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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 Signar Berger Christina Wolan

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 138/12 Temasak: Strategisk næringsplan

PS 139/12 Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Etablering av 
samarbeidsprosjekt.

PS 140/12 Etablering av IKT Inn Trøndelag

PS 141/12 Overordnet plan for kommunal krisehåndtering og Plan for 
helsemessig og sosial beredskap

PS 142/12 Kulturplan 2013 - 2025

PS 143/12 Bibliotekplan 2013 - 2017

PS 144/12 Tilskudd til de politiske partienes folkevalgte grupper

PS 145/12 Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted - valg av nytt varamedlem

PS 146/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - klage på vedtak

PS 147/12 Evas Lys - søknad om serveringsbevilling

PS 148/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

PS 149/12 Økonomiske rettigheter - ordfører

PS 150/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 151/12 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 138/12 Temasak: Strategisk næringsplan

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012:

Notat av 02.11.12 fra rådmannen til formannskapet samt Strategisk næringsplan for Inderøy 
2012-2025 ble lagt på PDF Expert.

Planen ble gjennomgått og mange innspill kom fram ved gjennomgangen og som tas med i det 
videre arbeidet med planen.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012:

Innkomne innspill tas med i det videre arbeidet med næringsplanen.

PS 139/12 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.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012:

Saksordfører: Ole Anders Iversen

AP V/Signar Berger foreslo et tilleggspunkt 4: 
Bomplasseringer og kostnader per passering må vies spesiell oppmerksomhet.

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt framlagt forslag om nytt pkt. 4, vedtatt. 8 stemmer for forslaget og 
1 stemme imot.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

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 140/12 Etablering av IKT Inn Trøndelag

Rådmannens forslag til vedtak:

IKT Inn Trøndelag etableres som et samarbeid i hht kommunelovens §27 med rådmennene i de 
tre kommunene Verran, Inderøy og Steinkjer som styre.

IKT INVEST skal betjene Verran, Inderøy og Steinkjers IKT drift fra 01.01.2013. 

Foreslått økonomiske fordelingsnøkkel mellom kommunene godkjennes med forbehold om
endelig fastlegging i forbindelse med gjennomgang av den samlede økonomiløsning for 
samarbeidsområdene. Budsjettet innarbeides i forbindelse med budsjettbehandlingen i den 



enkelte kommune.

Foreslått avtale mellom IKT Inn Trøndelag og kommunene legges til grunn for det videre 
arbeidet med implementering av tjenesten i alle kommunene.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Jostein Gjermstad

Ordføreren foreslo saken utsatt til neste uke, 28.11.12.

Avstemming:

Ordførerens utsettelsesforslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012:

Saken utsatt til neste uke, 28.11.12.

PS 141/12 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.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Saksordfører: Harald Ness 

Harald Ness forslo slikt tillegg:
Det som står om øvelse, gjennomføres.

Avstemming:

Harald Ness sitt forslag: Enstemmig.
Rådmannens forslag med Harald Ness sitt tillegg, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial
beredskap» vedtas med slikt tillegg:
Det som står om øvelse, gjennomføres.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Petter Vesterås

Petter Vesterås foreslo slikt tillegg:
Lensmannen inngår i kriseledelsen. Dette i tråd med uttalelse i Hovedutvalg Natur.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med Petter Vesterås sitt forslag, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.11.2012

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial 
beredskap» vedtas med slikt tillegg:
Lensmannen inngår i kriseledelsen.

PS 142/12 Kulturplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013-25 vedtas med følgende endring:
Kap. 6.9. Festivaler og større arrangement, Tiltak, andre strekpunkt under andre kulepunkt 
endres til:   
- Kunst – og kulturfestivaler som representerer høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå, som 

Soddjazz, Midtnordisk kunstfestival og Kortreist Dansefestival

2. Kulturplanen legges til grunn for kulturarbeidet og kulturutviklingen i Inderøy kommune i 
planperioden



3. Innspill som vedrører Inderøy kulturskole tas inn som en del av plangrunnlaget ved utarbeidelse 
av plan for kulturskolen

4. Innspill vedrørende etablering av Remida-senter behandles som egen sak

5. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 2013 - 2025.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Innspill til kulturplanen fra Inderøy kunstforening datert 06.11.2012 ble utdelt i møtet.

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 
2013 - 2025.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Ordførerens forslag:  Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Saken utsettes.



Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Saken enstemmig utsatt.

PS 143/12 Bibliotekplan 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Utkast til bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 vedtas med følgende endring:  
Kap. 2, Visjon og overordnet målsetting, Visjon:
«INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede -gratis 
og for alle» erstattes med «Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede»

2. Bibliotekplanen legges til grunn for bibliotekarbeidet og bibliotekutviklingen i Inderøy 
kommune i planperioden

3. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:
Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved 
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:

Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved 
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.



Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 
2013-2017 .

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Saken enstemmig utsatt.

PS 144/12 Tilskudd til de politiske partienes folkevalgte grupper.

Rådmannens forslag til vedtak

Støtte til politiske partiers folkevalgte grupper fordeles med ….% mandatuavhengig fordeling 
av totalt bevilget tilskudd.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Christina Wolan

H og SP v/Christina Wolan foreslo: 20 % mandatuavhengig fordeling av totalt bevilget tilskudd.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Christina Wolans forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.11.2012

Støtte til politiske partiers folkevalgte grupper fordeles med 20 % mandatuavhengig fordeling
av totalt bevilget tilskudd.



PS 145/12 Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted - valg av nytt varamedlem

Rådmannens forslag til vedtak:

Som nytt 2. varamedlem i Stiftelsen Nils Aas velges:

……………………………………………

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Signar Berger

Signar Berger foreslo Laila Roel som nytt varamedlem.

Avstemming:

Rådmannens forslag samt Signar Berger sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.11.2012

Som nytt 2. varamedlem i Stiftelsen Nils Aas velges:
Laila Roel

PS 146/12 Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i formannskapets sak 129/12 opprettholdes.

Klagen oversendes klageutvalget (kommunestyret) for endelig behandling.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Vedtak i formannskapets sak 129/12 opprettholdes.

Klagen oversendes klageutvalget (kommunestyret) for endelig behandling.



PS 147/12 Evas Lys - søknad om serveringsbevilling

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av bestått etablererprøve og at høringsinstansene ikke har vesentlige 
merknader  
gis serveringsbevilling til Evas Lys.

Åpningstider settes til:
Mandag – Fredag kl. 10.00 – kl. 17.00
Lørdag kl. 10.00 – kl. 16.00

Eva Heidi Rømuld, f. 17.09.61, godkjennes som styrer.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører:  Lena O. Heggstad

Petter Vesterås foreslo at punkt om åpningstid strykes.

Avstemming:

Rådmannens forslag samt Petter Vesterås sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Under forutsetning av bestått etablererprøve og at høringsinstansene ikke har vesentlige 
merknader, gis serveringsbevilling til Evas Lys.

Eva Heidi Rømuld, f. 17.09.61, godkjennes som styrer.

PS 148/12 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.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Ordføreren foreslo saken utsatt til formannskapets møte den 28.11.12.

Votering:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012:

Saken enstemmig utsatt.

PS 149/12 Økonomiske rettigheter - ordfører

Rådmannens forslag til vedtak

I saker knyttet til ordførers økonomiske rettigheter i forbindelse med sykdom, fødsel og 
omsorg benyttes samme rettigheter som ansatte / ledere i Inderøy kommune har.

Dersom det oppstår behov for godkjenning av fravær/ permisjoner, gjøres dette av 
formannskapet.

For bruk av privattelefon i forbindelse med gjennomføringen av ordførervervet, tilstås en årlig 
godtgjøring på kr 3 200,-   Ordningen gis virkning fra 1/1-2012.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Jostein Gjermstad

Ordføreren tok opp spørsmål om sin habilitet. 
Ordføreren ble erklært habil for behandling av saken.



Otte Vatn foreslo slik telefongodtgjøring (siste avsnitt):
….årlig godtgjøring på kr 6.000,-.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Otte Vatn sitt endringsforslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 21.11.2012

I saker knyttet til ordførers økonomiske rettigheter i forbindelse med sykdom, fødsel og 
omsorg benyttes samme rettigheter som ansatte/ledere i Inderøy kommune har.

Dersom det oppstår behov for godkjenning av fravær/ permisjoner, gjøres dette av 
formannskapet.

For bruk av privattelefon i forbindelse med gjennomføringen av ordførervervet, tilstås en årlig 
godtgjøring på kr 6.000,-. Ordningen gis virkning fra 1/1-2012.

PS 150/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Rådmannen orienterte om
- Administrativ styringsgruppe INVEST - IKT
- Flyndra Vekst – kapitalstyrking
- Hendelsen ved Lyngstad skole
- Vennaprosjektet - overskridelse

Jostein Gjermstad stilte spørsmål om bad ved Inderøyheimen.

Ole Anders Iversen stilte spørsmål om varmesentralen – status.

Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 151/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012:

Ordføreren orienterte om

- Inderøy 2020 – delprosjekter
- Ref. fra møte i politisk styringsgruppe INVES
- Ref. fra havnerådsmøte
- Mekling med Fylkesmannen i N-T
- Inderøy Næringsforening 20 år
- Høstkonferanse KS
- 1. desember; Julemarked i Straumen og åpning av ny bru i Straumen.

Lise Eriksen stilte spørsmål om status forprosjekt kultur og oppvekstsenter.

Ordføreren og rådmannen svarte.

Avstemming

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.


