
Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 17.03.2014

Tidspunkt: 09:00  -  12.20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Steinar Klev SP Ole Anders Iversen SP
Leif Hjulstad SP Otte Vatn SP
Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP
Per Egil Undersåker SP Ragnhild Kjesbu SP
Ingrid Melhus SP Harald Ness AP
Signar Tormod Berger AP Lise Eriksen AP
Bjarne Kvistad AP Trond Bjørken AP
Geir Tore Strand AP Laila Roel AP
Siv Furunes SV Mads Skaugen SV
Ann-Kristin Wiik Langfjæran KRF Øyvind Treider Olsen V
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H

Følgende medlemmer hadde forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Christina Wolan SP
Ida Lise Letnes SP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP
Liv Elin Olsen SP Lena Oldren Heggstad AP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Ingrid Alstad AP
Izabela Vang H Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Jørgen Røflo SP
Kjetil Klepp SP
Hermod Løkken AP
Eivind Fossum AP
Mads Arild Nervik AP
Geir Jostein Ørsjødal H



Merknader
Før møtets start var det musikkinnslag av fire elever fra kulturskolen.
Sak FO 1/14 ble behandlet etter sak 6/14.  Ann-Kristin Wiik Langfjæran fikk fritak etter behandling av 
denne saken.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Randi Tessem Assisterende rådmann

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________

Trine Berg Fines Siv Furunes Arne Rannem
ordfører

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/14 Inn-Trøndelag Helsehus - Utredning - Forprosjekt

PS 2/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 2014

PS 3/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale 
folkestyre

PS 4/14 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - behandling etter 
offentlig ettersyn.

PS 5/14 Lokal forskrift for fartsregulering av båttrafikken i Straumen -
høring.

PS 6/14 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper. Stadfesting 
av nasjonal forskrift

PS 7/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013

PS 8/14 Skatteoppkreverfunksjonen - Kontrollrapport og årsrapport 
2103

PS 9/14 Årsmelding 2013 - Eldrerådet

PS 10/14 Valg av representant til representantskapet for Nord-



Trøndelag Krisesenter IKS

PS 11/14 Legatet Nils og Serine Muus - avvikling av legatet

PS 12/14 Legatet Dahl og Sæteraas - avvikling av legatet

PS 13/14 Arnt Oldus Slipers legat - endring av vedtekter - nedsetting av 
grunnkapital

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

FO 1/14 Interpellasjon fra Inderøy AP og Inderøy SV: 
Arbeidstidsordning for undervisningspersonalet



Saker til behandling

PS 1/14 Inn-Trøndelag Helsehus - Utredning - Forprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune slutter seg i hovedtrekk til vedtaket fattet i Steinkjer kommunestyre 

18.12.13 om å søke å etablere Inn-Trøndelag helsehus. Inderøy utelater foreløpig 

legevaktsamarbeidet fra vedtaket, inntil nåværende legevaktsamarbeid avklares i løpet av 

2015. 

2. Politisk styringsgruppe for kommunehelsesamarbeidet forestår den løpende oppfølging av 

utredningsarbeidet. Det forutsettes egne saker forelagt kompetente politiske organ i den 

enkelte kommune før endelig beslutning om utbygging tas.

3. Alle deltakende kommuner inkluderes i styringsgruppen for planlegging av helsehuset, og skal, 

så langt som naturlig, ha representasjon i referansegruppen samt i aktuelle arbeidsgrupper. 

4. Nødvendige avtaler knyttet til etableringen av Helsehuset fremforhandles innen utgangen av 

september 2014. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Ragnar Nossum
Ragnar Nossum fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og fremmes direkte for kommunestyret i marsmøtet.

Avstemming

Ragnar Nossums forslag enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Saken utsettes og fremmes direkte for kommunestyret i marsmøtet.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører:  Ragnar Nossum

Ragnar Nossum foreslo å fjerne 2. setning i pkt. 1 i rådmannens forslag.

Harald Ness foreslo følgende til tilleggspunkter til rådmannens forslag:

5. Videreutvikling av helsehuset må skje på et helsefaglig grunnlag.

6. Inderøy kommune har pt en gjennomgang av alle tjenesteområder i kommunen. 
   Eventuelle nye samarbeidsområder må komme etter en gjennomgang av hvilke tjenester vi  



   ønsker å drive innen egen kommune. 

7. Økonomien i prosjektet må avklares mer detaljert så snart som mulig.

Harald Ness ba om gruppemøte.  Møtet avbrutt og satt igjen etter 10 min.

