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Saker til behandling

PS 15/14 Temasak: Beredskap

 Ordfører Olav Jørgen Bjørkås: Brannen i Flatanger

 Beredskapssjef Tore Wist: ROS-analyse i Trøndelag

 Orientering om Risiko- og sårbarhetsanalyse

PS 16/14 Reguleringsplan for Kjerknesvågen - behandling etter høring

PS 17/14 Årsmelding 2013 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

PS 18/14 Inn-Trøndelag brannvesen - selskapsavtale med Røyrvik og 
Lierne som nye medlemskommuner

PS 19/14 DMS Inn-Trøndelag - Endringer i avtalegrunnlag

PS 20/14 Tertialrapport pr. 30.04.2014|

FO 2/14 Interpellasjon fra Inderøy SV og V - klima

FO 3/14 Interpellasjon fra Inderøy Venstre - bredbånd

FO 4/14 Interpellasjon fra SV om familievikarordning



Saker til behandling

PS 15/14 Temasak: Beredskap

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

 Ordfører Olav Jørgen Bjørkås orienterte om katastrofebrannen i Flatanger 27. januar 
2014.

 Beredskapssjef Tore Wist orienterte om ROS-analyse i Trøndelag

 Rådmannen v/arealplanlegger Kristin Volden orienterte om arbeidet med Risiko- og 
sårbarhetsanalysen for Inderøy kommune

Spørsmålsrunde

Ordfører foreslo at temasaken tas til orientering.

Avstemming
Enstemming som ordførers forslag.

Vedtak i Kommunestyret - 19.05.2014

Temasaken tas til orientering.

PS 16/14 Reguleringsplan for Kjerknesvågen - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Kjerknesvågen 
slik kart og bestemmelser er vedlagt, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget.

Det kan ikke startes anleggsarbeid i ubebygde deler av området før det er gjennomført 
kulturminneregistrering i samsvar med krav fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.05.2014 

Saksordfører: Steinar Klev
Omforent forslag:
Området avtegnet som kommunal veg omdefineres til privat. Enstemmig

Kjetil Klepp fremmet følgende forslag:
Kaiområdet (eksklusiv molo) reguleres som sentrumsformål i sin helhet. Enstemmig.

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.05.2014

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Kjerknesvågen 
slik kart og bestemmelser er vedlagt, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget.



Det kan ikke startes anleggsarbeid i ubebygde deler av området før det er gjennomført 
kulturminneregistrering i samsvar med krav fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Området avtegnet som kommunal veg omdefineres til privat.

Kaiområdet (eksklusiv molo) reguleres som sentrumsformål i sin helhet.

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Saksordfører: Steinar Klev

Rådmannen v/enhetsleder plan-/byggesaker, Pål Gauteplass, redegjorde for saken.

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Natur

Vedtak i Kommunestyret - 19.05.2014

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Kjerknesvågen 
slik kart og bestemmelser er vedlagt, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget.

Det kan ikke startes anleggsarbeid i ubebygde deler av området før det er gjennomført 
kulturminneregistrering i samsvar med krav fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Området avtegnet som kommunal veg omdefineres til privat.

Kaiområdet (eksklusiv molo) reguleres som sentrumsformål i sin helhet.

PS 17/14 Årsmelding 2013 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådmannens forslag til vedtak

Årsmelding 2013 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 24.04.2014 

Avstemming

Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 24.04.2014

Årsmelding 2013 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Saksordfører: Lena O. Heggstad



Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Vedtak i Kommunestyret - 19.05.2014

Årsmelding 2013 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede tas til orientering.

PS 18/14 Inn-Trøndelag brannvesen - selskapsavtale med Røyrvik og Lierne som 
nye medlemskommuner

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, med 
Røyrvik og Lierne kommuner som nye medlemskommuner fra 2014.

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Avstemming

Enstemmig som rådmannens innstilling

Vedtak i Kommunestyret - 19.05.2014

Inderøy kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, med 
Røyrvik og Lierne kommuner som nye medlemskommuner fra 2014.

