
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 28.11.2012

Tidspunkt: 10:20  -  15:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP
Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines 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.

Petter Vesterås H
Christina Wolan SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP
Ole Anders Iversen SP

Merknader: Følgende tilleggssaker ble vedtatt tatt opp:
Sak 158/12. Rådmannen orienterer og Sak 159/12. Ordføreren orienterer

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Trine Berg Fines Signar Berger
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Saker til behandling

PS 152/12 Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

PS 153/12 Delegeringsreglement Inderøy kommune

PS 154/12 Styringsdokument for INVEST-samarbeidet 2012-2016

PS 155/12 Etablering av IKT Inn Trøndelag

PS 156/12 Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor - forslag til ny 
samarbeidsavtale

PS 157/12 Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

PS 158/12 Rådmannen orienterer

PS 159/12 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 152/12 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 Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012

Arbeidsmiljøutvalget ønsker fortsatt sterkt fokus på medvirkning og kompetanseutvikling, 
herunder ledelsesutvikling.  Det skal være fokus på heltid som normalordning.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012 

Nanna M. Dyrendal ba om at følgende tas med i det videre arbeidet med budsjettet:
Administrasjonsutvalget ønsker fortsatt sterkt fokus på medvirkning og kompetanseutvikling, 
herunder ledelsesutvikling.  Det skal være fokus på heltid som normalordning.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012

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

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.

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

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører:  Ragnar Nossum

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medlem av Inderøy museums- og 
historielag og fratrådte møtet.

Votering:
Otte Vatn ble enstemmig erklært habil for behandling av saken og tiltrådte møtet igjen.

Harald Ness foreslo:
"Åpne" kulturskolen - 370 000 til kulturskolen. Redusere avsetningene tilsvarende.

Siv Furunes foreslo:  Musikkorganisasjonene – tilskudd bør økes.

Geir Tore Strand foreslo:
Innspill på at det må opprettes et fond hvor velforeningene som betaler strømregningen på gatelysene 
selv, kan søke om støtte til denne utgiften.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med de innspill fremkommet i møtet.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

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 Formannskapet - 28.11.2012:

Saksordfører:  Ida Stuberg 

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medlem av Inderøy museums- og 
historielag og fratrådte møtet.



Otte Vatn ble enstemmig erklært habil for behandling av saken og tiltrådte møtet igjen.

Ordføreren fremmet slikt tillegg til forslag til vedtak (AMU og ADU sine forslag):
Fortsatt sterkt fokus på medvirkning og kompetanseutvikling, herunder ledelsesutvikling.  Det 
skal være fokus på heltid som normalordning.

Rådmannen fremmet slikt tillegg:
-I løpet av 2013 foretas en evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene i Et sted å være og 
på Hyggestua. 

-Inderøy kommune er innstilt på å bidra med et begrenset tilskudd til drift av private gatelys 
langs kommunale veger i boligfelt.  Rådmannen anmodes om å utrede hvorvidt et tilskudd til 
investering i energibesparende lyspunkt kan være et alternativ til et ubetinget årlig tilskudd til 
drift.

Signar Berger fremmet slikt tillegg:
-"Åpne" kulturskolen - 370 000 til kulturskolen. Redusere avsetningene tilsvarende.

-Inderøy kommune imøteser boligmeldingen fra Regjeringa med store forventninger om egnede 
virkemidler for økt takt i boligbygginga til spesielle målgrupper både i offentlig og privat regi.

Omforent forslag:
Formannskapet vil i disponering av formannskapets disposisjonsmidler etter jul søke å 
prioritere å innvilge søknad fra e@.

Leif Hjulstad fremmet slikt tillegg:
-Øke rammene på veg med 2 mill. årlig i økonomiplanen 2013-2016.  Økning dekkes tilsvarende ved 
redusert avsetning til investeringsfond.

-Formannskapets disposisjon økes med 1 mill. for 2013, som dekkes av tilsvarende redusert avsetning til 
investeringsfond.

Avstemming:

Ordførerens forslag:  Enstemmig.
Rådmannens tilleggsforslag i to punkt: Enstemmig.
Leif Hjulstad sitt forslag:  Enstemmig.
Signar Berger sitt forslag:
Pkt. 1: Falt, 3 stemte for og 6 stemte imot.
Pkt. 2: Enstemmig.
Omforent forslag: Enstemmig.
Rådmannens forslag med endringer fremkommet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 28.11.2012

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 og med slike endringer:



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

       - Øke rammene på veg med 2 mill. årlig i økonomiplanen 2013-2016.  Økning dekkes tilsvarende
          ved redusert avsetning til investeringsfond.   
       - Formannskapets disposisjon økes med 1 mill. for 2013, som dekkes av tilsvarende redusert
         avsetning til investeringsfond. 
       - Formannskapet vil i disponering av formannskapets disposisjonsmidler etter jul, søke å 
         prioritere å innvilge søknad fra e@.       

