal gjelde funksjonshemmede.

3. Arvid Nervik fremmet forslag om at det legges fastdekke på alle gangstier i kommunen slik at 
de blir fremkommelig for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

4.  Hans Henrik Nørholm fremmet forslag om følgende uttalelse under kap 8.5.2. Aktivisering 
og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede:  Rådet ber om at det i løpet av 2013 
foretas en evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene i Et sted å være og på Hyggestua.

5.  Han Henrik Nørholm fremmet forslag om følgende uttalelse under kap. 8.5.2 Psykiatri og 
tilbud til personer med rusproblem: Behovet er større etter kommunesammenslåingen, og vi 
ber om at stillingen som faller ut i psykososialt team ved naturlig avgang, ikke fases ut. 

Avstemming

Det ble stemt punktvis:
Pkt. 1:  Enstemmig  som forslag fremmet i møtet
Pkt. 2:  Forslaget falt med 5 stemmer mot og 1 stemme for
Pkt. 3:  Enstemmig som forslag fremmet i møtet
Pkt 4:   Enstemmig som forslag fremmet i møtet
Pkt. 5:  Forslaget vedtatt med 4 stemmer for og 2 stemmer mot.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

 Møtet viser til kap. 9.4 i budsjettforslaget og ber om at sak om bofellesskap på Nessjordet 
legges fram for rådet for likestilling av funksjonshemmede til uttalelse før politisk behandling.

 Rådet ber om at det legges fastdekke på alle gangstier i kommunen slik at de blir fremkommelig 
for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

 Rådet ber om at det i løpet av 2013 foretas en evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene 
i Et sted å være og på Hyggestua (kap. 8.5.2 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og 
funksjonshemmede)  

 Behovet er større etter kommunesammenslåingen, og vi ber om at stillingen som faller ut i 
psykososialt team ved naturlig avgang, ikke fases ut (kap. 8.5.2 Psykiatri og tilbud til personer 
med rusproblem)

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Saksordfører:  Ole Anders Iversen
Møteleder under saksordførers presentasjon: Izabela Vang
Forslag fremmet  i møtet:
Hovedutvalg natur ber om at følgende kuleplunkt tas med i  den videre behandlingen av budsjettet: 



 Øke rammene på veg med minimum 2 mill. årlig i økonomiplanen.

Avstemming

Rådmannens forslag med kulepunkt fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

 Øke rammene på veg i økonomiplanen med minimum 2 mill. årlig .

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp

3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste tillatte 
sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2012. 
Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

4. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 2013 slik 
det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

5. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 
til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for virksomheter innenfor 
området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 1723 Mosvik. Eiendomsskatten 
skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

7.   Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå 
innenfor sine ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

8.   Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er 
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

9. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 



10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

11. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.


