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Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann

Underskrifter:
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______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg                                    Gunn Oddny Olsen Haugen Øyvind Treider Olsen
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Saker til behandling

PS 1/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - rom og funksjonsprogram

PS 2/13 Reguleringsplan for Nessjordet, vedtak etter mekling på 
småbåthavn og utfylling.

PS 3/13 Inderøy skipark - sluttrapport del 1

PS 4/13 Inderøy skipark - videre utbygging

PS 5/13 IKA Trøndelag - opptak av nye eierkommuner

PS 6/13 Nytt orgel i Sakshaug kirke

PS 7/13 Priser og  stipend innenfor kulturområdet - retningslinjer

PS 8/13 Samkartlegging MIS - Naturtyper. Kommunal delfinansiering

PS 9/13 Sandvollan samfunnshus - forslag til ny avtale

PS 10/13 Eiermelding kommunale selskaper

PS 11/13 Økonomiske rettigheter - ordfører

PS 12/13 Valg av settevaraordfører

PS 13/13 Revidering av kommunens retningslinjer for fri skoleskyss

PS 14/13 Høringsuttalelse vedrørende omorganisering av 110-
sentralene.

PS 15/13 Årsmelding 2012 for Eldres Råd



PS 16/13 Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

PS 17/13 Referatsaker

RS 1/13 Lånegaranti Flyndra A/S



Saker til behandling

PS 1/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Trond Bjørken

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

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 2/13 Reguleringsplan for Nessjordet, vedtak etter mekling på småbåthavn og utfylling.

Rådmannens forslag til vedtak:

Ikke planlagt område i reguleringsplanen for Ness vedtas etter plan og bygningslovens § 12- 12 
og lagt inn med formål småbåthavn og badeområde.

Inderøy kommune aksepterer følgende forutsetninger for denne regulering, jfr. resultat av 
meklingsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling:

1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere båttrafikken i 
Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA, som klarlegger virkningene på ærfuglen 

av båttrafikken gjennom Straumen. 

Kart og bestemmelser vedtatt den 21.06.10, blir endret i tråd med dette vedtaket. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013 

Saksordfører: Steinar Klev

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

Ikke planlagt område i reguleringsplanen for Ness vedtas etter plan og bygningslovens § 12- 12 
og lagt inn med formål småbåthavn og badeområde.

Inderøy kommune aksepterer følgende forutsetninger for denne regulering, jfr. resultat av 
meklingsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling:



1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere 
båttrafikken i Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA, som klarlegger virkningene på 

ærfuglen av båttrafikken gjennom Straumen. 

Kart og bestemmelser vedtatt den 21.06.10, blir endret i tråd med dette vedtaket.  

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører: Steinar Klev

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Ikke planlagt område i reguleringsplanen for Ness vedtas etter plan og bygningslovens § 12- 12 
og lagt inn med formål småbåthavn og badeområde.

Inderøy kommune aksepterer følgende forutsetninger for denne regulering, jfr. resultat av 
meklingsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling:

1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere 
båttrafikken i Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA, som klarlegger virkningene på 

ærfuglen av båttrafikken gjennom Straumen. 

Kart og bestemmelser vedtatt den 21.06.10, blir endret i tråd med dette vedtaket.  

PS 3/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Petter Vesterås

Ingrid Melhus tok opp spørsmål om sin habilitet da hun er leder i Vuddu grendelag og fratrådte 
møtet.
Ragnhild Kjesbu tok opp spørsmål om sin habilitet da hun er en av de største grunneiere der 
skiparken anlegges og fratådte møtet.
Ingrid Melhus og Ragnhild Kjesbu ble erklært inhabil for behandlingen av saken, jfr. 
Forvaltningslovens § 6, 2. ledd.



Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

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 4/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Petter Vesterås

Ingrid Melhus tok opp spørsmål om sin habilitet da hun er leder i Vuddu grendelag og fratrådte 
møtet.
Ragnhild Kjesbu tok opp spørsmål om sin habilitet da hun er en av de største grunneiere der 
skiparken anlegges og fratådte møtet.
Ingrid Melhus og Ragnhild Kjesbu ble erklært inhabil for behandlingen av saken, jfr. 
Forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

SP v/Leif Hjulstad ba om gruppemøte og møtet ble heva i 10 min.

SP v/Leif Hjulstad foreslo slikt nytt pkt. 6:
Vedtaket forutsetter at det inngås en langsiktig avtale med Malihaugen grendehus om bruk av 
lokaler til klubbhus og nødvendig garderobeanlegg.

Avstemming:

Formannskapets innstilling samt Leif Hjulstad sitt forslag til nytt pkt. 6, enstemmig.



Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

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. Vedtaket forutsetter at det inngås en langsiktig avtale med Malihaugen grendehus om bruk av 
lokaler til klubbhus og nødvendig garderobeanlegg.

