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Saker til behandling

PS 45/13 Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9
organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for
tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved
ansettelse.
2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene
Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.
3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de
mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske
oppgaver i kommunen.
4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør tabell
for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.
5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den
grad det finnes i de fire kommunene.
6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må
organiseringen vurderes.
7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til
etablering av stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1.
januar 2014.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013
Saksordfører: Trond Bjørken
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013
1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9
organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for
tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved
ansettelse.
2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene
Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.

3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de
mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske
oppgaver i kommunen.
4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør tabell
for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.
5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den
grad det finnes i de fire kommunene.
6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må
organiseringen vurderes.
7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til
etablering av stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1.
januar 2014.
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Trond Bjørken
Avstemming
Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9
organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for
tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved
ansettelse.
2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene
Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.
3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de
mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske
oppgaver i kommunen.
4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør tabell
for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.
5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den
grad det finnes i de fire kommunene.
6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må
organiseringen vurderes.

7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til
etablering av stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1.
januar 2014.

PS 46/13 Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg
Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.
Behandling i Eldres råd - 14.11.2013
Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra møter utenom møteplanen
hvis dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de
kommer opp til politisk behandling i hovedutvalgene.
Avstemming
Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.
Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra møter utenom møteplanen
hvis dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de
kommer opp til politisk behandling i hovedutvalgene.
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013
Avstemming
Enstemmig
Innstilling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.
Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Saksordfører: Mads Skaugen
Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013
Saksordfører: Randi Løkken
Avstemming
Enstemmig
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 20.11.2013
Saksordfører: Lena Oldren Hegstad
Forslag fremsatt i møte:
Politiske møter flyttes til uke 5
Formannskapsmøte i november flyttes fra 26 til 25
Avstemming:
Rådmannens innstilling med endringsforslag fremsatt i møte enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 20.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 med endringer framsatt i møtet anbefales vedtatt.
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013
Rådmannen fremmet formannskapets vedtak 20.11.2013
Avstemming
Enstemmig vedtatt
Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 med formannskapets endringer i møtet 20.11.2013
Behandling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013
Ordfører fremmet formannskapets innstilling 20.11.2013
Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 med formannskapets endringer i møtet 20.11.2013 anbefales
vedtatt.

Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Lena Oldre Heggstad
Avstemming
Enstemmig som formannskapets innstilling
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Rådmannens forslag med følgende endringer:
 Politiske møter flyttes til uke 5
 Formannskapsmøte i november flyttes fra 26 til 25

PS 47/13 Uttalelse til forslag om forlenget virkning av allerede gjeldende
bestemmelser for områder i marin verneplan - områdene Børgin og
Skarnsundet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Inderøy kommune har ingen merknader til at gjeldende bestemmelser for områder i marin
verneplan gjøres gjeldende for Børgin og Skarnsundet for 2 nye år frem til 27.08.2015.
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Ole Anders Iversen
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Inderøy kommune har ingen merknader til at gjeldende bestemmelser for områder i marin
verneplan gjøres gjeldende for Børgin og Skarnsundet for 2 nye år frem til 27.08.2015.

PS 48/13 Haug Jon Olav/ Gjøstein Signe Hansine Stensvik - gnr 305 bnr 001 Søknad om konsesjon - Hamran
Rådmannens forslag til vedtak
Jon Olav Haug og Signe Hansine Stensvik Gjøstein gis konsesjon for erverv av eiendommen
Hamran gnr. 305 bnr. 1 i Inderøy kommune til avtalt kjøpesum kr 1.800.000,-, jfr. §9 punkt 1 i
konsesjonsloven. Det gis konsesjon på vilkår om at boligeiendommen gnr. 305 bnr. 5
sammenføyes med hovedbruket gnr. 305 bnr. 1. Søker forplikter seg til å bo på eiendommen i
5 år fra konsesjon er gitt, jfr. § 9 punkt 2 i konsesjonsloven.

Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Bjarne Kvistad
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Jon Olav Haug og Signe Hansine Stensvik Gjøstein gis konsesjon for erverv av eiendommen
Hamran gnr. 305 bnr. 1 i Inderøy kommune til avtalt kjøpesum kr 1.800.000,-, jfr. §9 punkt 1 i
konsesjonsloven. Det gis konsesjon på vilkår om at boligeiendommen gnr. 305 bnr. 5
sammenføyes med hovedbruket gnr. 305 bnr. 1. Søker forplikter seg til å bo på eiendommen i
5 år fra konsesjon er gitt, jfr. § 9 punkt 2 i konsesjonsloven.

PS 49/13 Flyndra AS - Kommunal garanti - Endelig fastsetting av garantirammen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune garanterer ved selvskyldnergaranti for lån kr. 4000000,- som Flyndra
A/S tar opp for refinansiering og utvidelse av lån i forbindelse med Kroa Produkter sin
avdeling i Mosvik. Tidligere garantier for lån bortfaller.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 4000000,- med tillegg av 10 % til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4000000,- med tilegg av 10
%.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år
med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §3.
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Petter Vesterås
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
1. Inderøy kommune garanterer ved selvskyldnergaranti for lån kr. 4000000,- som Flyndra
A/S tar opp for refinansiering og utvidelse av lån i forbindelse med Kroa Produkter sin
avdeling i Mosvik. Tidligere garantier for lån bortfaller.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 4000000,- med tillegg av 10 % til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4000000,- med tilegg av 10
%.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år
med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §3.

PS 50/13 Strategisk næringsplan 2013 - 2025
Rådmannens forslag til vedtak
Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15
med følgende presisering:
- Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.
Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:
Saksordfører: Bjarne Kvistad
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:
Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15
med følgende presisering:
-

Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013:
Saksordfører: Trine Berg Fines
Ordføreren foreslo saken utsatt.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.
Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013
Saken utsatt til oktobermøtet.
Behandling i Formannskapet - 23.10.2013
Felles forslag fremmet i møtet:
Kulepunkt to side 7 pkt. 3.3 endres til:
1. Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for å styrke og utvikle næringslivet
samt arbeide for knoppskyting.
2. Kulepunkt 3 erstattes med:
Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal
sammenheng.
3. Nytt kulepunkt 9:

Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt-Norge
4. Nytt kulepunkt 10
Arbeide for å kunne tilby kontorlokaler til vederlagsfritt utlån etter nærmere bestemte
kriterier.
Kulepunkt to side 9 pkt. 4.3.1:
5. Kulepunkt 2 justeres til: «kommunen skal ha fokus på…»
Avstemming
Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 23.10.2013
Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15
med følgende presisering:
-

Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.

Kulepunkt to side 7 pkt. 3.3 endres til:
1. Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for å styrke og utvikle næringslivet
samt arbeide for knoppskyting.
2. Kulepunkt 3 erstattes med:
Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal
sammenheng.
3. Nytt kulepunkt 9:
Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt-Norge
4. Nytt kulepunkt 10
Arbeide for å kunne tilby kontorlokaler til vederlagsfritt utlån etter nærmere bestemte
kriterier.
Kulepunkt to side 9 pkt. 4.3.1:
5. Kulepunkt 2 justeres til: «kommunen skal ha fokus på…»
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Trine Berg Fines
Avstemming
Enstemmig som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15
med følgende presisering:
-

Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.

Kulepunkt to side 7 pkt. 3.3 endres til:
1. Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for å styrke og utvikle næringslivet
samt arbeide for knoppskyting.
2. Kulepunkt 3 erstattes med:
Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal
sammenheng.
3. Nytt kulepunkt 9:
Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt-Norge
4. Nytt kulepunkt 10
Arbeide for å kunne tilby kontorlokaler til vederlagsfritt utlån etter nærmere bestemte
kriterier.
Kulepunkt to side 9 pkt. 4.3.1:
5. Kulepunkt 2 justeres til: «kommunen skal ha fokus på…»

PS 51/13 Eierskapsmelding - oppfølging
Rådmannens forslag til vedtak
1. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig drøfting
av kommunens eierforhold.
2. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte eiermøter i
forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i selskaper hvor Inderøy
kommune er medeier.
3. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014.
4. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til
balanseførte verdier.
5. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som tilskudd –
og eventuelt praktisk bistand.
6. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak om
utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen
sommerferien 2014.

