
Inderøy kommune

Møteprotokoll

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

Dato: 26.08.2009

Tidspunkt: 08:30  -  13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
Eva Pauline Hedegart SP Laila Roel AP
Harald Ness AP Jostein Gjermstad FRP
Margareth Halle SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Leif Hjulstad SP Terje Arnevik H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Maria Aune KRF
Bjarne Kvistad AP

Merknader: Møteprotokoller fra Hovedutvalgene Natur og Folk, møter hhv. 24.08. og 
25.08.09 ble delt ut i møtet.

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollelkim
Finn Madsen

Rådmann
Kommunalsjef



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 55/09 Budsjettrevisjon - økt overføring til kirka
PS 56/09 Kommunens inntektssystem, utredning av 

utgiftsutjamningstilskuddet.

PS 57/09 Lokale forhandlinger 2009 - rådmann

PS 58/09 Lokale forhandlinger 2009 - ledere
PS 59/09 Temasak

PS 60/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
RS 7/09 Svar - innvilget støtte til strikkeutstilling

RS 8/09 Elstrordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige 
flyktninger i 2009

RS 9/09 Samhandlingsreformen - en mulighetsreform for kommunene

Saker til behandling
PS 61/09 Ordføreren orienterer

PS 62/09 Skjenkebevilling 2009 - 2011 - Gulburet
PS 63/09 Avtaler med leger og fyioterapeuter om grunnlag for etablering 

av nytt lege og fysioterapisenter m.v.

PS 64/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, 
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, 
barnevern og PPT.
Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag 

av planskisser.

PS 65/09 Kommunelegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)



Saker til behandling

PS 55/09 Budsjettrevisjon - økt overføring til kirka

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kr. 20.000,- i vedtatte økte overføringer til kirka dekkes over ansvar 103 reserverte 
tilleggsbevilgninger- Formannskapet. Saldo etter bevilgning er kr. 34500,-.

2. Kr. 150.000,- av de tilførte statlige krisemidler på 3,9 mill. benyttes til prosjekt maling/oppussing av  
tårnet på Heggstad Kirke samt videre arbeid med fuging av Sakshaug Kirke. 

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009:

1. Kr. 20.000,- i vedtatte økte overføringer til kirka dekkes over ansvar 103 reserverte 
tilleggsbevilgninger- Formannskapet. Saldo etter bevilgning er kr. 34500,-.

2. Kr. 150.000,- av de tilførte statlige krisemidler på 3,9 mill. benyttes til prosjekt maling/oppussing av  
tårnet på Heggstad Kirke samt videre arbeid med fuging av Sakshaug Kirke. 

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

PS 56/09 Kommunens inntektssystem, utredning av 
utgiftsutjamningstilskuddet.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune medvirker til å finansiere en utredning vedrørende 
utjamningstilskuddet i inntektssystemet i samarbeide med LU, kommunene i Finnmark, 
Troms, Nordland og Nord-Trøndelag i henhold til KS-Nord Trøndelag sin tilrådning. Det 
forutsettes at majoriteten av øvrige kommuner i Nord-Trøndelag deltar på samme 
vilkår.

2. Beløpet – inntil kr. 9500,- avhengig av endelig fordelingsmodell - dekkes over kap 14900
Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon. Saldo er kr. 54500,- etter bevilgning.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009:   

3. Inderøy kommune medvirker til å finansiere en utredning vedrørende utjamningstilskuddet i 
inntektssystemet i  samarbeide med LU, kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-
Trøndelag i henhold til KS-Nord Trøndelag sin tilrådning. Det forutsettes at majoriteten av 
øvrige kommuner i Nord-Trøndelag deltar på samme vilkår.

4. Beløpet – inntil kr. 9500,- avhengig av endelig fordelingsmodell - dekkes over kap 14900  
Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon. Saldo er kr. 54500,- etter bevilgning.

PS 57/09 Lokale forhandlinger 2009 - rådmann

Ordførerens forslag til vedtak

Et utvalg bestående av 3 personer (ordfører, varaordfører og………..) forbereder 
lønnsforhandlingene med rådmannen.  Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann med 
virkning fra 01.05.2009.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009:

Rådmannen og kommunalsjef  fratrådte møtet.

Møtet var lukket under diskusjonen.

Skjema, Lønnsoversikt for kommunene i Nord-Trøndelag lederstillinger/spesialiststillinger ble delt ut i 
møtet.

Laila Roel foreslo Harald Ness som tredje medlem i utvalget.

Avstemming:

Ordførerens forslag samt Laila Roel sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009

Et utvalg bestående av 3 personer (ordfører, varaordfører og Harald Ness) forbereder 
lønnsforhandlingene med rådmannen.  Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann med virkning 
fra 01.05.2009.

PS 58/09 Lokale forhandlinger 2009 - ledere

Rådmannens forslag til vedtak



Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen på linje med kommunalt oppgjør 
for øvrig. Virkningsdato settes til 01.05.09. 

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009:

Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen på linje med kommunalt oppgjør for øvrig. 
Virkningsdato settes til 01.05.09. 

PS 59/09 Temasak

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009: 

Tema:  Samfunnsutviklingsprosjektet utsatt til neste møte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009

Tema:  Samfunnsutviklingsprosjektet utsatt til neste møte.

PS 60/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Laila Roel fratrådte møtet.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009:

Rådmannens skriftlige orientering august 2009 ble delt ut i gruppemøter.

