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Saker til behandling

PS 32/13 Regnskap med beretning 2012 - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Disposisjonsfond 3,162 mill.

Budsjett for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for år 2012 økes med kr. 301.757,-.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013 

Saksordfører:  Mads Skaugen

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Disposisjonsfond 3,162 mill.

Budsjett for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for år 2012 økes med kr. 301.757,-.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Saksordfører: Arne Bragstad Rannem

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Disposisjonsfond 3,162 mill.

Budsjett for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for år 2012 økes med kr. 301.757,-.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 33/13 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.



PS 34/13 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013: 

Temasak: Inn-Trøndelag Helsehus – en kartlegging av aktører, muligheter og lokalitet -
arbeidsnotat ble delt ut i møtet.

Orientering ble gitt av rådmannen.

Hovedutvalget tar forprosjektskisser til et Inn-Trøndelag Helsehus til orientering.  
Inderøy kommune ønsker fortsatt deltakelse i prosessen.

PS 35/13 Rådmannen orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap juni ble lagt på PDF Expert 
og kommunens hjemmeside 30.05.13.

Rådmannen supplerte orienteringen med
- ansettelse av assisterende rådmann og økonomirådgiver.
- NBU – søknad om støtte til annonsering

Følgende spørsmål ble stilt:
Trond Bjørken: administrative organiseringen – ansettelser.
Ragnhild Kjesbu: PPT – flytting til rådhuset – status.
Siv Furunes: MINT, avtale av 01.01.13 – kjøp av tjenester.
                       InderøyFest – regnskap?
Geir Tore Strand: Flerbrukshall på Røra  - status.
                                Hellemshaugan boligfelt – trafikksikkerheten

Rådmannen svarte.
      

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 36/13 Ordfører orienterer

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013 

Ordføreren orienterte om:
-Møte 03.06.13 i Innherred Legevakt – planlegging av helikopterlandingsplass ved sykehuset  
  Levanger.
- Generalforsamling i Reko 
- 07.06.13 møte med styringsgruppen i Inderøy oppvekst- og kultursenter
- Nytt møte med Vinmonopolet
- 17.06.13 møte i regi av KS; Folkehelsedag og Stiftelsesmøte interkommunalt krisesenter.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 37/13 Prosjekt DelTa - tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune deltar i prosjekt DelTa initiert av KoRus, kompetansesenter Rus-Midt-Norge. 
Fokus skal være tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats. Varighet på 
prosjektet er 2 år med oppstart for prosjektet 2013.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Inderøy kommune deltar i prosjekt DelTa initiert av KoRus, kompetansesenter Rus-Midt-Norge. 
Fokus skal være tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats. Varighet på 
prosjektet er 2 år med oppstart for prosjektet 2013.



PS 38/13 Bibliotekplan 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Utkast til bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 vedtas med følgende endring:  
Kap. 2, Visjon og overordnet målsetting, Visjon:
«INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede -gratis og for 
alle» erstattes med «Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede»

2. Bibliotekplanen legges til grunn for bibliotekarbeidet og bibliotekutviklingen i Inderøy 
kommune i planperioden

3. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:
Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved 
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:

Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved 
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.

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

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 
2013-2017 .

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen



Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Saken enstemmig utsatt.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013 

Saksordfører: Geir Tore Strand

Ragnar Nossum foreslo at pkt. 2 i bibliotekplanen lyder: 
Overordnet målsetting og Visjon endres til Overordnet målsetting.

Ragnar Nossum trakk sitt forslag. 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

1. Utkast til bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 vedtas med følgende endring: 
Kap. 2, Visjon og overordnet målsetting, Visjon:
«INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede -gratis og for 
alle» erstattes med «Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede»

2. Bibliotekplanen legges til grunn for bibliotekarbeidet og bibliotekutviklingen i Inderøy 
kommune i planperioden

3. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og
budsjettbehandling i planperioden

PS 39/13 Kulturplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013-25 vedtas med følgende endring:
Kap. 6.9. Festivaler og større arrangement, Tiltak, andre strekpunkt under andre kulepunkt 
endres til:   
Kunst – og kulturfestivaler som representerer høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå, som 
Soddjazz, Midtnordisk kunstfestival og Kortreist Dansefestival

2. Kulturplanen legges til grunn for kulturarbeidet og kulturutviklingen i Inderøy kommune i 
planperioden



3. Innspill som vedrører Inderøy kulturskole tas inn som en del av plangrunnlaget ved utarbeidelse 
av plan for kulturskolen

4. Innspill vedrørende etablering av Remida-senter behandles som egen sak

5. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:

Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 2013 - 2025.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Innspill til kulturplanen fra Inderøy kunstforening datert 06.11.2012 ble utdelt i møtet.

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 
2013 - 2025.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Ordførerens forslag:  Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012

Saken utsettes.



Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012

Saken enstemmig utsatt.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013 

Saksordfører: Ann Kristin Wiik Langfjæran

Ordføreren foreslo slik endring i kulturplanen:
Kap 5, Arven etter Nils Aas, Tiltak 

Nytt kulepkt. 2, de øvrige forrykkes, "Arbeide for sterkere innflytelse i SNK" 

kulepunkt 5, nytt 1.strekpkt. ( de øvrige blir nytt strekpkt.2 osv)
-"arbeide for å få utsmykket den nye rundkjøringen i Straumen (755) med en Nils Aas skulptur"

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer fremkommet i møtet, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

1. Utkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013-25 vedtas med følgende endring:
Kap. 6.9. Festivaler og større arrangement, Tiltak, andre strekpunkt under andre 
kulepunkt endres til:   
Kunst – og kulturfestivaler som representerer høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå, som 
Soddjazz, Midtnordisk kunstfestival og Kortreist Dansefestival 

2. Kulturplanen legges til grunn for kulturarbeidet og kulturutviklingen i Inderøy kommune 
i planperioden

3. Innspill som vedrører Inderøy kulturskole tas inn som en del av plangrunnlaget ved 
utarbeidelse av plan for kulturskolen

4. Innspill vedrørende etablering av Remida-senter behandles som egen sak



5. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig 
økonomiplan- og budsjettbehandling i planperioden.

Kap 5, Arven etter Nils Aas, Tiltak 

Nytt kulepkt. 2, de øvrige forrykkes, "Arbeide for sterkere innflytelse i SNK" 

kulepunkt 5, nytt 1.strekpkt. ( de øvrige blir nytt strekpkt.2 osv)
-"arbeide for å få utsmykket den nye rundkjøringen i Straumen (755) med en Nils Aas skulptur"

PS 40/13 Inderøy kommunes kulturpris  2013

Innstillingsutvalgets forslag til vedtak

Inderøy kommunes kulturpris for 2013 tildeles …… 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Saksordfører: Randi Løkken 

Innstillingsutvalgets forslag ble delt ut i møtet og referert av saksordfører.

Avstemming:

Innstillingsutvalgets forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Inderøy kommunes kulturpris 2013 tildeles keramikerne Ragnhild Stuberg og Keisuke Ueno, 
som med sine helt spesielle ferdigheter over flere år har skapt kunst av keramikk på høgt nivå.

Begrunnelse:
I 1981 flyttet Ragnhild heim til Stuberget på Sandvollan der hun etablerte eget 
keramikkverksted. Noen år seinere ble hun kjent med den japanske keramikeren Keisuke Ueno. 
Det skjedde under et studieopphold i Nederland. Han flyttet til Stuberget og her har paret
utviklet sin unike japansknorsk-inspirerte keramikk. Det er ingen overdrivelse å si at det var en
dristig satsing da de i 1985 valgte å etablere seg som keramikere i Inderøy og Nord-Trøndelag. I 
ettertid har det vist seg at denne satsingen har satt tydelige spor etter seg i det norske og nord-
trønderske kunstmiljøet.

Ragnhild har sin utdannelse fra Røros (Kunsthåndverklinje), hun har gått i lære hos 
keramikerne Jens og Margrethe von der Lippe, og hos den engelske keramikeren Alan Brough. I 
tillegg har hun deltatt på en rekke kurs i inn og utland. I noen år arbeidet hun i Oslo i 
keramikkfellesskap før hun flyttet til Inderøy. Keisuke har sin basisutdannelse fra Japan – et 
land med lange keramikktradisjoner. Hans særegne glasur har bidratt til å gi Stuberget-
keramikken en ekstra kvalitet og dimensjon. Når du ser den er du ikke i tvil om at det er 
Keisuke som står bak.  De to har deltatt på en rekke utstillinger og har virkelig fått seg «et 
navn» blant norske keramikere. 



I snart 30 år har de to beriket Inderøy og Norge med vakre keramikkgjenstander – fra små til 
store. Ragnhilds uttrykk er først og fremst store, vakre fat med utsøkt glasur. Keisuke 
kjennetegnes aller best med sine torsoer med unik glasur. 

Parets kunst har så utvilsomt beriket vår kunnskap og forståelse for keramikk. Den har utvidet 
vår forståelse og kunnskap om kunst og kultur. Parets fargerike keramikk lyser opp i mange 
hjem og som utsmykking i mange offentlig rom. Kunsten taler for seg selv. De to representerer 
på enestående vis kunst- og kulturlivet i Inderøy der kvalitet settes i høgsetet. 

Det heter seg at det ikke er lett å bli profet i eget land. Kanskje har det vært litt sånn i Inderøy, 
at vi ikke har satt nok stor pris på å ha keramikerne på Stuberget blant oss? Kanskje har det 
vært slik at de er blitt mer satt pris på utenfor Inderøy enn av oss som bor her? I så fall er tida 
inne til å gjøre noe med dette. Et bidrag i så måte er tildelingen av kommunens kulturpris. 

