
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell

Dato: 18.03.2009

Tidspunkt: 08:30  - 12:30 

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

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Per Ørjan Hansen SP
Anders Vatn V

Merknader: Inderøy Kulturhus v/daglig leder Bård Aarnes, presenterte kulturhusets 
kulturpolitiske virkemidler, jfr. avtale.

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Finn Madsen Kommunalsjef
Marit Myrhaug Kommunalsjef



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
 Ole Tronstad  Per Ørjan Hansen  Margareth Halle

Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 12/09 Fremtidig organisering og lokalisering av økonomitjenestene i 
INVEST

PS 13/09 Etablering av nytt "Invest Næringsfond".
PS 14/09 Kulturplan 2010 - 2022 - oppstart av planarbeid

PS 15/09 Temasak: Utbyggingen og detaljplanleggingen av Næssjordet 
PS 16/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 17/09 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 12/09 Fremtidig organisering og lokalisering av økonomitjenestene i INVEST

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter  om
vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og 
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.

2. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med Inderøy kommune som 
vertskommune. 

3. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens 
stedfortreder.

4. Ca 17 årsverk  innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy 
kommune.

5. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en 
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.

6. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012  -  ved uendret oppgavenivå og 
oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter.  I den grad 
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten 
oppsigelser.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 12.03.2009 :

Omforent forslag til nytt pkt. 7:
Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Arbeidsmiljøutvalgets forslag til nytt pkt. 7, enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 12.03.2009
1. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter  om

vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran 
og Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.

2. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med Inderøy kommune som 
vertskommune. 

3. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges 
rådmannens stedfortreder.

4. Ca 17 årsverk  innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy 
kommune.



5. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en 
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.

6. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012  -  ved uendret 
oppgavenivå og oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto 
driftsutgifter.  I den grad bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, 
skal dette skje uten oppsigelser.

7. Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.03.2009:

Rådmannen foreslo slik endring i pkt. 2 i forslag til vedtak:
Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.

Rådmannen foreslo §§ 3, 10 og 13 til å lyde:
§ 3.  Vertskommune.
Inderøy kommune skal være vertskommune fra 01.09.2010.

§ 10. Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen.
Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtalen fordeles prosentvis etter 
innbyggertall i hver deltakerkommune pr. 01.01. hvert år.

§ 13. Ikrafttredelse.

Ordføreren foreslo at Arbeidsmiljøutvalgets forslag til nytt pkt. 7 tas med i forslag til vedtak, 
som lyder:
Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer, samt ordførerens forslag til nytt pkt. 7, enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 18.03.2009:
1. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter  om 

vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og 
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.

2. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.

3. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens 
stedfortreder.

4. Ca 17 årsverk  innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy 
kommune.

5. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en 
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.



6. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012  -  ved uendret oppgavenivå 
og oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter.  I den grad 
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten 
oppsigelser.

7. Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009: 

Rådmannen foreslo slik endring i pkt. 2 i forslag til vedtak:
Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.

Rådmannen foreslo §§ 3, 10 og 13 til å lyde:
§ 3.  Vertskommune.
Inderøy kommune skal være vertskommune fra 01.09.2010.

§ 10. Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen.
Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtalen fordeles prosentvis etter 
innbyggertall i hver deltakerkommune pr. 01.01. hvert år.

§ 13. Ikrafttredelse.

Ordføreren foreslo at Arbeidsmiljøutvalgets forslag til nytt pkt. 7 tas med i forslag til vedtak, 
som lyder:
Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer, samt ordførerens forslag til nytt pkt. 7, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.03.2009:
1. Inderøy kommune godkjenner forslaget til avtale med vedtekter  om 

vertskommunesamarbeid innenfor økonomifunksjonen i kommunene Inderøy, Verran og 
Steinkjer. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 2007.

2. Samarbeidet organiseres etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.2010.. 

3. Som medlem til styret velges rådmannen. Som varamedlem til styret velges rådmannens 
stedfortreder.

4. Ca 17 årsverk  innenfor dagens felles økonomienhet i Invest overføres til Inderøy 
kommune.

5. Samarbeidet finansieres gjennom tilskudd fra hver av kommunene etter en 
fordelingsnøkkel basert på fordelingen av folketallet.



6. Det forutsettes at INVEST Økonomi innen utgangen av 2012  -  ved uendret oppgavenivå og 
oppgavesammensetning - dokumenterer reduksjon i netto driftsutgifter.  I den grad 
bemanningsreduksjoner er nødvendige for å realisere dette, skal dette skje uten 
oppsigelser.

7. Det forutsettes at ansattes behov for informasjon om prosessen ivaretas.

PS 13/09 Etablering av nytt "Invest Næringsfond".

Rådmannens forslag til vedtak:

Invest Næringsfond etableres med en fondskapital på 1,327 mill. kroner og med vedtekter som 
vedlagt denne sak. 

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009: 

Ordføreren foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Ordningen evalueres årlig.

Avstemming:
Rådmannens forslag med ordførerens tillegg enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.03.2009:
Invest Næringsfond etableres med en fondskapital på 1,327 mill. kroner og med vedtekter 
som vedlagt denne sak. 

Ordningen evalueres årlig.

PS 14/09 Kulturplan 2010 - 2022 - oppstart av planarbeid

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune starter arbeidet med Kulturplan 2010-2022 i samsvar med vedlagte prosjektplan.
2. Formannskapet er styringsgruppe for planarbeidet.
3. Rådmannen oppnevner prosjektgruppe og referansegruppe.
4. Delprosjekt 1 Idrettsplan igangsettes snarest. Idrettsrådet utgjør referansegruppe.

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 18.03.2009:
5. Inderøy kommune starter arbeidet med Kulturplan 2010-2022 i samsvar med vedlagte prosjektplan.
6. Formannskapet er styringsgruppe for planarbeidet.
7. Rådmannen oppnevner prosjektgruppe og referansegruppe.
8. Delprosjekt 1 Idrettsplan igangsettes snarest. Idrettsrådet utgjør referansegruppe.

PS 15/09 Temasak

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009: 

Utbyggerne, arkitektfirma Letnes, byggmester Grande, hadde en presentasjon av 
konkurransebidrag, utbyggings- og detaljplanleggingen av Næssjordet.

Avstemming:

Redegjørelsen tatt til orientering.

Vedtak i Formannskapet - 18.03.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 16/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009:

Rådmannens skriftlige orientering mars 2009 ble delt ut i gruppemøter.

Rådmannen orienterte i møtet om
- Regnskapet 2008
- Årsmelding 2008
- Virksomhetsplan

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.03.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 17/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 18.03.2009:
Ordføreren orienterte om
- Inderøy v.g.skole, opptak høsten 2009.
- Inderøy Røde Kors – Døråpneren
- Mosvik 2010 – kommunesamarbeid.
- SANOK – samarbeidskommune i Polen.
- Inderøy ungdomsskole søker om å bli MOT-skole.
- Folkevalgtopplæringen

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.03.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.


