
Inderøy kommune

Møteprotokoll
Utvalg: Formannskapet
Møtested: 3. etg., Inderøyheimen

Dato: 01.12.2008

Tidspunkt: 08:30  -  14:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
Eva Pauline Hedegart SP Leif Hjulstad SP
Laila Roel AP Jostein Gjermstad FRP
Terje Arnevik H Margareth Halle SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Harald Ness AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Bjarne Kvistad AP

Merknader
Referatsak nr 1/08: Saken ble diskutert og det ble enighet å videreføre den praksis som er 
brukt tidligere.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jon Arve Hollekim
Finn Madsen
Kirsten Skjervold Letnes
Kåre Bjerkan
Solbjørg Kirknes
Berit Slåttnes Aune

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad Ida Stuberg Margareth Halle



Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 98/08 Invitasjon til avtale mellom Inderøy kommune og Norsk 
Kulturarv

PS 99/08 Kunst i Nord-Trøndelag - Søknad om tilskott til 
utviklingsprosjekt

PS 100/08 Innherredsprogrammet - videreføring. Finansiering fra Inderøy 
kommune

PS 101/08 Innherred Interkommunale Legevakt IKS - revidering av 
selskapsavtale

PS 102/08 Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 - 2012
PS 103/08 Revisjon av reglement for finansforvaltning

PS 104/08 Instruks for rådmannen
PS 105/08 Intensjonsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune om 

det 13-årige læringsløpet

PS 106/08 Prosjekt om samferdselsutfordringer strekningen Steinkjer-
Stjørdal - bevilgning av midler til gjennomføring av 
forprosjekt.

Referatsaker
RS 1/08 Forespørsel om støtte til Kirkens Nødhjels arbeid - Kamp mot 

kolera i Kongo



Saker til behandling

PS 98/08 Invitasjon til avtale mellom Inderøy kommune og Norsk Kulturarv

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune inngår avtale med Norsk Kulturarv om samarbeid i samsvar med 

vedlegg.
2. Kommunens kostnader til samarbeidsavgift kr 6000 pr år innarbeides i budsjett.  

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008
1. Inderøy kommune inngår avtale med Norsk Kulturarv om samarbeid i samsvar med 

vedlegg.
2. Kommunens kostnader til samarbeidsavgift kr 6000 pr år innarbeides i budsjett.

PS 99/08 Kunst i Nord-Trøndelag - Søknad om tilskott til utviklingsprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy bevilger kr 13.920 til ”Kunst i Nord-Trøndelag”. Tilskuddet innarbeides i 

budsjettet for 2009.
2. Det forutsettes at de øvrige kommuner deltar i samsvar med fordeling i søknad.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008
1. Inderøy bevilger kr 13.920 til ”Kunst i Nord-Trøndelag”. Tilskuddet innarbeides i 

budsjettet for 2009.
2. Det forutsettes at de øvrige kommuner deltar i samsvar med fordeling i søknad.



PS 100/08 Innherredsprogrammet - videreføring. Finansiering fra Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune støtter en videreføring av Innherredsprogrammet for perioden 2008 –

2009 med kr 186.000. Dette utgjør 20 % av en total tildeling på kr 930.000 fra Invest-
kommunene Verran, Steinkjer og Inderøy.

2. Inderøy kommunes andel på kr 186.000 finansieres over Inderøy kommunes 
næringsfond. 

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008
1. Inderøy kommune støtter en videreføring av Innherredsprogrammet for perioden 2008 

–2009 med kr 186.000. Dette utgjør 20 % av en total tildeling på kr 930.000 fra 
Investkommunene Verran, Steinkjer og Inderøy.