PS 19/14 DMS Inn-Trøndelag - Endringer i avtalegrunnlag

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune godkjenner at antall intermediære sengeplasser ("spleiselagsenger")  

reduseres fra 12 til 10 innen 1.6.2014 og at særavtalen mellom vertskommunen og 

helseforetaket justeres i henhold til dette.

2. Dagens drift ved DMS videreføres, Steinkjer kommune kjøper 2 sengeplasser til bruk 

som sykehjemsplasser/palliativ behandling.

3. Prisen pr plass som selges til Steinkjer kommune settes til kr 750.000. Prisen 

indeksreguleres.

4. Det skal gjennomføres en evaluering av behovet for intermediære sengeplasser i 

samband med de årlige evalueringer av avtalen, og senest innen 1. kvartal 2015.

5. Inderøy kommune godkjenner følgende endringer i vertskommuneavtalen med 

Steinkjer kommune slik at:

- Kap 2 - Organisering, andre setning i nest siste avsnitt endres til «Det skal være minst 
14 senger i den intermediære sengeposten ved DMS Inn-Trøndelag hvorav 4 senger er 



øremerket til kommunal øyeblikkelig hjelp og minst 10 senger øremerket til pasienter 
som er utskrivningsklare til DMS.»   
- Kap 10. Finansiering, første setning endres til «Vertskommunens utgifter til de 10 
spleiselagssengene finansieres gjennom innbetaling..»

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Saksordfører:  Signar Berger

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Vedtak i Kommunestyret - 19.05.2014

1. Inderøy kommune godkjenner at antall intermediære sengeplasser ("spleiselagsenger")  

reduseres fra 12 til 10 innen 1.6.2014 og at særavtalen mellom vertskommunen og 

helseforetaket justeres i henhold til dette.

2. Dagens drift ved DMS videreføres, Steinkjer kommune kjøper 2 sengeplasser til bruk 

som sykehjemsplasser/palliativ behandling.

3. Prisen pr plass som selges til Steinkjer kommune settes til kr 750.000. Prisen 

indeksreguleres.

4. Det skal gjennomføres en evaluering av behovet for intermediære sengeplasser i 

samband med de årlige evalueringer av avtalen, og senest innen 1. kvartal 2015.

5. Inderøy kommune godkjenner følgende endringer i vertskommuneavtalen med 

Steinkjer kommune slik at:

- Kap 2 - Organisering, andre setning i nest siste avsnitt endres til «Det skal være 
minst 14 senger i den intermediære sengeposten ved DMS Inn-Trøndelag 
hvorav 4 senger er øremerket til kommunal øyeblikkelig hjelp og minst 10 
senger øremerket til pasienter som er utskrivningsklare til DMS.»   

- Kap 10. Finansiering, første setning endres til «Vertskommunens utgifter til de 
10 spleiselagssengene finansieres gjennom innbetaling..»

PS 20/14 Tertialrapport pr. 30.04.2014|

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr 30.04.14 tas til etterretning

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Saksordfører: Izabela Vang

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.



Vedtak i Kommunestyret - 19.05.2014

Tertialrapport pr. 30.04.14 tas til etterretning

FO 2/14 Interpellasjon fra Inderøy SV og V - klima

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Interpellasjon fra Inderøy SV og Venstre var lagt ved møteinnkallingen.

Øyvind Treider Olsen la fram interpellasjonen for kommunestyret på vegne av Inderøy SV og 
Inderøy Venstre.

Ordfører svarte på interpellasjonen:

Interpellantene har bedt om svar på følgende spørsmål: 
Spørsmål 1: Er Ordføreren enig i at prinsippet om å «tenke globalt, handle lokalt» bør ligge til 
grunn for klimapolitikken til Inderøy kommune

Spørsmål 2: Hvilke tiltak ser Ordføreren som mest nyttig for at Inderøy kommune skal nå de 
overordnede klimamåla?
Dette er høyst relevante spørsmål og stille, forskerne er tydelige i sin tale, og vi ser daglig 
viktigheten av å sette fokus på temaet i nyhetsbildet. 

