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Klokkarstua - fremtidig leie

Rådmannens forslag til vedtak
Klokkarstu annonseres ledig fra 01.10.2009 for utleie til næring/kulturformål, hvor det er
muligheter for utstilling og salg/produksjon av håndverksprodukter. Det forslås at leieperioden
settes til maks. 5 år og at husleien justeres til 2000,- pr. mnd. Husleien reguleres hvert år
tilsvarende endringene i konsumprisindeksen. Basistall vil være 01.01.2009.

Behandling i Formannskapet - 28.01.2009:
Skriv datert 27.01.09 fra Edel Bøe ble delt ut i møtet.
Ordføreren foreslo saken utsatt til formannskapets møte i februar.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 28.01.2009:
Saken utsatt til formannskapets møte i februar.

Behandling i Formannskapet - 28.01.2009:
Skriv datert 27.01.09 fra Edel Bøe ble delt ut i møtet.
Ordføreren foreslo saken utsatt til formannskapets møte i februar.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 28.01.2009:
Saken utsatt til formannskapets møte i februar.

Bakgrunn
Klokkarstu er en kommunal bygning som siden 1999 har vært utleid. Lokalene benyttes til
næring/kulturformål, hvor det er muligheter for utstilling og salg/produksjon av
håndverksprodukter. Maksimal leieperiode er 3 år.
Gjeldende leieavtale utgår 30.09.09, og det bør i den forbindelse vurderes endring av kriteriene
for utleie (utleieformål, leiepris og leieperiode). Klokkarstu er i vedtatt reguleringsplan for
Straumen sentrum, Øvergata, avsatt til kombinert formål(Forretning/kontor).
Vurdering
Utleieformål: Siste gang Klokkarstu ble annonsert utleid var det ønske om at bygningen skulle
være en ”rugekasse” for kunstnere og håndverkere i Inderøy. Bygningen har siden 1999 vært
nyttet til ønsket formål. Området hvor Klokkarstu har sin beliggenhet nyttes i hovedsak
forretning og kontorer, og kommunen finner den aktivitet som har pågått i Klokkarstu til å være
et positivt bidrag i miljøet. Kommunen er kjent med at det er flere aktører, også frivillige som
kan være interesserte i å leie Klokkarstu. Det nevnes i den forbindelse at det foreligger
henvendelse om kommunal overtagelse av Ringstu, og dette også kan gi muligheter for lokaler
til frivillig baserte aktiviteter.
Leiepris/leieperiode: Leiepris for Klokkarstu er i dag kr.439,- pr./mnd, totalt kr.5268,- pr.år.
Leiesummen var satt lavt da den var basert på at leietakerne skulle administrere og gjennomføre
oppussing av husets vestvegg og inngangparti. Dette er av kommunene i sak 00/01648 vurdert
gjennomført. For videre inngåelse av leiekontrakter er det nå naturlig å ha en leiepris basert på
standard leiekontrakt for kommunens kontor/næringslokaler, og hvor oppussingsprosjekt
ivaretas av FDV. Generelt bør leieprisen baseres på leiepris i markedet og/eller utgifter
forbundet med vedlikehold av bygningen. Andre kontorlokaler som kommunen leier ut har en
utleiepris på ca. 1500,- kr/m2/år. Dette vil for Klokkarstu medføre en utleiepris pr. mnd på ca
kr.10 000,-. I og med at Klokkarstu er tiltenkt for ny-etablerere, finner Rådmannen det naturlig å
foreslå en lavere husleiepris enn det som er markedspris, men utleieprisen bør gjenspeile noe av
kostnadene forbundet med vedlikehold av bygget. Utleieprisen bør også sees i sammenheng med

utleieperioden. Tilbakemeldinger fra tidligere leietakere er at en leieperiode på maks 3 år er for
lite til å få etablert virksomheten.

Konklusjon
Klokkarstu annonseres ledig for utleie til næring/kulturformål, hvor det er muligheter for
utstilling og salg/produksjon av håndverksprodukter. Det forslås at leieperioden settes til maks.
5 år og at husleien justeres til 2000,- pr. mnd. Husleien reguleres hvert år tilsvarende endringene
i konsumprisindeksen. Basistall vil være 01.01.2009.
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Prosjekt Døråpneren - søknad om tilskudd
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Røde Kors Inderøy gis et tilskudd på inntil kr. 40 000,- til prosjektet Døråpneren i 2009 med
grunnlag i de planer og kostnadsoverslag som er beskrevet i søknad.
2. Tilskuddet utbetales på grunnlag av aktivitetsrapport og regnskap.
3. Beløpet belastes ansvar 103. (Tilleggsbevilgninger – Til formannskapets disposisjon)
4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
Søknad om tilskudd til "Døråpnerprosjekt"
Bakgrunn
Det vises til søknad fra Røde Kors Inderøy om kr. 40 000,- i tilskudd til Døråpnerprosjektet i
2009. Vedlegg.
I søknaden framkommer beskrivelse av Døråpneren, aktuelle brukere som kan ha nytte av et
sosialt nettverk og hva tilskuddet skal benyttes til.
Det har vært avhold flere møter med Røde Kors Inderøy for forberedelse og planlegging av
tiltaket.
Som framkommer i søknaden er flere aktører involvert i prosjektet, Mental helse, Foreningen
mot Stoff og Flyndra Vekst.

