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PS 12/11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015
Behandling i 1756 Administrasjonsutvalget - 30.11.2011:
Uttalelse til budsjettforslaget fra Fagforbundet Inderøy, datert 28.11.11, ble delt ut i møtet.
Nanna Dyrendal foreslo slikt tillegg:
Administrasjonsutvalget anmoder om at to punkter vurderes med hensyn på styrking:
- Seniorpolitiske tiltak, jfr. Nivået i 1729 Inderøy kommune.
- Ressurs til hovedverneombud økes fra 10 % til 20 %
Avstemming:
Nanna Dyrendal sitt forslag: Enstemmig.
Prosjektleders forslag: Enstemmig.

Uttalelse i 1756 Administrasjonsutvalget - 30.11.2011
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2012 vedtas slik det fremgår av prosjektleders
fremlagte forslag av 16. november 2011.
2. Budsjett 2012 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for
hovedansvarsområdene:
-

Fellesområder
Politisk virksomhet
Rådmann, stab og støtte
Næring og Plan
Oppvekst
Helse og sosial
Kultur
Kommunalteknikk
Vann og avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med prosjektleders budsjettforslag.
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 2012. Marginavsetning i
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
5. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år
2012 slik det fremgår av vedlegg: «gebyr- og betalingssatser 2012».

6. 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.
30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og
bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille i «gamle Inderøy 1729» og
7 promille i «gamle Mosvik 1723». Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03.,
15.06. og 15.09. i skatteåret.
Administrasjonsutvalget anmoder om at to punkter vurderes med hensyn på styrking:
- Seniorpolitiske tiltak, jfr. Nivået i 1729 Inderøy kommune.
- Ressurs til hovedverneombud økes fra 10 % til 20 %
Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011:
Vedlegg til rådmannens skriftlige orientering; budsjettforslaget 2012 – noen tilleggsmomenter
ble sendt på e-post og lagt ut til gruppemøter.
Uttalelse til budsjettforslaget fra Fagforbundet Inderøy, datert 28.11.11, ble delt ut i møtet.
-------------------Rådmannen fremmet slikt nytt tillegg til forslag til vedtak:
Forslag 1):
Ramme Helse og sosial økes med 6,53 mill. kroner – medfinansiering sykehusopphold.
Ordføreren fremmet flg. forslag fra Hovedutvalg Natur, Rådet for funksjonshemmede og
Arbeidsmiljøutvalget:
Hovedutvalg Natur:
Forslag 2):
I budsjettforslaget, pkt. 8.7 Eiendom. Kommunaltekniske tjenester. Veg.
Forprosjektet for Sakshaugvegen skal omfatte hele Sakshaugvegen fra Gruva til Ås.
Forslag 3):
Nytt pkt. 7 i forslag til vedtak:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele
kommunen. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk er 2 promille i «gamle Inderøy1729» og 7
promille i «gamle Mosvik 1723». Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og
15.09. i skatteåret.
Forslag 4):
Nytt pkt. i forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om en utredning av boligbygging for førsteetablerere under 35 år.
Hensikten er å øke bolyst i Inderøy kommune, og å hindre at ungdom fryses ut av
boligmarkedet.

