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Merknader: Kulturminneprisen 2009 ble utdelt. Den ble tildelt dugnadsarbeiderne for
restaurering av ”Kjerkplanken” ved Hustad kirke. De var representert ved Aase Bardal, Aase
Heggstad, Annar Valskraa og Roy Rennan. Før utdelingen sang og spilte Kristian Wensbakk og
Morten Solberg.
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PS 27/09 Krise (tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov
kommunal infrastruktur
Behandling i Formannskapet – 18.02.2009:
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet – 18.02.2009:
1. Det bevilges 3,907 mill. kroner – ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært
vedlikehold av kommunale bygg.
2. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke
– eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.
3. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de
prinsipper som er redegjort for i saken.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
1. Det bevilges 3,907 mill. kroner – ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært
vedlikehold av kommunale bygg.
2. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke
– eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.
3. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de
prinsipper som er redegjort for i saken.

PS 28/09 Revidering av budsjett til avsetning
Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Budsjetterte avsetninger 2009 på kr. 2.670.000,- fordeles slik:
Kr. 500.000,- avsettes til næringsfond
kr. 1.000.000,- avsettes til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og
kr. 1.170.000,- avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009 :

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Budsjetterte avsetninger 2009 på kr. 2.670.000,- fordeles slik:
Kr. 500.000,- avsettes til næringsfond
kr. 1.000.000,- avsettes til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og
kr. 1.170.000,- avsettes til disposisjonsfond.

PS 29/09 Finansiering - utvidet aksjekapital i Flyndra
Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Utvidelse av Inderøy kommunes aksjekapital i Flyndra AS med kr. 600.000,- finansieres ved
bruk av ubundet investeringsfond på 460.000,- samt disposisjonsfond på kr. 140.000,-.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
Utvidelse av Inderøy kommunes aksjekapital i Flyndra AS med kr. 600.000,- finansieres ved
bruk av ubundet investeringsfond på 460.000,- samt disposisjonsfond på kr. 140.000,-.

PS 30/09 Investeringsprosjekter. Sluttrapport.
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

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
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 31/09 Vanngebyr 2010
Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.10 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. Det innebærer at
årsgebyret økes med 2 %.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.10 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. Det innebærer at
årsgebyret økes med 2 %.

PS 32/09 Avfallsgebyr 2010 - jf 08/1026
Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009:
Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 3 i forslag til vedtak:
Hovedutvalget er bekymret for prisutvikling på gebyr og henstiller til selskapet søke å
begrense veksten til max generell prisvekst i samfunnet.

Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
1. I medhold av forurensningslovens § 34 og § 12 i kommunens forskrift om
husholdningsavfall vedtas med virkning fra 01.januar 2010 vedlagte "Gebyr og
differensieringssystem for 2009 " for Inderøy kommune
2. Med hjemmel i forurensningslovens § 34 fastsettes med virkning fra 1. januar 2010
avfallsgebyr og gebyr for tømming av slamavskillere/septiktanker iht. forslag til nye
priser fra Innherred Renovasjon. De nye satsene fremgår av vedlagte betalingsregulativ for avfallsgebyr
osv.

3. Hovedutvalget er bekymret for prisutvikling på gebyr og henstiller til selskapet søke å
begrense veksten til max generell prisvekst i samfunnet.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
1. I medhold av forurensningslovens § 34 og § 12 i kommunens forskrift om
husholdningsavfall vedtas med virkning fra 01.januar 2010 vedlagte "Gebyr og
differensieringssystem for 2009 " for Inderøy kommune
2. Med hjemmel i forurensningslovens § 34 fastsettes med virkning fra 1. januar 2010
avfallsgebyr og gebyr for tømming av slamavskillere/septiktanker iht. forslag til nye

priser fra Innherred Renovasjon. De nye satsene fremgår av vedlagte betalingsregulativ for avfallsgebyr
osv.
3. Hovedutvalget er bekymret for prisutvikling på gebyr og henstiller til selskapet å begrense veksten til
max generell prisvekst i samfunnet.

PS 33/09 Avsløpsgebyr 2010
Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009:
I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas nytt
regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2010 med en reduksjon på 2 % og i samsvar med vedlagte forslag.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Det ble avholdt gruppemøte.
Avstemming:
Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas nytt
regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2010 med en reduksjon på 2 % og i samsvar med vedlagte forslag.