Vurdering
Kommunen har gitt Røde Kors positiv tilbakemelding på at de har tatt initiativ til et slikt tiltak.
Tilbudet vil gi personer med rus og/eller psykiske problemer en god mulighet for sosialt
nettverk og aktiviteter på fritid.
Tiltaket vil også bidra til å styrke helheten i kommunens tilbud.
Kommunen tilbyr individuell oppfølging gjennom psykisk helse, har dag tilbudet ved Et sted å
være, og har tilrettelagt for arbeidsrelatert rehabilitering ved Flyndra Vekst.
Gjennom INVEST samarbeidet deltar kommunen i prosjektet ”Oppfølging etter soning” ved
Jarlegården. Tiltaket er finansiert gjennom statlig tilskudd.
Dagens tilbud er innenfor ordinær arbeidstid, mens Døråpneren vil gi mulighet for sosialt
felleskap på andre tidspunkt av døgnet.
Som framkommer av søknaden tas det sikte på at 5 personer blir deltagere i 2009.
Etter initiativ fra Røde Kors Inderøy og i samarbeid med kommunen og 10 andre frivillige
organisasjoner er det søkt om opprettelse av frivillighetssentral i kommunen. Det vil foreligge
svar på søknaden i september i år.
Døråpneren vil, ved innvilget søknad, bli organisert i frivillighetssentralen.
Søknaden gjelder gjennomføring av aktiviteter i 2009 og bevilgningen gjelder inneværende år.
Når først aktiviteteten er etablert – med den motivasjon som er gitt – må kommunen være
forberedt på å videreføre en økonomisk støtte også for kommende år.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges ut fra at Døråpneren vil styrke helheten i tilbudet
til målgruppen og at tiltaket på sikt antas å gi forebyggende resultater.

RødeKorsInderøy
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Inderøy Kommune
V/Marit Myrhaug

Inderøy, 12. mars 2009

Søknad om tilskudd til "Dørå ner ros'ekt"
Inderøy Røde Kors Nettverksarbeid mot sårbare grupper i lokalsamfunnet,
søknad om tilskudd til Nettverksarbeid "Døråpner" aktivitet for periode 2009.
I følge Norges Røde Kors Hovedprogram er ett viktig satsingsområde å sette inn
tiltak rettet mot sårbare grupper i lokalsamfunnet som trenger hjelp til å bygge sosialt
nettverk, etablere nye møtesteder og delta i det sosiale liv.
Dette kan være mennesker som sliter med:
• Rusavhengighet som har gjennomgått behandling, eller på annen måte har
sluttet å bruke rusmidler.
• Psykiske lidelser som har gjennomført institusjonsopphold eller som er i en
poliklinisk behandling/oppfølging.
• Løslatte fra fengsel.
• Barn av disse.
• Pårørende av disse.
Denne type omsorgsarbeid i regi av Røde Kors finnes i alle fylkene i Norge.