Mange hevder at stor kunst ikke kan skapes andre steder enn i storbyen. Ragnhild og Keisuke 
viser at det er fullt mulig å skape stor kunst selv om en bor i en distriktskommune.
Inderøy kommune vil med årets kulturpris en gang for alle slå fast at den setter pris på, og er 
stolt av, å kunne ha slike kunstnere i kommunen.  

Gratulerer med vel fortjent kulturpris. 

PS 41/13 Inderøy kommunes kulturminnepris 2013

Innstillingsutvalgets forslag til vedtak

Kulturminneprisen i Inderøy for 2013 tildeles….

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Saksordfører: Karen Elise Wiik Langfjæran 

Innstillingsutvalgets forslag ble delt ut i møtet og referert av saksordfører. 

Avstemming:

Innstillingsutvalgets forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Kulturminneprisen 2013 tildeles ekteparet Oddbjørg og Willy Bakstad.
De får prisen for fremragende innsats med videreføring av tradisjoner og kunnskap om 
seterkultur og fjelliv i Verranfjellet.

Begrunnelse:
Det har vært en lang tradisjon i Inderøy å drive seterdrift i Verran. I 200 år var det tradisjon å 
sende buskapene til Verranfjellet om sommeren. Behovet ble mindre og dette ble avsluttet 
først på 1900-tallet. Etter en del år ble det vanlig å sende ungdyr til fjellet i regi av Inderøy 
seterlag. Willy var leder av dette laget i 15 år. En opprusting av setra på Todalen har gjort det 
mulig med melkeproduksjon og salg av middag til besøkende de senere år.



Det er mange kulturminner i Verranfjellet som viser spor etter tidligere virksomhet. Oddbjørg 
og Willy har vært opptatt av å synliggjøre dette bla ved å holde gamle stier i hevd. Den gamle 
krøtterstien fra fjorden(Tua) om Todalen til Nordlia ble ryddet i samarbeid med Inderøy 
Ungdomsskole. Dette har gjort det mulig for skoleelever og andre å følge samme veg som ble 
brukt i gammel tid. Gjennom samarbeid med Inderøy Museums- og historielag, Pauline og 
Inderøyturer er mange av kommunens innbyggere blitt kjent med den gamle leia med tur over 
Beitstadfjorden i forkant.

Siden 1999 har Inderøy ungdomsskole brukt stien fra Tua og har hatt et opplegg for samtlige 
åttendeklassinger. De siste årene har Oddbjørg og Willy tatt imot elevene på Todalen. 
Oddbjørg har sørget for mat mens Willy har fortalt om livet i fjellet. Deres store engasjement 
har gjort dette til levende og effektfull formidling og er en opplevelse som elevene har med seg 
videre livet.

Oddbjørg og Willy Bakstad lever opp til begrepet vern gjennom bruk og er verdige vinnere av 
kulturminneprisen i Inderøy i 2013.        

PS 42/13 Hovedrevisjon budsjett 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i
    saksframlegget.

2. Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger
    for 2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg. 

3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013 

Saksordfører: Geir Jostein Ørsjødal

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i
    saksframlegget.

2. Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger
    for 2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg. 



3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Saksordfører: Ragnar Nossum 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i
    saksframlegget.

2. Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger
    for 2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg. 

3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 43/13 Kommuneplanens samfunnsdel, 2. gangs behandling og ferdiggodkjenning.

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-15. 

De punkter som er listet opp under konklusjonsdelen i saken innarbeides i planen. Rådmannen 
gis videre fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i formuleringer som ikke 
har betydning for innhold.

Planen kunngjøres og sendes berørte statlige myndigheter i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Geir Jostein Ørsjødal foreslo slik ny tekst pkt. 3.5.1, linje 2, andre avsnitt, i kommuneplanens 
samfunnsdel:
Areal for utvikling av nære sentrumsfunksjoner.

Votering:
Geir Jostein Ørsjødal sitt forslag enstemmig.



Avstemming:

Rådmannens forslag med endring fremkommet i møtet, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-15. 

De punkter som er listet opp under konklusjonsdelen i saken innarbeides i planen. Rådmannen 
gis videre fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i formuleringer som ikke 
har betydning for innhold.

Planen kunngjøres og sendes berørte statlige myndigheter i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav. 

Ny tekst pkt. 3.5.1, linje 2, andre avsnitt, i kommuneplanens samfunnsdel:
Areal for utvikling av nære sentrumsfunksjoner.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013:

Saksordfører: Siv Furunes 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 04.06.2013

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-15. 

De punkter som er listet opp under konklusjonsdelen i saken innarbeides i planen. Rådmannen 
gis videre fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i formuleringer som ikke 
har betydning for innhold.

Planen kunngjøres og sendes berørte statlige myndigheter i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav. 


