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Ole Anders Iversen Bjarne Kvistad Ingrid Melhus
Leder

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 74/13 FuglesangDahl- Saksmoen boligfelt - søknad om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene

PS 75/13 Klage på avslag vedrørende fradeling av del av 
landbrukseiendom gnr. 337/2.

PS 76/13 Regulerigsplan for Bergsli (Kvistadvegen) - offentlig ettersyn.

PS 77/13 Evaluering politiske organer i Inderøy

PS 78/13 Vann- og avløpsgebyr 2014

PS 79/13 Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig 
høring

PS 80/13 Kommunedelplan. Miljøplan 2014-2025. Inderøy kommune

PS 81/13 Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og 
garasje - dispensasjonssøknad

PS 82/13 Regionalt næringsprogram for N-T 2013-2016 -
Landbruksrelatert næringsutvikling - Høring

PS 83/13 Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg

PS 84/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

PS 85/13 Ordføreren orienterer

PS 86/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 222/13 Kjesbu Olav - 14/4 - Riving - Utøyvegen 464 - godkjennes

RS 223/13 Berg Arne og Eli - 9/22 - Fradeling av 2 boligtomter -
Sundnesnesset 50 - godkjennes

RS 224/13 Sandvollanvegen 521 -Almli Berit Alstad. Ferdigattest for 
fritidsbolig, 222/001/3

RS 225/13 Straumen  - Sundnes Ketil. Godkjent oppføring av naust -
001/142

RS 226/13 Sundsetvikvegen 77 - Damås. Godkjent tilbygg til fritidsbolig  
314/004

RS 227/13 Ness Harald - 2/40 - fasadeendring inngangsparti i sokkel -



Vangsliveien 51 - godkjennes

RS 228/13 Tranås Bjørn E - 199/13 - garasje - Hustadlandet 106 -
godkjennes

RS 229/13 Bakken Jon - 84/16 -  Anneks - Vistvenveien 50 - godkjennes

RS 230/13 Farbu Ove - 81/1 - Redskapsbod - Vågavegen 454 - godkjennes

RS 231/13 Letnesvegen 304 - Leira. Lokal godkjenning - Forskalingsutleie 
Midt-Norge AS - 63/001

RS 232/13 Gangstadmarka 51 - Holmen. Godkjent oppføring av garasje,
197/132

RS 233/13 Fårsbakkan 145-Ulvin. Ferdigattest for reabilitering og 
fasadeendring 031/002

RS 234/13 Grandmarka 30-Nilsson. Godkjent bruksendring av hytte til 
bolig. Dispensasjon. Tilbygg og oppføring av garasje 159/018.

RS 235/13 Berg Arne og Eli - 9/22 - omlegging av veg ved fradeling av 2 
boligtomter, Sundnesnesset 50

RS 236/13 Tjurruhaugen 81-Bjørken.  Igangsettingstillatelse del.2  -
nybygg hytte - 187/015

RS 237/13 Lehnhaugvegen 8 -Denstadli. Godkjent oppføring av garasje.
Dispensasjon. 004/002

RS 238/13 Bakstad Oddbjørg og Willy - 64/3 - Bolighus - Kløyvin -
Letnesvegen - godkjennes

RS 239/13 Utgardslia 15 -Lien. Ferdigattest for enebolig 183/011

RS 240/13 Leiringen 33 - Nyborg/Stornes. Godkjent tilbygg til bolig -
004/095

RS 241/13 Sund Tor Jørund - 136/16 - tilbygg - Inderøyvegen 131 -
godkjennes

RS 242/13 Holden Kristian - 172/76 - garasje -Bjørklivegen 65 -
godkjennes

RS 243/13 Vennesborgvegen 1 - By/Jensen Ferdigattest for garasje, 
005/046

RS 244/13 Vågavegen 40 -Tjæder-Gran. Godkjent oppføring av 
redskapsbu, 014/008

RS 245/13 Vangslivegen 9 -Stornes. Godkjent oppføring av garasje, 
001/130. Dispensasjon for avstand til veg.

