
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 05.06.2013

Tidspunkt: 09:00  -  14:00
14:45 –  16:00 

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
Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim, fratrådte kl. 10:15 Rådmann
Lars Daling, tiltrådte fra kl. 10:15-kl. 16:00 Rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Christina Wolan Signar Berger

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 35/13 Regnskap med beretning 2012 - Inderøy kommune

PS 36/13 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

PS 37/13 Retningslinjer for startlån - Inderøy kommune

PS 38/13 Strategisk næringsplan 2013 - 2025

PS 39/13 Reiselivssamarbeidet på Innherred - opptak av Snåsa kommune

PS 40/13 Temasak: Kommunens hjemmeside

PS 41/13 Rådmannen orienterer

PS 42/13 Ordføreren orienterer

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

PS 44/13 Hovedrevisjon budsjett 2013

PS 45/13 Lensmyra - mulig kjøp av arealer.  Eier Michael Loraas gnr. 160 
bnr. 9



Saker til behandling

PS 35/13 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.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Saksordfører: Christina Wolan

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik:

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager kr. 301.757,-.
Disposisjonsfond kr 2.860.243,-

Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 

Avstemming:

Rådmannens endringsforslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2013

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager kr. 301.757,-.
Disposisjonsfond: kr 2.860.243,-

Rådmannen beslutter detaljert budsjett. 

PS 36/13 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.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:

Saksordfører: Lena Oldren Heggstad 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2013

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

PS 37/13 Retningslinjer for startlån - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til retningslinjer for tildeling av startlån i Inderøy kommune vedtas.



Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Saksordfører: Petter Vesterås

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013

Utkast til retningslinjer for tildeling av startlån i Inderøy kommune vedtas.

PS 38/13 Strategisk næringsplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak

Strategisk næringsplan er en tematisk kommunedelplan og skal behandles i tråd med plan og 
bygningslovens kap. 11.

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 legges ut til 1. gangs offentlig høring etter plan og 
bygningslovens § 11-14 og det settes en høringsfrist på minst 6 uker fra annonsering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013 

Saksordfører: Steinar Klev

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.06.2013

Strategisk næringsplan er en tematisk kommunedelplan og skal behandles i tråd med plan og 
bygningslovens kap. 11.

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 legges ut til 1. gangs offentlig høring etter plan og 
bygningslovens § 11-14 og det settes en høringsfrist på minst 6 uker fra annonsering.



Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:

Saksordfører: Leif Hjulstad 

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 ble gjennomgått.
Forslag fra SP v/Leif Hjulstad til redaksjonelle endringer, samt endringer av tekst, ble lagt fram i 
møtet.

Ordføreren foreslo andre avsnitt i forslag til vedtak slik:
Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025, med de endringer fremkommet i møtet, legges ut 
til 1. gangs offentlig høring etter plan og bygningslovens § 11-14 og det settes en høringsfrist 
på minst 6 uker fra annonsering.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med endringer fremkommet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013

Strategisk næringsplan er en tematisk kommunedelplan og skal behandles i tråd med plan og 
bygningslovens kap. 11.

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025, med de endringer fremkommet i møtet, legges ut 
til 1. gangs offentlig høring etter plan og bygningslovens § 11-14 og det settes en høringsfrist 
på minst 6 uker fra annonsering.

PS 39/13 Reiselivssamarbeidet på Innherred - opptak av Snåsa kommune

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune vedtar at gjeldende avtale om destinasjonssamarbeid på Innherred kan 
utvides til å omfatte Snåsa kommune. 

2. Vedtaket forutsetter at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i 
styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste møtepunkt 
som de øvrige kommunene i samarbeidet.

3. Inderøy kommune delegerer fremtidige beslutninger om opptak av nye 
samarbeidspartnere i destinasjonssamarbeidet på Innherred til styringsgruppen for 
samarbeidet, uten forutgående politisk behandling. 

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:

Saksordfører: Signar Berger 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013

1. Inderøy kommune vedtar at gjeldende avtale om destinasjonssamarbeid på Innherred 
kan utvides til å omfatte Snåsa kommune. 

2. Vedtaket forutsetter at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i
styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste 
møtepunkt som de øvrige kommunene i samarbeidet.

3. Inderøy kommune delegerer fremtidige beslutninger om opptak av nye 
samarbeidspartnere i destinasjonssamarbeidet på Innherred til styringsgruppen for 
samarbeidet, uten forutgående politisk behandling. 