PS 34/09 Avløpsgebyr for spredt bebyggelse 2010
Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009
I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,
endres årsgebyr for ”spredt bebyggelse” fra 01.01.09. Det foreslås at satsene for denne gruppen
samordnes og settes til de samme som satser for de ordinære avløpsanleggene.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Hovedutvalg Natur sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,
endres årsgebyr for ”spredt bebyggelse” fra 01.01.09. Det foreslås at satsene for denne gruppen
samordnes og settes til de samme satser som for de ordinære avløpsanleggene.

PS 35/09 Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013
Harald Ness fratrådte møtet før avstemming.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:
Det ble enighet om slik kjøreplan for behandlingen av saken:
- Gjennomgang av rådmannens budsjettforslag, kapittel for kapittel
- Åpen debatt
- Ev. forslag til endringer

SP v/Leif Hjulstad foreslo slik endring:
1. Inderøy kommunes budsjett for 2010 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert
9.11.2009 med følgende endringer:
Område

Sum

Kommentar

Kulturkapitlet

+160.000

Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)

Ungdomsråd

+ 50.000

Sommerarbeid til ungdom
E@
Foreb helse-Folk jfr vedtak

+ 400.000

Fordeles av Folk innen området forebyggende helse

Vedlikehold udisp. Natur

+200.000

Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt

Øremerka midler

-300.000

Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett

Fellesområde tilleggsbev

-510.000

Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.

17.11. (100+300 udisp)

Sum

0

Investeringsbudsjett:
Lysløype Gran

+400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering:

Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån:

2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

2.

Formannskapet ber administrasjonen om å beregne merinntekter ved å beholde satser for
vann og avløp på 2009-nivå.

SV v/Margareth Halle foreslo slike endringer:
Fremlagte forslag til budsjett 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013 (datert 09.11.09) vedtas
med følgende endringer:
Del A:
Redusere avsetning til prosjektet ”Vekst Inderøy”
SUM
3.12 Oppvekst
- styrking 1.- 4. trinn, færre elever pr. lærer

1 700.000
1 700.000
1 000.000

Forebyggende arbeid kultur
3.10 Kultur og informasjon (henviser til vedlegg 11)
Øremerket til arbeid for å tilrettelegge for at alle barn og unge får en fullverdig fritid,
bla. gjennom:
• Musikkorganisasjoner
• Overføringer til idrettslagene, tilrettelegging for barn og unge
• Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner
• Kulturhusets kulturpolitiske tiltak økes til 2001 nivå
• Jobbtilbud for barn og unge økes (se innspill fra Ungdomsrådet)

60.000
100.000
60.000
140.000
140.000

Forebyggende arbeid helse blant ungdom
3.11 Helse og sosialområdet
Helsesøster styrkes med ½ stilling

200.000

SUM

1 700.000

Del B:
• Mange barn og unge har fysiske og psykiske plager. Derfor er det viktig at elevene har et tilbud
hvor de kan få råd og veiledning hvis de trenger det. Inderøy kommunestyre ønsker at barn og
unge i kommunen vår skal få lett tilgang på slik hjelp. Derfor ber vi om at helsesøstertjenesten
styrkes med ½ stilling.
•

Inderøy kommune har som mål å øke antall utleieboliger for ungdom. Det fremmes egen sak til
kommunestyret hvor behovet kartlegges og strategier for øke antallet utleieboliger vurderes.
Gjerne i sammenheng med prosjektet ”Vekst i Inderøy”.

•

Blir den økonomiske situasjonen bedret, skal skole prioriteres, slik at vi kan ha en vekst på
minimum 1 million pr år i økonomiplanperioden.(2010 - 20013).

•

En ber administrasjonen utrede tiltak for bedre fordeling av rammene etter spesifisert behov på
de ulike enhetene i grunnskolen.

•

Kommunestyret ønsker en prøveordning med samarbeid mellom SFO og kulturskole.
Kommunestyret ber rådmannen om å søke sentrale myndigheter om satsningsmidler til dette.

•

I Inderøy kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillings-brøken sin
til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av
deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større
stillingsbrøker.