RS 246/13 Telenor eiendom Holding AS - 165/3 - Riving av bygning under 
70 m2 - Grandmarka 401 - godkjennes

RS 247/13 Granavegen 1 -Reitan Arne. Godkjent tilbygg til driftsbygning,  
103/001

RS 248/13 Hans Reidar Hammer, Avslag på søknad om dispensasjon på 
fradeling av nytt bolighus på gnr. 184, bnr. 1



RS 249/13 Inderøyvegen 696 -Letnes Per Andreas Overå. 
Igangsettingstillatelse for ombygging og tilbygg til både bolig 
og garasje,  181/011

RS 250/13 Hasselvegen 1 A- Rønning. Godkjent tak over terrasse,  
172/126

RS 251/13 318/199 - Ferdigattest for biobrenselanlegg - Mosvik skole

RS 252/13 Sundsnesvegen 23 - Uddu. Godkjent bruksendring. Ny 
boenhet, 136/124

RS 253/13 Korsavegen 211-Ørsnes. Godkjent oppføring av bod/lekestue,  
203/009

RS 254/13 Jorid og Helge Brattaker, Innvilgning av søknad  om
dispensasjon på bygging av vei til hytter på gnr. 352, bnr. 1

RS 255/13 Sundnesnesset 47 -Følstad. Ferdigattest for bolig, 009/011

RS 256/13 Helgesenbakken 10 -Skjesol/Stai. Igangsettingstillatelse -
tilbygg bolig -001/024



Saker til behandling

PS 74/13 FuglesangDahl- Saksmoen boligfelt - søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det ikke dispensasjon for maksimal 
mønehøyde. Begrunnelsen for avslag er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan og bygningsloven § 1-9.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Bjarne Kvistad
Det ble i møtet fremmet forslag om tilleggspunkt 2: Reguleringsplanen tas opp på nytt til 
politisk behandling snarest for så vidt gjelder spørsmålet om gesims- og mønehøyde.

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggspunkt fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det ikke dispensasjon for maksimal 
mønehøyde. Begrunnelsen for avslag er gitt i dette saksfremlegget.

             Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan og bygningsloven §   
             1-9.

2. Reguleringsplanen tas opp på nytt til politisk behandling snarest for så vidt gjelder spørsmålet 
om gesims- og mønehøyde

PS 75/13 Klage på avslag vedrørende fradeling av del av landbrukseiendom gnr. 
337/2.

Rådmannens forslag til vedtak:

Klagen til Bjørn Tore Saltvik er behandlet etter forvaltningslovens § 33 og tas ikke til følge. Det 
vurderes ikke at klagen inneholder nye opplysninger utover det som tidligere har vært kjent og 
vil ha betydning for saken. Det vises til tidligere vedtak i sak 51/13 og begrunnelsen for 
avslaget. 

Saken sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse etter 
forvaltningslovens § 34.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen



Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Klagen til Bjørn Tore Saltvik er behandlet etter forvaltningslovens § 33 og tas ikke til følge. Det 
vurderes ikke at klagen inneholder nye opplysninger utover det som tidligere har vært kjent og 
vil ha betydning for saken. Det vises til tidligere vedtak i sak 51/13 og begrunnelsen for
avslaget. 

Saken sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse etter 
forvaltningslovens § 34.  

PS 76/13 Regulerigsplan for Bergsli (Kvistadvegen) - offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 fremmes vedlagt forslag til reguleringsplan for 
Bergsli med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene.

- Alle veger som forutsettes overtatt av kommunen skal utformes og bygges i samsvar med 
vegnormalens krav. Kommunen tillater veger med stigning på inntil 10 %. 

- I område B2 stilles det krav om opparbeidelse av felles lekeareal på minimum 200 m2, som økes 
med 10 m2 pr boenhet over 10. Fellesarealer skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse til nye 
boliger innen dette området.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, og sendes på høring i samsvar med 
plan- og bygningslovens krav.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Ingrid Melhus

Omforent forslag:  Strekpunkt 1 erstattes med: Alle veger i reguleringsplanen skal være private

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 fremmes vedlagt forslag til reguleringsplan for 
Bergsli med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene.

- Alle veger i reguleringsplanen skal være private



- I område B2 stilles det krav om opparbeidelse av felles lekeareal på minimum 200 m2, som økes 
med 10 m2 pr boenhet over 10. Fellesarealer skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse til nye 
boliger innen dette området.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, og sendes på høring i samsvar med 
plan- og bygningslovens krav.