2. Inderøy kommunes andel på kr 186.000 finansieres over Inderøy kommunes 
næringsfond.

PS 101/08 Innherred Interkommunale Legevakt IKS - revidering av selskapsavtale

Rådmannens forslag til vedtak
1. Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS med endringer

godkjennes.
2. Mosvik kommune innlemmes som deltaker i IIL IKS.
3. Mosvik må ved inntreden betale for helårs deltagelse i IIL IKS, uavhengig av 

inntredelsesdato.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 01.12.2008
1. Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS med endringer 

godkjennes.
2. Mosvik kommune innlemmes som deltaker i IIL IKS.
3. Mosvik må ved inntreden betale for helårs deltagelse i IIL IKS, uavhengig av 

inntredelsesdato



PS 102/08 Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 - 2012

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommunes budsjett for 2009 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag av 6. 

november 2008 med følgende endringer:

2. Budsjettet vedtas som nettobudsjett for følgende områder:
1.10 Fellesområder
1.11  Politisk organisasjon med mer
1.12 - 1.14 Administrasjon og kultur
1.31 - 1.34 Helse og sosial
1.40 - 1.41 Skole og barnehage med mer
1.51, 1.55 Kommunalteknikk, Plan og næring
1.52 Vann og avløp

3. Rådmannen disponerer tilleggsbevilgninger som er avsatt til lønnsøkninger i henhold til 
resultater fra sentrale og/eller lokale forhandlinger etter Hovedavtalen.

4. Det opptas lån til investeringsformål i samsvar med budsjett 2008 på inntil kr. 28.510.000 
som følger:

5 år 10 år 40 år 50 år
IKT 1.000.000
Kontorbygg 5.000.000
Sandvollan skole 2.000.000
Kulturcampus/videreg. skole 1.500.000
Utbedring etter brannsyn 1.500.000
Annen HMS, byggningsmessig 1.000.000
Tilrettelegging boligtomter 1.000.000
Næss-prosjektet, Straumen 10.000.000
Nytt kartgrunnlag 110.000
GPS-utstyr 200.000
Opprustingkommuneveier 3.000.000
Gangveg Årfallet 200.000
Trafikk/parkering Kulturhuset 1.000.000
Ledningsnett og høydebasseng 1.000.000
Sum 1.110.000 200.000 22.200.00. 5.000.000

5. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det 
skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og 
forskuddsskatt for inntektsåret 2009.  Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt 
være 9 %.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2009 utskriving av 
eiendomsskatt i hele kommunen.

Eiendomsskattesatsen er 2 promille.

For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvikrsomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

Fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 vedtas i egen sak. 



Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

7. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2009 
slik det fremgår av prislisten vedlagt budsjettet.  Kommunale avgifter og gebyrer som 
fastsettes ved forskrift, fremmes som egen sak i den grad det er nødvendig.

8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenestelovens § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000.  
Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000.  Eventuelle garantier som innfris, 
utgiftsføres Økonomisk sosialhjelp.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 
Søknad om tilskudd fra Nils Aas Kunstverksted datert 19.11.2008 ble delt u i møtet.

H v/Terje Arnevik foreslo: 
1.84 Eiendomsskatt reduseres med kr 2.900.000,- fra kr 2.900.000,- til kr 0,- i 2009.
1.91  Rentekostnader, reduseres med 0,9 mill fra kr 12.073.000 til kr 11.173.000.
1.92 Avdrag reduseres med 2 mill fra kr 13.023.000 til kr 11.023.000.

Fellesforslag fra H og Sp/v/Hjulstad foreslo:

Fremlagte forslag til budsjett 2009 og økonomiplan for perioden 2009-2012 vedtas med 
følgende endringer i driftsbudsjettet.