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.

12.  Fortsatt sterkt fokus på medvirkning og kompetanseutvikling, herunder ledelsesutvikling.    
        Det skal være fokus på heltid som normalordning.

13.  I løpet av 2013 foretas en evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene i Et sted å være
        og på Hyggestua.

14.  Inderøy kommune er innstilt på å bidra med et begrenset tilskudd til drift av private   
        gatelys langs kommunale veger i boligfelt.  Rådmannen anmodes om å utrede hvorvidt
        et tilskudd til investering i energibesparende lyspunkt kan være et alternativ til et 
        ubetinget årlig tilskudd til drift.

15. Inderøy kommune imøteser boligmeldingen fra Regjeringa med store forventninger om 
       egnede virkemidler for økt takt i boligbygginga til spesielle målgrupper både i offentlig og 
       privat regi.

PS 153/12 Delegeringsreglement Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Saksordfører:  Arne B. Rannem 

Arne B. Rannem foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.

Avstemming:
Arne B. Rannem sitt forslag: Enstemmig.

Rådmannens forslag med Arne B. Rannem sitt endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas med slik endring:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.



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.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012 

Revidert utgave av Hovedreglement delegering ble sendt ut pr. epost den 27.11.12.

Avstemming:

Rådmannens forslag vedtatt med de justeringer som er gjort i hovedutvalgene.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas med de justeringer som er gjort i 
hovedutvalgene.

Behandling i Formannskapet - 28.11.2012 

Saksordfører: Signar Berger

Revidert utgave av Hovedreglement delegering ble sendt ut pr. epost den 27.11.12.

Signar Berger foreslo slik endring:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.

Ole Anders Iversen foreslo slik endring:
Funksjon «Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsliv» flyttes til Hovedutvalg Natur.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer fremkommet i møtet, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 28.11.2012

Vedlagte (redigert) forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas med slike endringer:
-Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.
-Funksjon «Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsliv» flyttes til Hovedutvalg Natur.



PS 154/12 Styringsdokument for INVEST-samarbeidet 2012-2016

Rådmannens forslag til vedtak

Dokumentet "Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 
Styringsdokument for INVEST-samarbeidet 2012 – 2016" vedtas som styringsdokument for INVEST-
samarbeidet i perioden 2012-2016 

Behandling i Formannskapet - 28.11.2012 

Saksordfører: Trine Berg Fines

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 28.11.2012

Dokumentet "Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 
Styringsdokument for INVEST-samarbeidet 2012 – 2016" vedtas som styringsdokument for INVEST-
samarbeidet i perioden 2012-2016. 

PS 155/12 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.

Behandling i Formannskapet - 28.11.2012 

Saksordfører: Jostein Gjermstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 28.11.2012

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.

PS 156/12 Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor - forslag til ny samarbeidsavtale

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til ny samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor vedtas.

Behandling i Formannskapet - 28.11.2012 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 28.11.2012

Framlagte forslag til ny samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor vedtas.

PS 157/12 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.



Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

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

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012:

Otte Vatn foreslo: Eldres råd sine møter starter fortrinnsvis kl. 13.00.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Otte Vatn sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas med følgende endring:
Eldres råd sine møter starter fortrinnsvis kl. 13.00.

Behandling i Formannskapet - 28.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 28.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

PS 158/12 Rådmannen orienterer

Behandling i Formannskapet - 28.11.2012 

Rådmannen orienterte om
- Skipsvraket i Kjerringvika – fjerning, kostnad kr 190.000,-

Omforent forslag:
Skipsvraket i Kjerringvika heves og saneres, kostnad kr 190.000,-.  
Rådmannen kommer tilbake med sak om inndekning, og regresskrav.

- INVEST – sak om økonomisk fordelingsmodell legges fram i formannskapet i forkant av 
kommunestyremøtet 12.12.12.

- Flyndra AS – egenkapital.  Sak legges fram i formannskapet i forkant av kommunestyremøtet 
12.12.12.

Avstemming:

Skipsvraket i Kjerringvika: Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 28.11.2012

Skipsvraket i Kjerringvika heves og saneres, kostnad kr 190.000,-.  
Rådmannen kommer tilbake med sak om inndekning, og regresskrav.

Øvrige redegjørelser tatt til orientering.

PS 159/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet – 28.11.2012

Ordføreren orienterte om
- planer for haller m.v. på Røra.
- Kommunens julebord
- Div. arrangementer i kommunen 1. desember.
- Ekstraordinært formannskapsmøte før kommunestyret 12.12.12
- Folkevalgtopplæring etter kommunestyrets møte 12.12.12



Avstemming:
Enstemmig

Vedtak i Formannskapet – 28.11.2012:
Redegjørelsen tatt til orientering.