Rådmannen orienterte om 
- produksjonsindeksen

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 7/09 Svar - innvilget støtte til strikkeutstilling

RS 8/09 Elstrordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger 
i 2009

RS 9/09 Samhandlingsreformen - en mulighetsreform for kommunene



Saker til behandling

PS 61/09 Ordføreren orienterer

Bjarne Kvistad tiltrådte møtet.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009:

Ordføreren orienterte om

- Samhandlingsreformen, kommunestyrets møte 31.08.09.

- Møte i Beredskapsrådet vedr. svineinfluensaen.

- Møte med orgelkomiteen og kirkelige fellesråd.

- Høghastighetstog.

- Møte i Inderøytreffet.

- Salg av tomt/eiendom.  Møtet var lukket ved orienteringen.

- Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2009.  

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 62/09 Skjenkebevilling 2009 - 2011 - Gulburet

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at 
• høringsinstansene ikke har vesentlige merknader,
• samt at stedfortreder består kunnskapsprøven om alkoholloven, 
• og at internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 

gis, i medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, annet ledd, og 3-7, følgende 
skjenkebevilling i tidsrommet 26.08.2009 – 31.12.2011:
Bevillingshaver: Gulburet, Verdal Østre
Styrer: Liv Elin Olsen, født 19.12.62
Stedfortreder: Arve Østbø, født 04.12.59
Bevertningssted: Smia, Låve, Gulburet
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Gårdsturisme/gårdsbutikk og kafe, forhåndsbestilte 

grupper for mat og drikke.



Skjenkeareal: Smia med delvis tilhørende uteområde, 
eget rom i Låven,
buret med delvis tilhørende uteområde.

Skjenketid: Kl. 11.00 – kl. 01.00 (gjelder også brennevin).

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009

Under forutsetning av at 
• høringsinstansene ikke har vesentlige merknader,
• samt at stedfortreder består kunnskapsprøven om alkoholloven, 
• og at internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 

gis, i medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, annet ledd, og 3-7, følgende 
skjenkebevilling i tidsrommet 26.08.2009 – 31.12.2011:
Bevillingshaver: Gulburet, Verdal Østre
Styrer: Liv Elin Olsen, født 19.12.62
Stedfortreder: Arve Østbø, født 04.12.59
Bevertningssted: Smia, Låve, Gulburet
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Gårdsturisme/gårdsbutikk og kafe, forhåndsbestilte grupper for 

mat og drikke.
Skjenkeareal: Smia med delvis tilhørende uteområde, 

eget rom i Låven,
buret med delvis tilhørende uteområde.

Skjenketid: Kl. 11.00 – kl. 01.00 (gjelder også brennevin).

PS 63/09 Avtaler med leger og fyioterapeuter om grunnlag for 
etablering av nytt lege og fysioterapisenter m.v.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009

Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

PS 64/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, 
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og 
PPT.

Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av 
planskisser.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre  økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider. 

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig  og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009

1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre  økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider. 

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig  og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

4. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

5. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre  økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider. 

6. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig  og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009: 

Gyda Løken fra Letnes Arkitektkontor var til stede og orienterte om forslag til skisser for nytt 
administrasjonsbygg.

Rådmannen foreslo slikt tilleg i pkt. 2:
Investeringene finansieres ved låneopptak.

Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 4:
Viser til merknadene fra Arbeidsmiljøutvalget og henstiller at de følges opp.

Avstemming:

Rådmannens forslag m/tillegg i pkt. 2 og ordførerens nye pkt. 4, enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 26.08.2009:

1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre  økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider.  
Investeringene finansieres ved låneopptak. 

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig  og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011.

4. Viser til merknadene fra Arbeidsmiljøutvalget og henstiller at de følges opp.

PS 65/09 Kommunelegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:

Rådmannen foreslo slik endring i forslag til vedtak:
Pkt 6:
Rådmannen tilrår endring av punkt 6 i innstillinga:
Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges:
2 medlemmer:
2 personlige varamedlemmer:

Det ble fremmet følgende forslag:

Medlem ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
Medlem leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk

Avstemming:

Rådmannens endringsforslag og forslag på medlemmer enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009

1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling fra 
01.09.09.

2. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.
3. Inderøy  kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i Inn-

Trøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009
4. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune. Oppnevningen 

gjelder med virkning fra og med 01.01.2010.  Fra samme tidspunkt opphører gjeldende 
funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.

5. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter kommunelovens 
§28c

6. Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges: 
  Medlem: ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
  Medlem: leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk



7. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr. 
260.000,- jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for 
2010.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009: 

Formannskapet foreslår Hovedutvalg Folk sin uttalelse.

Ida Stuberg foreslo slik endring av §2-3 i samarbeidsavtalen og blir nytt pkt. 8:
Nemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin uttalelse og Ida Stuberg sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.08.2009:

1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling fra 
01.09.09.

2. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.
3. Inderøy  kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i Inn-

Trøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009
4. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune. Oppnevningen 

gjelder med virkning fra og med 01.01.2010.  Fra samme tidspunkt opphører gjeldende 
funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.

5. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter kommunelovens 
§28c

6. Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges: 
a. Medlem: ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
b. Medlem: leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg 

folk
7. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr. 260.000,-

jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for 2010.
8. Endring av §2-3 i samarbeidsavtalen:

 Nemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.


