
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: 2.etg. Biblioteket

Dato: 21.10.2009

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

I tillegg vil følgende sak bli ettersendt:
Videre samarbeid mellom Inderøy kommune, fylkeskommunen og Inderøy kulturhus mv. om 
utbygging/forbedring av lokaliteter (Kulturcampus).

Formannskapet møter i Konsertsalen for deltakelse på Ungdomskonferansen, jfr. vedlegg.
Formannskapet deltar slik:
Kl. 08.30 – kl. 10.10 og fra kl. 13.30.

Ida Stuberg Solbjørg Kirknes
varaordfører  sekretær
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Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 73/09 Bosetting av flyktninger

PS 74/09 Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013. Drøftingsnotat.

PS 75/09 Flyndra - økt aksjekapital.  Garantier for lån.

PS 76/09 Klokkarstu - fremtidig bruk og leiebetingelser

PS 77/09 Samarbeidsavtale innkjøp -  INVEST

PS 78/09 Pilotprosjekt - felles nødmeldesentral.  Høring.

PS 79/09 Ny vekst i Inderøy - samfunnsutviklingsprosjekt

PS 80/09 Musseumsstrategisk plattform - høringsdokument

PS 81/09 Evaluering av politisk styringsstruktur

PS 82/09 Straumspæll - Søknad om tilskudd og garanti

PS 83/09 Inderøytreff og Vinje-jubileum - forløpig skisse

PS 84/09 Temasak

PS 85/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 86/09 Ordføreren orienterer

PS 87/09 Utviklings-/disposisjonsplan Venna.  
Kulturkampus/kulturhus/samfunnshus m.v. Retningslinjer 
videre arbeid.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/528-6
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 51/09 20.10.2009

Formannskapet 73/09 21.10.2009

Inderøy kommunestyre

Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 eller fra det 
tidspunkt et hensiktsmessig boligtilbud kan etableres. Rådmannen gis fullmakt til å organisere 
gjennomføringen.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.10.2009:

SP v/Håvard Okkenhaug foreslo slikt nytt pkt. 2:
Inderøy kommune har et ønske om å motta et tilsvarende antall flyktninger (15) i påfølgende 
år.  I fremtiden ønsker Inderøy kommune å opprettholde et nivå hvor  kommunen mottar et 
integreringstilskudd for ca. 50 flyktninger.  Eventuell bygging av boliger til formålet utredes 
nærmere.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
SP v/Håvard Okkenhaug sitt forslag enstemmig.
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Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.10.2009:
1. Inderøy kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 eller fra 

det tidspunkt et hensiktsmessig boligtilbud kan etableres. Rådmannen gis fullmakt til å 
organisere gjennomføringen.

2. Inderøy kommune har et ønske om å motta et tilsvarende antall flyktninger (15) i 
påfølgende år.  I fremtiden ønsker Inderøy kommune å opprettholde et nivå hvor  
kommunen mottar et integreringstilskudd for ca. 50 flyktninger.  Eventuell bygging av 
boliger til formålet utredes nærmere.

Vedlegg
1 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010.

Bakgrunn
I brev datert 21.09.2009 skriver IMDI: På bakgrunn av bosettingsbehovet og samarbeidsavtalen 
anmoder IMDI Inderøy kommune om å bosette 15 personer i 2010. Familiegjenforente 
kommer i tillegg.

Kommunestyret fattet i sak 18/00 slikt vedtak:
1. Inderøy kommune vedtar å ta imot 30 flyktninger.
2. Mottaket gjennomføres i samarbeid med UDI.
3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge gjennomføringen.

I april 2001 ble det inngått avtale med UDI om bosetting av 4 familier med til sammen 30 
personer. Familiene ble bosatt i boliger som Inderøy kommune leide av Stiftelsen Rostad.

Kommunestyret fattet i sak 63/01 slikt vedtak:
Inderøy kommune tar i mot 15 flyktninger for 2002. I løpet av 2001 og 2002 vil Inderøy 
kommune ta i mot omkring 45 flyktninger. I fremtiden ønsker Inderøy kommunen å 
opprettholde et nivå hvor kommunen mottar integreringstilskudd for ca 45 flyktninger.

Inderøy kommune bosatte flyktninger i tråd med vedtaket, og summen av bosatte etter avtale 
med UDI, familiegjenforente og avtaler med andre kommuner, var på det meste på rundt 60.

