
Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 14.10.2013

Tidspunkt: 09:00  -  10:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Steinar Klev SP Ida Stuberg SP
Ole Anders Iversen SP Christina Wolan SP
Leif Hjulstad SP Otte Vatn SP
Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Ragnhild Kjesbu SP
Ingrid Melhus SP Signar Tormod Berger AP
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP
Bjarne Kvistad AP Trond Bjørken AP
Ingrid Alstad AP Laila Roel AP
Siv Furunes SV Mads Skaugen møtte kl. 09.15 SV
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Øyvind Treider Olsen V
Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad FRP
Geir Tore Strand AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Lise Letnes SP Per Egil Undersåker SP
Harald Ness AP Edel Johanne Aaland Brøndbo AP
Petter Vesterås H Izabela Vang H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Liv Elin Olsen SP
Kjetil Helgesen SP
Bente Kvam AP
Eivind Fossum AP
Terje Arnevik H
Geir Jostein Ørsjødal H

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.

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Christina Wolan   Signar Berger

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 33/13 Tilstandsrapport grunnskole 2012

PS 34/13 Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

PS 35/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - prioriteringer

PS 36/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 
31.08.2013

PS 37/13 Boligsosial handlingsplan 2012 - 2018 - revidering

PS 38/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

PS 39/13 Inderøy skipark - revidert avtale

PS 40/13 Reguleringsplan for Skjemstadaunet - Ny behandling etter ny 
mekling med Fylkesmannen.

PS 41/13 IKA Trøndelag - opptak av Verran kommune - godkjenning av 
selskapsavtalen

PS 42/13 Valg av 2 representanter til styret for Serina og Ola Brås legat

PS 43/13 Flyndra AS - selvskyldnerkausjon

PS 44/13 Referatsaker

RS 3/13 Særutskrift - Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik -
melding om vedtak etter kommunelovens § 13





Saker til behandling

PS 33/13 Tilstandsrapport grunnskole 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013:

Saksordfører: Otte Vatn

Heidi Henriksen, Harald Einar Erichsen og Ingrid Stai redegjorde for saken.

Omforent forslag:
Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering med de endringer som er 
fremkommet i møtet.

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 27.08.2013

Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering med de endringer som er 
fremkommet i møtet.

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013:

Saksordfører: Otte Vatn 

Otte Vatn foreslo slikt forslag til vedtak:
Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering.

Avstemming:

Otte Vatn sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering.



PS 34/13 Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy godkjennes med følgende merknader som følges opp 
og legges
inn i planen.

Internasjonalt arbeid tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

Kommunestyrets rolle synliggjøres fremst i dokumentet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Saksordfører: Geir Tore Strand

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy godkjennes med følgende merknader som følges opp 
og legges inn i planen.

 Internasjonalt arbeid tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

 Kommunestyrets rolle synliggjøres fremst i dokumentet.

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Geir Tore Strand

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy godkjennes med følgende merknader som følges opp 
og legges inn i planen.

 Internasjonalt arbeid tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

 Kommunestyrets rolle synliggjøres fremst i dokumentet.



PS 35/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - prioriteringer

Rådmannens forslag til vedtak

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).

Alle funksjoner gjennomgås med sikte på reduksjon i arealbruk.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Siv Furunes

Harald Ness foreslo å stryke siste setning i rådmannens forslag til vedtak.
Trond Bjørken forslo slikt tillegg: 
Inderøy kommune ber om at Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med å fronte dette som en 
nasjonal pilot.

Votering:
Harald Ness sitt forslag enstemmig.
Trond Bjørken sitt forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med framlagte endringsforslag, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).

Inderøy kommune ber om at Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med å fronte dette som en 
nasjonal pilot.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Siv Furunes

Omforent forslag:
Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).



Avstemming:

Enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.09.2013

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013:

Saksordfører: Siv Furunes 

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende 
volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre 
kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter(IOKS).

PS 36/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013 

Saksordfører: Izabella Vang

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Harald Ness

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013: 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

PS 37/13 Boligsosial handlingsplan 2012 - 2018 - revidering

Rådmannens forslag til vedtak

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.



Konkete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, 
herunder flyktninger,  tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av 
budsjett og økonomiplan.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Harald Ness foreslo slikt nytt punkt i forslag til vedtak:

Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

Ragnar Nossum ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Votering:
Harald Ness sitt forslag: Enstemmig

Avstemming:

Rådmannens forslag med Harald Ness sitt tillegg, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.

Konkrete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, 
herunder flyktninger, tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av budsjett 
og økonomiplan.

Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.

Konkrete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, 
herunder flyktninger, tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av budsjett 
og økonomiplan.



Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

PS 38/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med inntil 
30 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart og igangsette planlegging av et utvidet botilbud –i 
kommunal eller privat regi.  Planleggingen sees i sammenheng med utvidelse av botilbudet til 
flyktninger, se egen sak.

3. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten med 
kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

4. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 mill. 
kroner innen utgangen av 2016.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Otte Vatn

Rådmannen trakk siste setning i pkt. 2 i forslag til vedtak.

Siv Furunes foreslo i pkt. 1: …med inntil 40 i perioden 2014-2016

Avstemming:

Rådmannens forslag med endring i pkt. 2 samt Siv Furunes sitt endringsforslag i pkt. 1, 
enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

1. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med inntil 
40 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart å igangsette planlegging av et utvidet botilbud –i 
kommunal eller privat regi.  

3. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten med 
kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

4. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 mill. 
kroner innen utgangen av 2016.



Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013:

Saksordfører: Otte Vatn 

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

1. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med 
inntil 40 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart å igangsette planlegging av et utvidet botilbud 
– i kommunal eller privat regi.  

3. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten 
med kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

4. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 
mill. kroner innen utgangen av 2016.

PS 39/13 Inderøy skipark - revidert avtale

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et 
midlertidig lån på kr. 5.028.000 til forskottering av spillemidler og momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er 
Inderøy kommune innstilt på og kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt 
tilskudd. Øvre ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt 
kompensasjon for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over 
disposisjonsfondet.

5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i 
vedlagte utkast til avtale.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Trond Bjørken



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et 
midlertidig lån på kr. 5.028.000 til forskottering av spillemidler og momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er 
Inderøy kommune innstilt på og kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt 
tilskudd. Øvre ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt 
kompensasjon for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over 
disposisjonsfondet.

5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i 
vedlagte utkast til avtale.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.09.2013

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et 
midlertidig lån på kr. 5.028.000 til forskottering av spillemidler og momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er 
Inderøy kommune innstilt på og kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt 
tilskudd. Øvre ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt 
kompensasjon for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over 
disposisjonsfondet.



5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i 
vedlagte utkast til avtale.

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et 
midlertidig lån på kr. 5.028.000,- til forskottering av spillemidler og 
momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er 
Inderøy kommune innstilt på å kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt 
tilskudd. Øvre ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt 
kompensasjon for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over 
disposisjonsfondet.

5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i 
vedlagte utkast til avtale.

PS 40/13 Reguleringsplan for Skjemstadaunet - Ny behandling etter ny mekling med 
Fylkesmannen.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak 
opprettholdes: 



 «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.»

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak 
opprettholdes: 

 «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.»

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Mads Skaugen



Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak 
opprettholdes: 

 «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.»

PS 41/13 IKA Trøndelag - opptak av Verran kommune - godkjenning av selskapsavtalen

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 28.08.2013:

Saksordfører: Christina Wolan

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 28.08.2013

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.



Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Christina Wolan

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

PS 42/13 Valg av 2 representanter til styret for Serina og Ola Brås legat

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret oppnevner  2 representanter til styret for Serina og Ola Brås legat slik:

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Bjarne Kvistad foreslo følgende representanter: Lena O. Heggstad og Ragnar Nossum (leder i 
Hovedutvalg Folk)

Avstemming:

Rådmannens forslag med Bjarne Kvistad sitt forslag på representanter, enstemmig .

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Kommunestyret oppnevner  2 representanter til styret for Serina og Ola Brås legat slik:
Lena Oldren Heggstad
Ragnar Nossum (leder Hovedutvalg Folk)

PS 43/13 Flyndra AS - selvskyldnerkausjon

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunens garantier for lån til Flyndra A/S gis som selvskyldnerkausjon. 



Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Saksordfører: Signar Berger

Rådmannen foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at lånet tas opp med 15 års avdragstid og med 2 års avdragsfrihet.

Avstemming:

Rådmannens forslag med tillegg enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Kommunens garantier for lån til Flyndra A/S gis som selvskyldnerkausjon. 

Kommunestyret vedtar at lånet tas opp med 15 års avdragstid og med 2 års avdragsfrihet.

PS 44/13 Referatsaker

Behandling i Kommunestyret - 14.10.2013 

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Kommunestyret - 14.10.2013

Framlagte skriv tas til orientering.

RS 3/13 Særutskrift - Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik - melding om vedtak etter 
kommunelovens § 13