Forslag 5):
Betalingssatser for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven, gjeldende fra
01.01.2012, erstattes med nytt forslag av 28.11.11.
Rådet for funksjonshemmede:
Forslag 6):
Gebyrendringer under Tjenester og materiell fra uteavdelingen kommunalteknikk:
Under punkt 2 og 3 – punkt «50 % reduksjon for alderspensjonister» skal lyde:
(50 % reduksjon for alderspensjonister og funksjonshemmede).
Arbeidsmiljøutvalget:
Forslag 7):
Ressurs til hovedverneombud økes fra 10 % til 20 %.
AP v/Signar Berger fremmet slike forslag:
Forslag 8):
-Ang. seniorpolitikk, tiltaksdelen, aldersgruppen 62-67 år, hel stilling:
Dagens ordning i 1729 Inderøy, 10 dager fri med lønn, videreføres.
Forslag 9):
-Under avsnitt Samferdsel/gang- og sykkelveg, side 17:
Det må utarbeides en strategi for utarbeidelse av gang- og sykkelveger.
Forslag 10):
-Kvalifiseringsprogrammet, side 61:
Dagens tilbud med 9 plasser kjøpt fra Flyndra, opprettholdes.
Forslag 11):
I løpet av 2012 utarbeides en strategi for å fjerne ventelistene ved kulturskolen.
H, SP v/Leif Hjulstad fremmet slike forslag:
Forslag 12):
-Det avsettes kr 100.000,- til foreldreskole for foreldre til elever i 1. og 8. klasse i hele
kommunen. Disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
Forslag 13):
-Inderøy kommune ønsker seg en offensiv og aktiv seniorpolitikk. En samlet virkemiddelbruk
vedtas etter planlagt gjennomgang våren 2012 hvor individuell tilpassing vektlegges.
Forslag 14):
-Rammer for startlån økes til kr 3 mill. og formannskapet ber om en gjennomgang av
virkemiddelbruken.
Forslag 15):
-Overføring til tilleggsbevilgning FSK (830.1805) økes med kr 1 mill. til kr 2.438 mill.
Ekstraordinær nedbetaling av lån reduseres tilsvarende.

Votering:
Forslag fremkommet i møtet:
Forslag 1: Enstemmig.
Forslag 2: Enstemmig
Forslag 3: Vedtatt med 5 mot 4 stemmer
Forslag 4: Første setning: Enstemmig
Andre setning: Falt mot 1 stemme
Forslag 5: Enstemmig.
Forslag 6: Falt mot 3 stemmer
Forslag 7: Falt mot 4 stemmer.
Forslag 8: Falt mot 4 stemmer.
Forslag 9: Enstemmig.
Forslag 10: Falt mot 4 stemmer.
Forslag 11: Enstemmig.
Forslag 12: Enstemmig.
Forslag 13: Enstemmig.
Forslag 14: Enstemmig.
Forslag 15: Enstemmig.
Avstemming:
Prosjektleders forslag, med framlagte endringsforslag nr. 1- 4-første setning, 5, 9, 11-15
vedtatt.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2012 vedtas slik det fremgår av prosjektleders
fremlagte forslag av 16. november 2011 og med slike endringer vedtatt i
formannskapets møte 30.11.2011:
-Ramme Helse og sosial økes med 6,53 mill. kroner – medfinansiering sykehusopphold.
-Betalingssatser for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven, gjeldende fra
01.01.2012, erstattes med nytt forslag av 28.11.11.
-I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i
hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk er 2 promille i «gamle
Inderøy1729» og 7 promille i «gamle Mosvik 1723». Eiendomsskatten skal betales i tre
terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
-Under avsnitt Samferdsel/gang- og sykkelveg, side 17:
Det må utarbeides en strategi for utarbeidelse av gang- og sykkelveger.
-Forprosjektet for Sakshaugvegen skal omfatte hele Sakshaugvegen fra Gruva til Ås.
-Kommunestyret ber om en utredning av boligbygging for førsteetablerere under 35 år.
-Rammer for startlån økes til kr 3 mill. og formannskapet ber om en gjennomgang av
virkemiddelbruken.

-Inderøy kommun ønsker seg en offensiv og aktiv seniorpolitikk. En samlet virkemiddelbruk
vedtas etter planlagt gjennomgang våren 2012 hvor individuell tilpassing vektlegges.
-Det avsettes kr 100.000,- til foreldreskole for foreldre til elever i 1. og 8. klasse i hele
kommunen. Disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
-I løpet av 2012 utarbeides en strategi for å fjerne ventelistene ved kulturskolen.
-Overføring til tilleggsbevilgning FSK (830.1805) økes med kr 1 mill. til kr 2.438 mill.
Ekstraordinær nedbetaling av lån reduseres tilsvarende.
2. Budsjett 2012 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for
hovedansvarsområdene:
-

