
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Inderøy kommunestyre
Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus

Dato: 22.06.2009

Tidspunkt: 18:00  -  21.30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
Eva Pauline Hedegart SP Leif Hjulstad SP
Anita Axelsson SP Sivert Bragstad Rannem SP
Ingrid Melhus SP Håvard Okkenhaug SP
Kjetil Helgesen SP Svein Jørum AP
Bente Kvam AP Laila Roel AP
Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness AP
Olav Holmen AP Bjarne Kvistad AP
Jostein Gjermstad FRP Ståle Berg FRP
Willy Pettersen H Terje Arnevik H
Siren Tvedt H Maria Aune KRF
Anders Vatn møtte ikke. V Margareth Halle SV
Tore Huseth SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Per Ørjan Hansen SP Christina Wolan SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Ragnar Nossum SP
Kirsti Grøtan SP

Merknader: Før møtets start var det åpning av Inderøysommerutstillingen og utdeling av 
Oline Hallseths legat til Camilla Stenhoff Vist.

 



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 Leif Hjulstad Laila Roel

Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

PS 8/09 Regnskap 2008

PS 9/09 Årsrapport 2008
PS 10/09 Hovedrevisjon budsjett 2009

PS 11/09 Strateginotat økonomi.
PS 12/09 Avtale om kommunal overtagelse av Gangstadhaugen II / Valg 

av utbyggingsområde på Sandvollan

PS 13/09 Utbygging Sandvollan skole

PS 14/09 Økonomireglementet - revidering
PS 15/09 Delegasjon etter lov om planlegging og byggesaksbehandling 

av 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven) (plandelen)

PS 16/09 Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i 
valgåret ved Kommunestyrevalget 2011

PS 17/09 Referatsaker

PS 8/09 Regnskap 2008

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009

Inderøy kommunes årsregnskap m/årsberetning for 2008 godkjennes.



Merinntekt i investeringsregnskapet, kr. 280.478,69 avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Jostein Gjermstad foreslo slikt tillegg:
Inderøy Fremskrittsparti foreslår å bruke ca. 50’ av mindreforbruket av investeringsregnskapet til å 
halvere kostnadene for Inderøys brukere av trygghetsalarmer.  Å tilby billig bruk av trygghetsalarmer 
kan få våre eldre til å føle større sikkerhet ved å kunne bo lengre i egen bolig.

Avstemming:

Formannskapets innstilling: 24 stemmer
Gjermstad sitt forslag: 2 stemmer.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009
Inderøy kommunes årsregnskap m/årsberetning for 2008 godkjennes.

Merinntekt i investeringsregnskapet, kr. 280.478,69 avsettes til disposisjonsfond.

PS 9/09 Årsrapport 2008

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009:

Følgende skriv ble framlagt i møtet:

En komplettering til Årsmeldingen.
Redegjørelse for likestilling – årsberetning 2008 – 16.06.09.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009

Rådmannens forslag til årsrapport godkjennes.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Følgende skriv ble framlagt i møtet:

En komplettering til Årsmeldingen.
Redegjørelse for likestilling – årsberetning 2008 – 16.06.09.

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.



Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009
Rådmannens forslag til årsrapport godkjennes.

PS 10/09 Hovedrevisjon budsjett 2009

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009: 

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009:
1. Budsjettet revideres slike endringer på hovedansvarsområder:

Område/enhet/ansvar
Netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.
Vurdert 

avvik i %

Fellesområde inntekter -215710 -2350 1,1 %

Fellesområde diverse -16353 535 -3,3 %

Renter og avdrag 24596 -440 -1,8 %

Disponibelt netto drift -207467 -2255 1,1 %

Fellesområde  tileggsbevilgninger 4500 535 11,9 %

Politisk organisasjon med mer 2594 150 5,8 %

Rådmann, service, stab og støtte 14680 320 2,2 %

Kultur og informasjon 9234 0 0,0 %

Oppvekst 67163 350 0,5 %

Helse og sosial 77594 900 1,2 %

Kommunalteknikk 29026 0,0 %

Næring og plan 2666 0,0 %

Sum -10 0 0,0 %

2. Rådmannen beslutter detaljert budsjett ut fra gitte rammer og forutsetninger.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009:
1. Budsjettet revideres slike endringer på hovedansvarsområder:



Område/enhet/ansvar
Netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.
Vurdert 

avvik i %

Fellesområde inntekter -215710 -2350 1,1 %

Fellesområde diverse -16353 535 -3,3 %

Renter og avdrag 24596 -440 -1,8 %

Disponibelt netto drift -207467 -2255 1,1 %

Fellesområde  tileggsbevilgninger 4500 535 11,9 %

Politisk organisasjon med mer 2594 150 5,8 %

Rådmann, service, stab og støtte 14680 320 2,2 %

Kultur og informasjon 9234 0 0,0 %

Oppvekst 67163 350 0,5 %

Helse og sosial 77594 900 1,2 %

Kommunalteknikk 29026 0,0 %

Næring og plan 2666 0,0 %

Sum -10 0 0,0 %

2. Rådmannen beslutter detaljert budsjett ut fra gitte rammer og forutsetninger.

PS 11/09 Strateginotat økonomi.

