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GS 3/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.

PS 9/21 Temasak - Organisasjonspolitikk - personalpolitikk

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Lise Eriksen
Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Redegjørelsen tas til orientering.
PS 10/21 Utredning av kapasitet ved Sakshaug skole - tilleggsbevilgning

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.01.2021:
Saksordfører:
Avstemming
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling i hovedutvalg Folk - 19.01.2021
Disposisjonsfondet benyttes med inntil 2 mill. kroner for å finansiere utredningen av permanent
utvidelse av lokaler til Sakshaug skole. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for sektor plan,
landbruk og kommunalteknikk tilsvarende.

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Siv Furunes
Avstemming
Innstilling i hovedutvalg Folk ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Formannskapet - 22.01.2021
Disposisjonsfondet benyttes med inntil 2 mill. kroner for å finansiere utredningen av permanent
utvidelse av lokaler til Sakshaug skole. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for sektor plan,
landbruk og kommunalteknikk tilsvarende.

PS 11/21 Oppfølging av vedtak om etterbruk av skole- og barnehagebygg, og
godkjenning av mandat for prosjektarbeidet

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Ida Stuberg
I møtet ble følgende representanter foreslått:
For etterbruksprosjektet i Lyngstad krets, velges, i tillegg til ordfører, følgende politiske representant:
Vårin Andersen (AP), Bjørg Olsrud (MDG)

For etterbruksprosjektet i Utøy krets, velges, i tillegg til ordfører, følgende politiske representant:
Tore Wold (H), Ketil Klepp (SP)

For etterbruksprosjektet i Mosvik krets, velges, i tillegg til ordfører, følgende politiske representant:
Mads Nervik (AP), Trude Hoff (SP)
I tillegg foreslo repr. Vesterås (SP) følgende tilleggsforslag: tillegg 3. linje : i dette arbeidet skal det tas
høyde for vedtak om Oppvekstsenterets behov i bygget.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Mandatet for etterbruksprosjektet vedtas.

Etterbruksprosjektet knyttet til Utøy og Lyngstad krets settes i gang umiddelbart. Det legges fram en
anbefaling for etterbruk av tomme skole- og barnehagebygg innen utgangen av 2021.

Etterbruksprosjektet knyttet til Mosvik krets settes i gang senest høst 2021. I dette arbeidet skal det
tas høyde for vedtak om Oppvekstsenterets behov i bygget.
For etterbruksprosjektet i Lyngstad krets, velges, i tillegg til ordfører, følgende politiske
representant: Vårin Andersen (AP), Bjørg Olsrud (MDG)

For etterbruksprosjektet i Utøy krets, velges, i tillegg til ordfører, følgende politiske representant:
Tore Wold (H), Ketil Klepp (SP)

For etterbruksprosjektet i Mosvik krets, velges, i tillegg til ordfører, følgende politiske representant:
Mads Nervik (AP), Trude Hoff (SP)

Kommunedirektøren får fullmakt til å velge ut to administrative representanter pr.
etterbruksprosjekt.

PS 12/21 Prosjekt Europeisk matregion 2022 og Innherred sin rolle

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Geir Jostein Ørsjødal

I møtet ba ordfører Ida Stuberg (SP) om å få vurdert sin habilitet
Ordfører Ida Stuberg ble enstemmig erklært inhabil i saken jfr. Fvl. §6, 2. ledd - særegne forhold
Avstemming
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
* Formannskapet støtter prosjektskissen slik den foreligger.
* Formannskapet bevilger inntil kr. 48 000,- til kommunens deltakelse i prosjektet
* Kommunens andel finansieres fra kommunalt næringsfond
PS 13/21 Evaluering av destinasjonssamarbeidet reiseliv på Innherred

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører:
Avstemming
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
* Evalueringsrapporten tas til orientering.
* Formannskapet ønsker å videreføre det interkommunale reiselivssamarbeidet på Innherred på
samme nivå som i siste periode.
* Kommunedirektøren bes utlyse anbud for ny periode