Fellesområder
Politisk virksomhet
Rådmann, stab og støtte
Næring og Plan
Oppvekst
Helse og sosial
Kultur
Kommunalteknikk
Vann og avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med prosjektleders budsjettforslag.
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 2012. Marginavsetning i
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
5. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år
2012 slik det fremgår av vedlegg: «gebyr- og betalingssatser 2012».
6. 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.
30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og
bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille i «gamle Inderøy 1729» og
7 promille i «gamle Mosvik 1723». Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03.,
15.06. og 15.09. i skatteåret.

PS 13/11 Planstrategi for 1756 Inderøy 2012-2016.Planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016.
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Det ble av utvalget foreslått høringsfristen ble forlenget med to uker.
Avstemming:
Prosjektleders forslag, samt forslag om forlengelse av høringsfrist, enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Siden vedlagt dokument er både utkast til planstrategi og planprogram, må det gjøres to
vedtak i saken:
1. Utkast til planstrategi for nye 1756 Inderøy for perioden 2012-2016 sendes på
høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 10-1, kommunal planstrategi.
2. Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016
sendes på høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 11-14, høring av
planforslaget.
Det gis åtte ukers høringsfrist.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Forslag: Som Hovedutvalg Folk sitt vedtak 29.11.11; med åtte ukers høringsfrist.
Avstemming:
Prosjektleders, samt hovedutvalg Folk sitt forslag, enstemmig.

Vedtak i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Siden vedlagt dokument er både utkast til planstrategi og planprogram, må det gjøres to
vedtak i saken:
3. Utkast til planstrategi for nye 1756 Inderøy for perioden 2012-2016 sendes på
høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 10-1, kommunal planstrategi.
4. Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016
sendes på høring/offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 11-14, høring av
planforslaget.
Det gis åtte ukers høringsfrist.

PS 14/11 1756 Inderøy - valg av revisjonsenhet og sekretariat
Prosjektleders forslag til vedtak
1756 Inderøy velger KomRev Trøndelag IKS som revisjonsselskap, og KomSek Trøndelag IKS
som kontrollutvalgssekretariat fra 01.01.12.
Følgende velges som medlem og varamedlem i representantskapet:
KomRev Trøndelag IKS
Medlem:…………………………………………

Varamedlem:…………………………………………………

KomSek Trøndelag IKS
Medlem:…………………………………………

Varamedlem:…………………………………………………

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Ordfører foreslo medlemmer i henhold til sak i Kommunestyret 16.11.11.
Avstemming
Prosjektleders samt ordførers forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
1756 Inderøy velger KomRev Trøndelag IKS som revisjonsselskap, og KomSek Trøndelag IKS
som kontrollutvalgssekretariat fra 01.01.12.
Følgende velges som medlem og varamedlem i representantskapet:
KomRev Trøndelag IKS
Medlem: Ida Stuberg

Varamedlem: Trine Berg Fines

KomSek Trøndelag IKS
Medlem: Ida Stuberg

Varamedlem: Trine Berg Fines

PS 15/11 Regional planstrategi, uttalelse til høringsutkast
Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Avstemming

Innstilling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i tråd med plan og bygningslovens § 8-3 utarbeidd og
sendt på høring regional planstrategi for 2012- 2016.
Inderøy kommune anser at den regionale planstrategien dekker de viktigeste innsatsområdene
i den kommende valgperioden.
Inderøy kommune har følgende merknader til:
Del I- Felles regional planstrategi/planprogram for Trøndelag.
 En sterkere vektlegging av transportaksen øst-vest mellom Røra og Fosen
Del II-Regional planstrategi for Nord- Trøndelag
 Større grad av prioritering innenfor Regionalt Utviklingsprogram for å få ønsket
næringsutvikling.
 Større grad av differensiering innenfor jordvern med vekt på å bevare de store
sammenhengende dyrka arealene.
 Større grad av differensiering av strandsonen enn det de nasjonale retningslinjene
legger opp til.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Vedtak i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i tråd med plan og bygningslovens § 8-3 utarbeidd og
sendt på høring regional planstrategi for 2012- 2016.
Inderøy kommune anser at den regionale planstrategien dekker de viktigeste innsatsområdene
i den kommende valgperioden.
Inderøy kommune har følgende merknader til:
Del I- Felles regional planstrategi/planprogram for Trøndelag.
 En sterkere vektlegging av transportaksen øst-vest mellom Røra og Fosen
Del II-Regional planstrategi for Nord- Trøndelag
 Større grad av prioritering innenfor Regionalt Utviklingsprogram for å få ønsket
næringsutvikling.
 Større grad av differensiering innenfor jordvern med vekt på å bevare de store
sammenhengende dyrka arealene.



