
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 07.05.2014

Tidspunkt: 09:00  - 15.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Christina Wolan SP
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H
Lise Eriksen AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Leif Hjulstad SP Signar Tormod Berger AP
Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Otte Vatn SP
Harald Ness AP
Trond Bjørken AP

Merknader

Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Dessuten møtte:

Navn

Underskrifter:
Lise Eriksen og Petter Vesterås ble valgt til å underskrive protokollen sammen med ordfører.



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

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Lise Eriksen Petter Vesterås
ordfører

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 26/14 Temasaker: 1. Bredbånd 2. Den Gylne Omvei 3. Gjennomgang 
status arealplanarbeidet etter høring

PS 27/14 SAGA senter for fotografi AS - Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling

PS 28/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 29/14 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 26/14 Temasaker: 1. Bredbånd 2. Den Gylne Omvei 3. Gjennomgang status 
arealplanarbeidet etter høring

Behandling i Formannskapet - 07.05.2014 

1. Bredbånd
2. Den gylne Omvei
3. Gjennomgang status arealplan – arbeidet etter høring

Ordfører forslo at redegjørelsen tas til orientering.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 07.05.2014

Redegjørelsen tas til orientering.

PS 27/14 SAGA senter for fotografi AS - Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

1. SAGA senter for fotografi AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for 

servering i senterets serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda, under forutsetning av at 

høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

2. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon 

på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av 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 SAGA senter for 

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

og 3, øl, vin og brennevin.

5. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder.  

6. Som skjenkeareal godkjennes serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda.

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates fra kl. 10.00 – 01.00.

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

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 07.05.14 til og med 31.12.2015.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 06.05.2014 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 06.05.2014

1. SAGA senter for fotografi AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for 

servering i senterets serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda, under forutsetning av at 

høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

2. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon 

på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av 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 SAGA senter for 

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

og 3, øl, vin og brennevin.

5. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder.  

6. Som skjenkeareal godkjennes serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda.

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates fra kl. 10.00 – 01.00.

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

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 07.05.14 til og med 31.12.2015.

Behandling i Formannskapet - 07.05.2014 

Saksordfører:  Harald Ness

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk

Vedtak i Formannskapet - 07.05.2014

1. SAGA senter for fotografi AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for 

servering i senterets serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda, under forutsetning av at 

høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

2. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt 

dokumentasjon på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter 

vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av 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 SAGA senter 

for fotografi AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

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

5. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om

stedfortreder.  

6. Som skjenkeareal godkjennes serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 -

konferansesal, serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda.

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates fra kl. 10.00 – 01.00.

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

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 07.05.14 til og med 31.12.2015.

PS 28/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 07.05.2014 

Rådmannen orienterte om:
 Generelt om utlegging av saker

 IOKS-Innholdsprosjekt 3

 Bredbånd

 Sentrumsbygget i Mosvik

 Brudd i tarifforhandlingene

 Nytt styrevervregister i KS-regi

 Endringer i ledelse på administrativt enhetsnivå

 Inn-Trøndelagssamarbeidet

 Prosjekt- og regnskapsstatus

 Mint

 Gjennomgang av kommunens eierposisjoner

 Lensmyra

 Høringer

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 07.05.2014

Redegjørelsen tas til orientering

PS 29/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 07.05.2014 

Ordfører orienterte om:
 Diverse representantskapsmøter

 Inderøyvertprogrammet

 Kommunalkomiteen i Verran. Ordfører orienterte om kommunesammenslåingen.

 Differensiert arbeidsgiveravgift og behandlingen i ESA



 Informasjonskart – nye under produksjon og utsetting

 Inn-Trøndelagsregionen. Politisk styringsgruppemøte referert i hovedpunkt.

 Fylkesplanarbeidet og utredning av Stor-Trøndelag

 Grunnlovsjubileumsfeiringer

 Ungdomsrådets reise til Oslo

 Rusfritt ungdomsarrangement Kulturhuset

 Veteranarrangement 8. mai

 Russekamp 

 Politisk styringsgruppe i Inn-Trøndelagsregionen

 Nytt styringsdokument etter Snåsa sin inntreden under planlegging

Vara for Signar Berger i forhandlingsutvalget: Lise Eriksen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 07.05.2014

Redegjørelsen tas til orientering