I Nord-Trøndelag er Nettverksarbeid "Døråpner" forankret i både Steinkjer
Røde Kors og Verdal Røde Kors med samarbeidspartnere på begge steder.
"Døråpner" ble forankret i Inderøy Røde Kors 1. mars 2009. Til sammen er det i
dag 28 frivillige og 30 brukere i Nord-Trøndelag Nettverksarbeid"Døråpner".
Prosjekt Nettverksguide har som mål å skape forutsetninger for og muligheter til at
tidligere rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser eller løslatte fra fengsel
får kontakt med personer i sitt nærmiljø.
Gjennom aktiviteter, samlinger, temakvelder, og fellestreff, sammen med frivillige i
lokalsamfunnet, vil deltakerne bli innlemmet i det sosiale og kulturelle livet. På sikt vil
dette også kunne gjøre det enklere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet eller få
kontakt med utdanningsinstitusjoner. Vi vil møte deltagerne "der han/hun er i dag"
uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.
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RødeKorsInderøy
Sundfærvn. 4
7670 Inderøy
Det trenges nye møteplasser og lokale nettverksguider som kan orientere om
forholdene i kommunene og i samfunnet generelt.
Deltagerne i prosjektet er personer som har vist styrke og vilje til å motta og
gjennomføre behandling, og som skal rehabiliteres inn i lokalt sosialt og kulturelt
nettverk. De har med dette bevist sin evne å ta ansvar for sine egne liv og skal være i
et behandlingsprogram, på vei ut av, eller utskrevet fra et behandlingsopplegg,
Deltagerne bør være bosatt i Inderøy kommune, evt. i en annen kommune i NordTrøndelag.
Guidene og brukerne kan i fellesskap bygge sosiale nettverk både ved en-mot-en
koblinger(en frivillig og en bruker), flere-mot-en koblinger (flere frivillige og en bruker),
felles aktiviteter og felles samlinger. Sammen kan vi fremme integrering, og legge til
rette for økt trives og fungering i sinee respektive kommuner.
Nettverksarbeid "Dørå ner" inneholder:
• Tema Kveld
• Humanitært forum
• Kurs til frivillige
• Felles kurs til deltakerne
• Jevnlig Nettverkstreff i samarbeid med Mental Helse, Flyndra og
Foreningen mot Stoff.
• Andre aktiviteter og kurs i samarbeid med andre aktiviteter i Inderøy
Røde Kors.
Nettverksarbeid "Dørå ner" Inderø er forankret i Inderø Røde Kors o sk.er i nært
samarbeid med Inderø kommune NAV Forenin en mot Stoff Mental Helse
Fl ndra o andre aktører.
I år 2009 har Inderø Røde Kors som mål:
• 5 frivillige
• 5 andre deltakere (rus, psykiatri og kriminal omsorgen)
• 2 tema kvelder
• 6 aktiviteter
• Reise til Reise (i samarbeid med Døråpner i hele Norge)
• Åpenforum til frivillige
• 1 kurs til frivillige
• Førstehjelps kurs til deltakerne
• Årlig turer til Namsskogan dyreparken, og Stiklestads "jul Igjen" i samarbeid
med flyktningguiden (arrangeres på distriktsnivå).
Nord-Trøndelag Røde Kors har pr. i dag en rådgiver i 100 % stilling som koordinerer
Døråpner i alle tre Døråpner kommunene i distriktet, samtidig ansvarlig for bruker
relasjoner og bruker kontakt. Nord-Trøndelag Røde Kors vil gjennom denne
rådgiverstillingen bistå Inderøy Røde kors i etablering av og gjennomføring av
"Døråpner" i Inderøy Røde Kors. Alt annet som skal til for å drive aktiviteten både
økonomi, frivillige og arrangement er drevet av frivillige i Inderøy Røde Kors.
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Røde KorsInderøy
Sundfærvn. 4
7670 Inderøy

Med dette søker Inderøy Røde Kors kr. 40 000,- som tilskudd for Døråpner
aktiviteten i Inderøy.
Spørsmål om aktiviteten kan rettes til rådgiver for Nord-Trøndelag Røde Kors Roger
McKellar tlf 74 15 08 86, ro er.mckellar redcross.no eller lnderøy Røde Kors, Kjell
Sundfær, 979 85 588, Well.sundfaer ntebb.no
Med vennlig hilsen
Roger McKellar
Rådgiver
Nord-Trøndelag Røde Kors

Kjell Sundfær
Leder av Omsorg
Inderøy Røde Kors
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Bidrag til realisering av felles bilag for konsolidert museum.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det bevilges inntil kr 15.000,- som Inderøy kommunes andel av felles avisbilag
(informasjon/markedsføring) for de konsoliderte museer underlagt Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS (SNK).
2. Beløpet dekkes over ansvar 103 Fellesområde tilleggsbevilgninger – Til formannskapets
disposisjon.
3. Rådmannen gis fullmakt beslutter detaljert budsjettendring.

Vedlegg
1 Budsjettpost 14900.103.1807

Bakgrunn
Det er inngått intensjonsavtale med Nils Aas Kunstverksted og Stiklestad Nasjonale
Kultursenter om full konsolidering av Nils Aas Kunstverksted inn i Stiklestadmuseene fra og
med 01.01.2010. Det arbeides nå med utforming av endelig avtale.
SNK er ansvarlig for drift av museene på Egge, Stiklestad, Levanger og Stjørdal, og det arbeides
nå med utgivelse av et avisbilag for profilering og markedsføring av den samlede virksomheten.
Det synes naturlig at også Nils Aas Kunstverksted synliggjøres i avisbilaget som sendes ut til
26000 husstander i regionen.

SNK som forestår og ”produserer” utgivelsen søker om Inderøy kommunes medvirkning til
finansieringen. De øvrige kommunene med museer under paraplyen Stiklestadmuseene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal – skal tidligere ha forpliktet seg på finansieringsbidrag
på kr. 15000,- hver.
Utgivelsen har en produksjons- og distribusjonskostnad på kr. 90.000,-; da er ikke
SNKs/museenes egne utgifter med å produsere grunnlagsmaterialet medtatt. (egeninnsats)

Vurdering
Rådmannen anser det naturlig at Inderøy kommune bidrar til prosjektet sammen med de øvrige
kommunene.
Normalt vil en utgiftsfordeling i slike fellesprosjekter hensynta kommunenes ”økonomiske”
størrelse. Ettersom det forutsetningsvis er snakk om en synliggjøring av museene i en felles
presentasjon, er begrunnelsen for likefordeling sterkere.

