
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 16.06.2014

Tidspunkt: 08:30  -  10.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP 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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader

Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.  
I tillegg til ordfører ble Christina Wolan og Jostein Gjermstad valgt til å underskrive protokollen

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.

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Christina Wolan Jostein Gjermstad
ordfører

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 46/14 Flyndra AS - Kapitalstyrking

PS 47/14 Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. 
Rammeforutsetninger

PS 48/14 Tilskudd til utbygging av fiberbredbånd Sundnesnesset



Saker til behandling

PS 46/14 Flyndra AS - Kapitalstyrking

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
2. Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
3. Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
4. Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
5. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014 

Saksordfører:

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014

1. Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
2. Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
3. Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
4. Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
5. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 16.06.2014 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk

Innstilling i Formannskapet - 16.06.2014

1. Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
2. Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
3. Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
4. Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
5. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 47/14 Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Rådmannens forslag til vedtak:



1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 1,5 avdelings barnehage på Sandvollan

2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk – også for utnyttelse av nåværende nybygg.

3. Den økonomiske planleggingsrammen settes til 10 mill. kroner.  

4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med 
revisjon av budsjett og økonomiplan høsten 2014.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014 

Saksordfører: Trond Bjørken

Arne B. Rannem  la fra følgende forslag:

1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan

2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.

3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis 
dialog med enkeltbedrifter. 

4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med 
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

Avstemming

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014

1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan

2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.

3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis 
dialog med enkeltbedrifter. 

4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med 
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

Behandling i Formannskapet - 16.06.2014 

Saksordfører: Christina Wolan

Avstemming

Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk



Innstilling i Formannskapet - 16.06.2014

1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan

2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.

3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis 
dialog med enkeltbedrifter. 

4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med 
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

PS 48/14 Tilskudd til utbygging av fiberbredbånd Sundnesnesset

Rådmannens forslag til vedtak:

Bygdefiber Sundnesnesset tildeles et tilskudd på kr. 400.000,- 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. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfond – Inderøy 2020.

Behandling i Formannskapet - 04.06.2014 

Saksbehandler:  Trine Berg Fines

Signar Berger tok opp spørsmålet sin habilitet.
Møtet fant Signar Berger inhabil etter fv. § 6 2.avsnitt.

Leif Hjulstad la fram forslag om å utsette saken til neste møte.

Avstemming

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 04.06.2014

Saken utsettes til neste møte.

Behandling i Formannskapet - 16.06.2014 

Saksordfører: Trine Berg Fines

Signar Berger tok opp spørsmålet om sin habilitet.
Møtet fant Signar Berger inhabil etter fv. § 6 2.avsnitt.



Avstemming

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet - 16.06.2014

Bygdefiber Sundnesnesset tildeles et tilskudd på kr. 400.000,- 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. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfond – Inderøy 2020.