Større grad av differensiering av strandsonen enn det de nasjonale retningslinjene
legger opp til.

PS 16/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen
Trondheim - Steinkjer. Høringsuttalelse fra 1756 Inderøy kommune.
Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011
Inderøy kommune mener det er viktig og riktig å legge et høyt ambisjonsnivå for framtidsrettet
og robust utvikling av regionen, både med samferdselsperspektiv og samfunnsperspektiv lagt
til grunn.
Det har vært og er fortsatt en klar prioritering i Midt-Norge om elektrifisering av
Trønderbanen. Dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen, og det er
avgjørende viktig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, blant annet på grunn av NSB
sin planlagte nyanskaffelse av togmateriell.
KVU sine konklusjoner og vurderinger, hvor moderniseringskonseptet (konsept 1) framheves,
kan bygges ut til et realistisk alternativ mellom konsept 1 og 4 for å gi robusthet for den
framtidige samfunnsutviklingen.
En realistisk forventning til investeringer og utvikling er at jernbanen bygges i henhold til
konsept 4.
I tillegg bør også vegnettet videreutvikles i forhold til konsept 1. Konseptet bør utvikles til at
det er vegstandard med fire felt på utvalgte strekninger hvor trafikkbelastningen er størst, og
ellers trefeltsveg. Dette er en realistisk og nødvendig ambisjon.
Rekkefølgen på tiltakene i tråd med KVU sin anbefaling, men viktigheten av kontinuitet i
arbeidet må understrekes og det er sterkt ønskelig at hovedandelen av foreslåtte tiltak
innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av
konseptet.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Inderøy kommune mener det er viktig og riktig å legge et høyt ambisjonsnivå for framtidsrettet
og robust utvikling av regionen, både med samferdselsperspektiv og samfunnsperspektiv lagt
til grunn.
Det har vært og er fortsatt en klar prioritering i Midt-Norge om elektrifisering av
Trønderbanen. Dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen, og det er
avgjørende viktig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, blant annet på grunn av NSB
sin planlagte nyanskaffelse av togmateriell.
KVU sine konklusjoner og vurderinger, hvor moderniseringskonseptet (konsept 1) framheves,
kan bygges ut til et realistisk alternativ mellom konsept 1 og 4 for å gi robusthet for den
framtidige samfunnsutviklingen.
En realistisk forventning til investeringer og utvikling er at jernbanen bygges i henhold til
konsept 4.
I tillegg bør også vegnettet videreutvikles i forhold til konsept 1. Konseptet bør utvikles til at
det er vegstandard med fire felt på utvalgte strekninger hvor trafikkbelastningen er størst, og
ellers trefeltsveg. Dette er en realistisk og nødvendig ambisjon.
Rekkefølgen på tiltakene i tråd med KVU sin anbefaling, men viktigheten av kontinuitet i
arbeidet må understrekes og det er sterkt ønskelig at hovedandelen av foreslåtte tiltak
innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av
konseptet.

PS 17/11 Mosvik skole - forprosjekt ombygging
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Forprosjekt Mosvik skole – tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg - godkjennes med en
kostnadsramme på kr. 21,5 mill. kr..

