
Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 17.06.2013

Tidspunkt: 09:30  - 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Steinar Klev SP Ida Stuberg SP
Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP
Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Per Egil Undersåker SP
Ragnhild Kjesbu SP Harald Ness AP
Signar Tormod Berger AP Lena Oldren Heggstad AP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Bjarne Kvistad AP
Trond Bjørken AP Mads Skaugen SV
Geir Tore Strand AP Øyvind Treider Olsen V
Siv Furunes SV Petter Vesterås H
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Jostein Erik Gjermstad FRP
Trine Berg Fines H Izabella Vang H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP Otte Vatn SP
Ida Lise Letnes SP Ingrid Melhus SP
Lise Eriksen AP Laila Roel AP
Ingrid Alstad AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Kjetil Helgesen SP
Hermod Løkken AP
Jørgen Røflo SP
Olaf Stuberg SP
Liv S. Værdal SP
Mads Nervik AP
Arvid Nervik AP



Merknader: Før møtet ble satt,  var det kulturelt innslag fra Kulturskolen med sang v/ Julie Skagen og Izabella Vang hadde et innlegg om

stemmerettsjubileet.
Sak nr. 30/13 utgår og spørsmål til ordføreren tas opp etter møtet.
Spørsmål til ordføreren fra Arne B. Rannem vedr. vedlikehold av kommunens bygg og uteareal ble lagt fram i møtet. Ordfører svarte.
Spørsmål og svar ble delt ut i møtet og følger protokollen.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Håkon Kolberg Revisor KomRev Tr.lag
John Lyng Regnskapsfører

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Lena O. Heggstad       Steinar Klev

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 24/13 Regnskap med beretning 2012 - Inderøy kommune

PS 25/13 Hovedrevisjon budsjett 2013

PS 26/13 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

PS 27/13 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, ferdiggodkjenning.

PS 28/13 Kulturplan 2013 - 2025

PS 29/13 Bibliotekplan 2013 - 2017

PS 30/13 Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy

PS 31/13 Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling 
etter mekling.

PS 32/13 Utviklingssamtale rådmannen - opprettelse av utvalg



Saker til behandling

PS 24/13 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. 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Christina Wolan

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.



Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

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 25/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Trine Berg Fines

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.



Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013:

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 26/13 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.

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Lena O. Heggstad

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

PS 27/13 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, ferdiggodkjenning.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15. 
Innkomne merknader er vurdert og delvis innarbeidd i planen sammen med formannskapets 
forslag til endringer i møte den 05.06.13. 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Christina Wolan

Mads Skaugen ba om gruppemøte og møtet ble heva i 10 min.

SV v/Mads Skaugen foreslo slik endring:
Side 17, pkt. 3.5.2, Delmål:
«Allmennheten skal tilgodeses i strandsonen» tas inn igjen som tredje kulepunkt».

AP v/Harald Ness foreslo slik endring:
Side 17, pkt. 3.5.2, 



Hovedmål:
Inderøy kommune vil praktisere en differensiert strandsonepolitikk som tar hensyn til 
ulikhetene langs strandlinjen i kommunen.

Delmål:
Nytt kulepunkt:
Muligheten til å gi dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres 
slik at allmennhetens interesser samtidig ivaretas.

Mads Skaugen ba om gruppemøte i 5 min. og møtet ble heva.

Votering:
SV v/Mads Skaugen sitt forslag til pkt. 3.5.2, Delmål: 13 stemmer for forslaget og 18 stemmer 
imot.
AP v/Harald Ness sitt forslag til pkt. 3.5.2, Hovedmål: 13 stemmer for forslaget og 18 stemmer 
imot.
AP v/Harald Ness sitt forslag til pkt. 3.5.2, Delmål, nytt kulepunkt: 13 stemmer for forslaget og 
18 stemmer imot.

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15. 
Innkomne merknader er vurdert og delvis innarbeidd i planen sammen med formannskapets 
forslag til endringer i møte den 05.06.13. 

PS 28/13 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 Wik 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"

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Harald Ness foreslo Hovedutvalg Folk sin innstilling.



Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

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 29/13 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

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Geir Tore Strand

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

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 30/13 Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy



Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saken utgår.

PS 31/13 Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt slik 
den ble lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende endringer: 

1. Plankartet og bestemmelser justeres slik at det er samsvar mellom reguleringsplan og vedlagte 
skisser for småbåthavn og redskapsboder datert 07.04.2013.

2. Parkeringsplass for allmenheten P2 tas ut, mens parkeringsplass P1 i stedet utvides mot sør og 
øst.

3. Det tas inn følgende nye punkter i reguleringsbestemmelsene:

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Reguleringsplanen oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Saksordfører: Izabella Vang

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt slik 
den ble lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende endringer: 

1. Plankartet og bestemmelser justeres slik at det er samsvar mellom reguleringsplan og vedlagte 
skisser for småbåthavn og redskapsboder datert 07.04.2013.

2. Parkeringsplass for allmenheten P2 tas ut, mens parkeringsplass P1 i stedet utvides mot sør og 
øst.



3. Det tas inn følgende nye punkter i reguleringsbestemmelsene:

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre 
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Reguleringsplanen oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling. 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Izabella Vang

Izabella Vang korrigerte pkt. 2 til å lyde:
Parkeringsplass for allmenheten P1 tas ut, mens parkeringsplass P2 i stedet utvides mot sør og 
øst.

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling, med korrigering fremkommet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt slik 
den ble lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende endringer: 

1. Plankartet og bestemmelser justeres slik at det er samsvar mellom reguleringsplan og vedlagte 
skisser for småbåthavn og redskapsboder datert 07.04.2013.

2. Parkeringsplass for allmenheten P1 tas ut, mens parkeringsplass P2 i stedet utvides mot sør og 
øst.

3. Det tas inn følgende nye punkter i reguleringsbestemmelsene:

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre 
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Reguleringsplanen oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling. 



PS 32/13 Utviklingssamtale rådmannen - opprettelse av utvalg

Forslag til vedtak:

Følgende representanter oppnevnes som utvalg for utviklingssamtale med rådmannen:
--------
--------
--------

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2013 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Leif Hjulstad foreslo følgende representanter:
Ordfører og varaordfører

Harald Ness foreslo følgende representant:
Signar Berger

Avstemming:

Forslag til vedtak enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2013

Følgende representanter oppnevnes som utvalg for utviklingssamtale med rådmannen:
Ordfører
Varaordfører
Signar Berger