7. Liv A/S (Leksvik Industriell Holding). Inderøy kommune tar opp eierskapsspørsmålet med
øvrige eiere, herunder spesielt Leksvik kommune. Formannskapet gis fullmakt til å selge
eierposten hvis dette anses formålstjenlig også for øvrige eiere.

Behandling i Formannskapet - 27.11.2013
Saksordfører: Leif Hjulstad
Leif Hulstad fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 7 i rådmannens forslag tas ut.
Avstemming
Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013
1. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig
drøfting av kommunens eierforhold.
2. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte
eiermøter i forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i
selskaper hvor Inderøy kommune er medeier.
3. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av
2014.
4. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til
balanseførte verdier.
5. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som
tilskudd – og eventuelt praktisk bistand.
6. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak
om utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen
sommerferien 2014.
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Leif Hjulstad
Avstemming
Enstemmig som formannskapets innstilling.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
1. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig
drøfting av kommunens eierforhold.

2. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte
eiermøter i forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i
selskaper hvor Inderøy kommune er medeier.
3. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av
2014.
4. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til
balanseførte verdier.
5. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som
tilskudd – og eventuelt praktisk bistand.
6. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak
om utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen
sommerferien 2014.

PS 52/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - forprosjekt
Rådmannens forslag til vedtak
Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre
detaljprosjektering og utbygging.
Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,
godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette
utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.
Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie
og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer
eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og
avtaler med samarbeidsparter.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013
Omforent forslag: Rådmannens forslag til vedtak samt vedtatte tilleggspunkter fra hovedutvalg
Folk.

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013
Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre
detaljprosjektering og utbygging.
Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,
godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette
utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.
Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie
og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til
bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av
11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer
eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og
avtaler med samarbeidsparter.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 26.11.2013
Uttalelse dat. 25.11.2013 fra Skolemiljøutvalget ved Inderøy ungdomsskole ble utdelt i møtet.
Ragnar Nossum fremmet forslag om å ta inn innstillingen fra Skolemiljøutvalget ved
ungdomsskolen som et tillegg til tredje avsnitt:
 Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av
arealene til bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i
tegninger av 11.11.2013.
 Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering
av IOKS
Avstemming
Rådmannens innstilling med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 26.11.2013
Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre
detaljprosjektering og utbygging.
Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,
godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette
utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.
Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie
og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til
bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av
11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer
eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og
avtaler med samarbeidsparter.
Behandling i Formannskapet - 27.11.2013
Saksordfører: Harald Ness
Uttalelse fra Skolemiljøutvalget ved Inderøy ungdomsskole dat. 25.11.2013 ble utdelt i møtet.
Harald Ness fremmet forslag fra Hovedutvalg Folk som innstilling.
Avstemming
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013
Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre
detaljprosjektering og utbygging.
Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,
godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette
utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.
Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie
og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.

Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til
bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av
11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer
eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og
avtaler med samarbeidsparter.

Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Harald Ness
Saksordfører fremmet følgende forslag:
1. Nytt avsnitt:
Kommunestyret slutter seg til Fylkestingets vedtak om at realisering av Inderøy
oppvekst- og kultursenter (IOKS) skal skje med felles organisasjon og ledelse på tvers av
forvaltningsnivå, med det fundament som bygges i innholdsprosjektet.
2. Tillegg til 2. avsnitt etter siste setning: Det forutsettes 35 millioner kroner fra
Fylkeskommunen som et investeringstilskudd.
Avstemming
Det ble stemt punktvis:
Pkt. 1 og 2: Enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling med tilleggspunkter fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre
detaljprosjektering og utbygging.
Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,
godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette
utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner. Det forutsettes 35 millioner
kroner fra Fylkeskommunen som et investeringstilskudd

Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie
og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.

Kommunestyret slutter seg til Fylkestingets vedtak om at realisering av Inderøy oppvekst- og
kultursenter (IOKS) skal skje med felles organisasjon og ledelse på tvers av forvaltningsnivå,
med det fundament som bygges i innholdsprosjektet

Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til
bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av
11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer
eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og
avtaler med samarbeidsparter.