Konklusjon
Det bevilges inntil kr 15.000,- som bidrag til realisering av felles avisbilag for
Stiklestadmuseene.

Budsjettpost 14900.103.1807 - Tilleggsbevilgning til Formannskapets disposisjon
28.01.2009 Sak nr. 3/09
Budsjett 2009 - fordeling innenfor kulturkapitlet
22.04.2009 Sak nr. 20/09
Sundsnesset Vellag - søknad om støtte tidevannsti
04.05.2009 Sak nr. 26/09
Internasjonal ungdomsleir Sund - søknad om støtte

Restbeløp
kr 200 000 kr
145 000
kr 10 000
kr 30 000
kr 15 000

kr

55 000

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
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Kåre Bjerkan
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30/09
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Smørjalstua - Søknad om tilskudd/ gaver til prosjekt flytting
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune bevilger kr 20.000 til prosjekt flytting ”Smørjalstua”.
2. Tilskuddet dekkes over ansvar 103 Reservert tilleggsbevilgninger.
3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd/ gaver til prosjekt flytting av Smørjalstua
2 Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
3 Brosjyre, vedlegg til søknaden

Bakgrunn
Stokkan grendehus(som også er et grendelag) søker Inderøy kommune om kr 50.000 for
flytting av ”Smørjalstua” til Stokkan Grendehus. Prosjektet er tenkt gjennomført i løpet av 2009
og 2010.
Stua vart først oppsett ved Letnessjøen sist på 1860-tallet. Først på 1900-tallet vart stua tatt
ned og flytta til Smørjale.
Det er no bygd ny stue og eierne har gitt den gamle stua til grendelaget.
Det knytter seg mye historie til stua og det er viktig å ta vare på den av flere grunner. Det er et
ønske om å bruke den til møter og arrangement.

Utgifter til flytting og Bygningsmessige arbeider er beregnet til nærmere kr 700.000.

Det er forutsatt slik finansiering:
Tilskudd/gaver
kr 346.000
Egne midler
kr 30.000
Dugnad
kr 319.000
SUM
kr 695.000

Vurdering
Kommunen har som mål å medvirke til å styrke lokalkulturen slik at kulturarven holdes i hevd
og nyttes. Bevaring av Smørjalstua er interessant og vil kunne dokumentere småkårsfolk
dagligliv. Dette er et område av historia som har vært lite fokusert.
Søkeren Stokkan Grendelag er et driftig og engasjert lag som tidligere har vist seg i stand til å
løse store oppgaver.
I kulturvernsammenheng er det ofte spørsmål knytt til flytting av hus. Kulturminnevernet er
skeptisk til å bruke økonomiske midler til flytting av hus da det ellers er så mange uløste
kulturminneoppgaver.

Konklusjon
Rådmannen er innstilt på at kommunen bidrar til bevaring av Smørjalstua.

Til Inderøy Kommui
V/ Ole Tronstad

IIII II
003268

Iderøy 26.02.09

Søknad om tilskudd/gaver til prosjekt flytting "Smøijalstua".
Vi søker herved om kr 50.000 for flytting av "Smørjalstua"til Stokkan
Grendehus. Flyttinga er tenkt gjennomført våren/sommeren 2009. Å få
gjennomført prosjektet har stor betydning for grenda og oss som bor her.
Håper på positiv tilbakemelding.
Vedlagt er flnansieringsplan og skisse/beskrivelse av prosjektet.
Mvh
Stokkan Grendehus v/utvalget for bevaring av "Smørjalstua".
sL.4,k,j2
Sissel Norum
Prosjektadresse:
Stokkan Grendehus
V/ Sissel Norum
Letnesvegen 417
7670 Inderøy
Mobil 90644139
Fax 74153884
Mail: sissnoru(dfrisurfno
Konto nr. 4202 20 86787

1111911
SMØRJALSTUA

Prosjektet er tenkt gjennomført med tilskudd, gaver og dugnad.
Dersom tenkt finansieringsplan ikke går i orden, kan det være
aktuelt å lånefinansiere deler av kostnaden.
Fremdriftsplan:
Flytting og plassering på ny grunnmur
Bygningsmessigearbeider,
ferdigstillelse

Inderøy den 23. februar 2009
Utvalet for bevaring av Sffirjalstua

2009
2010

SMØRJALSTUA
flytter til Stokkan Grendehus

;