Svar på spørsmål 1
Ordføreren er enig i at prinsippet om å «tenke globalt, handle lokalt» bør ligge til grunn for 
klimapolitikken i Inderøy kommune. Bakgrunnen for det er at vi alle, både som enkeltpersoner 
og lokalsamfunn, har et ansvar for å gjøre det vi kan for å bidra til det beste for klimaet. 

Svar på spørsmål 2
Inderøy kommune har under arbeid en ny miljøplan til erstatning av planer fra de tidligere 
kommunene, herunder klimaplan for Inderøy kommune. Denne vil komme til behandling over 
sommerferien. Det vil være naturlig for ordføreren og komme tilbake til mer presise svar på 
dette spørsmålet i den forbindelse.
Vi har tiltak på gang og ordføreren anser at det er relevant å videreutvikle disse. 
Kildesortering og gjenvinning
Inderøy var første kommune i landet med fullskala kildesortering i tre dunker, og gjennom vårt 
eierskap i Innherred Renovasjon (IR) er vi med på kontinuerlig forbedring av avfallshåndtering. 
IR har som hovedmål å redusere utslipp av metangass fra deponi og minske CO2 gjennom 
reduksjon av mengder restavfall til forbrenning. Selskapets CO2-regnskap viser et godt resultat 
for 2013. Det er imidlertid snakk om store mengder avfall pr innbygger i kommunen pr år. IR 
håndterte ca. 40 000 tonn husholdningsavfall i 2013, fordelt på 88 000 innbyggere. Dette utgjør 
nærmere 455 kg avfall pr innbygger. Ordføreren tror det er et viktig tiltak fortsatt å ha fokus på 
temaet gjenvinning, spesielt for barn og unge. 

Etter en høringsrunde legges nå planprogram for nytt gjenbrukstorg fram for politisk 
behandling i juni. Vi skal få erstattet våre to gamle anlegg med et nytt og framtidsrettet 
gjenbrukstorg, der man sikrer at avfall håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. 
Målsettingen med et nytt og framtidsrettet anlegg, er å øke gjenvinningsgraden, og ta hånd om 



avrenning og annen forurensning på en bedre måte enn i dag. Estetikken vil også bli vektlagt. 
Nytt gjenbrukstorg planlegges ferdigstilt høsten 2015.

Gode holdninger hos innbyggerne og næringsdrivende i kommunen kan gi økt energisparing og 
lavere klimagassutslipp som følge av for eksempel mindre bilkjøring, mindre tomgangskjøring, 
lavere forbruk, økt gjenvinning og bedre kildesortering. Holdningsskapende arbeid, som 
informasjonskampanjer, miljøundervisning med mer, vil derfor være et viktig tiltak. 
Fornybar energi
Et annet viktig tiltak vil være å fortsette med prosessene med å komme over på bruk av 
fornybar energi. 
Inderøy kommune er den kommunen i landet som i 2013 relativ sett produserte mest 
biobrensel. (22.000  løskubikk). Statlig tilskudd til produksjon av biobrensel ble tatt bort fra 
årsskifte. Det må forventes at dette på kort sikt vil få betydning av produksjon av biobrensel.
Det er inngått avtale med leverandør av flis-fyrt fjernvarme, som skal levere til Inderøy-
heimen, Nessjordet og området Venna, inklusivt IOKS. Etter planen skal dette ferdigstilles i 
løpet av oktober. 
For øvrig vil det blant annet i landbruket kunne være mye å hente på ENØK tiltak. Dette vil bli 
nærmere beskrevet i miljøplanen. 
Skog- og jordbruksnæringen
Skog har flere funksjoner i klimasammenheng. Det er lagret store karbonmengder i skog og i 
skogsjord, og dette karbonlageret er sterkt økende fordi hogsten er betydelig lavere enn 
tilveksten. I tillegg kan råvarer fra skogen erstatte fossilt karbon både til energiproduksjon og 
til ulike typer produkter som eksempelvis bygningsmaterialer. 
Velfungerende skogøkosystemer kan også redusere negative effekter av klimaendringer, blant 
annet ved å dempe flommer og motvirke ras og skred. 
Skogbruket i Inderøy er aktivt, og vi har store arealer med raskt voksende skog hvor CO2-
bindingen er raskt økende i årene framover. 
Tilgangen til lokalprodusert mat anses som positivt. Det blir mindre transport, og lavere 
bearbeidingskostnader. 
Tilrettelegging for EL-biler og bruk av el-biler i kommunen
Inderøy kommune vil stimulere til bruk av el-biler generelt, og legge til rette for etablering av 
ladestasjoner i tilknytning til kommunale arbeidsplasser. 
Miljøsertifisering
Miljøsertifisering innebærer å innføre et miljøstyringssystem, der miljøfokuset blir integrert i 
den daglige driften, og det stilles krav til kontinuerlig forbedring av virksomhetens 
miljøpåvirkning. Det finnes flere ulike miljøsertifiseringsordninger som ISO 14001, EMAS og 
Miljøfyrtårn. 
Inderøy kommune har besluttet å være Miljøfyrtårn, og vil med dette miljøsertifisere rådhuset 
og ytre enheter og innføre systematisk miljøstyring innad organisasjonen. Kommunen vil 
oppfordre og tilrettelegge for at private virksomheter i kommunen blir Miljøfyrtårn. 
Kommunen har en egen sertifisør, og det er flere bedrifter i kommunen som er 
miljøfyrtårnsertfisert.