PS 53/13 Utbedring av Salbergstu - kommunalt bidrag
Rådmannens forslag til innstilling:
Inderøy kommune yter et midlertidig lån til Inderøy kirkelige fellesråd på kr. 400.000 for
mellomfinansiering av utbyggingen av Salbergstu.
Kr. 400.000 finansieres over investeringsbudsjettet ved bruk av ubundet investeringsfond.
Lånet tilbakebetales samtidig med refusjon av merverdiavgift til prosjektet.

Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Inderøy kommune yter et midlertidig lån til Inderøy kirkelige fellesråd på kr. 400.000 for
mellomfinansiering av utbyggingen av Salbergstu.
Kr. 400.000 finansieres over investeringsbudsjettet ved bruk av ubundet investeringsfond.
Lånet tilbakebetales samtidig med refusjon av merverdiavgift til prosjektet.

PS 54/13 Revisjon investeringsbudsjett november 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift i samsvar med spesifikasjon i
saksframlegget.
Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger for
2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.
Kjøp av næringsareal på Lensmyra, pris kr 1,2 mill., dekkes over Inderøy kommunens
disposisjonsfond.
Behandling i Formannskapet - 27.11.2013
Saksordfører: Jostein Gjermstad
Rådmannen orienterte nærmere
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013
Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift i samsvar med spesifikasjon i
saksframlegget.
Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger for
2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.
Kjøp av næringsareal på Lensmyra, pris kr 1,2 mill., dekkes over Inderøy kommunens
disposisjonsfond.
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Jostein Gjermstad
Ordfører ba om ammepermisjon
Varaordfører overtok som møteleder.
Avstemming
Enstemmig som formannskapets innstilling
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift i samsvar med spesifikasjon i
saksframlegget.
Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger for
2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Kjøp av næringsareal på Lensmyra, pris kr 1,2 mill., dekkes over Inderøy kommunens
disposisjonsfond.

PS 55/13 Vann- og avløpsgebyr 2014
Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.
Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for
2014. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.
Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i
økonomiplanperioden.
Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Saksordfører: Hermod Løkken
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag.
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.
Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for
2014. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.
Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i
økonomiplanperioden.
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Bjarne Kvistad
Berit Aune står som saksbehandler på denne saken og ba om å få fratre under behandlingen,
jf. fvl §6 andre avsnitt. Hun ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Avstemming
Enstemmig som formannskapets innstilling.
Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.
Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for
2014. Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i
økonomiplanperioden.

PS 56/13 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:
- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp
2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt
være 9 %.
3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».
4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut
eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille,
jfr. eiendomsskattelovens § 11. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og
15.09.
6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.
7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.
8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og
innenfor foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt
39,563 mill. kroner - i samsvar med finansieringsplan.

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke
medfører behov for endringer i samlet finansieringsbehov. Formannskapet kan vedta mindre
endringer i godkjente rammer for enkeltprosjekter.
10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger
eller samlet fondsbruk.
11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8
mill. kroner, for perioden 2014 og 2015.
12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.
13. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid vedrørende grunnskolestrukturen
med grunnlag i de langsiktige krav til høy kvalitet og økonomisk drift. Hovedutvalg folk leder
arbeidet. Det forutsettes bred medvirkning fra alle interessenter. Kommunestyret forelegges
sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.
14. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid av fremtidig behov og struktur for
sykehjemsplasser og bofellesskap, jfr. helse og omsorgsplanen, og særskilte behov knyttet til
tilbudet til demente. Kommunestyret forelegges en sak til behandling i god tid før revisjon av
budsjett- og økonomiplan 2015-2018.
15. Av fond til vegvedlikehold disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i
energiøkonomiserende tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs
kommunal vei. Midlene skal være disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige
retningslinjer. Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest
februar 2014.
16. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og
omsorgsområdet til hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.
17. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres
ferdigstilt i 2014:
-

Kommuneplanens arealdel
Miljøplan
Folkehelseplan
Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
Overordnet kompetanseplan
Vedlikeholdsplan bygg
Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
Anleggsplan idrett

18. Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for
kommunestyret i juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013
Leder la fram følgende forslag til uttalelse:
Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for
2014-2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen
oppvekst og kultur, noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på
næringssiden. Etter rådmannens vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av
eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å dekke framtidige påløpende
kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 2014 foreslås store
avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt framlegg at
budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige
besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.
1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende
(pensjonister), en besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en
besparelse på lønn til matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon
ved institusjonskjøkken. Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som
referert ovenfor og oppfordring og legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i
egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett
og slett smålig rasjonell forslag.
Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan
gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen
at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og
kulturtiltak.
2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering
«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene
både når det gjelder bemanning og kompetanse.
3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner
angående tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen
aktualiserer framtidig planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på
bakgrunn av om lag halvparten av demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet
positivt på utredningsarbeidet av framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og
bofellesskap, derunder demente, som planlegges oppstart i løpet av 2014.
4. Rådet ser også at «Et sted å være» er til ny vurdering. Felles lokaler og bemanning med
andre kan være en framtidig løsning, uten at dette forringer dagens tilbud. Dette er
også en særs svak gruppe, som trenger all den hjelp samfunnet kan gi.
5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr.
520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130
«straffedøgn». Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett
dette som noe stort problem. Tallet viser noe annet.

Møtet fremmet forslag til nytt pkt. 4:
Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og
rehabilitering bør innarbeides i budsjettet.
Avstemming
Lederens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013:
Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for
2014-2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen
oppvekst og kultur, noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på
næringssiden. Etter rådmannens vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av
eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å dekke framtidige påløpende
kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 2014 foreslås store
avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt framlegg at
budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige
besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.
1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende
(pensjonister), en besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en
besparelse på lønn til matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon
ved institusjonskjøkken. Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som
referert ovenfor og oppfordring og legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i
egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett
og slett smålig rasjonell forslag.
a. Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen
kan gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være
meningen at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig
oppvekst og kulturtiltak.
2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering
«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene
både når det gjelder bemanning og kompetanse.
3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner
angående tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen
aktualiserer framtidig planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på
bakgrunn av om lag halvparten av demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet
positivt på utredningsarbeidet av framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og
bofellesskap, derunder demente, som planlegges oppstart i løpet av 2014.
4. Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og
rehabilitering bør innarbeides i budsjettet.

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr.
520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130
«straffedøgn». Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett
dette som noe stort problem. Tallet viser noe annet.
6. Eldres råd i Inderøy ber Inderøy kommunestyret ta rådets merknader med i
behandlingen av Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017, spesielt pkt. 1 i vårt vedtak.
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013
Forslag fremmet i møtet:


Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å
være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.



Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger



Rådet for likestilling av funksjonshemmede rådet kommunen til å rekruttere
støttekontakter

Avstemming
Enstemmig
Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013


Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å
være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.



Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger



Rådet for likestilling av funksjonshemmede råder kommunen til å rekruttere
støttekontakter

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Saksordfører: Izabela Vang
Høyre, Senterpartiet og Venstre fremmet følgende endringsforslag:
Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut
Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet
og økonomi på alle områdene i kommunen.
Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens
punkt 15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Forslag fra SV og AP v/Mads Skaugen:
Nytt punkt:
Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i
Inderøy kommune:
- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjett (økonomiplan)
Avstemming
Forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:
Enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP og SV v/Mads Skaugen:
Falt mot 4 stemmer
Samlet avstemming:
Rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:
Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut
Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet
og økonomi på alle områdene i kommunen.
Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens
punkt 15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.
Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013
Saksordfører: Otte Vatn
Otte Vatn og Ann-Kristin Wiik Langfjæran ba om å få vurdert sin habilitet ift medlemskap i
henholdsvis Bygdeboknemnda og Kirkelig Fellesråd – jf fv § 6 e. Møtet fant representantene
habile ved den generelle behandling av budsjettet.
Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:






«Ett sted å være» beholder dagens bemanning
Varm mat – Ordningen fortsetter
Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole
Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Trond Bjørken, AP fremmet følgende forslag til pkt. 8.5:



Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra
disposisjonsfondet eller avsetninger.

