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PS 21/14 Organisasjonspolitisk plan
Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 04.06.2014

Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Administrasjonsutvalget - 04.06.2014
Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas.

Behandling i Formannskapet - 04.06.2014

Saksordfører: Lise Eriksen
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014

Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Lise Eriksen
Lise Eriksen fremmet følgende endringsforslag: Ordet «mulig» tas ut under « Mulige
virkemidler og tiltak» s. 8-10 i organisasjonsplanen
Avstemming
Lise Eriksen sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med endringsforslag fremmet i møtet enstemmig godkjent.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas.
Ny overskrift side 8 – 10 i organisasjonsplanen: Virkemidler og tiltak.

PS 22/14 Sluttrapport investeringsprosjekter 2012-2013
Rådmannens forslag til vedtak
Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Saksordfører: Mads Skaugen
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Siv Furunes
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag.
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.
Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Sakordfører:Signar Berger
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014
Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.

PS 23/14 Sommervedlikehold kommunale bygg sommeren 2014
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av vedlikeholdsfondet til ekstra
vedlikeholdsoppgaver – herunder maling - på kommunale bygg inneværende år.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Saksordfører: Eivind Treider Olsen
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av vedlikeholdsfondet til ekstra
vedlikeholdsoppgaver – herunder maling - på kommunale bygg inneværende år.
Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører:
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014
Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av vedlikeholdsfondet til ekstra
vedlikeholdsoppgaver – herunder maling - på kommunale bygg inneværende år.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Eivind Treider Olsen
Avstemming
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av vedlikeholdsfondet til ekstra
vedlikeholdsoppgaver – herunder maling - på kommunale bygg inneværende år.

PS 24/14 Søknad om tilskudd til kunstgressbane - Sandvollan Idrettslag
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Sandvollan Idrettslag på kr 800.000 til realisering av
kunstgressbane på kommunens areal ved skolen på Sandvollan. Tilskuddet innarbeides i
budsjett og utbetales i 2015.
2. Inderøy kommune bidrar med et midlertidig lån på kr 1.430.000 til forskottering av spillemidler
og momskompensasjon med utbetaling i 2015.
3. Dersom Sandvollan Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på kr 446.000 er Inderøy
kommune innstilt på å kompensere inntil 20 % av inntektsbortfall ved økt tilskudd. Øvre ramme
for kommunens tilskudd er da satt til kr 890.000.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Arne B. Rannem
Arne B. Rannem ba om habilitetsvurdering ettersom han er medlem av styret i idrettslaget.
Møte erklærte Arne B. Rannem inhabil, jf fv § 6e. Representanten fratrådte møtet.
Ann-Kristin Langfjæran ble innvilget permisjon.
Omforent forslag:
Punkt 1 i rådmannens forslag endres: Tilskuddet innarbeides i budsjett 2014 og finansieres av
disposisjonsfondet.
Punkt 2 i rådmannens forslag endres: «med utbetaling i 2015» strykes.
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag med omforent forslag i møtet.
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
1. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Sandvollan Idrettslag på kr 800.000 til realisering av
kunstgressbane på kommunens areal ved skolen på Sandvollan. Tilskuddet innarbeides i
budsjett 2014 og finansieres av disposisjonsfondet.
2. Inderøy kommune bidrar med et midlertidig lån på kr 1.430.000 til forskottering av spillemidler
og momskompensasjon.
3. Dersom Sandvollan Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på kr 446.000 er Inderøy
kommune innstilt på å kompensere inntil 20 % av inntektsbortfall ved økt tilskudd. Øvre ramme
for kommunens tilskudd er da satt til kr 890.000.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Christina Wolan
Arne B. Rannem ba om habilitetsvurdering ettersom han er medlem av styret i idrettslaget.
Møtet erklærte Arne B. Rannem inhabil, jf fv § 6e. Representanten fratrådte møtet.
Avstemming
Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
1. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Sandvollan Idrettslag på kr 800.000 til realisering av
kunstgressbane på kommunens areal ved skolen på Sandvollan. Tilskuddet innarbeides i
budsjett 2014 og finansieres av disposisjonsfondet.
2. Inderøy kommune bidrar med et midlertidig lån på kr 1.430.000 til forskottering av spillemidler
og momskompensasjon.
3. Dersom Sandvollan Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på kr 446.000 er Inderøy
kommune innstilt på å kompensere inntil 20 % av inntektsbortfall ved økt tilskudd. Øvre ramme
for kommunens tilskudd er da satt til kr 890.000.

PS 25/14 Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025, 2. gangs behandling
Rådmannens forslag til vedtak
Kommuneplanens arealdel 2014- 2025 vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og
bygningslovens § 11-15.
Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er
listet opp under konklusjon.
Følgende reguleringsplaner er opphevet:









Nesset hyttefelt, vedtatt den 07.05.81 – går inn i arealdelen.
Langaunet- Framverran vedtatt den 04.91 – går inn i arealdelen.
Kjerknesvågen, vedtatt den 19.08.88 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
Nausthaugen, vedtatt den 27.06.05 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den 21.01.08 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
Solemstunet vedtatt den 30.08.07 – Planen inngår i arealdelen
Undersåker vedtatt den 28.03.77 – Inngår i arealdelen
Stornes vedtatt den 30.04.80 – Inngår i arealdelen

Behandling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Saksordfører: Mads Skaugen