I 2004 ble behovet for bosetting betydelig redusert. Inderøy kommune hadde en samforståelse 
med UDI om at flyktninger primært ønsket å bosette seg i større kommuner, og at disse 
kommunene hadde kapasitet til å dekke behovet som var. De 2 siste familiene ble bosatt i 2005.
Flyktningtjenesten ble nedbygd og til slutt avviklet. 2009 er siste året Inderøy kommune mottar 
integreringstilskudd.

Det bor i dag rundt 30 personer i Inderøy kommune som er bosatt i tråd med vedtaket i 2001.
Det er en gjennomgående trend nasjonalt at flyktninger flytter til tettere befolkede deler av 
landet når perioden med integreringstiltak er over, det er ikke et særskilt fenomen for Inderøy 
kommune.
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Vurdering

Siste politiske vedtak er fra 2001, og samarbeidsavtalen med UDI, nå IMDI, er ikke formelt sagt 
opp. Rådmannens vurdering er at dette ikke er avgjørende for de vurderinger som må gjøres i 
forhold til foreliggende anmodning. Dagens status er kjent og erkjent, både politisk og 
administrativt. Det er like vel en viktig premiss at kommunestyret i 2001 hadde svært en 
offensiv holdning til framtidig bosetting av flyktninger.

Dagens tilskuddsordninger er gode, og vil etter rådmannens vurdering være tilstrekkelig til å 
ivareta de tjenestene som bosettingen krever. En tilleggseffekt er at rammeoverføringene til 
kommunen øker som følge av ny bosetting, størrelsen avhenger av hvilke aldersgrupper som til 
slutt blir bosatt.

Den største utfordringen er tilgang på boliger. Inderøy kommune hadde i 2002 avtale med 
Stiftelsen Rostad om framleie av 7 boliger. Høsten 2003 meldte Stiftelsen Rostad at de ville 
avhende sine boliger, og Inderøy kommune ble forespurt om å kjøpe boliger som framtidige 
boliger for flyktninger. Inderøy kommune ga tilsvar om at kommunen ikke ønsket å kjøpe 
boligene. En hadde erfart at det var store praktiske ulemper med bosetting så langt fra 
sentrumsfunksjonene, og kommunen ønsket ikke å eie en forholdsvis stor boligmasse på Utøy.
Stiftelsen Rostad satte endelig frist for utflytting til 01.03.2004. Inderøy kommune klarte å 
skaffe alternative boliger i Straumenområdet innen fristen.

Etter dette har Inderøy kommune solgt noen av de boligene som kommunen selv eide, og som 
ble brukt til å dekke det nye behovet som oppsto ved utflytting fra Rostad. Det foreligger i dag 
2 alternativer, en forsert utbygging av egne boliger til bosetting av personer med særlig behov 
for bolig, finansiert etter Husbankens regelverk med lån og tilskudd, og/eller avtale med 
private om utleie. 

Etter rådmannens vurdering vil tilfanget av boliger være styrende for dialogen med IMDI om 
hvem som skal bosettes. Det vil være enklere å bosette familier enn enslige, når kriteriet er 
antall personer som skal bosettes. Mange av de som sitter i asylmottak er enslig menn som 
etter nærmere vilkår har rett til familiegjenforening med familiemedlemmer som fortsatt 
befinner seg i hjemlandet. Da vil en hybelleilighet som i første fase var tilstrekkelig for å dekke 
behovet for bolig i neste omgang ikke dekke de nye behov. 

Rådmannen tilrår ikke at det bygges opp en egen flyktningtjeneste i kommune, men at 
ansvaret for koordinering og utvikling av tjenestetilbudet, inklusiv kvalifisering og 
inntektssikring gjennom egen framtidig jobb, legges til en enhet på helse- og sosialområdet.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at anmodningen fra IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 imøtekommes 
eller fra det tidspunkt et boligtilbud er etablert. Rådmannen anser at det i utgangspunktet ikke 
er formålstjenlig å basere seg på å bygge kommunale boliger for formålet, men at en må være 
forberedt på det. 
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Integrerings- og mangfoldsdirektorate.
IMDi Midt-Norge

INDERøY KOMMUNE
7670 Inderøy

Henvendelsen bes distribuert til:
Ordfører
Rådmann
Flyktningtjenesten/introduksjonssenter