Avstemming
Forslag fra SP og Krf: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Trond Bjørken: Vedtatt mot en stemme
Samlet avstemming: Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013







Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:
«Ett sted å være» beholder dagens bemanning
Varm mat – Ordningen fortsetter
Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole
Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut
Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra
disposisjonsfondet eller avsetninger

Behandling i Formannskapet - 20.11.2013
Behandles i møtet 27.11.2013
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 20.11.2013
Saken behandles i møtet 27.11.2013
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013
Omforent forslag: Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til orientering.
Arbeidsmiljøutvalget ber om at det fortsatt settes fokus på heltid, nærvær og likestilling.
Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013
Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til orientering.
Arbeidsmiljøutvalget ber om at det fortsatt settes fokus på heltid, nærvær og likestilling
Behandling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013
Rådmannen orienterte.
Ordfører fremmet forslag fra Arbeidsmiljøutvalget

Avstemming
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013
Forslaget til orientering
Administrasjonsutvalget ber om at det fortsatt settes fokus på heltid, nærvær og likestilling
Behandling i Formannskapet - 27.11.2013
Saksordfører: Ida Stuberg
FRP v/Jostein Gjermstad fremmet følgende forslag:
Redusere egenandel på trygghetsalarm fra dagens satser på 155/165 til 140/150.
Det gir en reduksjon på 32.480,- ift budsjett for 2014
Jostein Gjermstad fratrådte møtet før behandling.
Avstemming:
Forslaget falt - enstemmig
SP v/Leif Hjulstad fremmet slikt forslag:
Endringsforslag til pkt. 5:
I medhold av eiendomsskatteloven §3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt
på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskatten settes til 7 promille, jf
eiendomsskattelovens § 11. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03, 15.06, 15.09.
Avstemming: Enstemmig
Pkt. 13 og 14 strykes
Avstemming: Enstemmig
Nytt pkt 13:
Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle
områdene i kommunen.
Avstemming: Enstemmig
Endringsforslag til pkt. 15:
Av disposisjonsfond disponeres kr. 400.000……..
Avstemming: Enstemmig
Tillegg til pkt. 17:
- Kommunedelplan Mosvik Sentrum
Avstemming: Enstemmig

Nytt pkt. 19:
InderøyFest – økning tilskudd 2014: 70.000 kr. Det forutsettes at InderøyFest rapporterer på
engasjement fra frivillige.
Avstemming: Enstemmig
Nytt pkt. 20:
Dans i N-T – tilskudd 2014: 100.000 kr.
Avstemming: Enstemmig
Nytt pkt. 21:
Det innføres ikke eiendomsskatt på bolig fra 2015
Avstemming: Enstemmig
Nytt pkt. 22:
De ekstra kostnadene dekkes gjennom reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond
Avstemming: Enstemmig
Nytt pkt. 23:
Det arbeides offensivt for å rekruttere støttekontakter
Avstemming: Enstemmig
AP v/Harald Ness fremmet slikt forslag:
Fjerne ventelistene fra Kulturskolen.
Avstemming: Falt mot 3 stemmer
På sikt oppgradere helsesøsterbemanning ved skolehelsetjenesten slik at samsvarer med de
nasjonale normene.
Avstemming: Enstemmig
Etablere Inderøy boligbyggerlag - med det formål å bygge boliger for ungdom og andre grupper
som har utfordringer på boligmarkedet.

- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggerlaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i økonomiplanen.
Avstemming: Falt mot 3 stemmer
Opprettholde tilbudet ved Et sted å være.
Avstemming: Enstemmig

Rådmannen fremmet slikt tilleggsforslag:
Rammetilskuddet reduseres med
kr. 936.000
Overføring ressurskrevende tjenester Bistand og Omsorg økes med kr. 200.000
Avstemming: Enstemmig
Ordfører fremmet rådmannen forslag med vedtatte endringer: Enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:
- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp
2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt
være 9 %.
3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».
4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut
eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille,
jfr. eiendomsskattelovens § 11. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og
15.09.
6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.
7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.
8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og
innenfor foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt
39,563 mill. kroner - i samsvar med finansieringsplan.