Avstemming

Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

1. Inderøy kommune slutter seg i hovedtrekk til vedtaket fattet i Steinkjer kommunestyre 

18.12.13 om å søke å etablere Inn-Trøndelag helsehus. 

2. Politisk styringsgruppe for kommunehelsesamarbeidet forestår den løpende oppfølging av 

utredningsarbeidet. Det forutsettes egne saker forelagt kompetente politiske organ i den 

enkelte kommune før endelig beslutning om utbygging tas.

3. Alle deltakende kommuner inkluderes i styringsgruppen for planlegging av helsehuset, og skal, 

så langt som naturlig, ha representasjon i referansegruppen samt i aktuelle arbeidsgrupper. 

4. Nødvendige avtaler knyttet til etableringen av Helsehuset fremforhandles innen utgangen av 

september 2014. 

5. Videreutvikling av helsehuset må skje på et helsefaglig grunnlag

6. Inderøy kommune har pt en gjennomgang av alle tjenesteområder i kommunen. 
Eventuelle nye samarbeidsområder må komme etter en gjennomgang av hvilke 
tjenester vi  ønsker å drive innen egen kommune. 

7. Økonomien i prosjektet må avklares mer detaljert så snart som mulig

PS 2/14 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 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%.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Signar Berger

Avstemming

Enstemmig 

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

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 3/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting 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

Innstilling 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.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

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 4/14 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - behandling etter offentlig 
ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Strandaplassan med følgende endringer i plankartet:

- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til «Kombinert 

bolig og næringsformål»

Reviderte reguleringsbestemmelsene vedtas slik de er vedlagt til saken

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bente Kvam

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Strandaplassan med følgende endringer i plankartet:

- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til «Kombinert 

bolig og næringsformål»

Reviderte reguleringsbestemmelsene vedtas slik de er vedlagt til saken

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Natur

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Strandaplassen med følgende endringer i plankartet:

- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til 

«Kombinert bolig og næringsformål»

Reviderte reguleringsbestemmelsene vedtas slik de er vedlagt til saken



PS 5/14 Lokal forskrift for fartsregulering av båttrafikken i Straumen - høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune fremmer med dette forslag til forskrift om fartsbegrensning for 
båttrafikken i tidevannsstrømmen gjennom Straumen.

2. Forslaget til forskrift sendes ut på høring til berørte parter med 3 måneders høringsfrist

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Kjetil Helgesen

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

1. Inderøy kommune fremmer med dette forslag til forskrift om fartsbegrensning for båttrafikken i 

tidevannsstrømmen gjennom Straumen.

2. Forslaget til forskrift sendes ut på høring til berørte parter med 3 måneders høringsfrist

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Natur

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

1. Inderøy kommune fremmer med dette forslag til forskrift om fartsbegrensning for båttrafikken i 

tidevannsstrømmen gjennom Straumen.

2. Forslaget til forskrift sendes ut på høring til berørte parter med 3 måneders høringsfrist

PS 6/14 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper. Stadfesting av 
nasjonal forskrift

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt 
med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.



2. Forskriften oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og 
Miljøverndepartementet for godkjenning innen 1 april 2014.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

1. Inderøy kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt med 

hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

2. Forskriften oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og 

Miljøverndepartementet for godkjenning innen 1 april 2014.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen

Avstemming

Innstilling i hovedutvalg Natur vedtatt mot 2 stemmer

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

1. Inderøy kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt med 

hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

2. Forskriften oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og 

Miljøverndepartementet for godkjenning innen 1. april 2014.

PS 7/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Trond Bjørken



Avstemming

Enstemmig som kontrollutvalgets forlsag.

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

PS 8/14 Skatteoppkreverfunksjonen - Kontrollrapport og årsrapport 2103

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2013 til orientering

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i 
    Inderøy kommune til orientering

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Laila Roel

Avstemming

Enstemmig som kontrollutvalgets innstilling

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2013 til orientering

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i   
    Inderøy kommune

PS 9/14 Årsmelding 2013 - Eldrerådet

Rådmannens forslag til vedtak

Eldrerådets årsberetning for 2013 tas til orientering.