Rådmann delegeres myndighet til å gjennomføre prosjektet innenfor gitt kostnadsramme, og
med ferdigstillelse av prosjektet innen 1.juni 2013.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Forprosjekt Mosvik skole – tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg - godkjennes med en
kostnadsramme på kr. 21,5 mill. kr..
Rådmann delegeres myndighet til å gjennomføre prosjektet innenfor gitt kostnadsramme, og
med ferdigstillelse av prosjektet innen 1.juni 2013.

PS 18/11 Regional transportplan - høringsuttalelse fra 1756 Inderøy
kommune
Prosjektleders forslag til vedtak:
1. 1756 Inderøy kommune anser at Regional transportplan (RTP) gir et godt grunnlag for felles
strategi i Midt-Norge for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP)
2. 1756 Inderøy kommune vil påpeke behovet for sterkere fokus på transportaksen øst-vest
mellom Innherred og Fosen, med Røra som trafikknutepunkt - herunder også som effektivt
omlastingspunkt for gods til bane.
3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for
elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av
elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet
materiellutskifting og betydelige klimaeffekter. 1756 inderøy kommune viser til sin
uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av
E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4
(maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og
ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør
mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering
og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.

4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan
bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly).
Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for
omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre
næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som
næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i
internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil
lokaliseringen ha.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
5. 1756 Inderøy kommune anser at Regional transportplan (RTP) gir et godt grunnlag for felles
strategi i Midt-Norge for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP)
6. 1756 Inderøy kommune vil påpeke behovet for sterkere fokus på transportaksen øst-vest
mellom Innherred og Fosen, med Røra som trafikknutepunkt - herunder også som effektivt
omlastingspunkt for gods til bane.
7. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for
elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av
elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet
materiellutskifting og betydelige klimaeffekter. 1756 inderøy kommune viser til sin
uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av
E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4
(maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og
ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør
mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering
og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
8. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan
bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly).
Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for
omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre
næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som

næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i
internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil
lokaliseringen ha.

PS 19/11 Reglementer 1756 Inderøy - diverse råd og utvalg
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Reglement for Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Ungdomsrådet og folkevalgtes
innsynsrett, vedtas som vist i vedlegg til saken.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Ordfører foreslo slikt forslag:
Reglement for Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og folkevalgtes innsynsrett, vedtas
som vist i vedlegg til saken.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Reglement for Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, og folkevalgtes innsynsrett, vedtas
som vist i vedlegg til saken.

PS 20/11 Forslag til innkjøpsreglement 1756 Inderøy
Prosjektleders forslag til vedtak
Innkjøpsreglement for 1756 Inderøy vedtas i henhold til vedlegg 1.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Innkjøpsreglement for 1756 Inderøy vedtas i henhold til vedlegg 1.

PS 21/11 REVISJON AV HOVEDPLAN VEG - 1756 INDERØY
Behandling i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011:
Steinar Klev foreslo at høringsfristen settes til 10.02.2012.

Avstemming:
Prosjektleders forslag samt endring av høringsfrist enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Natur - 28.11.2011


Forslag til Hovedplan Veg og forslag til Drift- og vedlikeholdsstandard legges ut til
høring med høringsfrist 10.02.2012. Det gjennomføres et folkemøte på Inderøy
Kulturhus i høringsperioden.



Planen omfatter mulig innføring av en tilskuddsordning fra 2013 til Velforeninger og
andre som driver gatelysanlegg på kommunale veger og offentlige plasser. Det vises til
skisse til retningslinjer for etablering og drift av gatelys.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Ordføreren foreslo pkt. 1 som Hovedutvalg Natur sitt forslag, med høringsfrist satt til
10.02.2011
Avstemming:
Pkt. 1: Ordførers forslag enstemmig.
Pkt. 2: Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011


Forslag til Hovedplan Veg og forslag til Drift- og vedlikeholdsstandard legges ut til
høring med høringsfrist 10.02.2012. Det gjennomføres et folkemøte på Inderøy
Kulturhus i høringsperioden.