PS 77/13 Evaluering politiske organer i Inderøy

Ordførerens forslag til vedtak

Innspill framkommet i møte tas med i videre arbeid.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen

Møtet kom med følgende innspill :

- samlet utsending saker viktig
- temasaker når ellers liten saksmengde
- unngå møter i skoleferie så langt som mulig
- møtefrekvens – ekstramøter ved behov
- forfall. Partiene må ta ansvar. Varsling i god tid.
- dagmøter nødvendig
- behov for ytterligere ansvarsavklaring mellom hovedutvalg, jfr planverket

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeid

PS 78/13 Vann- og avløpsgebyr 2014

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.

Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for 
2014. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i 
økonomiplanperioden.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Hermod Løkken

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.

Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for 
2014. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i 
økonomiplanperioden.

PS 79/13 Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens arealdel for 2014- 2025 blir lagt ut til offentlig ettersyn jfr. plan og 
bygningslovens § 11- 14. Planutkastet består av kart, planbeskrivelse med planbestemmelser. 
Planen omfatter både land og sjøareal i 1756 Inderøy kommune og inneholder mellom annet 
nye områder for bolig- og fritidsbebyggelse samt byggegrenser mot sjø i deler av kommunen. 
Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. 

Arealplanen sendes på offentlig høring med frist på minst seks uker for å gi uttalelse og 
fremme innsigelser. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører:  Steinar Klev

Ole Anders Iversen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes

Avstemming

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Saken utsettes

Behandling i Formannskapet - 23.10.2013 

Ordfører foreslo saken utsatt



Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2013

Saken utsettes

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Saksordfører: Steinar Klev

Endringsforslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:

Punkt 6.1.6  Boligområde gnr 194.1 Grønnesby.  Omsøkt på 80 da tas til boligformål

Avstemming: Enstemmig

Punkt 6.1.1 Gnr 222/10. Omsøkt areal tillates med unntak av 1,5 da dyrka areal.

Avstemming:  Enstemmig

Punkt 6.1.12  Gnr 346/1 Tas inn bruksendring med nytt formål fritids- og turistformål.  

Avstemming:  Enstemmig

Punkt 5.1. De private boligområdene Flatåsmyra, Lorås, Manem, Røvika og Skjelvan tas inn i 
arealplanen som eksisterende boligområde.

Avstemming:  Enstemmig

Punkt 5.2 Næringsformål. Tillegg. Andre næringsarealer ikke omfattet av planen blir vurdert 
fortløpende.

Avstemming: Enstemmig

Endringsforslag fra SV/ v Mads Skaugen:

Innspill under punkt 6.1, 17,18 og 21. med formål fritids- og turistformål tas ut av planen.

Avstemming:  Vedtatt mot tre stemmer

Under punkt 5.3 Sjøareal ny setning:

Eventuell nybygging innenfor 100-metersfeltet skal være minst mulig privatiserende eller øke 
mulighetene for allmenn bruk

Avstemming:  Vedtatt mot 1 stemme

Under punkt 6.8 Byggegrense ny setning:



Utenom områdene med spesielle byggegrenser skal 100-metersbeltet fortsatt gjelde som 
prinsipp.

Avstemming:  Enstemmig

Samlet avstemming:

Rådmannens innstillingen med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Utkast til kommuneplanens arealdel for 2014- 2025 blir lagt ut til offentlig ettersyn jfr. plan og 
bygningslovens § 11- 14. Planutkastet består av kart, planbeskrivelse med planbestemmelser. 
Planen omfatter både land og sjøareal i 1756 Inderøy kommune og inneholder mellom annet 
nye områder for bolig- og fritidsbebyggelse samt byggegrenser mot sjø i deler av kommunen. 
Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. 

Punkt 6.1.6  Boligområde gnr 194.1 Grønnesby.  Omsøkt på 80 da tas til boligformål

Punkt 6.1.1 Gnr 222/10. Omsøkt areal tillates med unntak av 1,5 da dyrka areal.

Punkt 6.1.12  Gnr 346/1 Tas inn bruksendring med nytt formål fritids- og turistformål.  

Punkt 5.1. De private boligområdene Flatåsmyra, Lorås, Manem, Røvika og Skjelvan tas inn i 
arealplanen som eksisterende boligområde.

