Inderøy kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen
Dato:

18.11.2009

Tidspunkt: 09:30 - 14:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ole Tronstad
Leif Hjulstad
Harald Ness
Terje Arnevik

Rep.
SP
SP
AP
H

Navn
Eva Pauline Hedegart
Laila Roel
Jostein Gjermstad

Rep.
SP
AP
FRP

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

Navn
Margareth Halle

Rep.
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Bjarne Kvistad
Anders Vatn

Rep.
AP
V

Merknader

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim
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

______________________
Leif Hjulstad

_______________________
Laila Roel

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold
Saker til behandling

PS 88/09

Investeringsprosjekter. Sluttrapport.

PS 89/09

Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt

PS 90/09

Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av
utbyggingsområder.

PS 91/09

Distriktsmedisinsk senter. Rammer for økonomi, innhold og
framdrift.

PS 92/09

Kulturminneprisen 2009

PS 93/09

Møteplan 2010 - poliltiske organer m.v.

PS 94/09

Temasak

PS 95/09

Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 10/09

Sykefraværsrapport t.o.m. 3 kvartal 2009

RS 11/09

Saker til fylkesmøtet

RS 12/09

Oppfordring til å klage på vedtak om antall kommuner som får
delta i prøveordn. med 16-årig stemmerett ved lokalvalget 2011.
Saker til behandling

PS 96/09

Ordføreren orienterer

Unntatt
off.

Saker til behandling
PS 88/09 Investeringsprosjekter. Sluttrapport.
Rådmannens forslag til vedtak
Følgende byggeregnskaper godkjennes:
Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.
Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.
Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:
Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
Følgende byggeregnskaper godkjennes:
Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.
Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.
Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Følgende byggeregnskaper godkjennes:
Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.
Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.
Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:
Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.11.2009
Følgende byggeregnskaper godkjennes:
Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.
Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:
Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

PS 89/09 Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt
Rådmannens forslag til vedtak
§ 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune endres slik:
”I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått deling
av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er
oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner.
Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av
byskattelovens § 4, 4. ledd.
Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd
tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør skje etter
samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om
taksten ved melding om vedtak.”

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.11.2009:
§ 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune endres slik:
”I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått deling
av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er
oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner.

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av
byskattelovens § 4, 4. ledd.
Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd
tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør skje etter
samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om
taksten ved melding om vedtak.”

PS 90/09 Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.
Rådmannens forslag til vedtak
Utbygging av infrastruktur:
1. Det igangsettes utbygging av teknisk infrastruktur for byggetrinn 1 (jfr. vedlegg)
2. Det avventes utbygging av varmefordelingsnett, men igangsettes en utredning som i
samarbeid med utbygger på sentrumsområdet gir grunnlag for endelig valg av
energiløsninger området.
Salg av tomter:
1. De 5 eneboligtomtene i område B6 legges ut for fritt salg.
2. Område B5 legges ut til salg umiddelbart. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte
salgsframdriften for områdene B2 og B3. Ved salg av disse 3 områdene skal kommunens
kvalitetsmålsetninger og pris samlet utgjøre vurderingskriteriene for salgsavtale.
Formannskapet godkjenner endelige kjøpekontrakter.
Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2009:
Utbygging av infrastruktur:
3. Det igangsettes utbygging av teknisk infrastruktur for byggetrinn 1 (jfr. vedlegg)
4. Det avventes utbygging av varmefordelingsnett, men igangsettes en utredning som i
samarbeid med utbygger på sentrumsområdet gir grunnlag for endelig valg av
energiløsninger området.
Salg av tomter:

3. De 5 eneboligtomtene i område B6 legges ut for fritt salg.
4. Område B5 legges ut til salg umiddelbart. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte
salgsframdriften for områdene B2 og B3. Ved salg av disse 3 områdene skal kommunens
kvalitetsmålsetninger og pris samlet utgjøre vurderingskriteriene for salgsavtale.
Formannskapet godkjenner endelige kjøpekontrakter.

PS 91/09 Distriktsmedisinsk senter. Rammer for økonomi, innhold og framdrift.
Rådmannens forslag til vedtak

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009
Saken utgår.

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009
Saken utgår.

PS 92/09 Kulturminneprisen 2009
PS 93/09 Møteplan 2010 - poliltiske organer m.v.
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Eldres Råd - 12.11.2009

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 12.11.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Kjetil Helgesen foreslo å flytte Kommunestyrets møte for juni til den 14.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Kjetil Helgesens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:
Ordføreren foreslo Hovedutvalg Folk sin uttalelse, som lyder:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.11.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

PS 94/09 Temasak
Behandling i Formannskapet - 18.11.2009
Temasak:
Rullering av Kulturplanen.
Reidun Huseth, enhetsleder kultur og informasjon, orienterte om arbeidet med revidering av
Kulturplanen 2010 – 2022.
Inderøy i.l. – sentralanlegg for ski og skiskyting på Gran.
Anstein Lyngstad og Gisle Løseth fra Inderøy i.l. orienterte om planene for sentralanlegget for
ski og skiskyting på Gran.
Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2009
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 95/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:
Rådmannens skriftlige orientering november 2009 ble delt ut i gruppemøter.
Kåre Hynne fra Grande Eiendom var tilstede og orienterte om Nessjordet – utforming av
næringstomta m.m.
Rådmannen orienterte om
- Nytt administrasjonsbygg
- Sykefraværet
- Steinblokk i ”Lærarlia” – utrasningsfare. Sikring.

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering
RS 10/09 Sykefraværsrapport t.o.m. 3 kvartal 2009
RS 11/09 Saker til fylkesmøtet
RS 12/09 Oppfordring til å klage på vedtak om antall kommuner som får delta i
prøveordn. med 16-årig stemmerett ved lokalvalget 2011.

Saker til behandling
PS 96/09 Ordføreren orienterer
Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:
Ordføreren orienterte om
-

Samfunnsutviklingsprosjektet – invitert til fylkesrådsmøte 15.12.09
Ordfører, rådmann og Harald Ness møter.
INVEST – møte i politisk styringsgruppe - DMS.
Politiske styringsstrukturen.
Møte i Inn-Trøndelag Brannvesen
Møte i Innherred Renovasjon

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2009
Redegjørelsen tatt til orientering.