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009:

Kommunestyret tar rådmannens notat datert 08.06.2009 til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 2010 – 2013”. 

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Innspill til saken ved et notat fra SV v/Margareth Halle, som legges ved møteboka.

Margareth Halle foreslo:
Rådmannen bes hensyntas elementer fremkommet under diskusjonen i kommunestyret.

Willy Petersen la fram notat vedr. pengetildeling til grunnskolene, som legges ved møteboka.



Avstemming:

Margareth Halle sitt forslag:  Enstemmig.
Formannskapets innstilling:  Enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009
Kommunestyret tar rådmannens notat datert 08.06.2009 til orientering.
Rådmannen bes hensyntas elementer fremkommet under diskusjonen i kommunestyret.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til ”Budsjett og 
økonomiplan 2010 – 2013”. 

PS 12/09 Avtale om kommunal overtagelse av Gangstadhaugen II / Valg av 
utbyggingsområde på Sandvollan

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009
1. Rådmannens fremforhandlede avtaler med tidligere grunneiere og Grande Eiendom AS 

godkjennes slik de er vedlagt saken.
2. Inderøy kommune igangsetter utbygging av veg, vann og avløp i Gangstadhaugen II. 
3. Utbyggingen gjennomføres i to trinn – med et byggetrinn 1 som gir tilgang til 9 

boligtomter.
4. Investeringen finansieres slik:

Totalinvestering byggetrinn 1: 1,25 mill. kroner
Finansieres:
- Mva- refusjon 0,25 mill. kroner
- Lånopptak: 1,00 mill. kroner

5. Rådmannen beslutter iverksetting av utbyggingen og vedtar detaljert budsjett innenfor 
gitte rammer og forutsetninger.

6. Formannskapet gis myndighet til å vedta utbygging - ved eventuelle mindre 
overskridelser av investeringsbudsjettet.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 
Lena O. Heggstad tok opp spørsmål om sin habilitet da hun er part i saken.  Hun fratrådte møtet.
Hun ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken.



Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009:
1. Rådmannens fremforhandlede avtaler med tidligere grunneiere og Grande Eiendom AS 

godkjennes slik de er vedlagt saken.
2. Inderøy kommune igangsetter utbygging av veg, vann og avløp i Gangstadhaugen II. 
3. Utbyggingen gjennomføres i to trinn – med et byggetrinn 1 som gir tilgang til 9 

boligtomter.
4. Investeringen finansieres slik:

Totalinvestering byggetrinn 1: 1,25 mill. kroner
Finansieres:

- Mva- refusjon 0,25 mill. kroner
- Lånopptak: 1,00 mill. kroner

5. Rådmannen beslutter iverksetting av utbyggingen og vedtar detaljert budsjett innenfor 
gitte rammer og forutsetninger.

6. Formannskapet gis myndighet til å vedta utbygging - ved eventuelle mindre 
overskridelser av investeringsbudsjettet.

Lena O. Heggstad tiltrådte møtet igjen.

PS 13/09 Utbygging Sandvollan skole

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009: 

Notat datert 14.06.09 fra Letnes Arkitektkontor ble delt ut i møtet.
Harald Ness foreslo slikt nytt pkt. 7:
Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for området rundt 
Sandvollan skole.  Planen skal bl.a. ta hensyn til trafikkavvikling, parkering og plassering av en 
eventuell ny flerbrukshall.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig. 
Harald Ness sitt forslag vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009

1. Det igangsettes utbygging/ombygging av Sandvollan skole med en kostnadsramme på 
15.8 millioner kroner, inkludert pådratte planleggings og prosjekteringskostnader, med 
ferdigstillelse til skolestart høsten 2010. 

2. Utbygging/ombygging skal også imøtekomme de krav som er stilt til oppgradering etter 
brannsyn.



3. Garderobe- og dusjanleggene i kjelleretasjen i eksisterende skolebygg oppgraderes.

4. Eksisterende brakke for kunst- og håndverksaktiviteter rives og erstattes av lokaler i 
nybygg

5. Investeringen på 15,8 mill. kroner finansieres slik:

a. Opptak av lån: 12,54 mill. kroner (rentekompensasjon)
b. Refusjon merverdiavgift:  3,26 mill. kroner

6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

7. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for området 
rundt Sandvollan skole.  Planen skal bl.a. ta hensyn til trafikkavvikling, parkering og 
plassering av en eventuell ny flerbrukshall.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Notat datert 14.06.09 fra Letnes Arkitektkontor ble delt ut i møtet.