Område Sum Kommentar
Kvalitetskommuneprosjektet + kr 200.000 Brukes som prosjektmidler hvor rådmannen har 

tildelingsrett
Flyndra Vekst AS + kr 100.000
Kreftsykepleier + kr 100.000 20% stilling
Kulturkapitlet + kr 300.000 Fordeling fremmes som sak i februar
Politisk virksomhet + kr 70.000 I følge rådmannens tilleggsliste
Økt godtgjørelse 
varaordfører

+ kr 20.000

Ungdomsråd + kr 10.000
e@ + kr 50.000
Renteutgifter redusert -kr 500.000
Redusert tilleggsbevilgninger -kr 300.000
Økning kirken + kr 230.000
Pleie og omsorg + kr 120.000
Hjem og arbeid + kr 40.000
Redusert brannvern -kr 90.000
Avsetninger -kr 350.000



Hovedutvalg Naturs forslag til revidering av plan for kommunale veger 2010-2013 oversendes 
administrasjonen. Intensjonen i forslaget bakes inn i tekstdelen i budsjett m/økonomiplan 2009-
2012 under pkt. 8.6 Veger/gater og pkt. 9.6 Enhetsbudsjettene – kommentarer, 1.56 
Samferdsel/Teknisk drift.

En ber administrasjonen om å utrede behov for trygghetsalarmer for hjemmeværende 
minstepensjonister som ikke har hjemmetjeneste fra kommunen. En ber også om at det foretas 
en økonomisk vurdering av hva dette koster kommunen.

SV v/Margareth Halle
Fører tilbake 1.000.000. i stedet for 1.370.
- i  rådmannens budsjettforslag vises til 6.5 avsetn fond/investeringer

370.000

Redusere vegopprustningstiltak fra 1.000.000 til 310.000
- I rådmannens budsjettforslag avsettes det 1 mill til egenfinansiering av 

vegopprustningstiltak.

690.000

SUM 1.060.000
7.10 Skole
Rammene økes med 1% fra 2009

600.000

6.9 Kultur
Øremerket til arbeid for å tilrettelegge for at alle barn og unge får en fullverdig 
fritid, bla gjennom

- Idrett/mosjon
- Barne og ungdomsarbeid
- Overf. Til idrettslagene, tilrettelegging barn og unge

200.000

1.14 Kultur 150.000
Jobbtilbud for unge 100.000
Tilskudd til Småbøndenes folkehøgskole i Guatemala 10.000
SUM 1.060.000

Avstemming
Høyres forslag falt med 2 mot 7 stemmer.

SVs forslag  falt med 1 mot 8 stemmer.

Fellesforslaget fra Høyre og Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 01.12.2008
1. Inderøy kommunes budsjett for 2009 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag av 6.

november 2008 med følgende endringer:

Område Sum Kommentar
Kvalitetskommuneprosjektet + kr 200.000 Brukes som prosjektmidler hvor rådmannen 

har tildelingsrett
Flyndra Vekst AS + kr 100.000
Kreftsykepleier + kr 100.000 20% stilling
Kulturkapitlet + kr 300.000 Fordeling fremmes som sak i februar
Politisk virksomhet + kr 70.000 I følge rådmannens tilleggsliste
Økt godtgjørelse 
varaordfører

+ kr 20.000

Ungdomsråd + kr 10.000
e@ + kr 50.000



Renteutgifter redusert -kr 500.000
Redusert 
tilleggsbevilgninger

-kr 300.000

Økning kirken + kr 230.000
Pleie og omsorg + kr 120.000
Hjem og arbeid + kr 40.000
Redusert brannvern -kr 90.000
Avsetninger -kr 350.000

Hovedutvalg Naturs forslag til revidering av plan for kommunale veger 2010-2013 
oversendes administrasjonen. Intensjonen i forslaget bakes inn i tekstdelen i budsjett 
m/økonomiplan 2009-2012 under pkt. 8.6 Veger/gater og pkt. 9.6 Enhetsbudsjettene –
kommentarer, 1.56 Samferdsel/Teknisk drift.

En ber administrasjonen om å utrede behov for trygghetsalarmer for hjemmeværende 
minstepensjonister som ikke har hjemmetjeneste fra kommunen. En ber også om at 
det foretas en økonomisk vurdering av hva dette koster kommunen.

