
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen

Dato: 22.04.2009

Tidspunkt: 08:30  -  12:30

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP
Margareth Halle SV

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

Merknader: Etter møtet var det befaring ved Flyndra og Sundsøya Eiendom.

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.

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad Ida Stuberg  Bjarne Kvistad



Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 18/09 Regnskapsrapport pr. 31.03.09
PS 19/09 Søknad om skjønnsmidler

PS 20/09 Sundsnesset Velforening.  Søknad om støtte til 
opparbeiding/overtakelse av tidevannsti.

PS 21/09 SANOK - avtale miljøsamarbeid.  Ettersendes.
PS 22/09 Temasak:  Folkevalgtopplæringen – evaluering.

PS 23/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
PS 24/09 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 18/09 Regnskapsrapport pr. 31.03.09

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.09 til orientering.

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009: 

Saken utsettes.  Saken behandles av formannskapet i forkant av kommunestyremøte den 
04.05.09.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009:
Saken utsettes.  Saken behandles av formannskapet i forkant av kommunestyremøte den 
04.05.09.

PS 19/09 Søknad om skjønnsmidler

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd (skjønnsmidler) 

til omstillingstiltak/prosjekter i samsvar med spesifikasjon i denne sak. 

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009
Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd (skjønnsmidler) 

til omstillingstiltak/prosjekter i samsvar med spesifikasjon i denne sak. 



PS 20/09 Sundsnesset Velforening.  Søknad om støtte til opparbeiding/overtakelse av 
tidevannsti.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil 
kr.30. 000,- til Sundsnesset Velforening til opparbeiding av parkeringsplass mv i
forbindelse med etablering av tidevannsti. Tilskuddet skal benyttes til fullfinansiering av 
direkte kostnader for anlegget. ( dekker ikke egeninnsats)

2. Budsjettet endres slik:
a. Ansvar 103 ”Fellesområde – fellesområde tileggsbevilgninger” reduseres med 

kr. 30.000,-
b. Ansvar 550 ”Næring og plan” økes med kr. 30.000,-.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009:
1. Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil 

kr.30. 000,- til Sundsnesset Velforening til opparbeiding av parkeringsplass mv i 
forbindelse med etablering av tidevannsti. Tilskuddet skal benyttes til fullfinansiering av 
direkte kostnader for anlegget. ( dekker ikke egeninnsats)

2. Budsjettet endres slik:
a. Ansvar 103 ”Fellesområde – fellesområde tileggsbevilgninger” reduseres med 

kr. 30.000,-
b. Ansvar 550 ”Næring og plan” økes med kr. 30.000,-.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

PS 21/09 SANOK - avtale miljøsamarbeid.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gjennomfører partnerskapet med Sanok vedrørende gjennomføring av et 2-
årig miljøprosjekt, jfr. tidligere vedtatt intensjonsavtale.

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009: 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009:
Inderøy kommune gjennomfører partnerskapet med Sanok vedrørende gjennomføring av et 2-
årig miljøprosjekt, jfr. tidligere vedtatt intensjonsavtale.

PS 22/09 Temasak

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009:

Evaluering av folkevalgtopplæringen:
Ordføreren redegjorde om evaluering av folkevalgtopplæringen.
Faglig oppdatering tas i hovedutvalgsmøtene og formannskapet i form av temasaker.
Møteform, møteledelse, befaringer, saksframstillinger, dialog med administrasjonen, fremme 
nye saker, m.v., ble diskutert.

Evaluering av styringsmodellen:
Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på styringsmodellen, ev. ny modell.  Dette arbeidet 
må være ferdig i god tid før kommunestyrevalget 2011, senest ved utgangen av 2010.

Evaluering av arbeidsmåte tas igjen om ca. ett år.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 23/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009 :

Rådmannens skriftlige orientering april 2009 ble lagt fram i gruppemøter og sendt på e-post.

Skriv datert 01.04.09 fra KS vedr. KS’ arbeid med ny helsereform: Behov for en kraftfull og 
likeverdig kommunehelsetjeneste ble lagt fram i møtet.

Rådmannen orienterte om
- Distriktsmedisinsk senter (DMS) – informasjon og analyse fra kommunene.
- Utbyggingen på Næssjordet.  Den politiske styringsgruppens mandat utvides til også å 

følge de større utbyggingsprosjekt; nytt administrasjonsbygg, utbygging av kulturhuset, 
videregående skole.



Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009
Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 24/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 22.04.2009 :

Ordføreren orienterte om
- INVEST – framdrifta i DMS (Distriktsmedisinsk senter)
- INVEST – felles formannskapsmøte i Verran den 04.06.09
- Fremtidig kommunesamarbeid Mosvik kommune, henvendelse fra Mosvik
- Utbygging Sandvollan skole/samfunnshus
- Generalforsamlinger i april; Innherred Renovasjon, Inn-Trøndelag Brannvesen mfl., 
- Innherred Legevakt
- RUP-møte 11.05.09.
- Besøk av den nye biskopen og kommunene i Nord-Innherad prosti den 07.04.09.
- Mustrøparken – stiftelse av venneforening.
- Nils Aas Kunstverksted konsolideres i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
- Straumens Dag den 6. Juni – kommunens deltakelse.
- Inderøytreff  - ev. gjentakelse i 2010  
- Romjulstreff
- Flyndra Vekst
- Sundsøya Eiendom
- Internasjonal ungdomsleir på Sund 3.-9.august.  Skriv dat. 23.03.09 fra Sund 

Fokehøgskole samt e-post dat. 22.04.09.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 22.04.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.