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke
medfører behov for endringer i samlet finansieringsbehov. Formannskapet kan vedta mindre
endringer i godkjente rammer for enkeltprosjekter.
10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger
eller samlet fondsbruk.
11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8
mill. kroner, for perioden 2014 og 2015.
12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.
13. Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle
områdene i kommunen.
14. Av disposisjonsfond disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i
energiøkonomiserende tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs
kommunal vei. Midlene skal være disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige
retningslinjer. Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest
februar 2014.
15. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og
omsorgsområdet til hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.
16. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres
ferdigstilt i 2014:
- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett
- Kommunedelplan Mosvik sentrum
17. Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for
kommunestyret i juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.
18. InderøyFest – økning tilskudd 2014: 70.000 kr. Det forutsettes at InderøyFest rapporterer
på engasjement fra frivillige.
19. Dans i N-T – tilskudd 2014: 100.000 kr.
20. Det innføres ikke eiendomsskatt på bolig fra 2015

21. Rammetilskuddet reduseres med kr. 936.000
22. Overføring ressurskrevende tjenester Bistand og Omsorg økes med kr. 200.000.
23. Det arbeides offensivt for å rekruttere støttekontakter
24. De ekstra kostnadene dekkes gjennom reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond
Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Ida Stuberg
Møteleder under saksordførers presentasjon: Trine Berg Fines
Dokumenter utdelt i møtet:
 Fra Mosvik pensjonistlag dat. 02.12.13 vedr. matombringing til pensjonister i Mosvik
 Fra Internett Kafèen på Inderøya dat. 19.11.13 vedr. miljøterapeutstillingen på e@
 Fra rådmannen: Oversikt over oppdatert hovedramme på budsjett og økonomiplan som
tok høyde for formannskapets innstilling.

1.Leif Hjulstad fremmet følgende forslag:
Inderøy kommune avsetter 3 mill. kroner i budsjettperioden, fordelt på 1 mill. i hvert av årene
2014, 2015 og 2016, til nedtegning og formidling av Inderøy sin historie. Formidlingen skal skje
gjennom løpende presentasjon av utarbeidet materiale i tidsskrifter og på nett, og som samlet
sett danner historien om Inderøy i bok- og nettutgave.
Otte Vatn ba om å få vurdert sin habilitet da han også er medlem i bygdeboknemnda,
jf. fvl § 6e. Møtet vedtok enstemmig at Otte Vatn er habil til å delta i behandlingen av
budsjettet, men inhabil når det skal voteres over tilskudd til bygdeboknemnda.
2.FRP v/Jostein Gjermstad fremmet følgende forslag:
edusere egenandel på tr gghetsalarm fra dagens satser på
reduksjon på 2.4 0 - ift budsjett for 2014

til 40

0. et gir en

3.Trond Bjørken fremmet slikt forslag:
Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra disposisjonsfondet
eller avsettninger
4.SV v/Siv Furunes fremmet slikt forslag:
- Lærertettheten for 1.-4. trinn økes med 1 mill.
- Årlig driftstilskuddet til e@ på kr. 360.000 fom 2014. Tilskuddet indeksreguleres.
5.Mads Skaugen fremmet følgende forslag:
a. Jobb til ungdom økes med kr. 100.000,-.
b. Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i
Inderøy kommune.
 Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget.



Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjettet (økonomiplan)

