
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 08.05.2013

Tidspunkt: 12:50  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H
Signar Tormod Berger AP Lise Eriksen AP
Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Lena Oldren Heggstad AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP
Harald Ness AP

Merknader: Før møtet ble satt var det besøk av politimester Trond Prytz, driftsenhetsleder Anne Birgit 
Ulvin og lensmann Gunnar Solli.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Lars Daling

Rådmann
Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Trine Berg Fines Leif Hjulstad    Harald Ness

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 29/13 Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og 
utredningstiltak

PS 30/13 InderøyFest - søknad om utviklingsmidler til miljøsatsing

PS 31/13 TV-aksjonen NRK Nasjonalforening for folkehelsen

PS 32/13 Temasak: Åpningstider/tilgjengelighet kommunale tjenester

PS 33/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 34/13 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 29/13 Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og utredningstiltak

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Saksordfører: Steinar Klev 

Tore Huseth ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013:

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 07.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.



Behandling i Formannskapet - 08.05.2013 

Saksordfører: Lise Eriksen

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 08.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

PS 30/13 InderøyFest - søknad om utviklingsmidler til miljøsatsing

Rådmannens forslag til vedtak

InderøyFest innvilges støtte på kr. 30.000,- til finansiering av miljøsatsing og miljøsertifisering 
av InderøyFest.

Tilskuddet dekkes over ansvar 830 funksjon 1805 Fellesområde tilleggsbevilgninger – FSK disp

Behandling i Formannskapet - 08.05.2013 

Saksordfører:  Christina Wolan

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medlem i programstyret for 
arrangementet og fratrådte møtet.  Otte Vatn ble erklært inhabil for behandling av saken, jfr. 
fvl. Kap. II, § 6.

Petter Vesterås ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Harald Ness foreslo slikt forslag til vedtak:
Inderøyfest er tidligere innvilget kr. 450 000,-. Formannskapet forutsetter at Inderøyfest 
ivaretar miljøprofilen og eventuell miljøsertifisering innenfor denne rammen.

Avstemming:

Rådmannens forslag:      4 stemmer + ordførerens dobbeltstemme
Harald Ness sitt forslag: 4 stemmer

Vedtak i Formannskapet - 08.05.2013

InderøyFest innvilges støtte på kr. 30.000,- til finansiering av miljøsatsing og miljøsertifisering 
av InderøyFest.



Tilskuddet dekkes over ansvar 830 funksjon 1805 Fellesområde tilleggsbevilgninger – FSK disp

Otte Vatn tiltrådte møtet igjen.

PS 31/13 TV-aksjonen NRK Nasjonalforening for folkehelsen

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2013

……………………………………..
Ordføreren får fullmakt til å foreta nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for 
nødvendig sekretærhjelp.

Inderøy kommune bevilger kr 6.800 til TV-aksjonen 2013.
Beløpet dekkes av tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.

Behandling i Formannskapet - 08.05.2013 

Saksordfører: Petter Vesterås

Avstemming:

Petter Vesterås foreslo følgende til komite: Ordfører og leder Hovedutvalg Folk.
Harald Ness foreslo følgende til komite: Lise Eriksen

Vedtak i Formannskapet - 08.05.2013

Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2013
Ordføreren, leder Hovedutvalg Folk, Lise Eriksen

Ordføreren får fullmakt til å foreta nødvendig supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for 
nødvendig sekretærhjelp.

Inderøy kommune bevilger kr 6.800 til TV-aksjonen 2013.
Beløpet dekkes av tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.

PS 32/13 Temasak: Åpningstider/tilgjengelighet kommunale tjenester

Behandling i Formannskapet - 08.05.2013 

Temasak: Åpninstider/tilgjengelighet kommunale tjenester.

Rådmannen orienterte om åpningstider og tilgjengeligheten til kommunale tjenester samt 
begrensa besøkstider.



Temaet ble godt diskutert og mange gode innspill kom fram.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 08.05.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

Cristina Wolan fratrådte møtet kl. 14.00

PS 33/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 08.05.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap mai ble lagt på PDF Expert 
og kommunens hjemmeside 02.05.13.

Rådmannen supplerte orienteringen med
- Tertialrapport – sak i juni.
- Inderøy oppvekst- og kultursenter
- Sakshaug gamle skole – henvendelse fra fortidsminneforeningen
- Inderøy, sammen med to andre kommuner, er nominert til norges musikkommune 2012
- Lensmyra – status
- utlysing av stilling som assisterende rådmann samt controller
- Idrettshall på Røra

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 08.05.2013.

Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 34/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 08.05.2013:

Ordføreren orienterte om
- Kommunestyrets hilsen til ordfører Ida Stuberg
- Oppstart av NærUng, alle 8. klassinger har deltatt.
- Ungdomsrådet – arrangement av Rus(s)fri kveld 30.04.13
- Åpning av kunstutstilling på Madam Brix og Nils Aas Kunstverksted
- Møte med næringslivet og bondeorganisasjonen
- Inderøy oppvekst- og kultursenter
- Problematikken rundt Kortnebbgåsa 
- Toppolitikermøte i Oslo i regi av KS
- Besøk av Ola Borten Moe ved Inderøy v.g. skole vedr. demokratiet og stemmerettsjubileet
- Kroa Produkter – underskriftskampanje
- Flyndra – oppnevning av valgkomite
- Snåsa kommune og Inn-Trøndelagsregionen – møte vedr. utredning om samarbeid videre
- Dyrebeskyttelsen – ønske om etablering i kommunen

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 08.05.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.


