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PS 42/20 Oppvekstsenter Vest – Forprosjekt
Rådmannens forslag til vedtak
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner Dette
er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen korrigert
for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres fram til
ferdigstilling av oppvekstsenteret.
 Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning
til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den
totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av
øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
 Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
 Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.
 Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke
private utbyggere de siste årene.

Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Terje Bekkevold
I møtet kom hovedutvalget med følgende forslag/innspill:
Forslag fra AP og H:
Videre arbeid med oppvekstsenter Vest utsettes til etter rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan for 2021-2024 er lagt frem. Oppvekstsenter Vest må sees i sammenheng med
Kommunedelplan for Oppvekst.
Avstemming
Forslaget til AP og H settes opp mot kulepunkt 1 i rådmannens forslag til vedtak:
Forslag fra AP og H:
Videre arbeid med oppvekstsenter Vest utsettes til etter rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
for 2021-2024 er lagt frem. Oppvekstsenter Vest må sees i sammenheng med Kommunedelplan for
Oppvekst.
Kulepunkt 1, rådmannens forslag til vedtak:



Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner Dette
er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen korrigert
for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres fram til
ferdigstilling av oppvekstsenteret.

Forslaget til AP og H: 4 stemmer for (Mads Arild Nervik, AP, Randi Løkken, AP, Annvor Fjerstad, AP og
Laila Høgsve Bragstad, H)
Rådmannens forslag til vedtak, kulepunkt 1: 5 stemmer for (Berit Røflo Indgul, SP, Ragnhild Vennes, SP,
Ragnar Ørdal, SP, Terje Bekkevold, KRF og Mohammed Bagal Serag, SV)
Det stemmes punktvis over rådmannens forslag til vedtak:


Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning
til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den
totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av
øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
Enstemmig vedtatt.



Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
Vedtatt mot fire (4) stemmer. (Mads Arild Nervik, AP, Randi Løkken, AP, Annvor Fjerstad, AP og
Laila Høgsve Bragstad, H)



Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.
Vedtatt mot fire (4) stemmer. (Mads Arild Nervik, AP, Randi Løkken, AP, Annvor Fjerstad, AP og
Laila Høgsve Bragstad, H)



Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke
private utbyggere de siste årene.
Enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner Dette
er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen korrigert
for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres fram til
ferdigstilling av oppvekstsenteret.
 Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning
til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den
totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av
øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
 Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.




Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.
Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke
private utbyggere de siste årene.

Behandling i Formannskapet – 19.08.2020
Saksordfører: Siv Furunes
I møtet ble det foreslått følgende alternative forslag til vedtak av repr. Signar Berger (AP): Videre arbeid
med oppvekstsenter Vest utsettes til etter rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 20212024 er lagt frem. Oppvekstsenter Vest må sees i sammenheng med Kommunedelplan for Oppvekst.
Avstemming
Alternativt forslag til vedtak ble satt opp mot første kulepunkt i rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Signar Berger (AP), Lise Eriksen (AP) og Geir Jostein
Ørsjødal (H)).
Punktvis votering:
Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning til
innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den totale
investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av øvrig utstyr
for å begrense kostnader og klimaavtrykk. Enstemmig vedtatt
Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele. Vedtatt mot 3 stemmer (Signar Berger (AP), Lise Eriksen (AP) og
Geir Jostein Ørsjødal (H))
Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret. Vedtatt mot 3 stemmer (Signar Berger (AP), Lise Eriksen (AP) og Geir Jostein Ørsjødal
(H))
Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke private
utbyggere de siste årene. Enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet – 19.08.2020
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner Dette
er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen korrigert
for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres fram til
ferdigstilling av oppvekstsenteret.
 Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning
til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den
totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av
øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
 Det bevilges 6.080.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
 Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.



Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke
private utbyggere de siste årene.

Behandling i Kommunestyret – 24.08.2020
Saksordfører: Siv Furunes
I møtet fremmet repr. Signar Berger (AP) på nytt forslag som ble fremmet i formannskapet:
Videre arbeid med oppvekstsenter Vest utsettes til etter rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan for 2021-2024 er lagt frem. Oppvekstsenter Vest må sees i sammenheng med
Kommunedelplan for Oppvekst.
Rådmannen fremmet forslag om endret kostnad i kulepunkt 3 fra 6.080.000 kroner til 4.767.000 kroner.
Avstemming
Alternativt forslag til vedtak ble satt opp mot første kulepunkt i formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 10 stemmer Signar Berger (AP), Randi Løkken (AP), Lise
Eriksen (AP), Vårinn Andersen Melhus (AP), Mads Nervik (AP), Svein Arne Sundfær (AP), Annvor Fjerstad
(AP), Geir Jostein Ørsjødal (H), Tore Wold (H) og Laila Høgsve Bragstad (H)
Punktvis votering:
• Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning
til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den
totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av
øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk. Enstemmig vedtatt
•