Tore Huseth foreslo å ta ut pkt. 7 i formannskapets innstilling og behandle punktet som egen 
sak i hovedutvalg Natur i første møte til høsten.

Tore Huseth trakk sitt forslag.

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009:
1. Det igangsettes utbygging/ombygging av Sandvollan skole med en kostnadsramme på 

15.8 millioner kroner, inkludert pådratte planleggings og prosjekteringskostnader, med 
ferdigstillelse til skolestart høsten 2010. 

2. Utbygging/ombygging skal også imøtekomme de krav som er stilt til oppgradering etter 
brannsyn.

3. Garderobe- og dusjanleggene i kjelleretasjen i eksisterende skolebygg oppgraderes.

4. Eksisterende brakke for kunst- og håndverksaktiviteter rives og erstattes av lokaler i 
nybygg

5. Investeringen på 15,8 mill. kroner finansieres slik:

a. Opptak av lån: 12,54 mill. kroner (rentekompensasjon)
b. Refusjon merverdiavgift:  3,26 mill. kroner



6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

7. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for området 
rundt Sandvollan skole.  Planen skal bl.a. ta hensyn til trafikkavvikling, parkering og 
plassering av en eventuell ny flerbrukshall.

PS 14/09 Økonomireglementet - revidering

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009:

Arbeidsgruppen foreslo å ta inn følgende i Øknonomireglementets pkt. 3, Planlegging og budsjettering, 
avsnitt Behandling av økonomiplan og årsbudsjett m.v.:
Ungdomsrådet inviteres til å uttale seg.

SV v/Margareth Halle foreslo slik endring i forslag til Økonomireglement,  Behandling av økonomiplan 
og årsbudsjett m.v.:
Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles separat og fremlegges til behandling i desember.

Avstemming:
Margareth Halle sitt forslag:  Falt mot 1 stemme.
Arbeidsgruppens forslag, m/tillegg, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009
Vedlagte forslag til nytt økonomireglement, m/forslag til endring i pkt. 3, vedtas som Inderøy 
kommunes økonomireglement.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009:

Kommentarer fra KomRev Trøndelag IKS til økonomireglementet ble delt ut i møtet. 

Arbeidsgruppen foreslo å ta inn følgende i Øknonomireglementets pkt. 3, Planlegging og budsjettering, 
avsnitt Behandling av økonomiplan og årsbudsjett m.v.:
Ungdomsrådet inviteres til å uttale seg.

SV v/Margareth Halle foreslo slik endring i forslag til Økonomireglement,  Behandling av økonomiplan 
og årsbudsjett m.v.:
Økonomiplanen og årsbudsjettet behandles separat og fremlegges til behandling i desember.

Willy Petersen foreslo under pkt. 3, Planlegging og budsjettering, nytt kulepunkt:
• HMS + sykefravær 

Willy Petersen trakk sitt forslag til vedtak.

Ordføreren foreslo formannskapets flertallsinnstilling.



Avstemming:
Margareth Halle sitt forslag: Falt mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009:
Vedlagte forslag til nytt økonomireglement, m/forslag til endring i pkt. 3, vedtas som Inderøy 
kommunes økonomireglement.

PS 15/09 Delegasjon etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. 
juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009
Kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur de oppgavene som i dag er lagt til det faste 
utvalget for plansaker i kommunen (planutvalget).

Kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur myndigheten til å vedta mindre 
reguleringsplaner etter § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 
nr. 71. Med mindre reguleringsplaner menes det her detaljregulering etter § 12-3 i lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71.

Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer i gjeldende 
delegasjonsreglement som følge av dette vedtaket.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009:
Kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur de oppgavene som i dag er lagt til det faste 
utvalget for plansaker i kommunen (planutvalget).

Kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur myndigheten til å vedta mindre 
reguleringsplaner etter § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 



nr. 71. Med mindre reguleringsplaner menes det her detaljregulering etter § 12-3 i lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71.

Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer i gjeldende 
delegasjonsreglement som følge av dette vedtaket.

PS 16/09 Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i 
valgåret ved Kommunestyrevalget 2011

Behandling i Formannskapet - 17.06.2009:

Ida Stuberg fremmet slikt forslag til vedtak:

Inderøy kommune søker om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 
17 år i valgåret.

Avstemming:

Ida Stuberg sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 17.06.2009

Inderøy kommune søker om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 
17 år i valgåret.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009: 

Ungdomsrådet sin uttalelse ble delt ut i møtet.

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 22.06.2009

Inderøy kommune søker om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 
17 år i valgåret.