Avslutningsvis: Ordføreren ser fram til videre arbeid med miljøplanen. IR har også vært 
tydelige overfor kommunen på at de vil bidra dersom det er ønskelig. Spennende og viktige 
diskusjoner framover i planarbeidet imøtesees. 



FO 3/14 Interpellasjon fra Inderøy Venstre - bredbånd

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Interpellasjon fra Inderøy Venstre var lagt ved møteinnkallingen.
Øyvind Treider Olsen la fram interpellasjonen på vegne av Inderøy Venstre for kommunestyret.

Ordfører svarte:

Interpellanten har bedt om svar på spørsmål knyttet til bredbånd, og takker for 
interpellasjonen.

1. Er Ordføreren enig i at det er viktig med en aktiv kommune for å få til en helhetlig strategi 
for et godt utbygget bredbåndsnett i hele kommunen?
2. Hvilke grep mener Ordføreren eventuelt er nødvendig for å få til dette?

1.Utbygging av bredbånd er en viktig forutsetning for at hovedmål i kommuneplanens 
samfunnsdel kan gjennomføres:

 Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv kommune i hjerte av Trøndelag.

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggerne.

I kommuneplanens samfunnsdel blir det også presisert at kommunen skal bidra til å bygge ut 
og sikre en god infrastruktur (herunder bredbånd) til kommunens innbyggere i en 
beredskapssammenheng.
Inderøy kommune har tidligere gjort politiske vedtak om organisering i bygdefiberprosjekt. 
Seinest gjennom vedtak i kommunestyre 25.06.2012, legges det tydelige føringer for 
eventuelle engasjementer fra Inderøy kommune i bygdefiberprosjekter. Dette vedtaket 
reflekterer en sterk kommunal ambisjon om å bidra til utbygging av bredbånd generelt og 
fiberbredbånd spesielt.
I budsjett og økonomiplan  2014 -2017  blir det presisert at: «Inderøy ønsker å være en ledende 
kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. Utbygging av bredbånd til alle 
grender må gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er en vesentlig forutsetning for 
utvikling av næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)».
I strategisk næringsplan presiseres det at Inderøy kommune ønsker å satse på infrastruktur 
blant annet i form av bredbåndutbygging. I næringsplanens handlingsdel står det at: «Fortsatt 
satsing på infrastruktur-tiltak i form av bredbåndutbygging» skal være et sentralt tiltak.