PS 40/13 Temasak: Kommunens hjemmeside

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Temasak: Kommunens hjemmeside

Ingri Furuly Eriksen og Tor Magnus Hindenes, Trondheim kommune, Kommunikasjonsenheten, 
orienterte om oppbygging av hjemmesiden, oppdateringer, forbedringer, utfordringer, veien 
videre m.v.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 41/13 Rådmannen orienterer

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap juni ble lagt på PDF Expert 
og kommunens hjemmeside 30.05.2013.

Rådmannen orienterte om
- ansettelsesforhold – unntatt off., offentlighetslovens § 25.
- salg av areal på næringstomt på Utøy.
- Inn-Trøndelag Helsehus - utredning



Avstemming

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 42/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Ordføreren orienterte om
- Møte med Inderøy Legevakt og Helse Nord-Trøndelag vedr. landingsplass for helikopter.
- Møte om med fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling vedr. arealplanen.
- Straumens Dag – vaktlister på stand
- Utdeling av kommunens kulturpris 2013 og kulturminnepris 2013
- Rådmannens utviklingssamtale
- Reko – valgkomite
- InderøyFest og næringskonferanse
- Møte med Vinmonopolet
- SNK – større innflytelse
- Flyndra – nytt styre og ny styreleder
- Flyndra og Kroa Produkter   

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

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. 

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Saksordfører: Christina Wolan

Rådmannen endret sitt forslag til pkt. 2.1 Visjon, side 10, slik:
Kommuneplanens overordnede og gjennomgående visjon skal være «Best- i lag».  I visjonen «Best – I 
lag» formuleres en ambisjon og en arbeidsmåte for kommune og samfunn.

Ambisjonen er de beste betingelser for våre innbyggere, for næring og arbeidsliv.  Metoden og 
arbeidsmåten er tett samarbeid og samhandling på alle plan.  Vi presterer i lag! Innad i 
kommuneorganisasjonen, i relasjon kommune, næringsliv og frivillighet og i relasjonen samarbeidende 
kommuner og andre organisasjoner og institusjoner i og utenfor vår region.

Det er lov å ha høye mål og det er lov å lykkes.  Ildsjelene skal verdsettes.  Inderøy kommune assosieres i 
så måte gjerne med «Den Gyldne Omvei», Nils Aas og Petter Nordtug.

Engasjement og forbedringsvilje er en forutsetning for å virkeliggjøre våre ambisjoner.

Vi legger til grunn verdiene åpenhet, raushet og respekt og vil at disse skal kjennetegne måten vi på 
individnivå møter våre medmennesker og på samfunnsnivå møter våre omgivelser og 
samarbeidspartnere.

H og SP/v Christina Wolan fremmet følgende forslag til endring i kommuneplanens samfunnsdel:

Side 13, pkt. 3.2.2 Hovedmål.

- Endre hovedmål to her, "Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser" til "Bidra til 
verdiskaping, blant annet med vekt på lokale ressurser

- ta inn nytt hovedmål tre her om 10 % vekst i arbeidsplasser

Side 17, pkt. 3.5.2 Delmål, kulepunkt 3 strykes.

Side 21, pkt. 3.7.2 Delmål for helse og omsorg, kulepunkt 6 endres slik:
Løfte folkehelsearbeidet og legge til rett for og bevisstgjøre innbyggerne til økt fysisk aktivitet.

Votering:
Side 10: Pkt. 2.1 Visjon: Rådmannens forslag enstemmig.
Side 13, Pkt. 3.2.2 Hovedmål: Enstemmig.
Side 17, Pkt. 3.5.2 Delmål, kulepunkt 3: Enstemmig.
Side 21, pkt. 3.7.2 Delmål for helse og omsorg, kulepunkt 6: Enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med endringer fremkommet i møtet, enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 05.06.2013

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, med endringer fremkommet i møtet,
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. 

PS 44/13 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.

Behandling i Formannskapet - 05.06.2013 

Saksordfører: Trine Berg Fines

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2013

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 45/13 Lensmyra - mulig kjøp av arealer.  Eier Michael Loraas gnr. 160 bnr. 9

Rådmannens forslag til vedtak

Det tilrås at Inderøy kommune erverver inntil 116 mål av Michael Loraas sin eiendom 160 bnr 9 
– område avsatt til næringsformål i kommunedelplan.
Prisen settes til  kr. 10 pr. kvm.
Rådmannen inngår detaljert avtale.



Behandling i Formannskapet - 05.06.2013:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 05.06.2013

Det tilrås at Inderøy kommune erverver inntil 116 mål av Michael Loraas sin eiendom 160 bnr 9 
– område avsatt til næringsformål i kommunedelplan.

Prisen settes til  kr. 10 pr. kvm.

Rådmannen inngår detaljert avtale.