Gruppemøter ble avholdt.
SV sitt forslag , pkt. B, oversendes Kommunestyret uten realitetsbehandling.
Administrasjonens betraktninger til forslaget legges fram til Kommunestyret.

Avstemming:
Sp sitt forslag vedtatt mot 1 stemme.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det
fremgår av rådmannens forslag datert 09. November 2009 med følgende endringer:
Område

Sum

Kommentar

Kulturkapitlet

+160.000

Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)

Ungdomsråd

+ 50.000

Sommerarbeid til ungdom
E@
Foreb helse-Folk jfr vedtak

+ 400.000

Fordeles av Folk innen området forebyggende
helse

Vedlikehold udisp. Natur

+200.000

Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt

Øremerka midler

-300.000

Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett

Fellesområde tilleggsbev

-510.000

Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.

17.11. (100+300 udisp)

Sum

0

Investeringsbudsjett:
Lysløype Gran

+400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering:

Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån:

2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

2. Formannskapet ber administrasjonen om å beregne merinntekter ved å beholde satser
for vann og avløp på 2009-nivå.

3. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for
hovedansvarsområdene:

-

Fellesområder
Politisk organisasjon med mer
Administrasjon
Kultur og informasjon
Helse og sosial
Skole og barnehage med mer
Kommunalteknikk
Plan og Næring
Vann og Avløp

4. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010.
Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.
5. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av
eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
7. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr.
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
8. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for
2010 slik det fremgår av vedlegg: ”gebyr- og betalingssatser 2010”.
9. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr.
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
10. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for
2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Følgende dokumenter er tidligere delt ut:
- Notat av 25.11.09 fra rådmannen til formannskap/kommunestyre.
- Nytt vedlegg 3. Detaljspesifikasjon på funksjonsnivå.
- Innspill fra Inderøy ungdomsråd, Fagforbundet, Utdanningsforbundet
- Kommentar til innspill fra Utdanningsforbundet
- Kommentar fra Inderøy kirkelig fellesråd

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
- Saksprotokoll sak 16/09 fra Kontrollutvalget; Forslag til driftsbudsjett for 2010 for Kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen.
- Notat fra Karstein Kjølstad: Om gebyr for avløpsanlegg 2010.
- Skriv datert 15.12.09 fra Trond Gullberg vedr. søknad om økonomisk støtte til arbeid med
prosjektet ”Kultivering av bekker, vann og landskap”.
Ordføreren foreslo å ta bort pkt. 2 i formannskapets innstilling etter behandlingen av sak om vann og
avløpssatser.
SV v/Margareth Halle foreslo slike endringer:

Fremlagte forslag til budsjett 2010 og økonomiplan for perioden 2010 – 2013 (datert 09.11.09)
vedtas med følgende endringer:
Redusere avsetning til prosjektet ”Vekst Inderøy”
Fellesområdet tillegsbevilginger
SUM
3.12 Oppvekst
- styrking 1.- 4. trinn, færre elever pr. lærer

700.000
500.000
1 200.000
600.000

Forebyggende arbeid kultur
3.10 Kultur og informasjon (henviser til vedlegg 11)
Øremerket til arbeid for tilrettelegging slik at alle barn og unge får en
fullverdig fritid.
120.000
Jobbtilbud for ungdom økes

140.000

Kulturhusets kulturpolitiske tiltak økes til 2001 nivå

140.000

Forebyggende arbeid, helse blant ungdom
3.11 Helse og sosialområdet
200.000
SUM

1 200.000

•

Inderøy kommune har som mål å øke antall boliger tilrettelagt for ungdom.(utleie og
eie) Det fremmes egen sak til kommunestyret hvor behovet kartlegges og strategier for
øke antallet boliger vurderes. Gjerne i sammenheng med prosjektet ”Vekst i Inderøy”.

•

En ber administrasjonen utrede tiltak for bedre fordeling av rammene etter spesifisert
behov på de ulike enhetene i grunnskolen.

•

Kommunestyret ønsker en prøveordning med samarbeid mellom SFO og kulturskole.
Kommunestyret ber rådmannen om å søke sentrale myndigheter om satsningsmidler til
dette.

•

I Inderøy kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over
omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det
heltidsstillinger eller større stillingsbrøker.