Punkt 5.2 Næringsformål. Tilegg. Andre næringsarealer ikke omfattet av planen blir vurdert 
fortløpende.

Innspill under punkt 6.1, 17,18 og 21. med formål fritids- og turistformål tas ut av planen.

Eventuell nybygging innenfor 100-metersfeltet skal være minst mulig privatiserende eller øke 
mulighetene for allmenn bruk

Under punkt 6.8 Byggegrense ny setning:

Utenom områdene med spesielle byggegrenser skal 100-metersbeltet fortsatt gjelde som 
prinsipp.

Arealplanen sendes på offentlig høring med frist på minst seks uker for å gi uttalelse og 
fremme innsigelser. 



PS 80/13 Kommunedelplan. Miljøplan 2014-2025. Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune igangsetter arbeid med miljøplan i henhold til kommunal planstrategi for 
perioden 2012-2016 og vedlagte planprogram med fremdriftsplan.

2. Oppstart av miljøplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Øyvind Treider Olsen

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

3. Inderøy kommune igangsetter arbeid med miljøplan i henhold til kommunal planstrategi for 
perioden 2012-2016 og vedlagte planprogram med fremdriftsplan.

4. Oppstart av miljøplanarbeidet kunngjøres og planprogrammet sendes til høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers høringsfrist.

PS 81/13 Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje -
dispensasjonssøknad

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
til Vennesborg for følgende:

 Det gis dispensasjon for plassering av garasje inntil 1,0 meter fra grense til gbnr. 5/18. En 
forutsetning for dispensasjon er at tiltaket ivaretar kravet i forskrift til plan- og bygningsloven 
med hensyn på brannkrav.

 Det gis dispensasjon for takform for bolighus og garasje.

 Det gis dispensasjon fra kravet til maksimal mønehøyde i samsvar med søknad.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra 
mottatt dato av dette vedtaket.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Bente Kvam



Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
til Vennesborg for følgende:

 Det gis dispensasjon for plassering av garasje inntil 1,0 meter fra grense til gbnr. 5/18. En 
forutsetning for dispensasjon er at tiltaket ivaretar kravet i forskrift til plan- og bygningsloven 
med hensyn på brannkrav.

 Det gis dispensasjon for takform for bolighus og garasje.

 Det gis dispensasjon fra kravet til maksimal mønehøyde i samsvar med søknad.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra 
mottatt dato av dette vedtaket.

PS 82/13 Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 -
Landbruksrelatert næringsutvikling - Høring

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Forslag om at saken trekkes

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Saken trekkes

PS 83/13 Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.



Behandling i Eldres råd - 14.11.2013

Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra møter utenom møteplanen 
hvis dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de 
kommer opp til politisk behandling i hovedutvalgene. 

Avstemming
Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra  møter utenom møteplanen 
hvis dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de 
kommer opp til politisk behandling i hovedutvalgene. 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013 

Avstemming

Enstemmig

Innstilling Vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

PS 84/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet



- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp

2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt
være 9 %.

3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».

4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut 
eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, 
jfr. eiendomsskattelovens § 11.  Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og 
15.09. 

6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer. 

7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og 
innenfor foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt 
39,563 mill. kroner - i samsvar med finansieringsplan. 

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke 
medfører behov for endringer i samlet finansieringsbehov.  Formannskapet kan vedta mindre 
endringer i godkjente rammer for enkeltprosjekter.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger 
eller samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8 
mill. kroner, for perioden 2014 og 2015. 

12.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og 
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.



13.  Det igangsettes i løpet av  2014 et utredningsarbeid vedrørende grunnskolestrukturen 
med grunnlag i de langsiktige krav til høy kvalitet og økonomisk drift. Hovedutvalg folk leder 
arbeidet. Det forutsettes bred medvirkning fra alle interessenter. Kommunestyret forelegges 
sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

14. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid av fremtidig behov og struktur for 
sykehjemsplasser og bofellesskap, jfr. helse og omsorgsplanen, og særskilte behov knyttet til 
tilbudet til demente. Kommunestyret forelegges en sak til behandling i god tid før revisjon av 
budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

15.  Av fond til vegvedlikehold disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i 
energiøkonomiserende tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs 
kommunal vei. Midlene skal være disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige 
retningslinjer. Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest 
februar 2014.

16. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og 
omsorgsområdet til hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.

17. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres 
ferdigstilt i 2014:

- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett

18.  Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med 
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for 
kommunestyret i juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013

Leder la fram følgende forslag til uttalelse:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 
2014-2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen 
oppvekst og kultur, noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på 
næringssiden.  Etter rådmannens vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av 
eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å dekke framtidige påløpende 
kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 2014 foreslås store 
avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt framlegg at 
budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige 
besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.



1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), en 

besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til 

matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. 

Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og 

legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere 

tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan gjøres ved 
at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen at et slikt tilbud til 
våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og kulturtiltak.

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering 

«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både når 

det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner angående 

tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer framtidig 

planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag halvparten av 

demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på utredningsarbeidet av 

framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, derunder demente, som 

planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Rådet ser også at «Et sted å være» er til ny vurdering. Felles lokaler og bemanning med andre 

kan være en framtidig løsning, uten at dette forringer dagens tilbud. Dette er også en særs svak 

gruppe, som trenger all den hjelp samfunnet kan gi.  

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 

520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn».  

Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort 

problem. Tallet viser noe annet. 

Møtet fremmet forslag til nytt pkt. 4:

Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og 
rehabilitering bør innarbeides i budsjettet.

Avstemming

Lederens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 
2014-2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen 
oppvekst og kultur, noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på 
næringssiden.  Etter rådmannens vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av 
eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å dekke framtidige påløpende 
kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 2014 foreslås store 
avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt framlegg at 



budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige 
besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), en 

besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til 

matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. 

Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og 

legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere 

tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

a. Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan 

gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen 

at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og 

kulturtiltak.

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering 

«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både når 

det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner angående 

tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer framtidig 

planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag halvparten av 

demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på utredningsarbeidet av 

framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, derunder demente, som 

planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og 

rehabilitering bør innarbeides i budsjettet. 

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 

520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn».  

Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort 

problem. Tallet viser noe annet. 

6. Eldres råd i Inderøy ber Inderøy kommunestyret ta rådets merknader med i behandlingen av 

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017, spesielt pkt. 1 i vårt vedtak.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Forslag fremmet i møtet:

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å 
være»  opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.

 Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede rådet kommunen til å rekruttere støttekontakter



Avstemming

Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å 
være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.

 Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede råder kommunen til å rekruttere støttekontakter

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører: Izabela Vang

Høyre, Senterpartiet og Venstre fremmet følgende endringsforslag:

Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet 
og økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens 
punkt 15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Forslag fra SV og AP v/Mads Skaugen:

Nytt punkt:
Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i 
Inderøy kommune:

- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjett (økonomiplan)

Avstemming

Forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:
Enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP og SV v/Mads Skaugen:
Falt mot 4 stemmer

Samlet avstemming:
Rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:



Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet 
og økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens 
punkt 15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

PS 85/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Denne saken ble behandlet etter sak 76/13
Ordfører orienterte om:

 Skognettverket – Prosjekt for økt avvirkning

 Hovedplan for skogsbilveger etterspørres  

 Planlagt nytt styremøte E6 bane og veg

 Status Straumen

 Coops planer og forpliktelser i henhold til reguleringsplan

 Sentrumsutviklingsplanen – planlagt nytt møte

 Politi og struktur (Politianalysen)

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Redegjørelsen tas til orientering

PS 86/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Rådmannen orienterte om:
 Logopedstilling

 Inderøy Helsehus as

 Handlingsprogram for riksveger 

 IOKS

 Gjenbrukstorg

 Sakshaug gamle skole

 Oppsigelse legevaktlokaler Innherred sykehus

 Revidert statsbudsjett

 Påmelding kommunens førjulsfest 29.11.13

 NAV og åpningstider

 Planer for oppgradering på Kjekstu på Røra



 Varmeanlegg Venna

 Mulig bidrag til asfaltering Sundsøya

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Redegjørelsen og referatene tas til orientering



RS 222/13 Kjesbu Olav - 14/4 - Riving - Utøyvegen 464 - godkjennes

RS 223/13 Berg Arne og Eli - 9/22 - Fradeling av 2 boligtomter - Sundnesnesset 50 -
godkjennes