Rådmannen v/planlegger Kristin Volden orienterte om endringer i planen fra siste behandling.
Mads Skaugen la frem følgende forslag:
Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede
friområder
Avstemming
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Mads Skaugen enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Kommuneplanens arealdel 2014- 2025 vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og
bygningslovens § 11-15.
Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er
listet opp under konklusjon.
Følgende reguleringsplaner er opphevet:
 Nesset hyttefelt, vedtatt den 07.05.81 – går inn i arealdelen.
 Langaunet- Framverran vedtatt den 04.91 – går inn i arealdelen.
 Kjerknesvågen, vedtatt den 19.08.88 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Nausthaugen, vedtatt den 27.06.05 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den 21.01.08 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Solemstunet vedtatt den 30.08.07 – Planen inngår i arealdelen
 Undersåker vedtatt den 28.03.77 – Inngår i arealdelen
 Stornes vedtatt den 30.04.80 – Inngår i arealdelen
Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede
friområder
Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører: Leif Hjulstad
Leif Hjulstad fremmet følgende tilleggsforslag:
Vedlagte kart med byggegrenser mot sjø danner grunnlaget for å søke om forsøksordning for
deler eller hele kommunen.
Avstemming
Hovedutvalg Natur sin innstilling med tillegg fremmet i møte enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014
Kommuneplanens arealdel 2014- 2025 vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og
bygningslovens § 11-15.

Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er
listet opp under konklusjon.
Følgende reguleringsplaner er opphevet:
 Nesset hyttefelt, vedtatt den 07.05.81 – går inn i arealdelen.
 Langaunet- Framverran vedtatt den 04.91 – går inn i arealdelen.
 Kjerknesvågen, vedtatt den 19.08.88 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Nausthaugen, vedtatt den 27.06.05 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den 21.01.08 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Solemstunet vedtatt den 30.08.07 – Planen inngår i arealdelen
 Undersåker vedtatt den 28.03.77 – Inngår i arealdelen


Stornes vedtatt den 30.04.80 – Inngår i arealdelen

Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede
friområder
Vedlagte kart med byggegrenser mot sjø danner grunnlaget for å søke om forsøksordning for
deler eller hele kommunen.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Mads Skaugen
Avstemming
Enstemmig som Formannskapets innstilling.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Kommuneplanens arealdel 2014- 2025 vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og
bygningslovens § 11-15.
Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er
listet opp under konklusjon.
Følgende reguleringsplaner er opphevet:
 Nesset hyttefelt, vedtatt den 07.05.81 – går inn i arealdelen.
 Langaunet- Framverran vedtatt den 04.91 – går inn i arealdelen.
 Kjerknesvågen, vedtatt den 19.08.88 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Nausthaugen, vedtatt den 27.06.05 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den 21.01.08 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
 Solemstunet vedtatt den 30.08.07 – Planen inngår i arealdelen
 Undersåker vedtatt den 28.03.77 – Inngår i arealdelen
 Stornes vedtatt den 30.04.80 – Inngår i arealdelen
Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede
friområder

Vedlagte kart med byggegrenser mot sjø danner grunnlaget for å søke om forsøksordning for
deler eller hele kommunen.

PS 26/14 Risiko og sårbarhetsanalyse for Inderøy kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, § 14.
Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens
beredskapsplaner.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Saksordfører: Bjarne Kvistad
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag.
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, § 14.
Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens
beredskapsplaner.
Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014
Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, § 14.
Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens
beredskapsplaner.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Mads A. Nervik
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag.
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, § 14.
Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens
beredskapsplaner.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, § 14.
Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens
beredskapsplaner.

PS 27/14 Regnskap og årsberetning 2013 - Inderøy kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:




Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret
2013, med kr 54 801.
Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:
 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for
regnskapsåret 2013, med kr 54 801.
 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.
Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.05.2014

Avstemming

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.05.2014
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:
 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for
regnskapsåret 2013, med kr 54 801.
 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.
Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
Behandling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Saksordfører: Bente Kvam
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:




Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret
2013, med kr 54 801.
Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Geir Tore Strand
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:




Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret
2013, med kr 54 801.
Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 04.06.2014
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:
 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for
regnskapsåret 2013, med kr 54 801.
 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.
Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:
 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for
regnskapsåret 2013, med kr 54 801.
 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.
Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 28/14 Budsjettrevisjon juni 2014 og strateginotat 2015
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:
Ansvar

Endringer skyldes

Opprinnelig
budsjett
2014

Endring

Rev.
budsjett

Juni 2014

Juni 14

Helse, omsorg og sosial

Refusjon fra staten vedrørende
ressurskrevende tjenester, økes

134 836

-1600

133 236

Fellesområdet diverse

Utgifter til pensjonsutgifter, økes

210

1600

1 810

2. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett
3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes
kostnadsrammer:
Prosj
nr
5103

Prosjekt
Ramme
01.01.14

Nytt rådhus trinn II -familiesenter

8001

Inderøy oppvekst og kultursenter

6001

Mosvik skole - oppgradering

5450

Rev
ramme
Mai 14

5500

225000
27200

30500

Rev
budsj
Juni 14

88

5449

0

140

140

10179

12976

22 000

68 000

90 000

1421

26982

4 000

1 000

5 000

1385

1447

6007

Sandvollan skole - trafikksikkerhet

750

600

1 385

1 985

6015

U-skolen, bygn.m.tilpassning.

