
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus 

Dato: 10.04.2013 

Tidspunkt: 10:30  -  14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP 
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H 
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ida Stuberg SP Signar Tormod Berger AP 
Jostein Erik Gjermstad FRP   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

Ole Anders Iversen SP 
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP 

 
Merknader 

 

 
 

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. 

 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Trine Berg Fines Lena Oldren Heggstad   Christina Wolan 
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Utvalgs- 
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Untatt 
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 Saker til behandling  

PS 22/13 Temasak: Inderøy 2020  

PS 23/13 Prisfastsetting i kommunale boligfelt  

PS 24/13 Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av 
terapiridning 

 

PS 25/13 Likestillings- og mangfoldspris for 2012 - forslag på kandidater. X 

PS 26/13 Gamle Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ?  

PS 27/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker  

PS 28/13 Ordføreren orienterer  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 22/13 Temasak: Inderøy 2020 

Behandling i Formannskapet - 10.04.2013  

Temasak: Inderøy 2020 
Vedlegg:  Styrking og videreutvikling av Inderøy 2020 – status for delprosjektene. 
 
Det ble gitt en presentasjon av følgende delprosjekt: 

 Mulighetenes landbruk – en presentasjon av arbeidsgruppe, aktiviteter i 2011 og 
2012 samt økonomi og tiltak v/prosjektleder Ketil Verdal. 
Prosjektet avsluttes ut juni 2013. 

 Sentrumsutvikling Straumen – en presentasjon av status pr. i dag på det som er i 
gang og som er under utbygging v/prosjektleder Pål Gauteplass. 

         
Lars Daling orienterte om arbeidsgrupper som er i gang i Mosvik samt om Omdømmebygging 
og Opplevelse og reiseliv. 
 

Avstemming: 

Enstemmig 
 

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 

PS 23/13 Prisfastsetting i kommunale boligfelt 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Som hovedprinsipp skal tomteprisfastsettingen over tid gjenspeile kommunens totale 
kostnader til etablering av boligfelt/tomter.  
 
Tomteprisene beregnes som hovedregel ut fra opparbeidelseskostnadene for det enkelte 
felt. For å sikre balanse mellom samlede inntekter og kostnader knyttet til 
tomtetilrettelegging over tid,  kan markedsverdier vektlegges. Prinsipper for prisfastsetting 
fastlegges for hver enkelt utbygging. 
 
Det benyttes megler – eller annen ekstern bistand - for gjennomføring av salg hvor dette er 
naturlig. Salget gjennomføres ut fra en forhåndsfastsatt prisstruktur. («først til mølla») Det 
kan åpnes for budrunder hvor det åpenbart er spesielt attraktive tomter. 
 
Det etableres en lett tilgjengelig prisliste for tilgjengelige kommunale tomter. Denne 
ajourføres årlig ut fra eventuelle endrede forutsetninger. 
 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013: 

Saksordfører:  Ingrid Alstad  

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013 

Som hovedprinsipp skal tomteprisfastsettingen over tid gjenspeile kommunens totale 
kostnader til etablering av boligfelt/tomter.  
 
Tomteprisene beregnes som hovedregel ut fra opparbeidelseskostnadene for det enkelte 
felt. For å sikre balanse mellom samlede inntekter og kostnader knyttet til 
tomtetilrettelegging over tid, kan markedsverdier vektlegges. Prinsipper for prisfastsetting 
fastlegges for hver enkelt utbygging. 
 
Det benyttes megler – eller annen ekstern bistand - for gjennomføring av salg hvor dette er 
naturlig. Salget gjennomføres ut fra en forhåndsfastsatt prisstruktur. («først til mølla») Det 
kan åpnes for budrunder hvor det åpenbart er spesielt attraktive tomter. 
 
Det etableres en lett tilgjengelig prisliste for tilgjengelige kommunale tomter. Denne 
ajourføres årlig ut fra eventuelle endrede forutsetninger. 
 

Behandling i Formannskapet - 10.04.2013  

Saksordfører: Ole Anders Iversen 

Avstemming: 

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig. 
 

Innstilling i Formannskapet - 10.04.2013 

Som hovedprinsipp skal tomteprisfastsettingen over tid gjenspeile kommunens totale 
kostnader til etablering av boligfelt/tomter.  
 
Tomteprisene beregnes som hovedregel ut fra opparbeidelseskostnadene for det enkelte 
felt. For å sikre balanse mellom samlede inntekter og kostnader knyttet til 
tomtetilrettelegging over tid, kan markedsverdier vektlegges. Prinsipper for prisfastsetting 
fastlegges for hver enkelt utbygging. 
 
Det benyttes megler – eller annen ekstern bistand - for gjennomføring av salg hvor dette er 
naturlig. Salget gjennomføres ut fra en forhåndsfastsatt prisstruktur. («først til mølla») Det 
kan åpnes for budrunder hvor det åpenbart er spesielt attraktive tomter. 
 



Det etableres en lett tilgjengelig prisliste for tilgjengelige kommunale tomter. Denne 
ajourføres årlig ut fra eventuelle endrede forutsetninger. 
 

PS 24/13 Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av terapiridning 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning. 
 
Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse 
vurderes og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014. 
 
Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805.  
  
 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013: 

Saksordfører:  Siv Furunes 

Avstemming: 

Rådmannens forslag enstemmig. 
 

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013 

Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning. 
 
Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse 
vurderes og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014. 
 
Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805.  
 

Behandling i Formannskapet - 10.04.2013  

Saksordfører: Lise Eriksen  

Avstemming: 

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013 

Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning. 
 
Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse 
vurderes og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014. 



 
Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805.  
 
 

PS 25/13 Likestillings- og mangfoldspris for 2012 - forslag på kandidater. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Behandling i Formannskapet - 10.04.2013: 

Saksordfører: Leif Hjulstad 

Saken unntas fra offentlighet, offentlighetslovens § 26.2. 
 
 

PS 26/13 Gamle Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ? 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres. 
 
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende 
budsjettrevisjon eller  budsjett- og økonomiplan 2014-17. 
 

 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013: 

Saksordfører: Øyvind Treider Olsen 

Øyvind T. Olsen ba om gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 5 min. 

Mads Skaugen ba om nytt gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 5 min. 

Izabella Vang foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak: 
Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media. 

  

SV v/Mads Skaugen foreslo slikt forslag til vedtak: 
Hovedutvalg Natur ber om nærmere utredning av alternativ bruk og finansiering. Ved eventuell 
avgjørelse om bevaring/salg/sanering vil det være formålstjenlig å vite utfallet av "Oppvekst og 
kultursenter". 
 
Votering: 
Mads Skaugen sitt forslag: 2 stemmer 

Rådmannens forslag: 9 stemmer. 



Avstemming: 

Rådmannens forslag, med Izabella Vang sitt tilleggsforslag, enstemmig. 
 

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013: 

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres. 
 
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende 
budsjettrevisjon eller budsjett- og økonomiplan 2014-17. 

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 09.04.2013  

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu 
 
V, H og SP v/Ragnhild Kjesbu foreslo slikt tillegg til rådmannens forslag: 
Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media. 
 
Geir Tore Strand ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min. 
 
AP og SV v/Gunn Oddny Olsen Haugen foreslo slikt tillegg til vedtak: 
Avgjørelse om bevaring/salg/riving av gamle Sakshaug skole, tas når utfallet av oppvektst- 
og kultursentersaken er avklart. 
 
Votering: 
V, H og SP v/Ragnhild Kjesbu sitt forslag: Enstemmig vedtatt. 
AP og SV v/Gunn Oddny Olsen Haugen sitt forslag:  5 stemte for forslaget og 6 stemte imot.  
 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med Ragnhild Kjesbu sitt tilleggsforslag, enstemmig. 
 

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 09.04.2013 

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres. 
 
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende 
budsjettrevisjon eller budsjett- og økonomiplan 2014-17. 
 
Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media. 
 
 



Behandling i Formannskapet - 10.04.2013: 

Saksordfører:  Lena Oldren Heggstad  

SV v/Lise Eriksen foreslo: 
Avgjørelse om bevaring/salg/riving av gamle Sakshaug skole, tas når utfallet av oppvektst- 
og kultursentersaken er avklart. 
 
 
Votering: 
SV v/Lise Eriksen sitt forslag:  1 stemte for forslaget og  7 stemte imot.  
 

Avstemming: 

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013 

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres. 
 
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende 
budsjettrevisjon eller budsjett- og økonomiplan 2014-17. 
 

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media. 
 

PS 27/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker 

Behandling i Formannskapet - 10.04.2013: 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap april ble lagt på PDF 
Expert og kommunens hjemmeside 04.04.13.  

Rådmannen supplerte orienteringen med 
- Regnskap 2012 og årsberetning 2012 
- Inderøy oppvekst- og kultursenter 
- Bofellesskap Nessjordet – spørsmål fra Harald Ness blir besvart skriftlig i neste møte i egen  
   sak. 
- Administrativ organisering – 2-nivåmodell. 
- Ansettelse av ny rektor ved Utøy skole, Ragnhild S. Lyng. 
- Heltid og deltid. 
 
Lise Eriksen stilte spørsmål om nærværsprosenten. 
Ole Anders Iversen stilte spørsmål om utviklingen på samfunnssida – bosettingen i 
Framverran, fiber til Mosvik, gang- og sykkelveg Fv. 755, strekningen Kvistadbakkan – Tømte. 
Rådmannen svarte. 
 



Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 

 

PS 28/13 Ordføreren orienterer 

Behandling i Formannskapet - 10.04.2013  

Ordføreren orienterte om 
- studietur til Fosen 02.04.13. 
- RUP-møte. 
- Inderøy oppvekst- og kultursenter. 
- Dans i Nord-Trøndelag – innvilga statlig støtte. 
- Selskapskontroll Flyndra – valg av valgkomite. Rådmannen fremmer sak i neste møte. 
- Minnemarkering 8. mai – fast minnemarkering ved Salberg kirke, Røra. 
- Oppstart NærUng – oppstartsmøte den 11.04.13 – 8.klassinger fra ungdomsskolen. 
- Kommunens hjemmeside – temasak i mai. 
 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013: 

Redegjørelsen tatt til orientering. 
 