DERES REF

23 SEPL 2009

VÅRREF

09-01703-1

IIII

Komm.nr.: 1729

DATO

21.9.2009

II

Anmodning om bosetting av flyktninger 2010
I 2010 er det behov for å bosette mer enn 10 000 flyktninger. De fleste kommer fra
Eritrea, Afghanistan, de palestinske områdene og Somalia. I motsetning til tidligere,
da det store flertallet av dem som skulle bosettes var i familier, er nå over halvparten
av dem som skal bosettes enslige. De aller fleste er unge menn. Flere steder har
bofellesskap blitt brukt som løsning for bosetting av disse, men kommunene vet selv
hvilken løsning som er den beste lokalt. Andelen enslige barn og unge under 18 år
har økt dramatisk, og det er en spesielt stor utfordring å bosette disse.

Samarbeidet om bosetting av flyktninger er nedfelt i en egen avtale mellom
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Arbeids- og
inkluderingsdepartementet. Det er viktig for integreringsarbeidet at flyktningene
raskt får opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kan klare seg selv så
snart som mulig. For å oppnå dette spiller gode introduksjonsprogram en nøkkelrolle.
økningen i bosettingsbehovet innebærer at flere har behov for dette tilbudet. Det blir
flere elever i voksenopplæringen og flere trenger plass for språktrening og
arbeidspraksis. For alle arbeidsgivere, også for kommunens mange virksomheter, blir
det en utfordring. Resultatene så langt er gode. Kommunene rapporterer at hele sju
av ti deltakere klarer seg selv økonomisk etter fullført introduksjonsprogram.

Staten har økt satsene for integreringstilskuddet, tilskudd til voksenopplæring og
bedret Husbankens støtteordninger for å sikre finansieringen av integreringsarbeidet.
For å styrke det lokale integreringsarbeidet i kommunene har IMDi inngått
samarbeidsavtaler med seks store frivillige organisasjoner. IMDi vil oppfordre
kommunene om å vurdere utvidet samarbeid med lokale organisasjoner bl.a. for å
skape møteplasser, deltakelse i lokale aktiviteter og andre tilbud til nye innbyggere
utover ordinær undervisnings- og arbeidstid.

Behov 2010
Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har vurdert bosettingsbehovet for 2010
til å være på over 10 000 flyktninger. 1600 av disse er enslige barn og unge under
18 år. Behovet er basert på antallet personer som bor i mottak og som har, eller er
ventet å få, oppholdstillatelse på bakgrunn om søknad om asyl, samt
overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot. Dette er første gang
man har sett et såpass høyt bosettingsbehov som også er vedvarende.
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Anmodningen er basert på samme nasjonale fordelingsnøkkel som tidligere. På grunn
av økt behov blir kommunene bedt om å ta i mot flere personer i 2010 enn tidligere.

Anmodning
På bakgrunn av det økte bosettingsbehovet og samarbeidsavtalen anmoder
IMDi Inderøy kommune om å bosette 15 personer i 2010.

Familiegjenforente kommer i tillegg.

Tilbud om møte
Det er svært viktig at hver enkelt kommune bosetter på nivå med anmodningen.
Konsekvensen av manglende vedtaksplasser er at antallet bosettingsklare flyktninger
i mottak vil øke, noe som innebærer sløsing av både menneskelige og økonomiske
ressurser.

IMDi ønsker å ha en tett dialog med kommunen i arbeidet med å bosette flyktninger.
Vi ønsker å drøfte når kommunen har plassene klare. Det beste er om en fjerdedel av
plassene blir tatt i bruk hvert kvartal. Dersom kommunen ønsker det kan Husbanken,
og eventuelt Bufetat, også delta på møtet. Ta gjerne kontakt for å avtale dette
nærmere.

Svarfrist og ytterligere informasjon
For å følge opp avtalen om bosetting og for å sikre rask og god bosetting ber vi om
svar på anmodningen innen 30. november 2009.

Vedtaket bes sendt på e-post til  hmdi.no med kopi til KS v/Nina Gran;
nina. ranks.no.