Ingrid Melhus og Ragnhild Kjesbu tiltrådte møtet igjen.

PS 5/13 IKA Trøndelag - opptak av nye eierkommuner

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører: Edel Brøndbo

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2013

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.



Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Edel J. Brøndbo

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

PS 6/13 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

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

6. 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. 

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

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Christina Wolan

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

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



9. 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. 

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

PS 7/13 Priser og  stipend innenfor kulturområdet - retningslinjer

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune har egen kulturpris og kulturstipend for ungdom i kommunen.
2. Inderøy kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Sparebank1 Inderøy om 

kulturminnepris.
3. Vedlagte retningslinjer for kulturpris, kulturstipend og kulturminnepris vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013:

Saksordfører:  Ragnhild Kjesbu

SP v/Ragnar Nossum foreslo slikt forslag til ny paragraf 1; Formål:
Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor det 
utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

AP v/Harald Ness foreslo slik endring:
Forslag til ny paragraf 2 på kulturprisen og ungdommens kulturpris:
Kulturprisen er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med 
begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

Votering:
SP v/Ragnar Nossum: Enstemmig.
AP v/Harald Ness: Enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringsforslag fremkommet i møtet enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 05.03.2013

1.  Inderøy kommune har egen kulturpris og kulturstipend for ungdom i kommunen.
2.  Inderøy kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Sparebank1 Inderøy om
     kulturminnepris.
3.  Vedlagte retningslinjer for kulturpris, kulturstipend og kulturminnepris vedtas med de endringer 
vedtatt i møtet, slik:

Ny paragraf 1; Formål:



Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor 
det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Ny paragraf 2 på kulturprisen og ungdommens kulturpris:
Kulturprisen er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med 
begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Ragnhild Kjesbu

Avstemming

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

1.  Inderøy kommune har egen kulturpris og kulturstipend for ungdom i kommunen.
2.  Inderøy kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Sparebank1 Inderøy om
     kulturminnepris.
3.  Vedlagte retningslinjer for kulturpris, kulturstipend og kulturminnepris vedtas med de endringer 
vedtatt i møtet, slik:

Ny paragraf 1; Formål:
Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor 
det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Ny paragraf 2 på kulturprisen og ungdommens kulturpris:
Kulturprisen er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med 
begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

PS 8/13 Samkartlegging MIS - Naturtyper. Kommunal delfinansiering

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS –
Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan
Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt



Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.02.2013 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 04.02.2013

Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS –
Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan
Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

Behandling i Formannskapet - 06.02.2013 

Saksordfører:  Christina Wolan

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.02.2013

Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS –
Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan
Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Christina Wolan

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS –
Naturtyper.



Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan
Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

PS 9/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Harald Ness

Avstemming

Formannskapets innstilling enstemmig.



Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

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

PS 10/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Leif Hjulstad

SP v/Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:

Pkt. 1: Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
Pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av
kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som 
kommunen bør være medeier i.
Pkt. 3: Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til avvikling av 
våre eierinteresser, hvis det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke anses 
som nødvendig eller formålstjenlig.

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag til nytt pkt. 1 – 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

1. Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av



kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper 
som kommunen bør være medeier i.

3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til avvikling av våre
eierinteresser, hvis det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke anses som 
nødvendig eller formålstjenlig.

PS 11/13 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.



Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013:

Saksordfører:  Harald Ness

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

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 12/13 Valg av settevaraordfører

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret oppnevner som settevaraordfører:

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Petter Vesterås

Christina Wolan foreslo Leif Hjulstad som settevaraordfører.

Avstemming:

Christina Wolan sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Kommunestyret oppnevner som settevaraordfører: Leif Hjulstad

PS 13/13 Revidering av kommunens retningslinjer for fri skoleskyss

Rådmannens forslag til vedtak



Det vedtas følgende nye retningslinjer for betaling av skoleskyss i grunnskolen:

Kommunen betaler som hovedregel ikke skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 
km skoleveg og for elever i 2. – 7. kl. som har mindre enn 4 km skoleveg. Kommunen 
dekker likevel skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg. 

1. Elever i 1.- 7. klasse som må ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er 
tilrettelagt med gang-/sykkelvei. 

2. Elever i 1.- 4. klasse som må ferdes langs fv. 229 og fv. 221 hvor det ikke er tilrettelagt 
med gang-/sykkelvei. 

Ordningen gjøres gjeldende fra 01.04.2013. Merkostnaden for inneværende år – beregnet kr. 
115.000,- - dekkes over formannskapets post  Reservert tilleggsbevilgninger. Rådmannen 
fastsetter detaljert budsjett.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Ragnar Nossum

Avstemming

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Det vedtas følgende nye retningslinjer for betaling av skoleskyss i grunnskolen:

Kommunen betaler som hovedregel ikke skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 
km skoleveg og for elever i 2. – 7. kl. som har mindre enn 4 km skoleveg. Kommunen 
dekker likevel skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg. 