. Svekn.Jdnitii

Feb. Zoo9

Stua frå "Letnes-sjøen II", seinar "Smørjalstua"!
Historie.
Stua vart først bygd og oppsett ved
Letnessjøen sist på 1860 åra av Petter
Lorns Letnes. Han vaks opp i ein
søskenflokk på 10. Foreldra var Gurine
Lorensdtr. Letnes og Ola Person
Snerting. Dei hadde heimen "Letnessjøen".
Petter Lorns gifte seg i 1866 med
Bergitte Farbu frå øvre Farbu. Ho var
nr. tre i ein søskenflokk på 14. Foreldra
hennar var Anne Arntsdtr. Farbu og
Anders Jakobsen Farbu.
Petter Lorns og Bergitte bygde seg ny
stue like ved foreldreheimen hans
Petter Lorns og kalte heimen Letnessjøen II.
Petter og Bergitte fekk 10 born. Fire
døyde unge, fire reiste til Amerika. Ein
av gutane, Ola, flytta til Trondheim, og
fekk ein stor familie, medan dottera,
Anna, gifta seg med Anders Olsen
Farbu og vart buande i Smøijale.
"Petter Sjøa", som Petter Lorns til
vanleg vart omtala av gamalt folk,
døyde i 1906. Då vart stua teke ned,
flytta og bygd opp att i Smørjale. Enka
hans, Bergitte, vart med og budde hjå
dottera i Smørjale til ho døyde i 1927.
Anna og Anders Olsen Farbu i
Smørjale fekk 11 born og alle vaks
opp. Foreldra fekk skjøte på heimen i
1906. Anders døyde i 1913, medan
Anna levde heilt fram til 1958.

Det yngste barnet vart født etter farens
død og vart døypt Anders.
Då Anders vart vaksen gifte han seg
med Aslaug Sivertsen frå Trondheim.
Aslaug og Anders kjøpte heimen i
1942. Aslaug var ei flink sydame og
Anders dreiv jorda, forutan hesteskoing
og gardsarbeid rundt omkring. 11935
fekk dei sonen, Arne Melvin Farbu.
Anders og Aslaug døyde henholdsvis
1986 og 2003.
Arne Melvin gifte seg med Svanhild
Stokke og dei overtok heimen i 1979
og bygde ny stue i Smørjale. Dei har
fem born.
Svanhild og Arne eig Smørjalstua i dag
og vil gjeva ho til grendelaget.
Stua er verneverdig og bør takast vare
på. Ei høveleg plassering vil vera ved
Stokkan Grendehus (tidlegare Stokkan
skole), der det frå før er skolemuseum.
Planar.
Eit utval utgått av medlemmer frå
grendelaget, har sett seg føre å flytte
stua. Opperasjonen går ut på å flytte
stua heil. Lyfte stua opp frå murane
med mobilkran, sette ho ned på ein
høveleg bilhengar og køyre ho fram til
Stokkan Grendehus. Her vil stua igjen
verta lyfta frå hengaren og sett ned på
grunnmur og rydda tomt. Mykje
planlegging står att, men frå liknande
flytteprosjekt på bygda veit vi at
flytting let seg gjera.

Tomta.
Ein har blinka ut tomt på ein rabbe
inntil gardsplassen sør for Stokkan
Grendehus. Ein vil sjølvsagt ta vare på
vegetasjonen i området, berre eit eller
to tre må takast ned. Tomta og plassen
vil verta eit verdig og flott gardstun for
Smørjalstua. Her vert ho teke vare på
for all framtid og komande slekter.

Dugnad.
For å gjennomføre prosjektet vil ein
måtte ty til mykje dugnadshjelp. Pipe
og grunnmurstein må takast vare på og
helst brukast om att. Utvendig flikking
og snekkerarbeide må til. Heile
restaureringa vil krevje kyndig og god
dugnadskraft. Sjølve flyttinga vil for
det meste vera maskinarbeid.

Bruken.
Det er fleire gode grunnar for å
gjennomføre prosjektet. Det er viktig å
ta vare på stova, som i seg sjølv har
museumale verdiar. Det ligg mykje
historie i veggane og vil syne
etterslekter korleis menneskja budde og
levde rundt 1900. Stua kan brukast til
møte og arrangement av ymse slag. Å
skaffe tidsriktig inventar vert ei
oppgåve for seg sjølv!