c. Det gjennomføres en utredning for å finne organisasjonsformer som kan sikre unge
boligsøkere en fordel på boligmarkedet
Forslag c ble trukket før votering.
6.Harald Ness fremmet slikt forslag:
- Bevilgningen til kulturpolitiske tiltak justeres slik at den sammenfaller med lønns- og
prisveksten (deflator). Budsjettet for kulturpolitiske tiltak økes i tråd med dette.
- Alle unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg tjenlig bolig i Inderøy kommune.
Dette gjelder for aldersgruppen inntil 35 år. Det gjennomføres en utredning for å
finne organisasjonsformer som gjør det mulig å bygge boliger som unge familier har
råd til. Dette kan gjøres med utgangspunkt i Steinkjer kommunes ungboprosjekt.
7.Rådmannen fremmet slikt forslag:
Økningen i fylkeskommunens tilskudd til IOKS på 14 mill.kr. disponeres til reduksjon av planlagt
låneopptak.
Møtet ble hevet for gruppemøte og satt igjen etter 10 minutter.
Cristina Wolan og Per Egil Undersaker fikk permisjont før avstemmig.
Før avstemmig ble møtet ble hevet for gruppemøte og satt igjen etter 5 minutter
Avstemming
Det ble stemt punktvis:
1.Forslag fra Leif Hjulstad. Otte Vatn fratrådte møtet under avstemmig om dette punktet.
(fvl.§ 6.e)
Forslaget vedtatt med 20 stemmer for og 7 stemmer mot.
2. Forslag fra FRP v/Jostein Gjermstad: Forslaget fikk 13 stemmer og falt.
3.Forslag fra Trond Bjørken: Forslaget fikk 12 stemmer og falt.
4.Forslag fra SV v/Siv Furunes:
Første strekpunkt: Forslaget fikk 12 stemmer og falt
Andre strekpunkt: Forslaget fikk 13 stemmer og falt
5.Forslag fra Mads Skaugen:
Forslag a fikk 12 stemmer og falt.
Forslag b fikk 12 stemmer og falt.
6.Forslag fra Harald Ness:
Første strekpunkt: Forslaget enstemmig vedtatt.
Andre strekpunkt: Forslaget vedtatt mot 6 stemmer
7. Forslag fra rådmannen: Forslaget enstemmig vedtatt.
8. Formannskapets innstilling med oppdatert hovedramme samt forslag vedtatt i møtet
enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:
- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp
2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt
være 9 %.
3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».
4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut
eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille,
jfr. eiendomsskattelovens § 11. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og
15.09.
6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.
7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.
8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og
innenfor foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt
39,563 mill. kroner - i samsvar med finansieringsplan.
9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke
medfører behov for endringer i samlet finansieringsbehov. Formannskapet kan vedta mindre
endringer i godkjente rammer for enkeltprosjekter.
10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger
eller samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8
mill. kroner, for perioden 2014 og 2015.
12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.
13. Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle
områdene i kommunen.
14. Av disposisjonsfond disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i
energiøkonomiserende tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs
kommunal vei. Midlene skal være disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige
retningslinjer. Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest
februar 2014.
15. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og
omsorgsområdet til hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.
16. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres
ferdigstilt i 2014:
- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett
- Kommunedelplan Mosvik sentrum
17. Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for
kommunestyret i juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.
18. InderøyFest – økning tilskudd 2014: 70.000 kr. Det forutsettes at InderøyFest rapporterer
på engasjement fra frivillige.
19. Dans i N-T – tilskudd 2014: 100.000 kr.
20. Det innføres ikke eiendomsskatt på bolig fra 2015
21. Rammetilskuddet reduseres med kr. 936.000
22. Overføring ressurskrevende tjenester Bistand og Omsorg økes med kr. 200.000.
23. Det arbeides offensivt for å rekruttere støttekontakter
24. De ekstra kostnadene dekkes gjennom reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond

25. Inderøy kommune avsetter 3 mill. kroner i budsjettperioden, fordelt på 1 mill. i hvert av
årene 2014, 2015 og 2016, til nedtegning og formidling av Inderøy sin historie. Formidlingen
skal skje gjennom løpende presentasjon av utarbeidet materiale i tidsskrifter og på nett, og
som samlet sett danner historien om Inderøy i bok- og nettutgave.
26. Bevilgningen til kulturpolitiske tiltak justeres slik at den sammenfaller med lønns- og
prisveksten (deflator). Budsjettet for kulturpolitiske tiltak økes i tråd med dette.
27. Alle unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg tjenlig bolig i Inderøy kommune. Dette
gjelder for aldersgruppen inntil 35 år. Det gjennomføres en utredning for å finne
organisasjonsformer som gjør det mulig å bygge boliger som unge familier har råd til. Dette
kan gjøres med utgangspunkt i Steinkjer kommunes ungboprosjekt.
28. Økningen i fylkeskommunens tilskudd til IOKS på 14 mill.kr. disponeres til reduksjon av
planlagt låneopptak.