Det bevilges 4.767.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele. Vedtatt mot 10 stemmer Signar Berger (AP), Randi Løkken
(AP), Lise Eriksen (AP), Vårinn Andersen Melhus (AP), Mads Nervik (AP), Svein Arne Sundfær
(AP), Annvor Fjerstad (AP), Geir Jostein Ørsjødal (H), Tore Wold (H) og Laila Høgsve Bragstad (H)

•

Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret. Vedtatt mot 10 stemmer Signar Berger (AP), Randi Løkken (AP), Lise Eriksen
(AP), Vårinn Andersen Melhus (AP), Mads Nervik (AP), Svein Arne Sundfær (AP), Annvor
Fjerstad (AP), Geir Jostein Ørsjødal (H), Tore Wold (H) og Laila Høgsve Bragstad (H)

•

Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke
private utbyggere de siste årene. Enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret – 24.08.2020
 Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med
Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner Dette
er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen korrigert
for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres fram til
ferdigstilling av oppvekstsenteret.


Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning
til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den



totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av
øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
Det bevilges 4.767.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved
oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.



Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved
oppvekstsenteret.



Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og
kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke
private utbyggere de siste årene.

PS 43/20 Kommunal Planstrategi 2020-2024
Rådmannens forslag til vedtak
Planstrategi 2020-2024 for Inderøy kommune viser at de fleste planer er vedtatt i tråd med gjeldende
planstrategi. Planstrategi for 2020-2024 vedtas i samsvar med status om med følgende endringer:
 Kommuneplanens samfunnsdel – oppstart mindre revidering 2020.
 Kommuneplanens arealdel – oppstart 2020.
 Kommuneplan Straumen – innarbeides i revidering av arealdelen.
 Kommunedelplan for Helse og omsorg - revideres denne kommunestyreperiode
 Kommunedelplan for Miljø – ny klimaplan med oppstart i 2021.
 Kommunedelplan for Naturmangfold - ny, oppstart i 2020
 Kommunedelplan for Oppvekst – revidering med oppstart 2020
 Bibliotekplan, - revidering oppstart i 2020
 Idrett og fysisk aktivitet, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Boligsosial handlingsplan, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Ruspolitisk handlingsplan, revidering med oppstart i 2020
 Kvalitetsplan for oppvekst, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
Utover dette er det de årlige revideringer av enkelt planer og temaplaner.
Behandling i Hovedutvalg Natur – 17.08.2020
Saksordfører: Svein Arne Sundfær
I møtet kom hovedutvalget med følgende innspill:
Innspill fra repr. Trond Bjørken (AP): Tillegg kap 2.3 kulepunkt 9 Med fokus på nærvær og heltid.
Innspill fra repr. Trude Hoff (SP): Kulturplanen som viktig plan, også i et folkehelseperspektiv bør henge
godt sammen med de øvrige planene, og bør ligge inn i planstrategien i foreslått planstrategi.
Innspill fra repr. Tore Wold (H): I planarbeidet skal det tas utgangspunkt i realistiske prognoser når det
gjelder befolkningsutvikling.
Innspill fra repr. Svein Arne Sundfær (AP): Man bør vurdere at man prioriterer plan for turisme blir tatt
inn i planstrategi.
Avstemming
Det voteres ikke over innspillene. Innspillene blir videresendt til vurdering i den videre saksbehandling
av planstrategi.
Innstilling i Hovedutvalg Natur – 17.08.2020
Hovedutvalg Natur gir følgende innspill til den videre saksbehandling av planstrategi:
Tillegg kap 2.3 kulepunkt 9 Med fokus på nærvær og heltid.