700

0

700

-500

200

9009

Sakshaug Kirke- enøk tiltak

2200

0

250

-150

100

0

400

400

Salbergstu – midlertidig finanisering

2050

Tot
Brukt
Endring
forbr pr Budsjett
pr.
22.04.14 22.04.14
Juni 14
2014

400

Heggstad krk – inngangsparti

150

0

150

150

2400

3800

19

47

2 300

Røra – Åsen boligfelt

16500

19000

41

16644

500

9104

Straumen – utbygg. Nessjordet (netto)

31600

33500

1050

33083

480

480

9113

Straumen – utbygg. Nessjordet NTFK

1400

1200

801

400

400

238

1554

1 000

9109

Sandvollan – Langåsen boligfelt

9102

9108

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg

40000

2 300
2 000

2 000

2 500

3000

9201

Utskifting ledningsnett vann

2000

103

1972

0

100

100

9213

Ledningsnett Røra

4500

2

38

2 500

-350

2 150

Diverse utskifting/nyanlegg avløp

2350

0

0

350

350

Fjernvarmesentral Venna

3000

2566

2 000
82 110

8504

3600

557

Total investering eks. startlån

-1 000
1 000
73 525 155 635

4. Budsjettendringer i investeringer finansiert slik:
Total investering eks. startlån
Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond

73 525
-400
-1 385

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune

-11 800

Dekkes av mva-kompensasjon

-11 818

Netto lånebehov inkl. VAR

48 122

5. Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak
56/13.
6. Rammene for 2014-2017 i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som
planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:
-

Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto
avsetning planlegges med 12 mill. kroner i 2015. (vel 16 mill. kroner i 2014)

-

Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset
grad bidra til økt aktivitet

-

Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
Saksordfører: Ingrid Melhus

Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 02.06.2014
1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:
Ansvar

Endringer skyldes

Opprinnelig
budsjett
2014

Endring

Rev.
budsjett

Juni 2014

Juni 14

Helse, omsorg og sosial

Refusjon fra staten vedrørende
ressurskrevende tjenester, økes

134 836

-1600

133 236

Fellesområdet diverse

Utgifter til pensjonsutgifter, økes

210

1600

1 810

2. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett
3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes
kostnadsrammer:
Prosj
nr

Prosjekt
Ramme
01.01.14

5103

Nytt rådhus trinn II -familiesenter

5450

8001

Inderøy oppvekst og kultursenter

225000

6001

Mosvik skole - oppgradering

27200

Rev
ramme
Mai 14

5500
30500

Rev
budsj
Juni 14

88

5449

0

140

140

10179

12976

22 000

68 000

90 000

1421

26982

4 000

1 000

5 000

1385

1447

6007

Sandvollan skole - trafikksikkerhet

750

600

1 385

1 985

6015

U-skolen, bygn.m.tilpassning.

700

0

700

-500

200

2200

0

9009

Sakshaug Kirke- enøk tiltak

2050

Tot
Brukt
Endring
forbr pr Budsjett
pr.
22.04.14 22.04.14
Juni 14
2014

250

-150

100

Salbergstu – midlertidig finanisering

400

0

400

400

Heggstad krk – inngangsparti

150

0

150

150

9109

Sandvollan – Langåsen boligfelt

2400

3800

19

47

9102

Røra – Åsen boligfelt

16500

19000

41

16644

500

9104

Straumen – utbygg. Nessjordet (netto)

31600

33500

1050

33083

480

801

400

2 300
2 000

2 500
480

9113

Straumen – utbygg. Nessjordet NTFK

1400

9108

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg

40000

238

1554

1 000

2 000

3000

9201

Utskifting ledningsnett vann

2000

103

1972

0

100

100

2

38

2 500

-350

2 150

0

0

350

350

2566

2 000
82 110

9213
8504

Ledningsnett Røra

4500

Diverse utskifting/nyanlegg avløp

2350

Fjernvarmesentral Venna

3000

1200

2 300

3600

Total investering eks. startlån

557

400

-1 000
1 000
73 525 155 635

4. Budsjettendringer i investeringer finansiert slik:
Total investering eks. startlån
Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond

73 525
-400
-1 385

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune

-11 800

Dekkes av mva-kompensasjon

-11 818

Netto lånebehov inkl. VAR

48 122

5. Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak
56/13.
6. Rammene for 2014-2017 i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som
planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:

-

Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto
avsetning planlegges med 12 mill. kroner i 2015. (vel 16 mill. kroner i 2014)

-

Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset
grad bidra til økt aktivitet

-

Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Per Egil Undersåker
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014

1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:
Ansvar

Endringer skyldes

Opprinnelig
budsjett
2014

Endring

Rev.
budsjett

Juni 2014

Juni 14

Helse, omsorg og sosial

Refusjon fra staten vedrørende
ressurskrevende tjenester, økes

134 836

-1600

133 236

Fellesområdet diverse

Utgifter til pensjonsutgifter, økes

210

1600

1 810

2. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett
3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes
kostnadsrammer:
Prosj
nr

Prosjekt
Ramme
01.01.14

5103

Nytt rådhus trinn II -familiesenter

5450

8001

Inderøy oppvekst og kultursenter

225000

6001

Mosvik skole - oppgradering

6007
6015
9009

Rev
ramme
Mai 14

5500

Tot
Brukt
Endring
forbr pr Budsjett
pr.
22.04.14 22.04.14
Juni 14
2014

Rev
budsj
Juni 14

88

5449

0

140

140

10179

12976

22 000

68 000

90 000

27200

30500

1421

26982

4 000

1 000

5 000

Sandvollan skole - trafikksikkerhet

750

2050

1385

1447

600

1 385

1 985

U-skolen, bygn.m.tilpassning.

