Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato:

18.04.2012

Tidspunkt:

09:00 - 16:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ida Stuberg
Leif Hjulstad
Petter Vesterås
Lena Oldren Heggstad

Rep.
SP
SP
H
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Harald Ness
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Trond Bjørken

Navn
Christina Wolan
Trine Berg Fines
Signar Tormod Berger
Lise Eriksen

Rep.
SP
H
AP
AP

Navn

Rep.

Rep.
AP

Merknader:
-I starten av møtet var det en orientering om status og planer for Flyndra AS, v/daglig leder Kjell Gulstad.
-InderøyFest v/daglig leder Per Kvistad Uddu orienterte om planer for årets InderøyFest .
-Fra kl. 12.00-13.00 var politimesteren i Nord-Trøndelag, Trond Prytz, regionleder og lensmann i Levanger, Anne
Ulvin og lensmannen i Inderøy, Gunnar Solli, tilstede og orienterte om strategier og planer for politiet.
-Fra kl. 13.00-13.30 orienterte Harald J. Overrein fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om kollektivtransport status i dag og vegen framover.

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim

Rådmann

Underskrifter:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________
Ida Stuberg

______________________
Leif Hjulstad

_______________________
Lena Oldren Heggstad
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Saker til behandling
PS 36/12 Vedtak om oppstart av strategisk næringsplan for Inderøy kommune
og forslag til planprogram på høring
Rådmannens forslag til vedtak
Det vedtas oppstart av arbeidet med Strategisk næringsplan for Inderøy kommune.
Forslag til planprogram for Strategisk næringsplan i Inderøy kommune 2012 – 2025 sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn med seks uker høringsfrist, jamfør plan- og
bygningslovens § 4.1.
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012:
Leif Hjulstad foreslo slik endring under pkt. Mål for planarbeid:
Etablere arena og rutiner for tett kontakt mellom næringsliv og skole.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Leif Hjulstad sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
Det vedtas oppstart av arbeidet med Strategisk næringsplan for Inderøy kommune.
Forslag til planprogram for Strategisk næringsplan i Inderøy kommune 2012 – 2025 sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn med seks uker høringsfrist, jamfør plan- og
bygningslovens § 4.1.
Under pkt. Mål for planarbeid:
Etablere arena og rutiner for tett kontakt mellom næringsliv og skole.

PS 37/12 Dans i Nord-Trøndelag. Søknad om støtte til pilot-prosjekt
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag.
2. Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Fellesområde tileggsbev. (formannskapet til disp).
3. Under forutsetning av forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører, er Inderøy

kommune innstilt på – på grunnlag av konkrete søknader - å videreføre støtte i
kommende år.
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 18.04.2012
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012:
1.Det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag.
2.Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Fellesområde tileggsbev. (formannskapet til disp).
3.Under forutsetning av forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører, er Inderøy
kommune innstilt på – på grunnlag av konkrete søknader - å videreføre støtte i
kommende år.
4.Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 38/12 Gjennomføring av innbyggerundersøkelse i 2012
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse første halvår 2012, med ferdigstillelse
av rapport innen 10.september 2012.
2. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i henhold til KS sin standard innbyggerundersøkelse og
kommunen deles geografisk inn i henhold til gjeldende skolekretser.
3. Det legges opp til undersøkelser hvert 4. år.

Behandling i Formannskapet - 18.04.2012
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
1. Inderøy kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse første halvår 2012, med
ferdigstillelse av rapport innen 10.september 2012.
2. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i henhold til KS sin standard innbyggerundersøkelse og
kommunen deles geografisk inn i henhold til gjeldende skolekretser.
3. Det legges opp til undersøkelser hvert 4. år.

PS 39/12 Kulturplan 2013-2025. Planprogram
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag til Planprogram, Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025 vedtas med følgende endring:
Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder
Pkt. 8. Idrett legges til som nytt tema.
2. Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy
kommunestyre den 19.03.12 tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre
planarbeidet.

Behandling i Formannskapet - 18.04.2012:
Ordføreren foreslo slikt tillegg til pkt.1 under kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder, tas
inn: InderøyFest tas inn som nytt tema.

Avstemming:
Hovedutvalg Folk sitt forslag med ordførerens tillegg enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
1.Forslag til Planprogram, Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025 vedtas med følgende
endring:
Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder
Pkt. 8. Idrett legges til som nytt tema.
InderøyFest tas inn som nytt tema.
2.Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy
kommunestyre den 19.03.12 tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre
planarbeidet.
3.Inderøy 2020 følger opp innspill fra kulturfolket.