PS 14/21 Søknad fra Slapgaard AS stor kr. 160 000,- til Inderøy Covid19
Næringsfond

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Ida Stuberg

I møtet ba repr. Vesterås, SP, om å få vurdert sin habilitet. Repr. Vesterås, SP, ble enstemmig erklært
inhabil jfr. Fvl. §6.
I møtet ble det foreslått følgende tilleggsforslag av ordfører Ida Stuberg (SP): Delutbetaling kan skje
umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og
gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Inderøy kommune innvilger søknaden fra Jektvolden Fjordhotell med inntil kr. 160 000,- i 2021 som
et aktivt initiativ til oppstart etter pandemien ved å øke kunnskapen blant sine ansatte. Delutbetaling
kan skje umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og
gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune.

PS 15/21 Søknad fra Inderøy Mosteri til Inderøy Covid19 Næringsfond

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Jonny Melting
I møtet ble det foreslått følgende tilleggsforslag av ordfører Ida Stuberg (SP): Delutbetaling kan skje
umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og
gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Inderøy kommune gir et tilsagn til Inderøy Mosteri stort kr. 120 000,- til sitt prosjekt med oppstart av
ciderproduksjon. Delutbetaling kan skje umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent

prosjektregnskap for avtalt og gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune. midler kan først
utbetales når godkjent prosjektregnskap er mottatt av Inderøy kommune.
PS 16/21 Søknad fra Mosvik Mat & Husflid til Inderøy Covid19 Næringsfond

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Petter Vesterås
I møtet ble det foreslått følgende tilleggsforslag av ordfører Ida Stuberg (SP): Delutbetaling kan skje
umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og
gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Inderøy kommune gir et tilsagn på inntil kr. 200 000,- fra Inderøy Covid19 Næringsfond til Mosvik
Mat & Husflid sin satsing på det omsøkte utviklingsprosjektet. Delutbetaling kan skje umiddelbart og
den totale bevillingen utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og gjennomført prosjekt er
levert Inderøy kommune.
PS 17/21 Søknad fra Straumen Aktiv til Inderøy Covid19 Næringsfond

Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Saksordfører: Siv Furunes
I møtet ble det foreslått følgende tilleggsforslag av ordfører Ida Stuberg (SP): Delutbetaling kan skje
umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og
gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune.
Avstemming
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Inderøy kommune innvilger inntil kr. 200 000,- i tilsagn fra Inderøy Covid19 Næringsfond til søker
Straumen Aktiv. Delutbetaling kan skje umiddelbart og den totale bevillingen utbetales når godkjent
prosjektregnskap for avtalt og gjennomført prosjekt er levert Inderøy kommune.
PS 18/21 Søknad fra SAGA til Inderøy Covid19 Næringsfond
OS 3/21 Kommunedirektøren orienterer
Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Kommunedirektøren orienterte om:
• Årsprognose for 2020 pr 19.01.2021
• Status oppfølging erstatningskrav av skade leiebolig. Orienteringen er unntatt offentlighet jfr. offl.
§ 23
• Videre oppfølging forhandlinger Skarnsundet Montessori. Orienteringen er unntatt offentlighet
jfr. offl. §23.
Enstemmig vedtak som ble fattet i saken: Kommunedirektøren bes legge fram en politisk sak som
skisserer forhandlingsrommet for leieavtale

med Skarnsundet Montessori fra høst 2022,

dersom det gis endelig statlig godkjenning
• Status Røra barnehage. Orienteringen er unntatt offentlighet jfr. offl. §23

Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
OS 4/21 Ordføreren orienterer
Behandling i Formannskapet - 22.01.2021:
Ordføreren orienterte om:
• Covid-19 situasjon
• Kommunens bidrag til tomt batterifabrikk
• Tema kommunestyremøte
• Fortsatt digitale politiske møter
• Framdriftsplan rekruttering ny kommunedirektør
• Bør vi avgi høringsuttalelse om forslag til forskrift om portforbud?

Avstemming
Enstemmig
Vedtak i Formannskapet - 22.01.2021
Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