Planen omfatter mulig innføring av en tilskuddsordning fra 2013 til Velforeninger og
andre som driver gatelysanlegg på kommunale veger og offentlige plasser. Det vises til
skisse til retningslinjer for etablering og drift av gatelys.

PS 22/11 "Papirløs" politisk saksbehandling. Web-overføring av
kommunestyremøter.
Prosjektleders forslag til vedtak
1
Prosjektleder bes iverksette tiltak for web-overføring av kommunestyremøter
som mulig.

så raskt

2

Prosjektleder bes iverksette anskaffelse av lesebrett til alle faste
kommunestyrerepresentanter i Inderøy kommune, alle 1. vararepresentanter
og
medlemmer av hovedutvalg, med det formål å legge til rette for papirløse
møter og
papirløs saksbehandling.
Tiltakene er innarbeidet i forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 1756 Inderøy.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
1 Prosjektleder bes iverksette tiltak for web-overføring av kommunestyremøter så raskt
som mulig.
2 Prosjektleder bes iverksette anskaffelse av lesebrett til alle faste
kommunestyrerepresentanter i Inderøy kommune, alle 1. vararepresentanter og
medlemmer av hovedutvalg, med det formål å legge til rette for papirløse
møter
og papirløs saksbehandling.
Tiltakene er innarbeidet i forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 1756 Inderøy.

PS 23/11 Inderøyhallen A/L - Søknad om serveringsbevilling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis
serveringsbevilling i lokalene Inderøyhallen A/L, jfr. vedlegg. Serveringsstedets
åpningstid settes til mandag – søndag kl. 08.00 – 01.00.

2. Baard Aarnes f. 03.07.57, godkjennes som styrer. Det stilles som krav at daglig leder
gjennomfører etablererprøve, jfr. serveringslovens kap. II, §§ 4 og 5.
Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Vedtak i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
3. Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis
serveringsbevilling i lokalene Inderøyhallen A/L, jfr. vedlegg. Serveringsstedets
åpningstid settes til mandag – søndag kl. 08.00 – 01.00.
4. Baard Aarnes f. 03.07.57, godkjennes som styrer. Det stilles som krav at daglig leder
gjennomfører etablererprøve, jfr. serveringslovens kap. II, §§ 4 og 5.

PS 24/11 1756 Inderøy - midlertidig delegasjon
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
1. Delegasjonsreglement, finansreglement, økonomireglement og instruks for rådmannen
for 1729 Inderøy, vedtas som midlertidige reglementer for 1756 Inderøy fra 01.01.2012,
med de tilpasninger som er vedtatt i reglementer for 1756 Inderøy for kommunestyret
og øvrige råd og utvalg.
2. Det fremmes sak om oppdatering av reglementene med sikte på ferdigbehandling
våren 2012.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
3. Delegasjonsreglement, finansreglement, økonomireglement og instruks for rådmannen
for 1729 Inderøy, vedtas som midlertidige reglementer for 1756 Inderøy fra 01.01.2012,
med de tilpasninger som er vedtatt i reglementer for 1756 Inderøy for kommunestyret
og øvrige råd og utvalg.
4. Det fremmes sak om oppdatering av reglementene med sikte på ferdigbehandling
våren 2012.

PS 25/11 Møteplan 2012 for styrer, råd, utvalg og nemnder
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Mads Nervik foreslo å flytte kommunestyremøtene fortrinnsvis til mandager.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Mads Nervik sitt endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Framlagte forslag til møteplan 2012 vedtas med slik endring:
Kommunestyremøtene flyttes fortrinnsvis mandager.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Ordfører foreslo å flytte kommunestyremøtene fortrinnsvis til mandager.
Lena Oldren Heggstad foreslo at Rådet for funksjonshemmede/Eldres Råd avholder møter i
forkant av kommunestyremøtene.
Avstemming:
Prosjektleders forslag, samt innkomne endringer enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Framlagte forslag til møteplan 2012 vedtas med slik endring:
Kommunestyremøtene flyttes fortrinnsvis til mandager og at Rådet for funksjonshemmede og
Eldres Råd avholder møter i forkant av kommunestyremøtene.