PS 40/12 Nye infotavler/turistskilt Inderøy kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Det bevilges inntil kr 150.000 til oppgradering av infotavler/turistskilt i Inderøy kommune.
Prioritering knyttet til antall nye tavler og geografisk plassering gjøres av Inderøy kommune i
samarbeid med næringa.
Prosjektet finansieres med kr 75000,- fra Inderøy kommunale næringsfond og kr 75000,- fra
prosjekt Kommunesammenslåing.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012
Trine Berg Fines foreslo slikt tillegg:
Liatjønna tas med som nytt punkt for infotavle.
Avstemming:
Trine Berg Fines sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag med Trine Berg Fines sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
Det bevilges inntil kr 150.000 til oppgradering av infotavler/turistskilt i Inderøy kommune.
Prioritering knyttet til antall nye tavler og geografisk plassering gjøres av Inderøy kommune i
samarbeid med næringa.
Prosjektet finansieres med kr 75000,- fra Inderøy kommunale næringsfond og kr 75000,- fra
prosjekt Kommunesammenslåing.
Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
Liatjønna tas med som nytt punkt for infotavle.

PS 41/12 Driftstilskudd til Stiftelsen e@.
Rådmannens forslag til vedtak
Stiftelsen e@ gis et driftstilskudd på 60.000 kroner for 2012.
Tilskuddet finansieres over ansvar 830 Formannskapets post for tilleggsbevilgninger.
Framtidige tilskudd tas opp til vurdering og behandling i ordinær budsjett- og
økonomiplansammenheng.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
Stiftelsen e@ gis et driftstilskudd på 60.000 kroner for 2012.

Tilskuddet finansieres over ansvar 830 Formannskapets post for tilleggsbevilgninger.
Framtidige tilskudd tas opp til vurdering og behandling i ordinær budsjett- og
økonomiplansammenheng.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 42/12 Rostads venner - Søknad om tilskudd til restaurering og tilbakeføring
tre historiske rom på Rostad
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune støtter arbeidet til Rostads venner og bevilger kr 100.000 til restaurering og
tilbakeføringsprosjekt.
2. Tilskuddet dekkes over ansvar 830, Reservert tileggsbev. (formannskapet til disp).
3. Det forutsettes deltakelse fra øvrige tilskuddsparter og gjennomføring i samsvar med
kulturvernfaglige råd.
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 18.04.2012
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
1. Inderøy kommune støtter arbeidet til Rostads venner og bevilger kr 100.000 til restaurering og
tilbakeføringsprosjekt.
2. Tilskuddet dekkes over ansvar 830, Reservert tilleggsbev. (formannskapet til disp).
3. Det forutsettes deltakelse fra øvrige tilskuddsparter og gjennomføring i samsvar med
kulturvernfaglige råd.
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 43/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012 med kr. 400.000,-.
2. Dette finansieres slik:
a. Ansvar 830 Til formannskapets disposisjon
b. Næringsfondet
c. Fond Inderøy 2020

kr. 250.000,kr. 50.000,kr. 100.000,-

3. Det gis i tillegg en underskuddsgaranti på kr. 100.000,-. Rådmannen gis fullmakt til - med grunnlag i
revisorbekreftet regnskap - å godkjenne utbetaling ved eventuell søknad om bruk av
underskuddsgarantien. En eventuell utbetaling dekkes over ansvar 830 Til formannskapets
disposisjon.
4. Rådmannen fastlegger detaljert budsjett.

Behandling i Styret for næringsfondet - 07.03.2012:
Otte Vatn tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er med i en
arbeidsgruppe i tilknytning til InderøyFest. Han ble erklært inhabil for behandling av saken og
fratrådte møtet.
Trine Berg Fines foreslo saken utsatt til neste møte.
Avstemming:
Trine Berg Fines sitt forslag enstemmig.
Innstilling i Styret for næringsfondet - 07.03.2012
Saken utsatt til neste møte.
Otte Vatn tiltrådte møtet igjen.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012
Otte Vatn tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er med i en
arbeidsgruppe i tilknytning til InderøyFest. Han ble erklært inhabil for behandling av saken og
fratrådte møtet.
Ordføreren foreslo saken utsatt til neste møte.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012
Saken utsatt til neste møte.
Behandling i Styret for næringsfondet - 18.04.2012:
Leif Hjulstad bad om gruppemøte og møtet vart heva og ble satt igjen etter 5 min.
SP v/Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:
1.Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012 med kr. 500.000,-.
2.Dette finansieres slik:
a. Ansvar 830 Til formannskapets disposisjon
b. Næringsfondet
c. Fond Inderøy 2020

kr. 250.000,kr. 100.000,kr. 150.000,-

3.Fremtidige søknader fra InderøyFest må være innkommet før budsjettbehandlingen.

AP v/Signar Berger foreslo slikt forslag i pkt. 3:
Det gis i tillegg en underskuddsgaranti på kr. 150.000,-. Rådmannen gis fullmakt til - med
grunnlag i revisorbekreftet regnskap - å godkjenne utbetaling ved eventuell søknad om bruk av
underskuddsgarantien. En eventuell utbetaling dekkes over ansvar 830 Til formannskapets
disposisjon.
Trond Bjørken foreslo slikt nytt pkt. 4:
InderøyFest tas inn som en del av kulturplanen.
Votering:
Pkt. 1: Leif Hjulstad sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer, 4 stemte imot.
Pkt. 2: Leif Hjulstad sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer, 2 stemte imot.
Nytt pkt. 3: Leif Hjulstad sitt forslag enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 4: Trond Bjørken sitt forslag enstemmig.
Nytt pkt. 5: Rådmannens forslag til punkt 4 enstemmig.
Avstemming:
Samlede flertallsvoteringer enstemmig vedtatt.

