
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 06.03.2013

Tidspunkt: 10:30  -  14:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines H
Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Jostein Erik Gjermstad
Lise Eriksen

FRP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Harald Ness
Trond Bjørken

AP
AP

Merknader:  Før møtets start var det en orientering fra Flyndra AS v/leder Kjell Gulstad.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Lars Daling
Laila Roel

Rådmann
Enhetsleder
Leder i Kontrollutvalget



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Lena Olderen Heggstad   Leif Hjulstd

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 12/13 Temasak: Næringsplan

PS 13/13 Inderøy skipark - sluttrapport del 1

PS 14/13 Inderøy skipark - videre utbygging

PS 15/13 Søknad om støtte til utrednings-/skisseprosjekt flerbrukshall
på Røra

PS 16/13 Eiermelding kommunale selskaper

PS 17/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - rom og funksjonsprogram

PS 18/13 Nytt orgel i Sakshaug kirke

PS 19/13 Sandvollan samfunnshus - forslag til ny avtale

PS 20/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 21/13 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 12/13 Temasak: Næringsplan

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013:

Tema: Strategisk næringsplan 

Enhetsleder Lars Daling orienterte om status med planen.

Ordføreren foreslo at rådmannen tar med seg de innspill som er fremkommet i møtet i det 
videre arbeid med planen.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.03.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.
Rådmannen tar med seg de innspill som er fremkommet i møtet i det videre arbeid med 
planen.

PS 13/13 Inderøy skipark - sluttrapport del 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy skipark – sluttrapport del 1 - tas til etterretning. 

Regnskapet viser så langt et overforbruk på kr. 402370,-.

Det er Inderøy Idrettslag som er ansvarlig for overforbruket. Rådmannen gis  fullmakt til 
eventuelt å forhandle fram en avtale om nedbetaling.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013

Inderøy skipark – sluttrapport del 1 - tas til etterretning. 



Regnskapet viser så langt et overforbruk på kr. 402370,-.

Det er Inderøy Idrettslag som er ansvarlig for overforbruket. Rådmannen gis  fullmakt til 
eventuelt å forhandle fram en avtale om nedbetaling.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013:

Saksordfører:  Petter Vesterås

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

Inderøy skipark – sluttrapport del 1 - tas til etterretning. 

Regnskapet viser så langt et overforbruk på kr. 402370,-.

Det er Inderøy Idrettslag som er ansvarlig for overforbruket. Rådmannen gis  fullmakt til 
eventuelt å forhandle fram en avtale om nedbetaling.

PS 14/13 Inderøy skipark - videre utbygging

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune støtter  de nye planene for videre utbygging av Inderøy skipark med 

sprintløype, 5 km tilførseløype , lysanlegg, skiskytteranlegg, skileikanlegg, fleraktivitetsanlegg, 

klubbhus/speakerbu, garasje, sanitæranlegg og lagerplass.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy Idrettslag om utbygging og drift av 
anlegget.

3. Prosjektet gjennomføres med en kostnads og finansieringsplan slik:

Dugnad kr 6.788.500
Spillemidler kr 4.250.000
Inderøy IL- tilskudd kr    261.500
Inderøy kommune kr    600.000
Inderøy kommune (komp) kr 1.278.000 

SUM kr 13.178.000

4. Det tas opp midlertidig lån med inntil kr 3.750.000 av totalt kr 4.250.000 til forskottering av 
spillemidler slik  som forutsatt i finansieringsplanen. Det tas opp lån med i alt kr. 600.000,- til 
finansiering av kommunens tilskudd. Tidligere tilsagn tilskudd til Klubbhus – Skianlegg Gran, jfr. 
tidligere behandlinger og budsjett og økonomiplan 2013-2016 – bortfaller. 



5. Det legges til grunn tilfredsstillende avtale om oppgjør for merforbruk knyttet til tidligere 
investeringer i skianlegget, se egen sak.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører: Harald Ness

Harald Ness foreslo slikt nytt pkt. 6:
Det forutsettes at reglement for offentlige anskaffelser blir fulgt.

