
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 09.04.2014

Tidspunkt: 09:00  -  16.20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H
Signar Tormod Berger AP Lena Oldren Heggstad AP
Lise Eriksen AP Jostein Erik Gjermstad FRP
Otte Vatn SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader

Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.  
Det ble framlagt 1 tilleggssak: 25/14 Nils Aas kunstverksted – sikring av nye lokaler (u.off).  Denne ble 
vedtatt behandlet som første sak.
Formannskapet var på befaring hos Sundsøya Eiendom AS og på besøk hos 
Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen.

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.

______________________ ______________________ _______________________
Trine Berg Fines Jostein Gjermstad Chistina Wolan
Ordfører

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 19/14 Temasak: Sundsøya Eiendom AS - Kommunens engasjement

PS 20/14 Klage på avslag på søknad om kjøp av nausttomt på 
eiendommen gnr. 182 bnr 10

PS 21/14 Høring ny folkehelseplan

PS 22/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 23/14 Ordføreren orienterer

PS 24/14 Tante Pose Mosvik AS - Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling

PS 25/14 Nils Aas kunstverksted - sikring av nye lokaler x



Saker til behandling

PS 19/14 Temasak: Sundsøya Eiendom AS - Kommunens engasjement

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Formannskapet var på befaring før behandling av temasaken

Rådmannen la fram et internt notat som grunnlag for diskusjon.

Omforent forslag:  Notat og redegjørelse tas til orientering.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

Notat og redegjørelse tas til orientering.

PS 20/14 Klage på avslag på søknad om kjøp av nausttomt på eiendommen gnr. 
182 bnr 10

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Torunn Sem Green, Erling Sem og Ivar Kalseth, eiere av naust på eiendommen 
182/10, på administrativt vedtak om avslag på søknad om kjøp av tomt til naustet tas ikke til 
følge. 

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Saksbehandler: Christina Wolan

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

Klage fra Torunn Sem Green, Erling Sem og Ivar Kalseth, eiere av naust på eiendommen 
182/10, på administrativt vedtak om avslag på søknad om kjøp av tomt til naustet tas ikke til 
følge. 

PS 21/14 Høring ny folkehelseplan

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til ny folkehelseplan for Inderøy kommune, 2014-2025, legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 



Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014

Utkast til ny folkehelseplan for Inderøy kommune, 2014-2025, legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Saksordfører:  Lise Eriksen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

Utkast til ny folkehelseplan for Inderøy kommune, 2014-2025, legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 

PS 22/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Rådmannen orienterte om:

 Årsberetningen

 Arbeidgiveravgiftreduksjon Inderøy

 Endelige avtaler med Inderøy Helsehus A/S og Inderøy Legesenter A/S

 Intensjonsavtale samarbeid om regionale anlegg med Steinkjer

 Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging

 Forvaltningsplan Muustrøparken

 Sommerarbeid for ungdom

 Kontrakt utbygging av biobasert varmeanlegg Venna

 IOKS

 Etterutdanning av lærere i Inderøy kommune

 Høringer m.v.

 Nytt orgel i Sakshaug kirke

 Sertifisering – Livsgledesykehjem Inderøyheimen/Mosvik sykeheim

 E-handel

 IKT

 Kommunebarometeret

 Forprosjektering Sandvollan barnehage

 Åpning av Inderøy skipark



 Vegplanen og behandling i siste møte i hovedutvalg Natur

Rådmannen fremmet følgende forslag:
Redegjørelsene tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre kontrakt om biobasert 
varmeanlegg på Venna

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

Redegjørelsene tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre kontrakt om biobasert 
varmeanlegg på Venna

PS 23/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Ordfører orienterte om:

 Møte med kommunalministeren i Trondheim

 Invitasjon til Granåsen i forbindelse World Cup

 Vårt lokalsamfunn. Ungt entrepenørskap. Møter med 4 og 5-klassinger sammen med 
administrasjon og næringsliv

 Markering på Brusve. Sammen med leder for ungdomsrådet.

 Sandvollan songlag 90 år. Deltakelse

 Møter med næringslivet

 Møter i Ungdomsrådet

 Underskrift avtale Skanska

 Landsmøte – Hanen på Jegtvolden

 Ida Stuberg tiltrer fra påske

 DMS – reduksjon i antall senger

 Flyndra A/S og henvendelse vedrørende økt kompensasjon for tjenesteleveranser

 Oppnevning valgkomite Flyndra: Ordfører, varaordfører og en repr. fra AP ble valgt.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

Redegjørelsen tas til orientering. 

PS 24/14 Tante Pose Mosvik AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tante Pose Mosvik AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for servering i 

kafe-/serveringslokalet under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.



2. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på 

bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at kjøkkenet blir godkjent av Mattilsynet og at 

bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer 

eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll.

4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis Tante Pose 

Mosvik AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3, øl, vin og brennevin.

5. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer og Liv Tangstad, f. 22.11.1960, godkjennes som 

stedfortreder.  Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjente Kunnskapsprøver om 

alkoholloven senest 60 dager etter vedtak.

6. Som skjenkeareal godkjennes Tante Pose Mosvik AS’ kafe-/serveringslokale.

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates tirsdag – lørdag 

kl. 10.00 – 24.00.
Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates tirsdag – lørdag 
kl. 13.00 – 24.00.

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 12.04.14 til og med 31.12.2015

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014 

Saksordfører: Otte Vatn

Politiets behandling dat. 07.04.2014 av tilleggssøknad om utvidet bevilling til også å gjelde et 
avgrenset uteområde, samt kart over området, ble utdelt i møtet.

Otte Vatn foreslo et tillegg til punkt 6:  Med uteområde

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014

1. Tante Pose Mosvik AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for servering i 

kafe-/serveringslokalet under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige 

merknader.

2. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt 

dokumentasjon på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager 

etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at kjøkkenet blir godkjent av Mattilsynet 

og at bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, 

herunder etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og 

næringsmiddelkontroll.



4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis 

Tante Pose Mosvik AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol gruppe 1, 2 og 3, øl, vin og brennevin.

5. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer og Liv Tangstad, f. 22.11.1960, 

godkjennes som stedfortreder.  Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjente 

Kunnskapsprøver om alkoholloven senest 60 dager etter vedtak.

6. Som skjenkeareal godkjennes Tante Pose Mosvik AS’ kafe-/serveringslokale med 

uteområde

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates tirsdag – lørdag 

       kl. 10.00 – 24.00.
       Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates tirsdag – lørdag 
       kl. 13.00 – 24.00.
8. Skjenkebevillingen gjelder fra 12.04.14 til og med 31.12.2015

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Saksordfører:  Otte Vatn

Politiets behandling dat. 07.04.2014 av tilleggssøknad om utvidet bevilling til også å gjelde et 
avgrenset uteområde, samt kart over området, ble utdelt i møtet.

Signar Berger ba om å få vurdert egen habilitet og fratrådte møtet.  Møtet fant Signar Berger 
inhabil, jf. fv. 6b.

Jostein Gjermstad fremmet følgende forslag:
Skjenketiden utvides til kl. 01.00 under forutsetning av at det ikke fremmes innsigelser.

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk med endring foreslått i møtet.

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

1. Tante Pose Mosvik AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for servering i 

kafe-/serveringslokalet under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige 

merknader.

2. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på 

bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at kjøkkenet blir godkjent av Mattilsynet og at 

bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder 

etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll.

4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis Tante Pose 

Mosvik AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 

2 og 3, øl, vin og brennevin.



5. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer og Liv Tangstad, f. 22.11.1960, godkjennes 

som stedfortreder.  Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjente Kunnskapsprøver om 

alkoholloven senest 60 dager etter vedtak.

6. Som skjenkeareal godkjennes Tante Pose Mosvik AS’ kafe-/serveringslokale med uteområde

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates tirsdag – lørdag 

        kl. 10.00 – 01.00.
        Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates tirsdag – lørdag 
        kl. 13.00 – 01.00.
8. Skjenkebevillingen gjelder fra 12.04.14 til og med 31.12.2015

PS 25/14 Nils Aas kunstverksted - sikring av nye lokaler

Ordførerens forslag til vedtak

Formannskapet støtter ordførers strategi for sikring av arealer til Nils Aas Kunstverksted samt 
videre sentrumsutvikling på Straumen.

Ordfører gis fullmakt til å sikre nødvendige arealer til Nils Aas Kunstverksted innenfor de 
økonomiske rammer som er skissert i saksframlegget.

Formannskapet holdes løpende orientert om prosessen videre.

Behandling i Formannskapet - 09.04.2014 

Saksordfører: Trine Berg Fines

Petter Vesterås ba om å få vurdert egen habilitet og fratrådte møtet.
Petter Vesterås ble erklært inhabil, jf. fv § 6a.  Ragnar Nossum tiltrådte møtet som vara i denne saken.
Møtet ble lukket under behandlingen - Off.l. § 13, jf FVL § 13 nr. 2

Møtet ble hevet i 5 min. for gruppemøte.

Ordfører foreslo følgende endring til andre avsnitt:
Et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og Signar Berger gis fullmakt ......

Avstemming

Ordførers forslag med tillegg av forslag framlagt i møtet, enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 09.04.2014

Formannskapet støtter ordførers strategi for sikring av arealer til Nils Aas Kunstverksted samt 
videre sentrumsutvikling på Straumen.

Et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og Signar Berger gis fullmakt til å 
sikre nødvendige arealer til Nils Aas Kunstverksted innenfor de økonomiske rammer som er 
skissert i saksframlegget.



Formannskapet holdes løpende orientert om prosessen videre.