Økonomi.
Når det gjeld kostnader vises til eiget
overslag. Ein veit at prosjektet vil
krevja pengar. Utvalet vil såleis prøve
mange kanalar for å skaffa midlar. Ein
ser og for seg at sal av Venneaksjar kan
verta naudsynt. Utvalet vonar at mange
vil sjå nytta av bevaring av Smørjalstua
og støtte heilhjarta opp om prosjektet!
Beste helsing
Utvalet for bevaring av Smørj alstua

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/829-2
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

31/09

20.05.2009

Salgsbevilling alkohol 2008-2011 - Ica Norge AS.
Rådmannens forslag til vedtak:
Med forbehold om vesentlige merknader fra høringsinstansene gis, i medhold av alkohollovens
§§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, annet ledd, og 3-7, følgende bevilling til salg av øl til ICA Norge
A/S:
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Utsalgsstedets navn:
Adresse:
Godkjent areal for ølsalg:
Salgstid:
Virkningstidspunkt:

ICA Norge AS
Anders Martin Kvam, f. 25.06.54
Aud Ellinor Næss, f. 28.12.53
ICA Norge AS, Inderøy
Meieribakken 2, 7670 Inderøy
Butikklokalet til ICA Norge AS, Inderøy
Kl. 09.00 – kl. 20.00 på hverdager
Kl. 09.00 – kl. 18.00 på dager før helligdager, jfr. alkohollovens
§ 3-7, annet ledd.
Fra det tidspunkt funksjonen mellom Ica Detalj A/S og ICA Norge
A/S er gjennomført.

Bakgrunn
ICA Detalj AS, Inderøy, har salgsbevilling for øl i tidsrommet 01.01.2008 – 31.12.2011. Styrer
og stedfortreder er hhv. Anders Martin Kvam og Aud Ellinor Næss, som begge har bestått
kunnskapsprøven om alkoholloven.
ICA Detalj AS er et heleid datterselskap av ICA Norge AS. Selskapenes styrer vedtok 2. April
2009 å fusjonere selskapene gjennom såkalt mor-/datterfusjon. Fusjonen er nettopp meldt til

Foretaksregisteret, og den vil etter en 2 måneders kreditorvarslingsfrist bli endelig gjennomført
i slutten av juni måned 2009, hvoretter ICA Detalj AS blir slettet i Foretaksregisteret.
I brev av 20. April 2009 søker ICA Norge AS om fortsatt ølbevilling for sin filialbutikk i Inderøy
etter fusjon mellom ICA Detalj AS og morselskapet ICA Norge AS. Dette vil ikke medføre
vesentlige endringer med betydning for salgsbevillingen, da styrer og stedfortreder forblir
uendret, og heller ikke noen endring av butikkens profil eller drift. Det blir endring av
driftsselskap fra ICA Detalj AS til ICA Norge AS og endret organisasjonsnummer.

Konklusjon
ICA Norge AS gis fortsatt salgsbevilling for øl for deres filialbutikk i Inderøy, som i tidligere
vedtak er gitt salgsbevilling for øl for tidsrommet 01.01.2008 – 31.12.2011

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/116-6
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

32/09

20.05.2009

Hylla Velforening - Skjenkebevilling for en bestemt anledning, Hylladag
Rådmannens forslag til vedtak:
Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis følgende
skjenkebevilling for en bestemt anledning:
Tidsrommet:
Bevillingshaver:
Skjenkebestyrer:
Bevertningssted:
Eier/driftsselskap:
Alkoholvare:
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

06.06.09
Hylla Vel
Roger Austad, f. 19.10.54
Velhuset Hylla
Hylla Vel
Øl og vin
Tidsbegrenset for en enkelt anledning
Lag/forening
Velhuset, kaia og området foran scene, jfr. kart.
Fra kl. 12.00 den 06.06.09 – kl. 01.00 den 07.06.09.

Det kreves kr 250,- i avgift for den gitte bevilling.

Bakgrunn
Hylla Vel har i flere år arrangert Hylladag. Det er opplagt som en familiedag med forskjellige
aktiviteter på dagtid. Om kvelden har det vært dansefest. Det har da vært innvilget
skjenkebevilling for øl og vin fra kl. 20.00 – 01.00.

Det skal også i år være et slikt arrangement. Hylla Vel søker om skjenkebevilling for øl og vin, og
brennevin for deler av arrangementet. Det er strenge kriterier for å gi skjenkebevilling for brennevin.
Kommunen har tidligere ikke gitt skjenkebevilling for brennevin for denne type arrangement og det
tilrås ikke å endre praksis.
Saken er sendt lensmannen og sosialtjenesten til uttalelse.

Konklusjon
Det gis skjenkebevilling for en bestemt anledning til Hylla Vel som beskrevet ovenfor.

Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/850-3
Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

33/09

20.05.2009

Søknad om skjenkebevilling - Husfrua
Rådmannens forslag til vedtak
Under forutsetning av at
- høringsinstansene ikke har vesentlige merknader
- stedfortreder består kunnskapsprøven om alkoholloven
- internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8
gis, i medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a – 1-7c, 3-1 annet ledd, og kap. 4 §§ 4-1 – 4.4
skjenkebevilling i tidsrommet d.dato – 31.12.2011.
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Bevertningssted:
Alkoholvare:
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Vedlegg
1

Tegninger

Husfrua
Per Magnus Værdal f. 29.09.83
Lise Lyngsaunet Skrove f. 19.04.83
Husfrua, Sakshaugveien 44
Øl, vin, brennevin
Alminnelig til øl, vin og brennevin
Serveringssted
1. og 2. etg. i trønderlåna Husfrua på gården, jfr. tegninger
Mandag – fredag, kl 08.00 – 02.00 (gjelder også brennevin)

Bakgrunn og konklusjon
Husfrua søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Per Magnus Værdal og
Lise Lyngsaunet Skrove søkes godkjent som hhv. styrer og stedfortreder. Det søkes om
skjenkebevilling i arealet som er merket på vedlagte tegninger, lokaler Husfrua 1. og 2. etg..
Alkohollovens § 4-4 sier at skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl
13.00 24.00, øl og vin kan skje fra kl 08.00 – 01.00. Bevillingsmyndigheten kan utvide eller
innskrenke skjenketiden i forhold til forannevnte, jfr. samme paragraf annet ledd. All
alkoholservering er forbudt mellom kl 03.00 – 06.00, jfr. fjerde ledd.
Etter alkohollovens § 1-7 skal det i bevillingssaker innhentes uttalelse fra kommunens
sosialtjeneste og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.
Søknaden er sendt disse for uttalelse.
Husfrua gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden d.dato – 31.12.
2011. Skjenketiden fastsetts til kl 08.00 – 02.00. Per Magnus Værdal godkjennes som styrer for
skjenkebevillingen. Per Magnus Værdal har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Lise
Lyngsaunet Skrove godkjennes som stedfortreder under forutsetning av bestått kunnskapsprøve.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/851-6
Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

34/09

20.05.2009

Søknad om serveringsbevilling - Husfrua
Rådmannens forslag til vedtak
1. Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, gis
serveringsbevilling i lokalene Husfrua, Sakshaugveien 44, jfr. vedlegg. Serveringsstedets
åpningstid settes til mandag – søndag kl 08.00 – 02.00.
2. Per Magnus Værdal f. 29.09.83, godkjennes som styrer. Det stilles som krav at daglig
leder gjennomfører etablererprøve. Jfr. serveringslovens kap. II, §§4 og 5.

Vedlegg
1

Tegninger

Bakgrunn
Serveringslovens kap. II § 3, sier at den som skal drive serveringssted som næring, må ha
serveringsbevilling fra kommunen. Bevillingen gis til den som driver serveringsstedet. Den
gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. I § 4 stilles det krav om daglig leder
som har det reelle ansvar for den daglige drift. Serveringsstedets daglige leder må ha
gjennomført og bestått etablererprøve, jfr. § 5.
Søknaden er sendt til Mattilsynet, Lensmannen i Inderøy, Skatt Midt og til enhet Helse/ rehab./
barnevern for uttalelse.
Tegninger av 1. og 2. etg. følger vedlagt. Det er søkt om åpningstid for servering i tidsrommet
kl 08.00 – 02.00.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler søknaden innvilget under forutsetning av at høringsinstansene ikke har
vesentlig innvendinger.

• Pr -

451

•

ND
.1>

1; •

V-_,TF.&741.

F.f)„.11,•Cmi

føJVCRIC.Ø..
ta

C.C..t14:^:4,1I

D.I.N.,.,„; )4

ø

1
,

^

41.ø11 .."Lra

.• •

-

t4tG

•,<

‘t .‘5

Ci•"\A

J

t

t's f"

.

<

„ (
['?(“dtArcr"

rt,

fe,

‹.;ELe
,C7d

c,N3<-5t-t-f- Lec,r‘

t.,43/1(.1‹..`
1c &4'%

:(L^11 ,S‘V

J

1

k„,

1)TY-Aintl,

~1111111111

J--t-411
I

01004D%

Nalk.es

'"

3R1 . rtit

rADOCILIVDIr‘

itnAin..111~

Ine

>04,1.
011,Pliø

V 140,42110

1111~1~1~,

71104100

01~00

D 1.0k21,00

sec-utr15~9441,5
• ScoLer o ft" s(<)triLt.(itc,,la,"
C

(et

rirtpiptIS

(ottdtt

4:121fi
t zunt.:
••*.r,

kA,r,ran VarrM,I,

rt; Il•rwarlrg

ithiall,lo

..411/ . 114}, Ufliesif Ift

•

PS 35/09 Temasak

PS 36/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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Vår ref.
09/941-1-UMA

Deres ref.