Votering:
Nytt pkt. 6: Enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt Harald Ness sitt forslag, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013

1. Inderøy kommune støtter  de nye planene for videre utbygging av Inderøy skipark med 

sprintløype, 5 km tilførselløype , lysanlegg, skiskytteranlegg, skileikanlegg, fleraktivitetsanlegg, 

klubbhus/speakerbu, garasje, sanitæranlegg og lagerplass.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy Idrettslag om utbygging og drift av 
anlegget.

3. Prosjektet gjennomføres med en kostnads og finansieringsplan slik:

Dugnad kr 6.788.500
     Spillemidler kr 4.250.000
     Inderøy IL- tilskudd kr    261.500

          Inderøy kommune kr    600.000
          Inderøy kommune (komp)kr 1.278.000 

           SUM kr 13.178.000

4. Det tas opp midlertidig lån med inntil kr 3.750.000 av totalt kr 4.250.000 til forskottering av 
spillemidler slik  som forutsatt i finansieringsplanen. Det tas opp lån med i alt kr. 600.000,- til 
finansiering av kommunens tilskudd. Tidligere tilsagn tilskudd til Klubbhus – Skianlegg Gran, jfr. 
tidligere behandlinger og budsjett og økonomiplan 2013-2016 – bortfaller. 

5. Det legges til grunn tilfredsstillende avtale om oppgjør for merforbruk knyttet til tidligere 
investeringer i skianlegget, se egen sak.

6. Det forutsettes at reglement for offentlige anskaffelser blir fulgt.



Behandling i Formannskapet - 06.03.2013:

Saksordfører:  Petter Vesterås

Petter Vesterås foreslo Rådmannens forslag til vedtak.

Avstemming:

Petter Vesterås sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

1. Inderøy kommune støtter  de nye planene for videre utbygging av Inderøy skipark med 

sprintløype, 5 km tilførselløype , lysanlegg, skiskytteranlegg, skileikanlegg, fleraktivitetsanlegg, 

klubbhus/speakerbu, garasje, sanitæranlegg og lagerplass.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy Idrettslag om utbygging og drift av 
anlegget.

3. Prosjektet gjennomføres med en kostnads og finansieringsplan slik:

Dugnad kr 6.788.500
Spillemidler kr 4.250.000
Inderøy IL- tilskudd kr    261.500
Inderøy kommune kr    600.000
Inderøy kommune (komp) kr 1.278.000 

SUM kr 13.178.000

4. Det tas opp midlertidig lån med inntil kr 3.750.000 av totalt kr 4.250.000 til forskottering av 
spillemidler slik  som forutsatt i finansieringsplanen. Det tas opp lån med i alt kr. 600.000,- til 
finansiering av kommunens tilskudd. Tidligere tilsagn tilskudd til Klubbhus – Skianlegg Gran, jfr. 
tidligere behandlinger og budsjett og økonomiplan 2013-2016 – bortfaller. 

5. Det legges til grunn tilfredsstillende avtale om oppgjør for merforbruk knyttet til tidligere 
investeringer i skianlegget, se egen sak.

PS 15/13 Søknad om støtte til utrednings-/skisseprosjekt flerbrukshall på Røra

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune bevilger inntil kr 40.000 til Røra IL og Røra Taekwondo-klubb til utrednings-
/skisseprosjekt flerbrukshall på Røra. Tilskuddet utbetales på grunnlag av prosjektregnskap.

Det forutsettes at utredningen skal omfatte en bredere vurdering av mulige regionalt baserte 
idretts-/aktivitetstilbud lokalisert til Inderøy og Røra.

Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Formannskapet – reservert tilleggsbevilgninger.



Disponibelt beløp kr 660.000,-.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013

Inderøy kommune bevilger inntil kr 40.000 til Røra IL og Røra Taekwondo-klubb til utrednings-
/skisseprosjekt flerbrukshall på Røra. Tilskuddet utbetales på grunnlag av prosjektregnskap.