2. Fra 1. januar 2014 er innført en ny statlig ordning for bredbåndutbygging med Post- og 
teletilsynet som forvalter av tilskuddsordningen. Fra nå av er det kun kommuner eller 
fylkeskommuner som kan stå som søker/prosessleder til utbygging. Alle prosjekt som mottar 
støtte skal håndteres i samsvar med lov om offentlig anskaffelser.
Dette betyr i praksis at en større del av initiativ, planlegging og gjennomføring av bredbånd i 
ikke-kommersielle områder vil falle på kommunen.
På kort sikt vil kommunen følge opp de prosjekter som er på gang og som har vært under 
planlegging og hvor søknader allerede er fremmet under tidligere ordninger.  Dette gjelder 
prosjekter på Hustadlandet, Sundnesnesset, Stokkan og Framverran.
Når det gjelder videre utredning, planlegging og oppfølgning så vil det kreves økte 
administrative ressurser. Vi ser nå på muligheten for å inngå et nærmere samarbeid i Inn-



Trøndelagsregionen omkring ressurser. Dette vil bli tatt opp i første møterunde i administrative 
og politiske styringsgrupper for regionsamarbeidet.
Om samarbeidsforsøket ikke fører frem, vil ordføreren ta opp spørsmålet om å rekruttere 
kompetanse lokalt, som kan arbeide med en helhetlig plan for bredbåndutbygging og være 
motor i arbeidet med finansiering og gjennomføring. 

FO 4/14 Interpellasjon fra SV om familievikarordning

Behandling i Kommunestyret - 19.05.2014 

Interpellasjon fra Inderøy SV var lagt ved møteinnkallingen.
Siv Furunes la fram interpellasjonen på vegne av Inderøy SV.

Ordfører svarte:

Interpellanten har oversendt et forslag til votering ad familievikar, og ordfører har valgt å 
forstå interpellasjonen som et spørsmål knyttet til behovet for familievikar og hvordan dette 
kan organiseres.

Ordfører mener at det nok er et behov for praktisk hjelp, støtte og oppfølging i noen familier 
som opplever sykdom hos foreldre og/eller barn.  Vi vet fra forskning at det lønner seg å sette 
inn forebyggende tiltak, samt å avlaste og støtte foreldre som er i en presset og stresset 
situasjon. Dette kan på sikt avverge både sykmeldinger, familieoppløsning og ikke minst gi barn 
en trygg og god omsorg.

Fraværet fra skole til barn som sliter med angst/skolevegring starter tidlig, men blir mest synlig 
i ungdomsskolen. Dette kan forebygges gjennom en tidlig intervensjon i et samarbeid hjem, 
skole og helsestasjon.

Inderøy kommune har i dag avlastningstilbud til barn og unge, herunder hjemmeavlastning. 
Tilbudet, som er hjemlet i helse- og omsorgsloven, er rettet mot familier som har særlig 
tyngende omsorgsoppgaver knyttet til sine barn. Omsorgslønn tildeles de som har særlig 
tyngende omsorgsoppgaver. Terskelen for å kunne oppebære slik støtte vil være relativt høy.
Helsestasjon hadde i budsjettet for 2011 og 2012 kr 100.000 til innleie av hjemmekonsulent til 

barnefamilier.  Dette var timebasert hjelp med oppdrag i familier med små barn som 
opplevede fysisk og psykisk sykdom til foreldre.  Dette er av prioriteringsmessige grunner ikke 
videreført i budsjettene for 2013 og 2014.

Det vil være ulike oppfatninger av hvilke type ressurser som – fra kommunens side – med 
størst effekt kan settes inn for å avhjelpe utsatte familier.  Et generelt vikarordingstilbud kan 
vise seg å være utfordrende å avgrense og målrette.
Ordføreren vil likevel be om at det legges fram en faglig vurdering av hvordan kommunen på 
best mulig måte kan prioritere ytterligere satsing rettet mot barnefamilier.  Løsninger eller 
tilbud må eventuelt bygges rundt familiesenteret og helsestasjonen.