Kulturplanen som viktig plan, også i et folkehelseperspektiv bør henge godt sammen med de øvrige
planene, og bør ligge inn i planstrategien i foreslått planstrategi.
I planarbeidet skal det tas utgangspunkt i realistiske prognoser når det gjelder befolkningsutvikling.
Man bør vurdere at man prioriterer plan for turisme blir tatt inn i planstrategi.
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Laila Høgsve Bragstad
I møtet kom hovedutvalget med følgende forslag/innspill:
Innspill fra rep. Laila Høgsve Bragstad fra H:
Tillegg:
Kommunedelplan oppvekst – prioriteres og settes i gang umiddelbart høsten 2020
Innspill fra rep. Ragnhild Vennes fra SP:
Senterpartiet vil ha en plan for mat og måltidspolitikk i Inderøy kommune. Dette vil vi jobbe videre med
under samfunnsdelen i kommunedelplanen.
Innspill fra rep. Mads Arild Nervik fra AP:
Være en attraktiv arbeidsgiver med fokus som fremmer heltidskultur og nærvær.
Innspill fra rep. Annvor Fjerstad fra AP:
Pkt 2.3: Være en aktiv pådriver for samarbeid med frivilligheten. Inderøy kommune er en synlig aktør
for kultur og idrett.
Innspill fra rep. Mohammed Bagal Serag fra SV:
SV ber rådmannen presentere kommunale plan for Boligsosial handlingsplan til HU Folk. Vi jobber med
at Inderøy kommune skal bli bolyst kommune for ungdommene og småbarnsforeldrene, derfor ber vi at
Inderøy kommune bør ta etter spor av Hamarøy-modell fra leie til eie.
Avstemming
Det voteres ikke over innspillene. Innspillene blir videresendt til vurdering i den videre saksbehandling
av planstrategi.
Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering, og gir følgende innspill til den videre

saksbehandling av planstrategi:
Kommunedelplan oppvekst – prioriteres og settes i gang umiddelbart høsten 2020
Senterpartiet vil ha en plan for mat og måltidspolitikk i Inderøy kommune. Dette vil vi jobbe videre med
under samfunnsdelen i kommunedelplanen.
Pkt 2.3: Være en aktiv pådriver for samarbeid med frivilligheten. Inderøy kommune er en synlig aktør
for kultur og idrett.
Være en attraktiv arbeidsgiver med fokus som fremmer heltidskultur og nærvær.
SV ber rådmannen presentere kommunale plan for Boligsosial handlingsplan til HU Folk. Vi jobber med
at Inderøy kommune skal bli bolystkommune for ungdommene og småbarnsforeldrene, derfor ber vi at
Inderøy kommune bør ta etter spor av Hamarøy-modell fra leie til eie.
Behandling i Formannskapet – 19.08.2020
Saksordfører: Petter Vesterås

I møtet ble det fremmet følgende omforente tilleggsforslag:
Rådmannen bes om å vurdere revidering av kulturplanen på et tidligere tidspunkt enn 2023
I møtet ble det fremmet følgende omforente tilleggsforslag:
Innspill fremkommet under behandling i saken i HU Folk og Natur tas med i videre arbeid med og i
revidering av planer.
Avstemming
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet – 19.08.2020
Planstrategi 2020-2024 for Inderøy kommune viser at de fleste planer er vedtatt i tråd med gjeldende
planstrategi. Planstrategi for 2020-2024 vedtas i samsvar med status om med følgende endringer:
 Kommuneplanens samfunnsdel – oppstart mindre revidering 2020.
 Kommuneplanens arealdel – oppstart 2020.
 Kommuneplan Straumen – innarbeides i revidering av arealdelen.
 Kommunedelplan for Helse og omsorg - revideres denne kommunestyreperiode
 Kommunedelplan for Miljø – ny klimaplan med oppstart i 2021.
 Kommunedelplan for Naturmangfold - ny, oppstart i 2020
 Kommunedelplan for Oppvekst – revidering med oppstart 2020
 Bibliotekplan, - revidering oppstart i 2020
 Idrett og fysisk aktivitet, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Boligsosial handlingsplan, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Ruspolitisk handlingsplan, revidering med oppstart i 2020
 Kvalitetsplan for oppvekst, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
Utover dette er det de årlige revideringer av enkelt planer og temaplaner.
Rådmannen bes om å vurdere revidering av kulturplanen på et tidligere tidspunkt enn 2023
Innspill fremkommet under behandling i saken i HU Folk og Natur tas med i videre arbeid med og i
revidering av planer.
Behandling i Kommunestyret – 24.08.2020
Saksordfører: Petter Vesterås
Avstemming
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret – 24.08.2020
Planstrategi 2020-2024 for Inderøy kommune viser at de fleste planer er vedtatt i tråd med gjeldende
planstrategi. Planstrategi for 2020-2024 vedtas i samsvar med status om med følgende endringer:
 Kommuneplanens samfunnsdel – oppstart mindre revidering 2020.
 Kommuneplanens arealdel – oppstart 2020.
 Kommuneplan Straumen – innarbeides i revidering av arealdelen.
 Kommunedelplan for Helse og omsorg - revideres denne kommunestyreperiode
 Kommunedelplan for Miljø – ny klimaplan med oppstart i 2021.
 Kommunedelplan for Naturmangfold - ny, oppstart i 2020
 Kommunedelplan for Oppvekst – revidering med oppstart 2020
 Bibliotekplan, - revidering oppstart i 2020
 Idrett og fysisk aktivitet, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Boligsosial handlingsplan, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode
 Ruspolitisk handlingsplan, revidering med oppstart i 2020
 Kvalitetsplan for oppvekst, revidering med oppstart i denne kommunestyreperiode