Det forutsettes at utredningen skal omfatte en bredere vurdering av mulige regionalt baserte 
idretts-/aktivitetstilbud lokalisert til Inderøy og Røra.

Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Formannskapet – reservert tilleggsbevilgninger.
Disponibelt beløp kr 660.000,-.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013 

Saksordfører:  Signar Berger

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.03.2013

Inderøy kommune bevilger inntil kr 40.000 til Røra IL og Røra Taekwondo-klubb til utrednings-
/skisseprosjekt flerbrukshall på Røra. Tilskuddet utbetales på grunnlag av prosjektregnskap.

Det forutsettes at utredningen skal omfatte en bredere vurdering av mulige regionalt baserte 
idretts-/aktivitetstilbud lokalisert til Inderøy og Røra.

Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Formannskapet – reservert tilleggsbevilgninger.
Disponibelt beløp kr 660.000,-.

PS 16/13 Eiermelding kommunale selskaper

Rådmannens forslag til vedtak:

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.



Behandling i Formannskapet - 06.03.2013:

Saksordfører:  Leif Hjulstad 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

PS 17/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - rom og funksjonsprogram

Rådmannens forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Den beskrevne strategien for utbygging av Inderøy oppvekst og kultursenter kan legges til grunn for den 
videre utredning og konkurranse.

Det framlagte rom- og funksjonsprogram kan legges til grunn for dimensjonering av prosjektet. Det  
forutsettes fortsatt vesentlig fokus på mulige areal- og kostnadsbesparelser.

Arbeidet med å få på plass nødvendige avtaler om finansiering og drift må intensiveres.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører: Trond Bjørken

AP v/Trond Bjørken foreslo slikt tillegg til forslaget til vedtak:
Bygningsmassen bør organiseres slik at det blir mulig å bruke bygget for barn og unge samt til 
lag og foreninger.

AP v/Harald Ness foreslo slikt tillegg til forslag til vedtak:
Hovedutvalg Folk vil understreke dette prosjektets betydning for det 13. årige skoleløpet i 
Inderøy og muligheter i forhold til oppvekstprogrammet.

Votering:
Trond Bjørken sitt forslag: Enstemmig.
Harald Ness sitt forslag: Enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt forslag fremmet i møtet, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013

Redegjørelsen tas til orientering.



Den beskrevne strategien for utbygging av Inderøy oppvekst og kultursenter kan legges til 
grunn for den videre utredning og konkurranse.

Det framlagte rom- og funksjonsprogram kan legges til grunn for dimensjonering av prosjektet. 
Det  forutsettes fortsatt vesentlig fokus på mulige areal- og kostnadsbesparelser.

Arbeidet med å få på plass nødvendige avtaler om finansiering og drift må intensiveres.

Bygningsmassen bør organiseres slik at det blir mulig å bruke bygget for barn og unge samt til 
lag og foreninger.

Hovedutvalg Folk vil understreke dette prosjektets betydning for det 13-årige skoleløpet i 
Inderøy og muligheter i forhold til oppvekstprogrammet.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013 

Saksordfører:  Trond Bjørken

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

Redegjørelsen tas til orientering.

Den beskrevne strategien for utbygging av Inderøy oppvekst og kultursenter kan legges til 
grunn for den videre utredning og konkurranse.

Det framlagte rom- og funksjonsprogram kan legges til grunn for dimensjonering av prosjektet. 
Det forutsettes fortsatt vesentlig fokus på mulige areal- og kostnadsbesparelser.

Arbeidet med å få på plass nødvendige avtaler om finansiering og drift må intensiveres.

Bygningsmassen bør organiseres slik at det blir mulig å bruke bygget for barn og unge samt til 
lag og foreninger.

Inderøy kommune vil understreke dette prosjektets betydning for det 13-årige skoleløpet i 
Inderøy og muligheter i forhold til oppvekstprogrammet.

PS 18/13 Nytt orgel i Sakshaug kirke

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det ytes et investeringstilskudd til Kirkelig Fellesråd på i alt 7,5 mill. kroner til bygging av nytt 
orgel i Sakshaug kirke.