Innstilling i Styret for næringsfondet - 18.04.2012
1.Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012 med kr. 500.000,-.
2.Dette finansieres slik:
a. Ansvar 830 Til formannskapets disposisjon
b.Næringsfondet

kr. 250.000,kr. 100.000,-

c.Fond Inderøy 2020

kr. 150.000,-

3.Fremtidige søknader fra InderøyFest må være innkommet før budsjettbehandlingen.
4.InderøyFest tas inn som en del av kulturplanen.
5.Rådmannen fastlegger detaljert budsjett.
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012:
Leif Hjulstad bad om gruppemøte og møtet vart heva og ble satt igjen etter 5 min.
SP v/Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:
1.Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012 med kr. 500.000,-.
2.Dette finansieres slik:
a. Ansvar 830 Til formannskapets disposisjon
b. Næringsfondet
c. Fond Inderøy 2020

kr. 250.000,kr. 100.000,kr. 150.000,-

3.Fremtidige søknader fra InderøyFest må være innkommet før budsjettbehandlingen.

AP v/Signar Berger foreslo slikt forslag i pkt. 3:
Det gis i tillegg en underskuddsgaranti på kr. 150.000,-. Rådmannen gis fullmakt til - med
grunnlag i revisorbekreftet regnskap - å godkjenne utbetaling ved eventuell søknad om bruk av
underskuddsgarantien. En eventuell utbetaling dekkes over ansvar 830 Til formannskapets
disposisjon.
Trond Bjørken foreslo slikt nytt pkt. 4:
InderøyFest tas inn som en del av kulturplanen.
Votering:
Pkt. 1: Leif Hjulstad sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer, 4 stemte imot.
Pkt. 2: Leif Hjulstad sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer, 2 stemte imot.
Nytt pkt. 3: Leif Hjulstad sitt forslag enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 4: Trond Bjørken sitt forslag enstemmig.
Nytt pkt. 5: Rådmannens forslag til punkt 4 enstemmig.
Avstemming:
Samlede flertallsvoteringer enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
1.Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012 med kr. 500.000,-.
2.Dette finansieres slik:
d. Ansvar 830 Til formannskapets disposisjon
e. Næringsfondet
f. Fond Inderøy 2020

kr. 250.000,kr. 100.000,kr. 150.000,-

3.Fremtidige søknader fra InderøyFest må være innkommet før budsjettbehandlingen.
4.InderøyFest tas inn som en del av kulturplanen.
5.Rådmannen fastlegger detaljert budsjett.

PS 44/12 Mosviktun - overdragelse
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utkast til avtale mellom Inderøy kommune og foreningen Mosviktun under etablering
v/interimsstyret godkjennes.
2. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale og kan godkjenne mindre vesentlige endringer før
undertegning.
3. Det ytes et tilskudd på kr. 100.000,- til ekstraordinære vedlikeholdstiltak og kr. 27000,- i
driftstilskudd. Beløpene dekkes over ansvar 830. (til formannskapets disposisjon)
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 18.04.2012
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
1. Utkast til avtale mellom Inderøy kommune og foreningen Mosviktun under etablering
v/interimsstyret godkjennes.
2. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale og kan godkjenne mindre vesentlige endringer
før undertegning.

3. Det ytes et tilskudd på kr. 100.000,- til ekstraordinære vedlikeholdstiltak og kr. 27000,- i
driftstilskudd. Beløpene dekkes over ansvar 830. (til formannskapets disposisjon)
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 45/12 Temasak - Næringssatsing
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012:
Tema: Næringssatsing. Spørsmålet om forsterket rådgivningstjeneste.
Notat av 16.04.12 fra rådmann ble sendt som epost til formannskapets medlemmer.
Saken følges opp i neste formannskapsmøte.
Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
Redegjørelsen tatt til orientering og saken følges opp i neste formannskapsmøte.

PS 46/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012 :
Rådmannens orientering til hovedutvalg og formannskap april 2012 ble lagt ut til gruppemøter
og kommunens hjemmeside.
Rådmannen supplerte sin skriftlige orientering med
-

NærUng
Næssjordet og Venna – utbyggingsprosjektet – disponering av midler, prioriteringer – varsler
overskridelse.
Arbeidsgiverpolitikk og strategier 2012-2015

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 47/12 Ordføreren orienterer
Behandling i Formannskapet - 18.04.2012:
Ordføreren orienterte om
-

Møte i politisk styringsgruppe INVEST, nytt styringsdokument + helsesamarbeidet, spesielt
akuttsenger.
Møte i Inderøy 2020 den 13.04.12
SoddJazz-åpning
8. mai – markering for krigsveteraner
10. mai – verdensdagen for fysisk aktivitet
Oppvekstprogrammet
Møter i forskjellige representantskaper
Lensmyra – videre arbeid.
Saksordfører for saker i kommunestyret

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.04.2012
Redegjørelsen tatt til orientering.