PS 26/11 Ambulerende skjenkebevilling 2012 - 2015
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Under forutsetning av at lensmannen og kommunens sosialtjeneste ikke har vesentlige
merknader, opprettes det med hjemmel i alkohollovens § 4-5, tre ambulerende
skjenkebevillinger for leilighetsvis skjenking av øl, vin og brennevin i sluttede selskaper.
Skjenking kan foregå slik:
For øl og vin:
For brennevin:

kl. 13.00 – kl. 01.00
kl. 13.00 – kl. 24.00

Bevillingen gjelder fra 01.01.2012 – 31.12.2015.
Som avgift kreves pr. gang (p.t. kr 250,-) som fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Vedtak i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Under forutsetning av at lensmannen og kommunens sosialtjeneste ikke har vesentlige
merknader, opprettes det med hjemmel i alkohollovens § 4-5, tre ambulerende
skjenkebevillinger for leilighetsvis skjenking av øl, vin og brennevin i sluttede selskaper.
Skjenking kan foregå slik:
For øl og vin:
For brennevin:

kl. 13.00 – kl. 01.00
kl. 13.00 – kl. 24.00

Bevillingen gjelder fra 01.01.2012 – 31.12.2015.
Som avgift kreves pr. gang (p.t. kr 250,-) som fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2.

PS 27/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble sendt pr. e-post og lagt
ut på gruppemøter.
Rådmannen supplerte sin orientering slik:
- Samhandling og foretaksavtaler
- DMS – ny selskapsavtale
- Forespørsel om kjøp av tilleggsareal
Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 28/11 Ordføreren orienterer
Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Ordføreren orienterte om
- Representantskapsmøte i Innherred Renovasjon
- Møte med landbruksorganisasjonene 28.11.11
- Møte i DMS og representantskapet i Legevakta 02.12.11
- Kommunens julebord 9. desember
- Møte med Vegvesenet vedr. asfaltering Venneshamn-Hovd
- Infomøte med Kværner Verdal
- Musicalforestilling Inderøy v.g.skole – flott forestilling.
Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 29/11 Skjenkebevillinger 2012 - 2015
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Eksisterende skjenkebevillinger, gitt for perioden 2008-2011, forlenges til 31.05.2012.
Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i kommunestyret før 01.04.2012.
Videreføring av eksisterende skjenkebevillinger gis under forutsetning av at:
 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven.
 Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8.
Bevillingen videreføres for følgende bevillingshavere:
 Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy
 Slapgaard AS/Jægtvolden Fjordhotel
 Berg Gård
 Øyna Parken AS
 Inderøyhallen AL
 Strømnes v/Margarete Uddu
 Husfrua AS
 Gulburet
 Kaffebar’n
 Jækta Fjordstue

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Petter Vesterås tok opp spørsmål om sin habilitet til å behandle saken da han er ansatt i
Jægtvolden Fjordhotell. Han ble erklært inhabil for å behandle saken og fratrådte møtet.
Signar Berger tok opp spørsmål om sin habilitet til å behandle saken da han er medeier i Jækta
Fjordstue. Han ble erklært inhabil for å behandle saken og fratrådte møtet.
Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Eksisterende skjenkebevillinger, gitt for perioden 2008-2011, forlenges til 31.05.2012.
Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i kommunestyret før 01.04.2012.
Videreføring av eksisterende skjenkebevillinger gis under forutsetning av at:
 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven.
 Internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8.
Bevillingen videreføres for følgende bevillingshavere:
 Rødbrygga Restaurant & Pub Inderøy
 Slapgaard AS/Jægtvolden Fjordhotel
 Berg Gård









Øyna Parken AS
Inderøyhallen AL
Strømnes v/Margarete Uddu
Husfrua AS
Gulburet
Kaffebar’n
Jækta Fjordstue

Petter Vesterås og Signar Berger tiltrådte møtet igjen.