700

0

700

-500

200

2200

0

250

-150

100

0

400

400

0

150

Sakshaug Kirke- enøk tiltak
Salbergstu – midlertidig finanisering

400

Heggstad krk – inngangsparti
9109

Sandvollan – Langåsen boligfelt

9102

Røra – Åsen boligfelt

150
2400

3800

19

47

2 300

16500

19000

41

16644

500

1050

33083

480

801

400

1554

1 000

9104

Straumen – utbygg. Nessjordet (netto)

31600

33500

9113

Straumen – utbygg. Nessjordet NTFK

1400

1200

9108

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg

40000

238

150
2 300

2 000

2 500
480
400

2 000

3000

9201
9213
8504

Utskifting ledningsnett vann

2000

Ledningsnett Røra

4500

Diverse utskifting/nyanlegg avløp

2350

Fjernvarmesentral Venna

3000

3600

103

1972

0

100

100

2

38

2 500

-350

2 150

0

0

350

350

2566

2 000
82 110

557

Total investering eks. startlån

-1 000
1 000
73 525 155 635

4. Budsjettendringer i investeringer finansiert slik:
Total investering eks. startlån

73 525

Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond

-400
-1 385

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune

-11 800

Dekkes av mva-kompensasjon

-11 818

Netto lånebehov inkl. VAR

48 122

5. Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak
56/13.
6. Rammene for 2014-2017 i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som
planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:
-

Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto
avsetning planlegges med 12 mill. kroner i 2015. (vel 16 mill. kroner i 2014)

-

Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset
grad bidra til økt aktivitet

-

Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett.

Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører: Leif Hjulstad
Leif Hjulstad fremmet følgende tilleggsforslag:
- Det er et akselererende behov for utbygging av bredbånd til alle innbyggere i kommunen. Vi
kan ikke påregne fullfinansiert statlig utbygging og må derfor være forberedt på å øke
tilskuddsrammene fra kommunen for å opprettholde ønsket utbyggingstakt.
- Vedtak om bygging av biobrenselanlegg på Venna forutsetter en anbudskonkurranse hvor pris
har betydelig vekt. På grunn av anlegges beliggenhet kan det være nødvendig å foreta estetiske
tiltak som forskjønner området, eks Kunst i Offentlig Rom tiltak.
- Eventuelle kostnader med disse tiltak må gå på bekostning av avsetninger og ikke redusert
drift.

Trond Bjørken fremmet følgende forslag:
Punkt 6 – strekpunkt 2 - i rådmannens forslag tas ut.
Avstemming
Trond Bjørkens forslag falt mot 4 stemmer
Leif Hjulstads forslag enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag med Leif Hjulstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014
1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:
Ansvar

Endringer skyldes

Opprinnelig
budsjett
2014

Helse, omsorg og sosial

Refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende
tjenester, økes

Fellesområdet diverse

Utgifter til pensjonsutgifter, økes

Endring

Rev.
budsjett

Juni 2014

Juni 14

134 836

-1600

133 236

210

1600

1 810

2. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett
3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes
kostnadsrammer:
Prosjekt

Prosj
nr

Ramme
01.01.14

5103

Nytt rådhus trinn II -familiesenter

5450

8001

Inderøy oppvekst og kultursenter

225000

6001

Mosvik skole - oppgradering

27200

Rev
ramme
Mai 14

5500
30500

Tot forbr
pr

Budsjett

22.04.14

2014

Endring

Rev
budsj

Juni 14

Juni 14

88

5449

0

140

140

10179

12976

22 000

68 000

90 000

1421

26982

4 000

1 000

5 000

1385

1447

6007

Sandvollan skole - trafikksikkerhet

750

600

1 385

1 985

6015

U-skolen, bygn.m.tilpassning.

700

0

700

-500

200

2200

0

9009

Sakshaug Kirke- enøk tiltak

2050

Brukt pr.
22.04.14

250

-150

100

Salbergstu – midlertidig finanisering

400

0

400

400

Heggstad krk – inngangsparti

150

0

150

150

9109

Sandvollan – Langåsen boligfelt

2400

3800

19

47

9102

Røra – Åsen boligfelt

16500

19000

41

16644

500

9104

Straumen – utbygg. Nessjordet (netto)

31600

33500

1050

33083

480

9113

Straumen – utbygg. Nessjordet NTFK

9108

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg

9201

Utskifting ledningsnett vann

9213
8504

1400

1200

2 300

801

400

2 300
2 000

2 500
480
400

40000

238

1554

1 000

2 000

3000

2000

103

1972

0

100

100

2

38

2 500

-350

2 150

0

0

350

350

Ledningsnett Røra

4500

Diverse utskifting/nyanlegg avløp

2350

Fjernvarmesentral Venna

3000

Total investering eks. startlån

4. Budsjettendringer i investeringer finansiert slik:

3600

557

2566

2 000

-1 000

1 000

82 110

73 525

155 635

Total investering eks. startlån
Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond

73 525
-400
-1 385

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune

-11 800

Dekkes av mva-kompensasjon

-11 818

Netto lånebehov inkl. VAR

48 122

5. Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak
56/13.
6. Rammene for 2014-2017 i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som
planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:
-

Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto
avsetning planlegges med 12 mill. kroner i 2015. (vel 16 mill. kroner i 2014)

-

Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset
grad bidra til økt aktivitet

-

Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett.