2. Det ytes i tillegg et lån til Kirkelig Fellesråd på i alt 1,3 mill. kroner til fullfinansiering av nytt 
orgel. Lånet nedbetales på gunstigste vilkår. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nærmere 
avtale. 

3. Tilskudd og lån finansieres ved lånopptak. Det søkes Husbankens rentekompensasjonsordning 
for Kirker og kirkeinventar.

4. Rådmannen kan beslutte mindre justeringer av låneramme, jfr. punkt 2,  etter at anbud og 
endelige kostnadsestimater foreligger.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører:  Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

1. Det ytes et investeringstilskudd til Kirkelig Fellesråd på i alt 7,5 mill. kroner til bygging av nytt 
     orgel i Sakshaug kirke.

2. Det ytes i tillegg et lån til Kirkelig Fellesråd på i alt 1,3 mill. kroner til fullfinansiering av nytt 
     orgel. Lånet nedbetales på gunstigste vilkår. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nærmere
     avtale.

3.Tilskudd og lån finansieres ved lånopptak. Det søkes Husbankens 
    rentekompensasjonsordning for Kirker og kirkeinventar.

4. Rådmannen kan beslutte mindre justeringer av låneramme, jfr. punkt 2,  etter at anbud og 
endelige kostnadsestimater foreligger.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013 

Saksordfører:  Christina Wolan

Rådmannen foreslo å stryke punkt 4 i forslaget til vedtak.

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sitt forslag, med rådmannens endringsforslag, enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

1. Det ytes et investeringstilskudd til Kirkelig Fellesråd på i alt 7,5 mill. kroner til bygging av nytt orgel i
    Sakshaug kirke.   

2. Det ytes i tillegg et lån til Kirkelig Fellesråd på i alt 1,3 mill. kroner til fullfinansiering av nytt orgel. 
     Lånet nedbetales på gunstigste vilkår. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nærmere avtale.

3. Tilskudd og lån finansieres ved lånopptak. Det søkes Husbankens rentekompensasjonsordning for
     Kirker og kirkeinventar.

PS 19/13 Sandvollan samfunnshus - forslag til ny avtale

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte avtale mellom Inderøy kommune og Sandvollan Samfunnshus S/A godkjennes.

Karen Elise Wiik Langfjæran tiltrådte møtet igjen.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører: Arne Bragstad Rannem

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Vedlagte avtale mellom Inderøy kommune og Sandvollan Samfunnshus S/A godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013 

Saksordfører: Harald Ness

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

Vedlagte avtale mellom Inderøy kommune og Sandvollan Samfunnshus S/A godkjennes.



PS 20/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap mars 2013 ble lagt på PDF 
Expert den 28.02.2013.

Rådmannen supplerte sin skriftlige orientering slik:
- Regnskap 2012
- Tilbud om kjøp av tre kunstverk av Anne Breivik, kr 45.000,-.
- Bofellesskap Nessjordet
  Følgende dokument ble delt ut:
  Skriv fra AP v/Harald Ness vedr. behandlingen og videre behandling av saken.
  Internt notat dat. 05.10.13 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.03.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 21/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013 

Ordføreren orienterte om
- Inderøy videregående skole – stor søknad til skoleåret 2013/2014
- Bettelfield Life – laserkrig i Inderøy samfunnshus
- Velkomsttreff for nye Inderøyninger
- Stemmerettsjubileumsmarkering 8. mars
- Kommuneplanens samfunnsdel – folkemøter
- 7. og 8. november folkevalgtsamling
- Arrangement; Tour i 2016, samarbeid Steinkjer og Inderøy
- Legevaktsamarbeid – fremtidig organisering
- 110-sentralen i Namsos 
- KS – innspill til framtidig kommunestruktur. Svar fra Inderøy gis.
- Prosjektplan 2013-15 «Inderøy – best i lag», ble delt ut i møtet.
- Brev sendt til Politimesteren i Inn-Trøndelag

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 06.03.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.