Behandling i Eldres råd - 27.02.2014 

Leder ba om følgende tillegg i årsmeldingen: 
 Kulepunkt 4 under politiske saker til behandling:

             Leder i Eldrerådet har deltatt i referansegruppa for utredning av Inn-Trøndelag   
             Helsehus 

 Eldrerådet takker komiteen for den kulturelle spaserstokken (DKSS) for vel utført arbeid 
både med program og gjennomføring

Avstemming

Som rådmannens innstilling med forslag fremmet i møtet.  Enstemmig



Innstilling i Eldres råd - 27.02.2014

 Eldrerådets årsberetning for 2013 tas til orientering.

 Tillegg i årsmelding under kulepunkt 4 – politiske saker: Leder i Eldrerådet har deltatt i 
referansegruppa for utredning av Inn-Trøndelag Helsehus.

 Eldrerådet takker komiteen for den kulturelle spaserstokken (DKSS) for vel utført 
arbeide både med program og gjennomføring

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming

Enstemmig som innstilling i Eldrerådet

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

 Eldrerådets årsberetning for 2013 tas til orientering.

 Tillegg i årsmelding under kulepunkt 4 – politiske saker: Leder i Eldrerådet har deltatt i 
referansegruppa for utredning av Inn-Trøndelag Helsehus.

 Eldrerådet takker komiteen for den kulturelle spaserstokken (DKSS) for vel utført 
arbeid både med program og gjennomføring

PS 10/14 Valg av representant til representantskapet for Nord-Trøndelag 
Krisesenter IKS

Rådmannens forslag til vedtak

Som representant til representantskapet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges -
i tillegg til ordfører - ..…………

Behandling i Hovedutvalg Folk - 28.01.2014 

Saksordfører:  Trond Bjørken

Trond Bjørken fremmet forslag på Harald Ness.

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 28.01.2014

Som representant til representantskapet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges -
i tillegg til ordfører – Harald Ness



Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører:  Øyvind Treider Olsen

Avstemming

Som innstilling i hovedutvalg Folk

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

Som representant til representantskapet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges -
i tillegg til ordfører – Harald Ness

PS 11/14 Legatet Nils og Serine Muus - avvikling av legatet

Forslag til vedtak:

Vedtak i styret for legatet Nils og Serine Muus om avvikling av legatet tas til orientering.  

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksbehandler: Ragnhild Kjesbu

Avstemming

Enstemmig som vedtak i legatstyret

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

Vedtak i styret for legatet Nils og Serine Muus om avvikling av legatet tas til orientering.  

PS 12/14 Legatet Dahl og Sæteraas - avvikling av legatet

Forslag til vedtak

Vedtak i styret for legatet Dahl og Sæteraas om avvikling av legatet godkjennes.  
Resterende midler overføres Mosvik frivilligsentral til ungdomsrelaterte tiltak.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører:  Ragnhild Kjesbu

Avstemming

Enstemmig som vedtak i legatstyret

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

Vedtak i styret for legatet Dahl og Sæteraas om avvikling av legatet godkjennes.  
Resterende midler overføres Mosvik frivilligsentral til ungdomsrelaterte tiltak.



PS 13/14 Arnt Oldus Slipers legat - endring av vedtekter - nedsetting av 
grunnkapital

Forslag til vedtak:

Vedtak i styret for Arnt Oldus Slipers legat om nedsetting av grunnkapitalen til kr. 200.000,-
samt vedtektsendring - godkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører:  Geir Tore Strand

Avstemming

Enstemmig som vedtak i legatstyret

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

Vedtak i styret for Arnt Oldus Slipers legat om nedsetting av grunnkapitalen til kr. 200.000,-
samt vedtektsendring - godkjennes.

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

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Saksordfører: Petter Vesteraas

Avstemming

Enstemmig som formannskapets innstilling

Vedtak i Kommunestyret - 17.03.2014

 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

FO 1/14 Interpellasjon fra Inderøy AP og Inderøy SV: Arbeidstidsordning for 
undervisningspersonalet

Behandling i Kommunestyret - 17.03.2014 

Interpellasjon fra Inderøy AP og Inderøy Sv ble sendt vedlagt møteinnkallingen. 
Inderøy AP v/Harald Ness redegjorde for interpellasjonen.
Ordfører svarte, og svar ble utdelt i møtet.  
Debatt
Gruppemøte 10 min.
Ordfører oppsummerte
Harald Ness forslo at kommunestyret skulle vedta en uttalelse i saken. 

Forslag om å fremme en uttalelse fra Inderøy kommunestyre ble avvist etter votering der 13 
medlemmer stemte imot. (over 1/3 av medlemmene – jf. Inderøy kommunestyres reglement)

Spørsmål og svar er vedlagt møteprotokollen.