- Det er et akselererende behov for utbygging av bredbånd til alle innbyggere i kommunen. Vi
kan ikke påregne fullfinansiert statlig utbygging og må derfor være forberedt på å øke
tilskuddsrammene fra kommunen for å opprettholde ønsket utbyggingstakt.
- Vedtak om bygging av biobrenselanlegg på Venna forutsetter en anbudskonkurranse hvor pris
har betydelig vekt. På grunn av anlegges beliggenhet kan det være nødvendig å foreta estetiske
tiltak som forskjønner området, eks Kunst i Offentlig Rom tiltak.
- Eventuelle kostnader med disse tiltak må gå på bekostning av avsetninger og ikke redusert
drift.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Leif Hjulstad
Leif Hjulstad la fram forslag til nytt punkt:
Med bakgrunn i betydelig økning i trafikken på FV 762 vurderes det som nødvendig å initiere
fremskynding av forlengelse av gang- og sykkelvei fra Kvistadbakkan. Det kan medføre behov
for å avsette midler til delvis forskuttering av utbyggingen.
Rådmannen la fram følgende tilleggsforslag:
Driftsbudsjettene for virksomhetsområdene nedjusteres i 2014 med faktiske besparelser som
følge av reduksjon i arbeidsgiveravgiften. Frigjorte midler avsettes foreløpig til
disposisjonsfond.
Avstemming
Leif Hjulstadstilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:
Ansvar

Endringer skyldes

Opprinnelig
budsjett
2014

Helse, omsorg og sosial

Refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende
tjenester, økes

Fellesområdet diverse

Utgifter til pensjonsutgifter, økes

Endring

Rev.
budsjett

Juni 2014

Juni 14

134 836

-1600

133 236

210

1600

1 810

2. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett
3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes
kostnadsrammer:
Prosjekt

Prosj
nr
5103

Nytt rådhus trinn II -familiesenter

8001

Inderøy oppvekst og kultursenter

6001

Mosvik skole - oppgradering

Ramme
01.01.14

Rev
ramme
Mai 14

5450

5500

225000
27200

30500

Tot forbr
pr

Budsjett

22.04.14

2014

Endring

Rev
budsj

Juni 14

Juni 14

88

5449

0

140

140

10179

12976

22 000

68 000

90 000

1421

26982

4 000

1 000

5 000

1385

1447

6007

Sandvollan skole - trafikksikkerhet

750

600

1 385

1 985

6015

U-skolen, bygn.m.tilpassning.

700

0

700

-500

200

9009

Sakshaug Kirke- enøk tiltak

2200

0

250

-150

100
400

Salbergstu – midlertidig finanisering

400

0

400

Heggstad krk – inngangsparti

150

0

150

2400

3800

19

47

2 300

Røra – Åsen boligfelt

16500

19000

41

16644

500

Straumen – utbygg. Nessjordet (netto)

31600

33500

1050

33083

480

9109

Sandvollan – Langåsen boligfelt

9102
9104
9113

Straumen – utbygg. Nessjordet NTFK

9108

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg

9201
9213
8504

2050

Brukt pr.
22.04.14

1400

1200

801

400
1 000

150
2 300

2 000

2 500
480
400

40000

238

1554

Utskifting ledningsnett vann

2000

103

1972

0

100

100

Ledningsnett Røra

4500

2

38

2 500

-350

2 150

Diverse utskifting/nyanlegg avløp

2350

0

0

350

350

Fjernvarmesentral Venna

3000

557

2566

Total investering eks. startlån

3600

2 000

3000

2 000

-1 000

1 000

82 110

73 525

155 635

4. Budsjettendringer i investeringer finansiert slik:
Total investering eks. startlån
Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond

73 525
-400
-1 385

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune

-11 800

Dekkes av mva-kompensasjon

-11 818

Netto lånebehov inkl. VAR

48 122

5. Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak
56/13.

6. Rammene for 2014-2017 i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som
planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:
-

Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto
avsetning planlegges med 12 mill. kroner i 2015. (vel 16 mill. kroner i 2014)

-

Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset
grad bidra til økt aktivitet. Driftsbudsjettene for virksomhetsområdene nedjusteres i 2014
med faktiske besparelser som følge av reduksjon i arbeidsgiveravgiften. Frigjorte midler
avsettes foreløpig til disposisjonsfond.

-

Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett.

- Det er et akselererende behov for utbygging av bredbånd til alle innbyggere i kommunen. Vi
kan ikke påregne fullfinansiert statlig utbygging og må derfor være forberedt på å øke
tilskuddsrammene fra kommunen for å opprettholde ønsket utbyggingstakt.
- Vedtak om bygging av biobrenselanlegg på Venna forutsetter en anbudskonkurranse hvor pris
har betydelig vekt. På grunn av anlegges beliggenhet kan det være nødvendig å foreta estetiske
tiltak som forskjønner området, eks Kunst i Offentlig Rom tiltak.
- Eventuelle kostnader med disse tiltak må gå på bekostning av avsetninger og ikke redusert
drift.
Med bakgrunn i betydelig økning i trafikken på FV 762 vurderes det som nødvendig å initiere
fremskynding av forlengelse av gang- og sykkelvei fra Kvistadbakkan. Det kan medføre behov
for å avsette midler til delvis forskuttering av utbyggingen.

PS 29/14 Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO)
Rådmannens forslag til vedtak:
Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for
utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:
1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta.
Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller
selges.
2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1
over.
3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om
Aktivitets/dagsenter.

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014
Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for
utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:
1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta.
Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller
selges.
2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1
over.
3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om
Aktivitets/dagsenter.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.05.2014
Omforent forslag:

1. Rådet tilrår at det arbeides videre med alternativ 2.
2. Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt.
3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess.