For informasjon om tilskuddsordningene knyttet til bosetting, se:
• Rundskriv  IMDi 09/09 Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2009
• Rundskriv IMDi  08/09 Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige,

kjente funksjonshemminger og adferdsvansker
• Rundskriv IMDi 10/09 Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige

asylsøkere og flyktninger
• Rundskriv IMDi 05/09 Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap 2009

Disse rundskrivene og annen relevant informasjon om bosetting av flyktninger i
Norge, finnes på IMDi sine hjemmesider: www.irndi.no.
Tilskuddssatsene for  2010 vil bli oppdatert når statsbudsjettet foreligger.
Integreringstilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige beregnede utgiftene
kommunene har ved bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de
neste fire årene. For kommuner som gjennomfører et planmessig og aktivt
bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktn ingene raskest mulig kommer i arbeid
og utdanning og blir i stand til å forsørge seg selv, er denne ordningen svært gunstig
økonomisk.

For å vurdere de økonomiske konsekvensene for kommunen av å bosette flere
flyktninger kan dere bruke  IMDis bosettingskalkulator:
www.imdimo bosettin skalkulator.

Marit Elin Eide
Leder IMDi Midt-Norge

7‘sAAP  S•JOL"f
Ashna Sablagi u
Rådgiver
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1812-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 64/09 19.10.2009

Hovedutvalg Folk 52/09 20.10.2009

Formannskapet 74/09 21.10.2009

Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013.  Drøftingsnotat.

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.10.2009: 
.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 19.10.2009:

Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.10.2009: 
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Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.10.2009
Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering.

Vedlegg
1 Notat - Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013
2 Strateginotat økonomi.
3 Tall for Nord-Trøndelagskommunene fra statsbudsjettet 2010
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Notat:

Til: Hovedutvalg Natur/Folk og Formannskapet

Fra: Rådmannen

”Oppdatert vurdering av budsjett- og økonomiplansituasjonen etter fremleggelse av statsbudsjettet”.

Vedlegg: Kopi av strateginotat behandlet av Kommunestyret i juni.

Noen utskrifter av tall for Nord-Trøndelagskommunene for budsjett 2010.

Dette notatet er skrevet dagen etter at statsbudsjettet er ferdigstilt. Det må tas forbehold om feil. 
Notatet må ikke oppfattes som annet enn et grunnlag for en foreløpig drøfting av budsjett og 
økonomiplansituasjonen.

1. Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal ”rådmannen forelegge formannskapet en skisse til 
økonomiplan og budsjett i oktobermøtet før rådmannens endelige forslag legges fram.”  Notatet 
legges også fram for hovedutvalgene.

2. Noen føringer fra statsbudsjettet.

Det er moderat ekspansivt statsbudsjett som legges fram. Den såkalte Handlingsregelen – om maks 
4 % bruk av Oljefondet – fravikes vesentlig.  

Det er vekst i de reelle inntekter til kommunesektoren. Vekstprosenten er avhengig av hvilket 
utgangspunkt en tar. Dersom en sammenligner med opprinnelig budsjett er veksten betydelig større 
enn om en sammenligner med prognoser for faktiske inntekter inneværende år. Skatteinntektene 
inneværende år har vokst nominelt mer enn hva opprinnelig anslått.

Prioriterte satsninger i budsjettet – og som mer eller mindre påvirker kommunesektorens 
rammebetingelser – er blant annet:

Øremerkede midler til fullfinansiering av barnehagereformen. Dette innebærer ingen budsjettstyrking 
men gir rom for å finansiere nye plasser. Inderøy kommune har i praksis full barnehagedekning.
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Foreldrebetalingen i barnehager prisjusteres ikke. Det gir isolert sett en negativ budsjettvirkning på 
ca kr. 175.000,- for Inderøy kommune. 

Økt timetall i grunnskolen – 1 time pr uke. Leksehjelp til 1 og 4 klasse.(8 timer pr. uke) Det antas at 
årsvirkningen (2010) for Inderøy utgjør ca kr. 300.000,- for disse tiltakene samlet hvis kommunens 
kostnader blir som forventet på landsbasis.

Øremerkede kulturskoletilskudd.  Det er ikke tydeliggjort hvordan disse midlene skal brukes, men de 
er øremerket. (40 mill. på landsbasis)  Om Inderøy kommune får tilgang til midlene, vil kommunens 
andel utgjøre i underkant av kr. 50.000,- pr. år. 