Utover dette er det de årlige revideringer av enkelt planer og temaplaner.
Rådmannen bes om å vurdere revidering av kulturplanen på et tidligere tidspunkt enn 2023
Innspill fremkommet under behandling i saken i HU Folk og Natur tas med i videre arbeid med og i
revidering av planer.

PS 44/20 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024
Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 1-21, vedtas.
Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssted og salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikke i Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 22, vedtas.
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Annvor Fjerstad
Forslag fra rep. Mads Arild Nervik, AP: Støtter opp om Ungdomsrådets innspill.
Avstemming
Forslag fra rep. Mads Arild Nervik, AP: Støtter opp om Ungdomsrådets innspill.
Forslaget støttes med sju stemmer, mot to stemmer (Terje Bekkevold, KRF og Randi Løkken, AP)
Avstemming over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering og sendes over til formannskapet.
Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Hovedutvalg Folk støtter opp om Ungdomsrådets innspill med sju mot to stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering og sendes over til formannskapet.
Behandling i Formannskapet – 19.08.2020
Saksordfører: Geir Jostein Ørsjødal
Avstemming
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet – 19.08.2020
Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 1-21, vedtas.
Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssted og salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikke i Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 22, vedtas.

Behandling i Kommunestyret – 24.08.2020
Saksordfører: Geir Jostein Ørsjødal
I møtet ble det fremmet følgende forslag til alternativ formulering i punkt 14, 3. setning av repr. Trude
Hoff (SP):
Ved offentlig fest hvor det er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk innføres 16 års
aldersgrense.
Avstemming
Alternativt forslag fremmet i møtet til punkt 14, 3. setning:

Forslag fremmet i møtet vedtatt mot 11 stemmer Ida Stuberg (SP), Jonny Melting (SP) Berit Røflo
Indgul (SP), Petter Vesterås (SP), Ragnhild Vennes (SP), Anstein Lyngstad (SP), Ragnar Nossum (SP),
Terje Bekkevold (KRF), Bjørg Olsrud (MDG), Siv Furunes (SV) og Mohammed Bagal Serag (SV).

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 1-21, vedtas.
Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssted og salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikke i Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 22, vedtas.
Enstemmig

Vedtak i Kommunestyret – 24.08.2020
Ved offentlig fest hvor det er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk innføres 16 års
aldersgrense.
Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 1-21, vedtas.
Forslag til forskrift om åpningstider for serveringssted og salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikke i Inderøy kommune, som vist i vedlegg 1, pkt 22, vedtas.

PS 45/20 Kostpenger barnehage for 2012 - 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen får fullmakt til å finansiere utbetaling av ikke disponert kostpenger i barnehage for
perioden 2012 til 2015, med bruk av disposisjonsfond.
Behandling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Saksordfører: Ragnhild Vennes
Avstemming
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Hovedutvalg Folk – 18.08.2020
Rådmannen får fullmakt til å finansiere utbetaling av ikke disponert kostpenger i barnehage for
perioden 2012 til 2015, med bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet – 19.08.2020
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet – 19.08.2020
Rådmannen får fullmakt til å finansiere utbetaling av ikke disponert kostpenger i barnehage for
perioden 2012 til 2015, med bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Kommunestyret – 24.08.2020
Saksordfører: Signar Berger
Avstemming
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret – 24.08.2020
Rådmannen får fullmakt til å finansiere utbetaling av ikke disponert kostpenger i barnehage for
perioden 2012 til 2015, med bruk av disposisjonsfond.

