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Saker til behandling

PS 6/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Folkevalgte i Inderøy kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning, skal fra 
01.01.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning.

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når vedkommende har en 
godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse (ordførers årsgodtgjøring).

3. Folkevalgte trekkes tilsvarende egenandel som gjelder for arbeidstakere i kommunen, for tiden 
2%.

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

1. Folkevalgte i Inderøy kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning, skal fra 
01.01.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning.

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når vedkommende har en 
godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse (ordførers årsgodtgjøring).

3. Folkevalgte trekkes tilsvarende egenandel som gjelder for arbeidstakere i kommunen, for tiden 
2%.

PS 7/14 Grunneieravtale for legging av vannledning m.m over 
landbrukseiendom

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy 
kommune fra og med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er 
behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort 
gjeldende for 1756 Inderøy kommune. 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Izabela Vang

Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy 
kommune fra og med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er 
behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort 
gjeldende for 1756 Inderøy kommune. 

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Petter Vesteraas

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Formannskapet godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy kommune 
fra og med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort 
gjeldende for 1756 Inderøy kommune

PS 8/14 Skjelbreivegen 6, Sandvollan - Kjøp av eiendom

Rådmannens forslag til vedtak:

Kjøp av Skjelbreivegen 6, Sandvollan, godkjennes. 

Samlet kostnad, kr. 1,355,000,-, dekkes over disposisjonsfondet.

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Lise Eriksen
Det ble fremmet følgende omforent forslag til endring:
Andre setning i rådmannen forslag endres til: 



Kjøpesum inkludert dokumentavgift dekkes over disposisjonsfondet.

Avstemming

Rådmannens forslag med endringsforslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Kjøp av Skjelbreivegen 6, Sandvollan, godkjennes. 
Kjøpesum inkludert dokumentavgift dekkes over disposisjonsfondet.

PS 9/14 Sakshaug gamle skole - videre planler for bygget

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bente Kvam

Øyvind Treider Olsen fremmet følgende forslag:

Sakshaug gamle skole bevares på sin nåværende plass. Inderøy kommune utreder hvordan 
bygget på best mulig måte kan bevares til minst mulig kostnad for Inderøy kommune.

Avstemming

Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller budsjett- og økonomiplan 2015-18.



Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Harald Ness

Harald Næss foreslo følgende:

Sakshaug gamle skole selges for en symbolsk sum til aktuelle interessenter på betingelse av at 
skolen settes i stand for de nye eiernes regning. Eventuell framtidig flytting av bygningen tas 
opp hvis og når dette blir aktualisert gjennom ny regulering av hele skoleområdet. 

Avstemming

Forslag fra Harald Ness ble vedtatt mot to stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Sakshaug gamle skole selges for en symbolsk sum til aktuelle interessenter på betingelse av at 
skolen settes i stand for de nye eiernes regning. Eventuell framtidig flytting av bygningen tas 
opp hvis og når dette blir aktualisert gjennom ny regulering av hele skoleområdet. 

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Signar Berger

Omforent forslag:
Formannskapet registrerer betydelig lokal interesse for å ivareta Sakshaug gamle skole. 
Rådmannen anmodes om å arbeide videre med en løsning hvoretter lokale interessenter 
overtar huset for en symbolsk sum. Det forutsettes tilfredsstillende plan for bevaring, bruk, 
lokalisering og finansiering. 

Avstemming

Omforent forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Formannskapet registrerer betydelig lokal interesse for å ivareta Sakshaug gamle skole. 
Rådmannen anmodes om å arbeide videre med en løsning hvoretter lokale interessenter 
overtar huset for en symbolsk sum. Det forutsettes tilfredsstillende plan for bevaring, bruk, 
lokalisering og finansiering. 



PS 10/14 Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle områder i 
kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse budsjett og økonomiplan 2014-2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i 
kommunen.
Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand 
ved behov.

Det skal utarbeides forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på 
minimum 15 mill. kroner på helårsbasis. Kvalitetsvurderinger gjøres på de områder som er 
gjenstand for eventuelle forslag om innsparinger.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres til formannskapet, men også til 
hovedutvalgene for sine områder, fortløpende.  Utredning av tiltak som innebærer endringer 
av skolestruktur, sykehjemsstruktur eller lignende utredes etter formannskapets nærmere 
bestemmelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Omforent forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Avstemming

Omforent forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014



I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ragnhild Kjesbu fremmet forslag i samsvar med vedtatt uttalelse fra Hovedutvalg natur.