Avstemming
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.05.2014
1. Rådet tilrår at det arbeides videre med alternativ 2.
2. Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt.
3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Trond Bjørken
Harald Ness ble innvilget permisjon.
Saksordfører fremmet følgende forslag:

Hovedutvalget tilrår at det arbeides videre med alternativ 2
Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt.
Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess.
Avstemming
Rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer.
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for
utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:
1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta.
Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller
selges.
2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1
over.
3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om
Aktivitets/dagsenter.

Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører: Petter Vesterås
Leif Hjulstad fremmet forslag i samsvar med uttalelse fra rådet for likestilling av
funksjonshemmede.
Avstemming
Leif Hjulstads forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 04.06.2014
1. Rådet tilrår at det arbeides videre med alternativ 2.
2. Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt.
3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Trond Bjørken
Ida Stuberg fremmet følgende endring av pkt. 1: Det arbeides videre med alternativ 2.
Avstemming
Pkt. 1: Forslag fra Ida Stuberg enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 og 3 enstemmig som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
1. Det arbeides videre med alternativ 2.
2. Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt.
3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess.

PS 30/14 IKT-reglement - Feide godkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Det framlagte IKT-reglement godkjennes.
Inderøy kommune søker om Feide-godkjenning og samkjører innføring med Steinkjer
kommune.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Ragnar Nossum
Otte Vatn tiltrådte møtet
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Det framlagte IKT-reglement godkjennes.
Inderøy kommune søker om Feide-godkjenning og samkjører innføring med Steinkjer
kommune.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Per Egil Undersåker
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Det framlagte IKT-reglement godkjennes.
Inderøy kommune søker om Feide-godkjenning og samkjører innføring med Steinkjer
kommune.

PS 31/14 Valg av nytt styre for stiftelsen Nils Aas Kunstverksted
Ordførers forslag til vedtak
Innstilling legges fram i møte.

Behandling i Formannskapet - 04.06.2014
Saksordfører: Ida Stuberg
Ordfører foreslo utsettelse av saken
Avstemming
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 04.06.2014.
Saken utsettes.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Ida Stuberg
Valgkomiteen v/Ida Stuberg fremmet følgende forslag til medlemmer med funksjonstid på 2 år:
Medlemmer:
Ole Tronstad
Einar Jakobsen
Reidun Huseth
Laila Roel

Varamedlemmer:
Margaret Halle
Harald Ness

Avstemming
Enstemmig som forslag fra valgkomiteen.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Medlemmer:
Ole Tronstad
Einar Jakobsen
Reidun Huseth
Laila Roel

Varamedlemmer:
Margaret Halle
Harald Ness

Funksjonstiden er 2 år

PS 32/14 Kommunedelplan Folkehelse - endelig behandling
Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte utkast til folkehelseplan godkjennes med følgende tillegg og som innarbeides før
ferdigstilling:
1. Det tydeliggjøres at planen er en overordnet plan som danner grunnlag for ivaretakelse av
folkehelseperspektiv og tiltak i alle kommunens planer.
2. Kulturskolens betydning som bidragsyter til folkehelsearbeidet presiseres og tiltak skisseres, jfr.
høringsuttalelse.

3. Dedikert stilling som folkehelsekoordinator i inntil 50 % innarbeides som mulig tiltak.
4. Stilling som fysioterapeut med hovedfokus på forebyggende arbeid - i samarbeid med
helsestasjonen og oppvekstområdet – innarbeides som mulig tiltak.
5. Folkehelseperspektivitet skal ha særlig fokus ved realiseringen av Inderøy oppvekst- og
kultursenter (IOKS), jfr høringsuttalelse vedrørende krav til aktivitetsskapende uteområde og
næringsrik mat i kantine.
6. Planens fokus på utbygging av gang og sykkelveger forsterkes ytterligere.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Otte Vatn
Trond Bjørken fremmet følgende forslag som innarbeides:
Det brukes vel dokumenterte program ved forebygging av rus og mobbeproblematikk i skolen.
Harald Ness fremmet følgende forslag:
Punkt 3 og 4 i rådmannens forslag tas ut og erstattes med: Rådmannen beslutter hvordan
folkehelseplanen forankres i organisasjonen.
Avstemming
Rådmannens forslag med endringsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Vedlagte utkast til folkehelseplan godkjennes med følgende tillegg og som innarbeides før
ferdigstilling:
1. Det tydeliggjøres at planen er en overordnet plan som danner grunnlag for ivaretakelse av
folkehelseperspektiv og tiltak i alle kommunens planer.

2. Kulturskolens betydning som bidragsyter til folkehelsearbeidet presiseres og tiltak
skisseres, jfr. høringsuttalelse.
3. Rådmannen beslutter hvordan folkehelseplanen forankres i organisasjonen.