Styrking av barnevernet. Regjeringen legger til grunn at økningen i frie inntekter skal gi rom for 400 
nye stillinger i barnevernet i Norge; dette tilsvarer i underkant av 0,5 stilling i Inderøy. Det vil være 
opp til den enkelte kommune å vurdere om barnevernets kapasitet er tilstrekkelig. Det refereres fra 
premissene ” En økt satsning på barnevern må sees i en helhetlig sammenheng der en ser på de 
kommunale tjenestene i sammenheng og der koordinerings- og prioriteringsoppgaven ligger på 
kommunalt nivå.” Den generelle styrkingen suppleres med tiltak av mer symbolsk økonomisk 
karakter som  kompetansehevingstiltak på rusområdet mv.

Opptrappingsplan for rusfeltet. Det foreslåes en særskilt bevilgning på rusfeltet med 150 mill. kroner 
– fordelt til forebygging, forskning og kvalitetsøkning på tjenestene. Det er noe uklart hvordan disse 
midlene fordeles. 

Omsorgsplan 2015. Omsorgsplan 2015 har en generell målsetting om nye årsverk (12000), nye 
omsorgsplasser (12000), demensplan 2015 og kompetanseløft 2015. 

Regjeringen legger inn i rammetilskuddet 320 mill. kroner til formålet i 2010. (tilsvarer i underkant av 
kr. 400.000,- til Inderøy. Det bidras med investeringsmidler til ca 2500 omsorgsplasser i 2010.

Samhandlingsreformen på helseområdet.  Regjeringen vil (jfr. Stortingsmelding om 
samhandlingsreformen) bruke samhandlingsmetodikken for å håndtere utfordringer på 
helseområdet og bevilger 369 mill. kroner til oppstartende reformarbeid i 2010. 

Inderøy kommune får kr. 309.000,- til forebyggende helsearbeid i 2010. Investkommunene får (med 
forbehold om at vi har forstått budsjettet riktig)  3 mill.  kroner til å finansiere et pilotprosjekt for 
Lokalmedisinsk senter-. (DMS)

Pandemivakasine. Det er bevilget vel 200 mill. kroner til innkjøp av vaksine for svineinfluensa i 2010..

Samfunns- og frivillighetstiltak. Det er å bemerke at 20 nye frivillighetssentraler tilføres tilskudd i 
2010, og satsene økes. Inderøy kommune fikk ikke tilslag på sin søknad, men statsbudsjettet 
indikerer at dette området vil bli prioritert i tiden som kommer.
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3. Inderøy kommune – inntektsutviklingen og andre rammebetingelser for budsjett 2010.

I tabellen nedenfor er beskrevet en statsbudsjettets konsekvenser i hovedtrekk.

Revidert
budsj 2009

Merinntekter skatt og rammetilskudd 12078

Omlegging av inntektssystemet -1102

Omlegging finansiering ressurskr tjenester -1000

Lønns- og prisvekst,inkl pensjon -6300

1 time utvidet undv 1-7/ 1-4 kl leksehjelp -300

Overhengsvirkning utvid skoletilb 2009 -700

Foreldrebetaling barnehager justeres ikke -200

Økt øremerket tilskudd kommunal barneh 500

Integreringstilskudd flyktninger -1000

Oppgave- og priskorrigert generell merinnt 1976

Inntektsprognosen er på 217,8 mill. kroner i skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, jfr. utskrift av 
tabellverket for kommunene i Nord-Trøndelag.   Rådmannen legger så langt til grunn et mer realistisk 
inntektsanslag 215,2 mill. kroner ettersom det er befolkningstallene pr. mars 2010 som vil ligge til 
grunn for skatt- og inntektsutjevningsresultatet for 2010. Dette gir en nominell økning i anslaget på 
skatt, skatteutjevning og rammetilskudd på  vel 12 mill. kroner.

Lønns- og prisveksten, inkludert pensjonskostnadsøkningen med ca kr. 500.000,- antas i sum og 
utgjøre ca 6,3 mill. kroner.

I forhold til revidert budsjett 2009 må vi (ved uendret antall ressurskrevende brukere) redusere 
inntektsanslaget med vel 1mill. kroner i 2010. Av dette utgjør endringer i regler i forslaget til 
statsbudsjett ca kr. 300.000,-. 

Timetallet skal utvides i barneskolen og det skal tilbys leksehjelp. Isolert sett vil dette koste Inderøy 
kommune kr. 300.000,- i 2010.

Foreldrebetaling i barnehagene justeres ikke; dette ”belaster” rammen med ca kr. 175.000,-. 

