
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen

Dato: 18.02.2009

Tidspunkt: 08:30  -  13:00 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Eva Pauline Hedegart SP
Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP
Margareth Halle SV Terje Arnevik H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Ida Stuberg SP Laila Roel AP
Leif Hjulstad SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Bjarne Kvistad AP
Anders Vatn V

Merknader

Dessuten møtte: Arealplanl. Pål Gauteplass, Kultursekr. Kåre Bjerkan

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen
Marit Myrhaug

Kommunalsjef skole 
og barnehage
Kommunalsjef helse  
og sosial



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad Margareth Halle  Anders Vatn

Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling
PS 7/09 Krise(tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov 

kommunal infrastruktur.

PS 8/09 Nessjordet - Forhandling om tomtesalg.

PS 9/09 Temasak: Kulturplan – betraktninger ang. arbeidet av planen
PS 10/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 11/09 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 7/09 Krise(tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det bevilges 3,907 mill. kroner –  ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært 
vedlikehold av kommunale bygg. 

2. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke –
eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.

3. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de prinsipper 
som er redegjort for i saken.

Behandling i Formannskapet - 18.02.2009 :

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.02.2009

4. Det bevilges 3,907 mill. kroner –  ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært 
vedlikehold av kommunale bygg. 

5. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke –
eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.

6. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de 
prinsipper som er redegjort for i saken.

PS 8/09 Nessjordet - Forhandling om tomtesalg.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger om tomtesalg /utbygging av Nessjordet 
på bakgrunn av den gjennomførte utbyggingskonkurransen. Eventuell avtale skal 
godkjennes av formannskapet.

2. Rv. 755 gjennom Straumen sentrum forutsettes prioritert i Nasjonal Transportplan 
eventuelt i forbindelse med ekstraordinære krisemidler.  Dette omfatter 



trafikksikkerhets- og estetisk oppgradering av strekningen fra Straumbrua til 
Shellstasjon, og nyanleggene tilknyttet riksvegen som følge av utbygging på Nessjordet. 

3. Det forutsettes at fylkeskommunen bidrar med stedsutviklingsmidler – og eventuelt 
andre Regionale Utviklingsmidler – til realisering av Ness-prosjektet.

Behandling i Formannskapet - 18.02.2009:

Pål Gauteplass orienterte og gikk gjennom skisse for Nessjordet.  Møtet var lukke under 
orienteringen.
Ordføreren foreslo slikt pkt. 1:

Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger om tomtesalg /utbygging av 
Nessjordet på bakgrunn av den gjennomførte utbyggingskonkurransen og forutsatt 
premiert forslag.  Eventuell avtale skal godkjennes av formannskapet.

Avstemming:
Ordførerens forslag til nytt pkt. 1 og rådmannens forslag til pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.02.2009:
4. Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger om tomtesalg /utbygging av 

Nessjordet på bakgrunn av den gjennomførte utbyggingskonkurransen og forutsatt 
premiert forslag. Eventuell avtale skal godkjennes av formannskapet.

5. Rv. 755 gjennom Straumen sentrum forutsettes prioritert i Nasjonal Transportplan 
eventuelt i forbindelse med ekstraordinære krisemidler.  Dette omfatter 
trafikksikkerhets- og estetisk oppgradering av strekningen fra Straumbrua til 
Shellstasjon, og nyanleggene tilknyttet riksvegen som følge av utbygging på 
Nessjordet. 

6. Det forutsettes at fylkeskommunen bidrar med stedsutviklingsmidler – og eventuelt 
andre Regionale Utviklingsmidler – til realisering av Ness-prosjektet.

PS 9/09 Temasak

Behandling i Formannskapet - 18.02.2009 :
Kultursekretær Kåre Bjerkan orienterte om kulturplanen og betraktninger ang. arbeidet med 
planen.
Arbeidet videre med planen ble grundig diskutert og formannskapet ba om å få seg forelagt sak 
om fornying av kulturplanen i neste møte.

Avstemming:
Enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 18.02.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 10/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Harald Ness fratrådte møtet.

Behandling i Formannskapet - 18.02.2009 :
Rådmannens skriftlige orientering februar 2009 ble delt ut i gruppemøter.

Møteprotokoller for møter i Hovedutvalg Natur/Planutvalg og Hovedutvalg Folk den 16.02. og 
17.02. ble delt ut i møtet.

Kommunal Gjeld AS v/Einar Bangstad orienterte om bl.a. Finansreglement, Ny finansforskrift,  
Forventet flytende rente m.m.

Rådmannen orienterte om
- skisse til utviklingsplan/disposisjonsplan Venna, utviklet av arkitektkontoret Letnes.  

Rådmannen finner det nødvendig å utvide området for reguleringsplan Øvre Venna til 
også å omfatte Nedre Venna.

- INVEST og arbeidet med DMS og framtidig helsekommunemodell.
- Sykefraværet.

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.02.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 11/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 18.02.2009 :
Ordføreren orienterte om
-Arbeidet i INVEST, 

- DMS/helsekommune – pilotkommune,
- Lokalisering av økonomifunksjonen.
- Politisk samling/formannskapene 4. Juni i Verran.
- Næringssamarbeid INVEST
-  ”              Innherredsprogrammet.
- Kunst i Nord-Trøndelag/Nils Aas Kunstverksted

-Skoledebatt – temamøte i Kommunestyret.
-Temamøte på kvalitet i helse og omsorg, kommunestyrets temamøte 31.08.09
-Kulturminneåret

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.02.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.