2. Budsjettet vedtas som nettobudsjett for følgende områder:
1.10 Fellesområder
1.11  Politisk organisasjon med mer
1.12 - 1.14 Administrasjon og kultur
1.31 - 1.34 Helse og sosial
1.40 - 1.41 Skole og barnehage med mer
1.51, 1.55 Kommunalteknikk, Plan og næring
1.52 Vann og avløp

3. Rådmannen disponerer tilleggsbevilgninger som er avsatt til lønnsøkninger i henhold til 
resultater fra sentrale og/eller lokale forhandlinger etter Hovedavtalen.

4. Det opptas lån til investeringsformål i samsvar med budsjett 2008 på inntil kr. 28.510.000 
som følger:

5 år 10 år 40 år 50 år
IKT 1.000.000
Kontorbygg 5.000.000
Sandvollan skole 2.000.000
Kulturcampus/videreg. skole 1.500.000
Utbedring etter brannsyn 1.500.000
Annen HMS, byggningsmessig 1.000.000
Tilrettelegging boligtomter 1.000.000
Næss-prosjektet, Straumen 10.000.000
Nytt kartgrunnlag 110.000
GPS-utstyr 200.000
Opprustingkommuneveier 3.000.000
Gangveg Årfallet 200.000
Trafikk/parkering Kulturhuset 1.000.000
Ledningsnett og høydebasseng 1.000.000
Sum 1.110.000 200.000 22.200.00 5.000.000
5. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det 

skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og 
forskuddsskatt for inntektsåret 2009. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt 
være 9 %.



6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2009 utskriving av 
eiendomsskatt i hele kommunen.
Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvikrsomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
Fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 vedtas i egen sak.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

7. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2009 
slik det fremgår av prislisten vedlagt budsjettet. Kommunale avgifter og gebyrer som 
fastsettes ved forskrift, fremmes som egen sak i den grad det er nødvendig.

8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i 
henhold til sosialtjenestelovens § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr 50.000. 
Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000. Eventuelle garantier som innfris, 
utgiftsføres Økonomisk sosialhjelp.

PS 103/08 Revisjon av reglement for finansforvaltning

Arbeidsgruppas forslag til vedtak
1. Nåværende finansreglement oppheves.
2. Utkast til nytt finansreglement for Inderøy kommune vedtas.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 
Nytt revidert forslag til Finansreglement datert 01.12.08 ble delt ut i møtet.

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 01.12.2008
1. Nåværende finansreglement oppheves.
2. Utkast til nytt finansreglement for Inderøy kommune datert 01.12.08 vedtas.

PS 104/08 Instruks for rådmannen
Arbeidsgruppens forslag:

1. Nåværende instruks for rådmannen oppheves.
2. Utkast til ny instruks for rådmannen i Inderøy kommune vedtas.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 01.12.2008
1. Nåværende instruks for rådmannen oppheves.
2. Utkast til ny instruks for rådmannen i Inderøy kommune vedtas.

PS 105/08 Intensjonsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune om det 13-årige 
læringsløpet

Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune slutter seg til inngått avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
KS i Nord-Trøndelag.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008
Inderøy kommune slutter seg til inngått avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
KS i Nord-Trøndelag

PS 106/08 Prosjekt om samferdselsutfordringer strekningen Steinkjer-Stjørdal -
bevilgning av midler til gjennomføring av forprosjekt.

Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune slutter seg til prosjektutredningen og bevilger kr 15.000,- til prosjektet.
Bevilgningen dekkes over kap. 1.09, Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008 

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008
Inderøy kommune slutter seg til prosjektutredningen og bevilger kr 15.000,- til prosjektet. 
Bevilgningen dekkes over kap. 1.09, Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon.



Referatsaker

RS 1/08 Forespørsel om støtte til Kirkens Nødhjels arbeid - Kamp mot kolera i Kongo


