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Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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Ida Stuberg, ordfører Lena Oldren Heggstad Leif Hjulstad

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/14 Hovedtariffoppgjøret 2014 - debattheftet 2014

PS 2/14 Inderøy oppvekst- og kultursenter - utbyggingsavtale

PS 3/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 4/14 Ordføreren orienterer

PS 5/14 Leie av lokaler for flyktningetjenesten i Inderøy kommune



Saker til behandling

PS 1/14 Hovedtariffoppgjøret 2014 - debattheftet 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til forslag til uttalelse i notat av 13.01.2014 vedrørende KS sitt 
debatthefte i forbindelse med tariffoppgjøret 2014. 

Behandling i Formannskapet - 29.01.2014 

Saksordfører: Signar Berger

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 29.01.2014

Formannskapet slutter seg til forslag til uttalelse i notat av 13.01.2014 vedrørende KS sitt 
debatthefte i forbindelse med tariffoppgjøret 2014. 

PS 2/14 Inderøy oppvekst- og kultursenter - utbyggingsavtale

Rådmannens forslag til innstilling:

Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune datert 19.12.13 
godkjennes.

Endelige avtaler med Inderøy Kulturhus S/A avventes til innholdsprosjekt 3 er sluttført.

Kommunestyrets forutsetninger for godkjenning og iverksetting av utbyggingen av Inderøy 
Oppvekst og Kultursenter anses oppfylt.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 28.01.2014 

Saksordfører: Per Egil Undersåker

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 28.01.2014

Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune datert 19.12.13 
godkjennes.

Endelige avtaler med Inderøy Kulturhus S/A avventes til innholdsprosjekt 3 er sluttført.



Kommunestyrets forutsetninger for godkjenning og iverksetting av utbyggingen av Inderøy 
Oppvekst og Kultursenter anses oppfylt.

Behandling i Formannskapet - 29.01.2014 

Saksordfører:  Leif Hjulstad

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 29.01.2014

Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune datert 19.12.13 
godkjennes.

Endelige avtaler med Inderøy Kulturhus S/A avventes til innholdsprosjekt 3 er sluttført.

Kommunestyrets forutsetninger for godkjenning og iverksetting av utbyggingen av Inderøy 
Oppvekst og Kultursenter anses oppfylt.

PS 3/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 29.01.2014 

 Nye lokaler for flyktningetjenesten

 IKT-situasjonen

 Tilsyn fra fylkesmannen – Sandvollan skole og Inderøy ungdomsskole

 Mint-vertskommunefunksjon

 Teknisk avklaring vedr. kommunestyrets budsjettvedtak

 Tilsetting av enhetsleder for kommunalteknikk

 Mentorordning for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn

 Dialogmøte kommunedelplan oppvekst

 Eiermøte Flyndra A/S

 Prosjektsituasjonen

 Gang-/sykkelvei Kjerknesvågen

 Utvikling av Lensmyra

 Viltforvaltning

 Ung tiltakslyst 2013

 Telemarksforskning og kulturresultater

 Retaksering bruker og verk.

 Småbyprogrammet – medvirkning til søknad

Avstemming

Enstemmig



Vedtak i Formannskapet - 29.01.2014

Redegjørelsen tas til orientering



Saker til behandling

PS 4/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 29.01.2014 

Ordfører orienterte om:

 Reko A/S og kommunens holdning til eierskapet.(eierskapsmelding)

 Plan for idrett og fysisk aktivitet. Møte gjennomført med lagene.

 VM 2021. Mulig regionalt samarbeid om dette.

 Nødetatene og politianalysen. Ordfører deltar i møte i regi av fellesforbundet og i møte 
regionalt med politimesteren og lensmennene.

 Tankesmie Kommunereform i regi  av KS. Ordfører deltar.

 Innherredssamarbeidet.

 Reservasjonsretten for leger. Ordfører forbereder en uttalelse

 IOKS. Styringsgruppe møte 05.02.

 Vinterfest

 Ordførers permisjon fra 20.02 til påske. Varaordfører Trine Berg Fines trer inn som ordfører.  
Leif Hjulstad blir varaordfører.

 OL og TV-dekning fra Inderøy

 Grune Woche

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 29.01.2014

Redegjørelsen tas til orientering

PS 5/14 Leie av lokaler for flyktningetjenesten i Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune inngår leieavtale med Inderøy Næringshage A/S om leie av andre etg. i 
Sparebankbygget til kontorer og opplæringslokaliteter for flyktningetjenesten. 

Det inngås en leieavtale for 3 år med opsjon på ytterligere 5 + 5 år. Årlig leiesum inkludert 
felleskostnader utgjør etter siste tilbud kr. 668.000,-.

Det inngås fremleieavtale med Frivilling Inderøy om leie av kontorer.

Netto leiekostnader dekkes over budsjettet for flyktningetjenesten.  

Rådmannen godkjenner og inngår endelig detaljert husleieavtale.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 28.01.2014 

Saksordfører: Otte Vatn

Otte Vatn la frem følgende forslag:

Inderøy kommune inngår leieavtale med Inderøy Næringshage A/S om leie av andre etg. i 
Sparebankbygget til kontorer og opplæringslokaliteter for flyktningetjenesten. 

Det inngås en leieavtale for 5 år med opsjon på ytterligere 5 + 5 år. Årlig leiesum inkludert 
felleskostnader utgjør etter siste tilbud kr. 558.000,-.

Det inngås fremleieavtale med Frivillig Inderøy om leie av kontorer.

Netto leiekostnader dekkes over budsjettet for flyktningetjenesten.  

Rådmannen godkjenner og inngår endelig detaljert husleieavtale.

Avstemming

Otte Vatns forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 28.01.2014

Inderøy kommune inngår leieavtale med Inderøy Næringshage A/S om leie av andre etg. i 
Sparebankbygget til kontorer og opplæringslokaliteter for flyktningetjenesten. 

Det inngås en leieavtale for 5 år med opsjon på ytterligere 5 + 5 år. Årlig leiesum inkludert 
felleskostnader utgjør etter siste tilbud kr. 558.000,-.

Det inngås fremleieavtale med Frivillig Inderøy om leie av kontorer.

Netto leiekostnader dekkes over budsjettet for flyktningetjenesten.  

Rådmannen godkjenner og inngår endelig detaljert husleieavtale.

Behandling i Formannskapet - 29.01.2014 

Saksordfører: Otte Vatn

Petter Vesterås ble erklært inhabil i denne saken og fratrådte møtet – jf. fv. § 6, 2. ledd. 
I hans sted møtte Otte Vatn.

Otte Vatn fremmet forslag i samsvar med innstilling fra Hovedutvalg folk.

Rådmannen foreslo å ta ut punktet om Inderøy Frivillig.



Avstemming

Otte Vatns forslag med rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 29.01.2014

Inderøy kommune inngår leieavtale med Inderøy Næringshage A/S om leie av andre etg. i 
Sparebankbygget til kontorer og opplæringslokaliteter for flyktningetjenesten. 

Det inngås en leieavtale for 5 år med opsjon på ytterligere 5 + 5 år. Årlig leiesum inkludert 
felleskostnader utgjør etter siste tilbud kr. 558.000,-.

Netto leiekostnader dekkes over budsjettet for flyktningetjenesten.  

Rådmannen godkjenner og inngår endelig detaljert husleieavtale.