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Lena Oldren Heggstad



Ordfører fremmet forslag i samsvar med uttalelser fra Hovedutvalg Natur og Hovedutvalg Folk

Avstemming

Ordførers forslag enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

PS 11/14 Eierskapsdrøfting - orienteringssak

Rådmannens forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Saken tas til orientering

PS 12/14 Søknad om ekstrabevilgning til Soddjazz 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gis ikke ytterligere støtte til gjennomføring av Soddjazz 2014.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Geir Tore Strand

Ragnar Nossum fremmet følgende forslag:

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.
Formannskapet beslutter dekningsmåte.

Avstemming

Ragnar Nossum sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.

Formannskapet beslutter dekningsmåte.

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.
Formannskapet beslutter dekningsmåte

PS 13/14 Søknad om bevillling til salg av øl - utsalgssted REMA 1000 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold 
av alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent med følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 



helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører:  Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold 
av alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent med følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Harald Ness

Avstemming

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold 
av alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent med følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88



 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

PS 14/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Karen Elise Wiik Langfjæran

Rådmannens forslag til vedtak:

 Karen Elise Wiik Langfjæran gis fra dags dato og ut valgperioden fritak fra vervet som
medlem i hovedutvalg Folk og i kommunestyret. 

 Som nytt medlem av kommunestyret trer Liv Elin Olsen inn fra dags dato og ut 
valgperioden.

 For samme tidsrom velges nytt medlem i hovedutvalg Folk:

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører:  Petter Vesteraas

Ole Anders Iversen fremmet forslag om Per Egil Undersåker som nytt medlem av hovedutvalg 
folk.

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 05.03.2014

 Karen Elise Wiik Langfjæran gis fra dags dato og ut valgperioden fritak fra vervet som
medlem i hovedutvalg Folk og i kommunestyret. 

 Som nytt medlem av kommunestyret trer Liv Elin Olsen inn fra dags dato og ut 
valgperioden.

 For samme tidsrom velges Per Egil Undersåker som nytt medlem i hovedutvalg Folk

PS 15/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyre

Ordførers forslag til vedtak

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.



Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige 
flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og
Dokument 12:26 (2011�2012))
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming

Enstemmig som ordførers forslag

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige 
flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og
Dokument 12:26 (2011�2012))
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.

PS 16/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Rådmannen orienterte om:

 Regnskap 2013

 Møte mellom Innherredskommunene

 Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen

 Miljøplanen

 Sentrumsbygget i Mosvik

 Flyktningeboliger

 PU-boliger – utvidet kapasitet

 Miljøtilstanden i Børgin



 Inderøy oppvekst og kultursenter

 Nærværet

 Høringer

 Beredskap – oppfølging

 IKT Inn-Trøndelag

 Rapportering på investeringsprosjekter
Rådmannen orienterte særskilt om Vennaprosjektet

 Rådmannen orienterte om samtykkeerklæring og intensjonsavtale med Inderøy Kulturhus SA. 
Det var ingen merknader og avtalen kan anses godkjent.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Gjennomgangen tas til orientering

PS 17/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Ordfører orienterte om:
 KS fylkeskonferanse

 Møte med Jan Tore Sanner

 e@ – nye innbyggere

 Ny ordførers funksjonstid

 Ordfører gis fullmakt til å forhandle videre med Coop om eventuelt erverv av deler av 
Coopbygget.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Redegjørelsen tas til orientering

PS 18/14 Søknad om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd på Hustadlandet

Rådmannens forslag til vedtak

Bygdefiber Hustadlandet tildeles et tilskudd på inntil kr. 300.000,- til utbygging av bredbånd i 
området.

Det forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til søknad og at de andre finansieringspartene 
bidrar i henhold til finansieringsplan.



Det forutsettes videre at  kommunens tilskudd pr husstand ikke skal overstige kontantbidraget 
pr husstand. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet – Inderøy 2020.

Behandling i Formannskapet - 05.03.2014 

Saksordfører: Trine Berg Fines

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 05.03.2014

Bygdefiber Hustadlandet tildeles et tilskudd på inntil kr. 300.000,- til utbygging av bredbånd i 
området.

Det forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til søknad og at de andre finansieringspartene 
bidrar i henhold til finansieringsplan.

Det forutsettes videre at kommunens tilskudd pr husstand ikke skal overstige kontantbidraget 
pr husstand. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet – Inderøy 2020.