Avstemming:
SV sitt forslag:
Tall-tabellen: Falt mot 2 stemmer.
Kulepunktene:
Kulepunkt 1: Falt mot 2 stemmer
Kulepunkt 2: Falt mot 3 stemmer
Kulepunkt 3: Falt mot 2 stemmer
Kulepunkt 4: Falt mot 2 stemmer
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det
fremgår av rådmannens forslag datert 09. November 2009 med følgende endringer:

Område

Sum

Kommentar

Kulturkapitlet

+160.000

Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)

Ungdomsråd

+ 50.000

Sommerarbeid til ungdom
E@
Foreb helse-Folk jfr vedtak

+ 400.000

Fordeles av Folk innen området forebyggende
helse

Vedlikehold udisp. Natur

+200.000

Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt

Øremerka midler

-300.000

Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett

Fellesområde tilleggsbev

-510.000

Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.

17.11. (100+300 udisp)

Sum

0

Investeringsbudsjett:
Lysløype Gran

+400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering:

Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån:

2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

2. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for
hovedansvarsområdene:
- Fellesområder
- Politisk organisasjon med mer
- Administrasjon
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Skole og barnehage med mer
- Kommunalteknikk
- Plan og Næring
- Vann og Avløp
3. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010.
Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.
4. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av
eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr.
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
7. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for
2010 slik det fremgår av vedlegg: ”gebyr- og betalingssatser 2010”.
8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr.
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
9. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for
2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

PS 36/09 INVEST-samarbeidet - stilling som sekretariats- og
prosjektleder INVEST
Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om fast 100 % stilling som Sekretariats- og
prosjektleder INVEST fra 01.01.2010
2. Sekretariats- og prosjektleder INVEST skal forestå den administrative daglige oppfølgning av
INVEST-samarbeidet, ivareta sekretariatsrollen for både den administrative og politiske
styringsgruppen for INVEST og ivareta utrednings- og prosjektlederoppgaver.
3. Sekretariats- og prosjektleder Invest ansettes i Steinkjer kommune med arbeidssted i alle
kommunene. Stillingen rapporterer til leder for administrativ styringsgruppe Invest.
4. Utgiftene utgjør ca. 750.000 pr år.
5. Kostnadene fordeles med fordelingsnøkkel slik: 10% fast og resten etter innbyggertall.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om fast 100 % stilling som Sekretariats- og
prosjektleder INVEST fra 01.01.2010
2. Sekretariats- og prosjektleder INVEST skal forestå den administrative daglige oppfølgning av
INVEST-samarbeidet, ivareta sekretariatsrollen for både den administrative og politiske
styringsgruppen for INVEST og ivareta utrednings- og prosjektlederoppgaver.
3. Sekretariats- og prosjektleder Invest ansettes i Steinkjer kommune med arbeidssted i alle
kommunene. Stillingen rapporterer til leder for administrativ styringsgruppe Invest.
4. Utgiftene utgjør ca. 750.000 pr år.
5. Kostnadene fordeles med fordelingsnøkkel slik: 10% fast og resten etter innbyggertall.

PS 37/09 Leie av lokaler formål: Inn- trøndelag Brannvesen IKS
Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009
Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr vedlagte forslag
til avtale. Det forutsettes inngåelse av tilsvarende framleieavtale med Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.
Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr. vedlagte forslag
til avtale. Det forutsettes inngåelse av tilsvarende framleieavtale med Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS, jfr. vedlagte forslag til avtale.

PS 38/09 Ordensreglement for grunnskolene i Inderøy
Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Høringsuttalelser fra 5 av 6 skoler ble delt ut. Høringsuttalelse fra Røra skole var ikke mottatt.
Rådmannen endret følgende pkt. i ordensreglementet slik:
Pkt. 2.2.:
Andre avsnitt – strekpunkt:
Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse.
Pkt. 3.2.1. Juks:
Juks på prøver og innleveringer fører til at prøven ikke blir evaluert. I tillegg skal det gis en
anmerkning til oppførselskarakteren.
Nytt pkt. 3.2.6.:
Tapte eller ødelagte bøker/andre læremidler skal erstattes.
Forslag til pkt. 3.2.6, 3.2.7 og 3.2.8 blir pkt. 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9.
Sivert B. Rannem foreslo pkt. 2.3 Straffbare forhold, første avsnitt, endret slik:
Straffbare forhold skal meldes til politiet. Når en elev begår en straffbar handling mot Inderøy
kommune skal rådmannen stå som anmelder på vegne av kommunen. Hvis en elev begår en
straffbar handling mot en medelev eller en ansatt, må offeret eller offerets foresatte vurdere
om det skal leveres anmeldelse.