4. Folkehelseperspektivitet skal ha særlig fokus ved realiseringen av Inderøy oppvekst- og
kultursenter (IOKS), jf. høringsuttalelse vedrørende krav til aktivitetsskapende
uteområde og næringsrik mat i kantine.
5. Planens fokus på utbygging av gang og sykkelveger forsterkes ytterligere.
6. Det brukes vel dokumenterte program ved forebygging av rus og mobbeproblematikk i skolen.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksbehandler: Ragnar Nossum
Ragnar Nossum fremmet følgende tilleggspunkt:

7. Av Hovedutvalg Folks disposisjonsfond konto xxx, spesifisert til arbeid med folkehelse, fordeles
ressursene som følger:
- Kr 100 000 (10 stipend a kr 10 000) bevilges til aktivitetsstøtte. Stipendene tildeles basert
på søknader fra lag, foreninger og privatpersoner. Støtte skal gis til tiltak som stimulerer til
økt fysisk aktivitet i befolkningen, og skal ikke brukes på anlegg. Rådmannen utarbeider
nærmere kriterier for behandling i Hovedutvalg Folk 26.08.14 før midlene utlyses.
- Kr 30 000 bevilges til satsingen Best - i lag halvtimen. Ressursene benyttes til utarbeiding
av registreringsordning og premiering. Rådmannen legger fram nærmere kriterier for
behandling i Hovedutvalg Folk 26.08.14.
- Kr 70 000 bevilges til bruk på ungdomsarbeid knyttet til psykisk helse, rådmannen gis
fullmakt til å disponere ressursene.
8. Noen forslag til rettinger i planen:
- Kap 1.2, lokale føringer. " Rådmannen viser til..." og "... rådmannen vil poengtere..."
Rådmannen byttes ut med kommunestyret.
- Kap 4.2. "Folkehelseplan skal vedtas av Formannskapet."
Formannskapet byttes ut med kommunestyret.
- Kap 9.2, god psykisk helse hos voksne, aktører. "Mer?" og "Flere?"
Disse strykes.

Møtet ble hevet for gruppemøte og satt igjen etter 10 min.
Lise Eriksen fremmet følgende forslag under tiltak i planen side 26 og 27 pkt. 9.2:


Opplæring i psykisk helse for alle elever i grunnskolen.

Avstemming
Innstilling i hovedutvalg Folk med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Vedlagte utkast til folkehelseplan godkjennes med følgende tillegg og som innarbeides før
ferdigstilling:
1. Det tydeliggjøres at planen er en overordnet plan som danner grunnlag for ivaretakelse av
folkehelseperspektiv og tiltak i alle kommunens planer.
2. Kulturskolens betydning som bidragsyter til folkehelsearbeidet presiseres og tiltak skisseres, jfr.
høringsuttalelse.
3. Rådmannen beslutter hvordan folkehelseplanen forankres i organisasjonen.
4. Folkehelseperspektivet skal ha særlig fokus ved realiseringen av Inderøy oppvekst- og
kultursenter (IOKS), jf. høringsuttalelse vedrørende krav til aktivitetsskapende uteområde og
næringsrik mat i kantine.
5. Planens fokus på utbygging av gang og sykkelveger forsterkes ytterligere.
6. Det brukes vel dokumenterte program ved forebygging av rus og mobbeproblematikk i skolen.
7. Av Hovedutvalg Folks disposisjonsfond konto xxx, spesifisert til arbeid med folkehelse, fordeles
ressursene som følger:
- Kr 100 000 (10 stipend a kr 10 000) bevilges til aktivitetsstøtte. Stipendene tildeles basert
på søknader fra lag, foreninger og privatpersoner. Støtte skal gis til tiltak som stimulerer til
økt fysisk aktivitet i befolkningen, og skal ikke brukes på anlegg. Rådmannen utarbeider
nærmere kriterier for behandling i Hovedutvalg Folk 26.08.14 før midlene utlyses.
- Kr 30 000 bevilges til satsingen Best - i lag halvtimen. Ressursene benyttes til utarbeiding
av registreringsordning og premiering. Rådmannen legger fram nærmere kriterier for

behandling i Hovedutvalg Folk 26.08.14.
- Kr 70 000 bevilges til bruk på ungdomsarbeid knyttet til psykisk helse, rådmannen gis
fullmakt til å disponere ressursene.
8. Noen forslag til rettinger i planen:
- Kap 1.2, lokale føringer. " Rådmannen viser til..." og "... rådmannen vil poengtere..."
Rådmannen byttes ut med kommunestyret.
- Kap 4.2. "Folkehelseplan skal vedtas av Formannskapet."
Formannskapet byttes ut med kommunestyret.
- Kap 9.2, god psykisk helse hos voksne, aktører. "Mer?" og "Flere?"
Disse strykes.
Tilleggspunkt under tiltak pkt. 9.2:
 Opplæring i psykisk helse for alle elever i grunnskolen.

PS 33/14 Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 1,5 avdelings barnehage på Sandvollan
2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk – også for utnyttelse av nåværende nybygg.
3. Den økonomiske planleggingsrammen settes til 10 mill. kroner.
4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med
revisjon av budsjett og økonomiplan høsten 2014.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014
Saksordfører: Trond Bjørken
Arne B. Rannem la fra følgende forslag:
1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan
2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.
3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis
dialog med enkeltbedrifter.
4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

Avstemming
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014
1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan
2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.
3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis
dialog med enkeltbedrifter.
4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

Behandling i Formannskapet - 16.06.2014
Saksordfører: Christina Wolan
Avstemming
Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk
Innstilling i Formannskapet - 16.06.2014
1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan
2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.
3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis
dialog med enkeltbedrifter.
4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Trond Bjørken
Avstemming
Enstemmig som innstilling i formannskapet.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
1. Det arbeides videre med nybygg tilsvarende 2- avdelings barnehage på Sandvollan
2. Det legges nasjonale normer til grunn for arealbruk for nybygget.
3. Rådmannen bes å vurdere et prøveprosjekt med alternativ anbudsrunde gjennom eksempelvis
dialog med enkeltbedrifter.