1. Elever i 1.- 7. klasse som må ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er 
tilrettelagt med gang-/sykkelvei. 

2. Elever i 1.- 4. klasse som må ferdes langs fv. 229 og fv. 221 hvor det ikke er   
tilrettelagt med gang-/sykkelvei. 

Ordningen gjøres gjeldende fra 01.04.2013. Merkostnaden for inneværende år – beregnet kr. 
115.000,- - dekkes over formannskapets post  Reservert tilleggsbevilgninger. Rådmannen 
fastsetter detaljert budsjett.



PS 14/13 Høringsuttalelse vedrørende omorganisering av 110-sentralene.

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune ber om at den varslede prosessen med omorganisering av 110-sentralene, 
som medfører en halvering av antall 110-sentraler i Norge og nedleggelse av Nord-Trøndelag 
110-sentralene i Namsos stoppes.

Den utsendte dokumentasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er, etter 
Inderøy kommune sin oppfatning, ikke basert på en helhetstenking der nasjonal og regionale 
ros-analyser, konsekvensanalyser, definerte kvalitetsmål, beredskapshensyn, økonomi for 
kommunene eller lovverkets krav om samordning med de øvrige nødalarmsentraler for helse 
og politi ligger i grunn.  Faglige begrunnelser og vurderinger av alternativer mangler.  Inderøy 
kommune anser derfor ikke saken som tilstrekkelig opplyst.

Inderøy kommune ber om at saken utredes helhetlig i henhold til forrige avsnitt der også 
rapport fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede framtidig organisering av den 
norske branntjenesten, samt nødmeldetjenesten inngår, og at nødvendig samordning mellom 
alle nødetater er dokumentert ivaretatt.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013:

Saksordfører:  Ole Anders Iversen 

Harald Ness foreslo slikt forslag til nytt avsnitt to:
Den utsendte dokumentasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er, etter 
Inderøy kommune sin oppfatning, mangelfull i forhold til nasjonale og regionale ros-analyser 
og konsekvensanalyser.

Avstemming:

Rådmannens forslag vedtatt med 25 stemmer.
Harald Ness sitt forslag 5 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Inderøy kommune ber om at den varslede prosessen med omorganisering av 110-sentralene, 
som medfører en halvering av antall 110-sentraler i Norge og nedleggelse av Nord-Trøndelag 
110-sentralene i Namsos stoppes.

Den utsendte dokumentasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er, etter 
Inderøy kommune sin oppfatning, ikke basert på en helhetstenking der nasjonal og regionale 
ros-analyser, konsekvensanalyser, definerte kvalitetsmål, beredskapshensyn, økonomi for 
kommunene eller lovverkets krav om samordning med de øvrige nødalarmsentraler for helse 
og politi ligger i grunn.  Faglige begrunnelser og vurderinger av alternativer mangler.  Inderøy 
kommune anser derfor ikke saken som tilstrekkelig opplyst.



Inderøy kommune ber om at saken utredes helhetlig i henhold til forrige avsnitt der også 
rapport fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede framtidig organisering av den 
norske branntjenesten, samt nødmeldetjenesten inngår, og at nødvendig samordning mellom 
alle nødetater er dokumentert ivaretatt.

PS 15/13 Årsmelding 2012 for Eldres Råd

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding 2012 for Eldres råd tas til etterretning.

Behandling i Eldres råd - 28.02.2013:

Omforent forslag:

Eldrerådet har også i året vært på besøk ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim.

Avstemming:

Rådmannens forslag med tilføyelse fremkommet i møtet, enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 28.02.2013

Årsmelding 2012 for Eldres råd tas til etterretning, med slikt tilføyelse:

Eldrerådet har også i året vært på besøk ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Otte Vatn

Avstemming:

Eldres råd sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Årsmelding 2012 for Eldres råd tas til etterretning, med slikt tilføyelse:

Eldrerådet har også i året vært på besøk ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim.



PS 16/13 Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding 2012 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.02.2013 

Omforent forslag/tillegg:
2 av medlemmene var på kurs på Stiklestad den 13. og 14.11.2012.

Avstemming.

Enstemmig med tillegg fremkommet i møtet.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.02.2013

Årsmelding 2012 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering med slikt 
tillegg: 
2 av medlemmene var på kurs på Stiklestad den 13. og 14.11.2012.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013:

Saksordfører:  Lena O. Heggstad 

Avstemming:

Rådmannens forslag med Rådet for likestilling av funksjonshemmede sin uttalelse, enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Årsmelding 2012 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering med slikt 
tillegg: 
2 av medlemmene var på kurs på Stiklestad den 13. og 14.11.2012.

PS 17/13 Referatsaker

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

Referatet tatt til orientering.

RS 1/13 Lånegaranti Flyndra A/S