PS 46/20 Skiltplan Straumen – oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 19.
juni
Rådmannens forslag til vedtak
 Hovedutvalget ber skiltmyndigheten bistå med å finne en måte å vise til parkering på
Hermann Løchens plass også ved skiltplassering 1 (for biler som kjører mot Straumen
sentrum fra nordvest i skiltplan del 1, datert 17. juni 2020.
 Midlertidig skiltplan for sommeren 2020 gjøres permanent. Dette forutsetter at
skiltplassering 3 og 4 i skiltplan utgår fra skiltplan del 1, datert 17. juni 2020.
 I forbindelse med asfaltering av Nergata asfalteres snuplassen ved brufoten med en tydelig
snuhammer, og plassen skiltes med parkeringsforbud.
 Inderøy kommune søker Vegdirektoratet om delegert myndighet til å ilegge gebyr for
parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser, jamfør Vegtrafikklovens § 31 a andre
ledd. I dette ligger å be politimesteren om en uttalelse.
 Kommunestyret ber rådmannen om å inngå avtale om håndheving av stans og parkering og
behandling av klagesaker, med en av nabokommunene som har etablert en kommunal
parkeringsordning. Dette håndhevingstiltaket finansieres innenfor vedtatte budsjettramme
for enheten.
Behandling i Hovedutvalg Natur – 17.08.2020
Avstemming
Votering ble ikke foretatt
Vedtak i Hovedutvalg Natur – 17.08.2020
Hovedutvalg Natur gir følgende innspill til den videre saksbehandlingen av skiltplan:
Samme ordlyd, men ikke de to siste kulepunktene i rådmannens forslag som omhandler håndheving og
bøtelegging/sanksjoner.
Det vedtas at skilt i sentrum både inneholder tekst og symbol på skilt.
Det bes om en vurdering hvor vidt det kan innføres en tidsbegrensning.
Behandling i Kommunestyret – 24.08.2020
Repr. Ragnar Ørdal (SP) ba om å få vurdert sin habilitet.
Repr. Ragnar Ørdal (SP) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. § 6, 2. ledd
Repr. Petter Vesterås (SP) ba om å få vurdert sin habilitet.
Repr. Petter Vesterås (SP) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. § 6, 2. ledd
Saksordfører:
Repr. Trude Hoff (SP) fremmet i møtet følgende omforente forslag:

Inderøy kommune ber skiltmyndigheten bistå med å finne en måte å vise til parkering i Straumen, og
som ikke befatter forbudsskilt. Parkeringsplasser merkes opp tydelig.
•

I forbindelse med asfaltering av Nergata asfalteres snuplassen ved brufoten med en tydelig
snuhammer, og plassen skiltes med tydelig skilting som snuplass.

•

Midlertidig skiltplan for sommeren 2020 gjøres permanent. Dette forutsetter at skiltplassering
3 og 4 i skiltplan utgår fra skiltplan del 1, datert 17. juni 2020.

Del 1 a)
- Skilt nr 1, linje 2, i stedet for symbol tas følgende tekst inn; «Servering, kunst og handel». Subsidiært
beholdes symbol. Må fremgå som en naturlig del av sentrumskiltet.
Inderøy kommune ønsker i minst mulig grad bruk av forbudsskilt, og utstrakt bruk av veiledende skilt.
Del 1 b)
«Midlertidig skiltplan»
- Linje 2 tas ikke inn, erstattes av fysiske hindringer.
- Linje 4, resterende plasser merkes med korttidsplasser, uten forbud eller tidsbegrensning.

Avstemming
Forslag framsatt i møtet ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 24.08.2020
Inderøy kommune ber skiltmyndigheten bistå med å finne en måte å vise til parkering i Straumen, og
som ikke befatter forbudsskilt. Parkeringsplasser merkes opp tydelig.
•

I forbindelse med asfaltering av Nergata asfalteres snuplassen ved brufoten med en tydelig
snuhammer, og plassen skiltes med tydelig skilting som snuplass.

•

Midlertidig skiltplan for sommeren 2020 gjøres permanent. Dette forutsetter at skiltplassering
3 og 4 i skiltplan utgår fra skiltplan del 1, datert 17. juni 2020.

Del 1 a)
- Skilt nr 1, linje 2, i stedet for symbol tas følgende tekst inn; «Servering, kunst og handel». Subsidiært
beholdes symbol. Må fremgå som en naturlig del av sentrumskiltet.
Inderøy kommune ønsker i minst mulig grad bruk av forbudsskilt, og utstrakt bruk av veiledende skilt.
Del 1 b)
«Midlertidig skiltplan»
- Linje 2 tas ikke inn, erstattes av fysiske hindringer.
- Linje 4, resterende plasser merkes med korttidsplasser, uten forbud eller tidsbegrensning.