4. Det legges opp til endeling beslutning basert på fremlegging av forprosjekt i forbindelse med
revisjon av budsjett- og økonomiplan høsten 2014.

PS 34/14 Reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs fv. 229,
Kjerknesvågen - Lyngstad skole
Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang og
sykkelveg langs fv. 229 Kjerknesvågen – Lyngstad skole slik den er vedlagt.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare kommunens finansieringsandel med fylkeskommunen
med basis i gjeldende retningslinjer for fordeling av kostnader ved bygging av gang og
sykkelveger langs fylkeskommunal veg.
Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.06.2014
Saksordfører: Steinar Klev
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.06.2014
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang og
sykkelveg langs fv. 229 Kjerknesvågen – Lyngstad skole slik den er vedlagt.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare kommunens finansieringsandel med fylkeskommunen
med basis i gjeldende retningslinjer for fordeling av kostnader ved bygging av gang og
sykkelveger langs fylkeskommunal veg.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Steinar Klev
Avstemming
Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Natur.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang og
sykkelveg langs fv. 229 Kjerknesvågen – Lyngstad skole slik den er vedlagt.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare kommunens finansieringsandel med fylkeskommunen
med basis i gjeldende retningslinjer for fordeling av kostnader ved bygging av gang og
sykkelveger langs fylkeskommunal veg.

PS 35/14 Intensjonsavtale regionale idrettsanlegg mellom Steinkjer og Inderøy
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte intensjonsavtale godkjennes.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonell endringer og endringer som ikke
har vesentlig betydning for innhold.
Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014
Saksordfører: Ragnhild Kjesbu
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014
Vedlagte intensjonsavtale godkjennes.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonell endringer og endringer som ikke
har vesentlig betydning for innhold.
Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksbehandler: Ragnhild Kjesbu
Signar Berger fremmet følgende tilleggsforslag:
Det må arbeides med en interkommunal plan for et idrettsanlegg i regionen.
Avstemming
Innstilling i hovedutvalg Folk med tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Vedlagte intensjonsavtale godkjennes.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonell endringer og endringer som ikke
har vesentlig betydning for innhold.
Det må arbeides med en interkommunal plan for et idrettsanlegg i regionen.

PS 36/14 Flyndra A/S - Kapitalstyrking
Rådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014
Saksordfører:
Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 16.06.2014
1.
2.
3.
4.
5.

Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 16.06.2014
Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming
Enstemmig som innstilling i hovedutvalg Folk
Innstilling i Formannskapet - 16.06.2014
6.
7.
8.
9.
10.

Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksbehandler: Leif Hjulstad

Avstemming
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
1.
2.
3.
4.
5.

Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital.
Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-.
Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens tilskudd økes med kr 300.000,-.
Bevilgningene dekkes over disposisjonsfondet i 2014.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 37/14 Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse
og rehabilitering
Rådmannens forslag til vedtak
Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til
orientering.
Rådmannen gis i oppdrag og arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en
løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer.
Behandling i Eldres råd - 28.05.2014
Forslag fremmet i møtet:
Tillegg til rådmannens forslag andre punkt: ….i løpet av våren 2015.
Eldres råd anbefaler administrasjonen v/rådmannen og prosjektansvarlig å følge med i
forskningsprosjektet mellom Pensjonistforbundet, Rørde Kors og Høyskolen i Telemark.
Avstemming
Rådmannens forslag med tillegg fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014
Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til
orientering.
Rådmannen gis i oppdrag å arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en
løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer i løpet av
våren 2015.
Eldres råd anbefaler administrasjonen v/rådmannen og prosjektansvarlig å følge med i
forskningsprosjektet mellom Pensjonistforbundet, Rørde Kors og Høyskolen i Telemark.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.05.2014
Harald Ness fremmet følgende tilleggsforslag:


Brukerinvolvering forutsettes i den videre prosessen

Hans Henrik Nørholm fremmet følgende tilleggsforslag:


Ut fra normaliseringsprinsippet og integreringsprinsippet anmoder rådet for likestilling av
funksjonshemmede om at «Et sted å være» ikke samlokaliseres i aktivitetshuset, jf. innspill fra
Mental Helse, brev framlagt i møtet.

Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Harald Ness enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fr Hans Henrik Nørholm vedtatt mot 2 stemmer
Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 28.05.2014
1. Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til
orientering.
2. Rådmannen gis i oppdrag og arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en
løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer.
3. Brukerinvolvering forutsettes i den videre prosessen
4. Ut fra normaliseringsprinsippet og integreringsprinsippet anmoder rådet for likestilling av
funksjonshemmede om at «Et sted å være» ikke samlokaliseres i aktivitetshuset, jf. innspill fra
Mental Helse.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Saksordfører: Arne B. Rannem
Otte Vatn ble innvilget permisjon.

Avstemming
Enstemmig som rådmannens forslag
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 03.06.2014
Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til
orientering.
Rådmannen gis i oppdrag å arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en
løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2014
Saksordfører: Arne B. Rannem
Lena O. Heggstad fremmet følgende tilleggsforslag:



Brukerinvolvering forutsettes i den videre prosessen
I den videre prosessen må det sees på mulige alternative løsninger for «Et sted å være»

Møtet ble hevet for et kort gruppemøtet.

Avstemming
Innstilling i hovedutvalg Folk med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Innstilling Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2014
Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til
orientering.
Rådmannen gis i oppdrag å arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en
løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer.
Brukerinvolvering forutsettes i den videre prosessen
I den videre prosessen må det sees på mulige alternative løsninger for «Et sted å være»