RS 224/13 Sandvollanvegen 521 -Almli Berit Alstad. Ferdigattest for fritidsbolig, 222/001/3

RS 225/13 Straumen  - Sundnes Ketil. Godkjent oppføring av naust - 001/142

RS 226/13 Sundsetvikvegen 77 - Damås. Godkjent tilbygg til fritidsbolig  314/004

RS 227/13 Ness Harald - 2/40 - fasadeendring inngangsparti i sokkel - Vangsliveien 51 -
godkjennes

RS 228/13 Tranås Bjørn E - 199/13 - garasje - Hustadlandet 106 - godkjennes

RS 229/13 Bakken Jon - 84/16 -  Anneks - Vistvenveien 50 - godkjennes

RS 230/13 Farbu Ove - 81/1 - Redskapsbod - Vågavegen 454 - godkjennes

RS 231/13 Letnesvegen 304 - Leira. Lokal godkjenning - Forskalingsutleie Midt-Norge AS -
63/001

RS 232/13 Gangstadmarka 51 - Holmen. Godkjent oppføring av garasje, 197/132

RS 233/13 Fårsbakkan 145-Ulvin. Ferdigattest for reabilitering og fasadeendring 031/002

RS 234/13 Grandmarka 30-Nilsson. Godkjent bruksendring av hytte til bolig. Dispensasjon. 
Tilbygg og oppføring av garasje 159/018.

RS 235/13 Berg Arne og Eli - 9/22 - omlegging av veg ved fradeling av 2 boligtomter, 
Sundnesnesset 50

RS 236/13 Tjurruhaugen 81-Bjørken.  Igangsettingstillatelse del.2  - nybygg hytte - 187/015

RS 237/13 Lehnhaugvegen 8 -Denstadli. Godkjent oppføring av garasje. Dispensasjon. 
004/002

RS 238/13 Bakstad Oddbjørg og Willy - 64/3 - Bolighus - Kløyvin - Letnesvegen - godkjennes

RS 239/13 Utgardslia 15 -Lien. Ferdigattest for enebolig 183/011

RS 240/13 Leiringen 33 - Nyborg/Stornes. Godkjent tilbygg til bolig - 004/095

RS 241/13 Sund Tor Jørund - 136/16 - tilbygg - Inderøyvegen 131 - godkjennes

RS 242/13 Holden Kristian - 172/76 - garasje -Bjørklivegen 65 - godkjennes

RS 243/13 Vennesborgvegen 1 - By/Jensen Ferdigattest for garasje, 005/046

RS 244/13 Vågavegen 40 -Tjæder-Gran. Godkjent oppføring av redskapsbu, 014/008



RS 245/13 Vangslivegen 9 -Stornes. Godkjent oppføring av garasje, 001/130. Dispensasjon for 
avstand til veg.

RS 246/13 Telenor eiendom Holding AS - 165/3 - Riving av bygning under 70 m2 -
Grandmarka 401 - godkjennes

RS 247/13 Granavegen 1 -Reitan Arne. Godkjent tilbygg til driftsbygning,  103/001

RS 248/13 Hans Reidar Hammer, Avslag på søknad om dispensasjon på fradeling av nytt 
bolighus på gnr. 184, bnr. 1

RS 249/13 Inderøyvegen 696 -Letnes Per Andreas Overå. Igangsettingstillatelse for 
ombygging og tilbygg til både bolig og garasje,  181/011

RS 250/13 Hasselvegen 1 A- Rønning. Godkjent tak over terrasse,  172/126

RS 251/13 318/199 - Ferdigattest for biobrenselanlegg - Mosvik skole

RS 252/13 Sundsnesvegen 23 - Uddu. Godkjent bruksendring. Ny boenhet, 136/124

RS 253/13 Korsavegen 211-Ørsnes. Godkjent oppføring av bod/lekestue,  203/009

RS 254/13 Jorid og Helge Brattaker, Innvilgning av søknad  om dispensasjon på bygging av vei 
til hytter på gnr. 352, bnr. 1

RS 255/13 Sundnesnesset 47 -Følstad. Ferdigattest for bolig, 009/011

RS 256/13 Helgesenbakken 10 -Skjesol/Stai. Igangsettingstillatelse - tilbygg bolig -001/024