Per Ørjan Hansen foreslo slikt forslag til vedtak:
Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som
Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen.
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget
trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om
sanksjoner.
Avstemming:
Per Ørjan Hansen sitt forslag enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:
Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som
Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen.
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget

trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om
sanksjoner.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Følgende uttalelser er mottatt og lagt ved saken:
- Samarbeidsutvalget ved Sakshaug skole, dat. 09.11.09.
- Samarbeidsutvalget ved Inderøy ungdomsskole, dat. 11.11.09.
- Samarbeidsutvalget ved Lyngstad skole og barnehage, dat. 03.11.09.
- Samarbeidsutvalget ved Utøy skole, dat. 02.11.09.
- Samarbeidsutvalget ved Sandvollan skole.
Følgende dokument ble delt ut i møtet:
Referat fra møte i Politirådet datert 09.12.09.
Ordføreren foreslo å endre ordensreglementet i tråd med Politirådets forslag.

Avstemming:
Hovedutvalg Folk sin innstilling, med Politirådets forslag til endringer, enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009
Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som
Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen.
Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget
trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om
sanksjoner.

PS 39/09 Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt
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.”

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:

Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
§ 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 40/09 Møteplan 2010 - poliltiske organer m.v.
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.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Avstemming:
Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

PS 41/09 Utredning kommunesammenslutning Inderøy og Mosvik
Rådmannens forslag til vedtak

Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
Følgende dokumenter ble delt ut i gruppemøter:
Notat av 10.12.09 fra rådmannen.
Saksframlegg; Utredning av sammenslutning med Inderøy kommune, rådmannen i Mosvik sin innstilling
til behandling i Mosvik kommunestyre 16.12.09
Prosess for kommunesammenslåing Mosvik og Inderøy kommuner.
Ordføreren fremmet slikt forslag til vedtak:
1. Det startes arbeid med en utredning med sikte på en kommunesammenslåing mellom Mosvik
og Inderøy kommuner med virkning fra 01.01.2012.
2. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av ordfører, varaordfører, Harald Ness, rådmannen
og en tillitsvalgt, som i samråd med Mosvik kommune arbeider med følgende mandat:
- foreta en enkel utredning innen utgangen av mars 2010
- innhente nødvendig konsulenthjelp til utredningen
- engasjere kommunale medarbeidere i prosjektet
- etablere intensjonsavtale/prosessavtale med Mosvik kommune
- søke om skjønnsmidler til finansiering av utredning
- sørge for kunnskapsformidling både til politisk og administrativt nivå i begge kommuner
om prosessen med kommunesammenslåing
- sørge for innspill fra innbyggerne i prosessen og gjennomføre eventuell folkeavstemming
3. Prosjektgruppa konstituerer seg selv. Prosjektgruppa gis mandat til å utvide antall medlemmer
etter behov.

Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009:
1. Det startes arbeid med en utredning med sikte på en kommunesammenslåing mellom Mosvik
og Inderøy kommuner med virkning fra 01.01.2012.
2. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av ordfører, varaordfører, Harald Ness, rådmannen
og en tillitsvalgt, som i samråd med Mosvik kommune arbeider med følgende mandat:
- foreta en enkel utredning innen utgangen av mars 2010
- innhente nødvendig konsulenthjelp til utredningen
- engasjere kommunale medarbeidere i prosjektet
- etablere intensjonsavtale/prosessavtale med Mosvik kommune
- søke om skjønnsmidler til finansiering av utredning
- sørge for kunnskapsformidling både til politisk og administrativt nivå i begge kommuner
om prosessen med kommunesammenslåing
- sørge for innspill fra innbyggerne i prosessen og gjennomføre eventuell folkeavstemming
3. Prosjektgruppa konstituerer seg selv. Prosjektgruppa gis mandat til å utvide antall medlemmer
etter behov.

