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Følgende faste medlemmer møtte ikke:
Navn
Rep.

Merknader:
Presentasjon av "Motstraum" - en paraplyorganisasjon for kor og teater i Inderøy v/ Elisabeth
Boye Okkenhaug i starten av møtet.
Bedriftsbesøk hos G&E Entreprenør, samt befaring på Røra Næringsbark etter lunsj.
I tillegg til ordfører ble Lise Eriksen og Petter Vesterås valgt til å underskrive protokollen.
Dessuten møtte:
Navn
Stein Erik Breivikås

Stilling
kommunedirektør

Underskrifter:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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GS 13/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 22.10.2021
Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.

PS 93/21 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020-2021

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.10.2021:
Saksordfører: Mads Nervik
Avstemming
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i hovedutvalg Folk - 19.10.2021
Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020-2021, tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:
Saksordfører: Lise Eriksen
Avstemming
Innstilling i hovedutvalg Folk ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 22.10.2021
Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020-2021, tas til orientering.

PS 94/21 Etterbruk av barnehage- og skolebygg Lyngstad

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.10.2021:
Saksordfører: Ragnhild Vennes

Omforent forslag om endring av første strekpunkt ble fremmet i møte:
- Kommunen omregulerer tomta knyttet til barnehagen til boligformål, og selger hus og tomt.
Inntekter fra salget brukes til investeringer for etterbruken samfunnshuset og området etter at
skolen blir samlokalisert i oppvekstsenter vest.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med endring ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i hovedutvalg Folk - 19.10.2021
- Kommunen omregulerer tomta knyttet til barnehagen til boligformål, og selger hus og tomt.
Inntekter fra salget brukes til investeringer for etterbruken samfunnshuset og området etter at
skolen blir samlokalisert i oppvekstsenter vest.
- Kommunen gir fra seg samfunnshustomt og skolebygninger med tomt til Lyngstad samfunnshus SA.
- Lyngstad samfunnshus SA innhenter kostnadsoverslag og får utarbeidet plan for rivingsprosjektet,
og det samme for tilpasning av samfunnshuset og tilrettelegging av tomta der skolen stod til ny
etterbruk. Kommunen utarbeider en miljørapport for skolebygningen som grunnlag for plan og
kostnadsoverslag for rivingsprosjektet.

Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:
Saksordfører: Ida Stuberg
omforent alternativ forslag:
- Kommunen omregulerer tomta knyttet til barnehagen til boligformål, og selger hus og tomt.
Kommunedirektøren får fullmakt til å justere tomtegrensene opp mot kommunens øvrige areal på en
hensiktsmessig måte før salg. Salgsprosess påbegynnes umiddelbart, med overtakelsesdato fra det
tidspunkt Inderøy kommune ikke har behov for eiendommen selv.
- Inderøy kommune utarbeider en miljørapport for skolebygningen som grunnlag for plan og
kostnadsoverslag for rivingsprosjekt.
- Kommunen overfører skolebygninger med tomt til Lyngstad samfunnshus SA vederlagsfritt.
- Inderøy kommune tar ansvar for framdrift i prosjektet om stedsutvikling på Kjerknesvågen i
samarbeid med næringsliv og frivillighet i bygda. Når planene foreligger bidrar Inderøy kommune

med tilskudd, inntekter fra salg av barnehage inngår i dette.

Avstemming
Omforent alternativ forslag fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 22.10.2021
- Kommunen omregulerer tomta knyttet til barnehagen til boligformål, og selger hus og tomt.
Kommunedirektøren får fullmakt til å justere tomtegrensene opp mot kommunens øvrige areal på en
hensiktsmessig måte før salg. Salgsprosess påbegynnes umiddelbart, med overtakelsesdato fra det
tidspunkt Inderøy kommune ikke har behov for eiendommen selv.
- Inderøy kommune utarbeider en miljørapport for skolebygningen som grunnlag for plan og
kostnadsoverslag for rivingsprosjekt.
- Kommunen overfører skolebygninger med tomt til Lyngstad samfunnshus SA vederlagsfritt.
- Inderøy kommune tar ansvar for framdrift i prosjektet om stedsutvikling på Kjerknesvågen i
samarbeid med næringsliv og frivillighet i bygda. Når planene foreligger bidrar Inderøy kommune
med tilskudd, inntekter fra salg av barnehage inngår i dette.

PS 95/21 Søknader til Kompensasjonsordning III i 2021

Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:
Saken utsatt.
Avstemming

Vedtak i Formannskapet - 22.10.2021
Saken utsatt.
OS 21/21 Kommunedirektøren orienterer
Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:

Kommunedirektøren orienterte om:
• Økonomisk prognose pr. oktober
• Folkehelseprosjektet – Ung i lag
• Best i lag for barn og unge
• Status barnehage
• ABSOLUTT
• Utplassering av hjertestartere
• Rekruttering av fastleger i ledige hjemler
• Tilsetting av prosjektleder – fremtidsrettet helse og omsorgstjenester
• Bostøtte
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 22.10.2021
Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
RS 1/21 Høring av forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private
avløpsanlegg, Inderøy kommune, Trøndelag
Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:

OS 22/21 Ordføreren orienterer
Behandling i Formannskapet - 22.10.2021:
Ordføreren orienterte om:
• Rørahallene
• 110-sentral
• TV-aksjonen
• NAAK
• Dans i Trøndelag
• Parkeringssituasjon Straumen
• RC vinterstevne 20. og 21. november
Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 22.10.2021
Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