PS 30/11 Salgsbevillinger alkohol 2012-2015
Behandling i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Uttalelse i 1756 Hovedutvalg Folk - 29.11.2011
Eksisterende salgsbevillinger gitt for perioden 2008 – 2011 i 1729 Mosvik og 1723 Inderøy,
forlenges til 31.05.2012. Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i
kommunestyret før 01.04.2012.
Videreføring av eksisterende salgsbevillinger forutsetter at:
 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven
 Internkontroll er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8.
Bevillingen forlenges for følgende bevillingshavere:
 Ica Nær Inderøy
 Bunnpris Røra AS
 Coop Prix Sandvollan
 Coop Marked Utøy
 Coop Prix Straumen
 Inderøy Forbruksforening
 Coop Marked Mosvik
 Inderøy Gårdsbryggeri DA
Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Eksisterende salgsbevillinger gitt for perioden 2008 – 2011 i 1729 Mosvik og 1723 Inderøy,
forlenges til 31.05.2012. Ruspolitisk handlingsplan fremmes til politisk behandling i
kommunestyret før 01.04.2012.
Videreføring av eksisterende salgsbevillinger forutsetter at:
 Styrer og stedfortreder har bestått eller består kunnskapsprøven om alkoholloven
 Internkontroll er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8.
Bevillingen forlenges for følgende bevillingshavere:
 Ica Nær Inderøy
 Bunnpris Røra AS
 Coop Prix Sandvollan
 Coop Marked Utøy
 Coop Prix Straumen
 Inderøy Forbruksforening
 Coop Marked Mosvik
 Inderøy Gårdsbryggeri DA

PS 31/11 Valg av medlemmer og møtefullmektiger forliksråd
Prosjektleders forslag til vedtak
Forliksråd for 1756 Inderøy velges for 2012 blant dagens medlemmer av forliksråd i de to
kommunene.
Møtefullmektiger i begge dagens kommuner utgjør møtefullmektiger i 1756 Inderøy for 2012.
Som medlemmer i forliksråd for 2012 velges:
Medlemmer:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Varamedlemmer:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Som leder av forliksråd velges:
………………………………………
Som møtefullmektiger for 2012 velges:

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Ordføreren foreslo som medlemmer og varamedlemmer hhv.: Per Holmern, May Kojan og
Ståle Brattgjerd, Ann Kristin Wiik Langfjæran, Jorunn Sundseth
Signar Berger foreslo som medlem: Svein Nyborg
Trine Berg Fines foreslo Svein Nyborg som leder.

Ordføreren foreslo som møtefullmektiger: Stein Markhus, Ola Klepp, Bård Næss, Vigdis Hegdal,
Grete Meistad, Signar Berger, Jonny Melting, Bodil Alstad
Avstemming:
Framlagte forslag på medlemmer og varamedlemmer, leder og møtefullmektiger, enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Forliksråd for 1756 Inderøy velges for 2012 blant dagens medlemmer av forliksråd i de to
kommunene.
Møtefullmektiger i begge dagens kommuner utgjør møtefullmektiger i 1756 Inderøy for 2012.
Som medlemmer i forliksråd for 2012 velges:
Medlemmer:
Per Holmern
May Kojan
Svein Nyborg

Varamedlemmer:
Ståle Brattgjerd
Ann Kristin Wiik Langfjæran
Jorunn Sundseth

Som leder av forliksråd velges:
Svein Nyborg
Som møtefullmektiger for 2012 velges:
Stein Markhus,
Ola Klepp,
Bård Næss,
Vigdis Hegdal,
Grete Meistad,
Signar Berger,
Jonny Melting,
Bodil Alstad

PS 32/11 Selskapsavtale Inntrøndelag Brannvesen IKS
Prosjektleders forslag til vedtak
Selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS vedtas i henhold til representantskapets
forslag.

Behandling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011

Avstemming:
Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i 1756 Formannskapet - 30.11.2011
Selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS vedtas i henhold til representantskapets
forslag.