VARSEL OM KONTROLL
LIKESTILLING

AV KOMMUNENES

Dato:
24.04.2009

REDEGJØRELSE

FOR

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) informerer med dette om at vi i år
vil kontrollere deres kommunes redegjørelse for likestilling. I denne forbindelse ber
vi om å få tilsendt kommunenes årsberetning for 2008 i en elektronisk utgave og en
papirutgave så snart den er ferdigbehandlet, og senest innen 1.juli 2009.
Hvis kommunen har iverksatt eller planlagt tiltak som det ikke er redegjort for i
årsberetningen, ønsker vi å få tilsendt dokumentasjon om disse tiltakene. Ombudets
vurdering av hvorvidt kommunen oppfyller lovens krav til rapportering for likestilling
vil imidlertid baseres på tilsendt årsrapport.
Rettslig grunnlag for kontrollen

Kommunenes redegjørelsesplikt følger av likestillingsloven § la tredje ledd:
«Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen
redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det
skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å
fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven.»
LDO har som oppgave å føre tilsyn med at bestemmelsen overholdes, jf
diskrimineringsombudsloven § 3 annet ledd. På bakgrunn av oversendt årsberetning
gir LDO uttalelse om hvorvidt redegjørelsesplikten er overholdt, jf
diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd.
LDO vil i denne omgang kontrollere kommunenes likestillingsredegjørelser i forhold
til deres rolle som arbeidsgiver. Dette innebærer at eventuell likestillingsredegjørelse
for rollen som tjenesteyter ikke vil bli vurdert.

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Org. nr. 988 681 873

• Grensen 5, Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo • tel. (+47) 24 05 59 50 faks (+47)24 05 59 60 • E-post: post@Ido.no www.Ido.f/0

For årsrapporter for 2008 gjelder redegjørelsesplikten bare for kjønn, men LDO
oppfordrer allikevel kommunen til å rapportere på alt likestillings- og
mangfoldsarbeid selv om dette ikke er lovpålagt. LDO vil informere om at det er
innført en aktivitets- og redegjørelsesplikt på nedsatt funksjonsevne og etnisitet,
religion mv. fra i. januar 2009. Denne rapporteringsplikten gjelder fra og med
årsrapporten for 2009.
Likestillingslovenskrav til redegjørelse

Lovens krav til redegjørelse er tredelt og årsrapporten bør innholde:
i.

En s stematisk beskrivelse av den faktiske likestillin stilstanden.

Likestillingssituasjonen bør kunne dokumenteres med statistisk materiale som er
bearbeidet på en slik måte at det er lett å kunne sette seg inn i hvordan den faktiske
situasjonen er. Det er også ønskelig at oversikten viser endringer over tid.
I vår vurdering av innholdet i redegjørelsen legger vi til grunn at følgende forhold må
fremgå for å gi en tilstrekkelig situasjonsbeskrivelse:
• Kjønnsfordelingen i virksomheten totalt, samt på sektor- og stillingsnivå.
• Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold på sektor- og stillingsnivå, samt
gjennomsnittslønn for kvinner og menn i virksomheten totalt.
• Kjønnsdelt statistikk over arbeidstid, herunder deltid og ufrivillig deltid.
• Kjønnsdelt statistikk over permisjonsuttak, sykefravær og annet fravær.
• Kjønnsdelt statistikk ved personalpolitiske satsinger.
Dette er ikke en uttømmende liste, men bør leses som et minimumskrav til innholdet
i en redegjørelse. Midlertidige ansettelser og bruk av overtid fordelt på kjønn er også
relevant informasjon for å gi en situasjonsbeskrivelse av likestilling innen
virksomheten.
2.

En oversikt over iverksatte likestillin stiltak

LDO ønsker at virksomheten beskriver:
•
•
•
•
•

Tiltakene
Hvorfor tiltakene er iverksatt
Hvilke målsettinger tiltakene har
Resultatene av tiltakene
Forankring av tiltakene, dvs, politisk vedtak, plandokumenter eller lignende

3. En oversikt over likestillin stiltak som er

lanla t iverksatt

Avdekker kommunenes oversikt ulikhet basert på kjønn, plikter kommunen å gjøre
rede for planlagte tiltak for å motvirke dette.
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Veiledning

LDO har en veilederrolle i forhold til kommunenes aktivitets- og redegjørelsesplikt.
LDO har utarbeidet en egen veiledningsbrosjyre om aktivitets- og
redegjørelsesplikten, som blant annet er å finne på våre nettsider (www.ldo.no).
Tilbakemeldingene som kommunene mottok fra LDO i fior i forbindelse med
årsrapport for 2007, inneholder også mange forslag til tiltak.
For spørsmål i tilknytning til denne henvendelsen og videre veiledning, kan dere
henvende dere til rådgiver Claus Jervell på telefon 24 05 59 90 eller på e-post:
claus.jervell@ldo.no.

Med vennlig hilsen

L&//,
- Beate Gån
Likestillings \og diskrimineringsombud
Bjø Un a
Le er saifunnsavdelingen
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Saker til behandling

Saker til behandling