Økte satser for øremerkede tilskudd til drift barnehager bidra til økte inntekter mer kr. 500.000,-.
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Dette gir et anslag på realvekst (oppgavekorrigert) i de generelle inntekter fra skatt-, 
inntektsutjevning og rammetilskudd på i underkant av 2 mill.  kroner. Det tas forbehold om at 
oppsettet er foreløpig !!

For så vidt gjelder veksten i egenandeler mv så vil rådmannen gjennomgående i budsjettforslaget 
tilrå mindre realøkninger ; men ikke økninger som gjør at Inderøyningene belastes med høyere 
egenandeler enn snittet for nabokommunene.

4. Noen rammebetraktninger netto drift i 2010.

Som fremgår av vedlagte utskrifter fra fylkesmannens budsjettoppsett er situasjonen fortsatt den at 
Inderøy kommune har en underliggende anstrengt finansiell stilling – selv om vi registrerer en klar 
forbedring de to siste år:

1. Vi har fortsatt en høy lånegjeld med den usikkerhet som det medfører. Nord-
Trøndelagskommunene har en relativt høy lånegjeld og Inderøy har 30 mill. kroner mer i 
gjeld enn snittet av Nord-Trøndelagskommunene.  

2. Disposisjonsfond. Inderøy kommune har et disposisjonsfond på 507000,- ved inngangen til 
2009. Om vi tilpasset oss lik snittet av Nord-Trøndelagskommunene så ville vi hatt et 
disposisjonsfond på 6 mill. kroner.

3. Vi har et positivt driftsresultat i regnskap 2008 og i 2009. I forhold til anbefalinger  kan vi 
legge til grunn at det underliggende resultat fortsatt ligger 3 mill. kroner for lavt.

Rådmannen arbeider på denne bakgrunn med et budsjettforslag hvor inntektsøkningen i 2010 i 
begrenset grad går med til å utvide driftsrammene !  Inntektsøkningen i 2010 vil i utgangspunktet bli 
foreslått disponert til disposisjonsfond, næringsfond og finansiering av vegopprustning/investering.  

Budsjettet reflekterer behovet for effektivisering.

Det er to underliggende begrunnelser for denne hovedprioritering:

1. Vi er fortsatt sårbare finansielt og lite i stand til å håndtere uforutsett inntektssvikt og       
kostnadsvekst

2. Hensett til den høye lånegjelden i utgangspunktet blir lagt opp til et relativt ekspansivt 
investeringsbudsjett. Dette har med fremtid og gjøre ! Dette kan kun forsvares med en 
ytterst stram husholdering  i løpende drift. Vi kan ikke gjøre ”begge deler”.  Jeg minner 
om at 13 mill. kroner i investeringer gir en årlig merkostnad til renter og avdrag på 1 mill. 
kroner!!
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5. Sektorvise vurderinger og utfordringer – netto driftsrammer.

Nedenfor skisseres mulige føringer/forutsetninger som kan få betydning for rammeforlaget for 2010:

1. Rådmann, stab, støtte.  Vi arbeider med å bestemme en optimal fordeling av ressurser 
mellom sentralt administrativt nivå og enhetene – på støtteområdet. Generelt er vi noe svakt 
dimensjonert når det gjelder ressurser til koordinerende og utviklende aktiviteter.  Det kan 
forventes et forslag om å justere opp utrednings- og prosjektlederkapasiteten i støtte/stab. 
Om det vil bli nødvendig med rammejusteringer er ikke ferdig vurdert.

- Kultur og informasjon.  Det vil sannsynligvis være behov for å justere rammene for 2010 for 
å  gjøre det mulig å utvide tilskuddsrammene til sentrale aktiviteter og prosjekter. (Nils Aas, 
Pauline, Inderøysommer/fest mv) 

- Oppvekstområdet – skoler og barnehager.  Barnetallet i 2010 i skoler og barnehager er på 
samme nivå som i 2009. Området må være forberedt på – som ledd i et samlet krav til 
effektivisering – og finansiere nye oppgaver innenfor gjeldende rammer.  

Rådmannen vil i forbindelse med budsjettet for 2010 særskilt vurdere ressursrammene i 
barnehagene som – i ly av gunstige tilskuddsordninger – har vokst betydelig de senere år. I 
denne sammenheng er det nødvendig i økonomiplansammenheng og vurdere 
konsekvensene av overgang til rammefinansiering på området fra 2011.

- Helse og sosialområdet.  Følgende forhold vil påvirke netto rammebehov for 2010:

o Barnevernet – vi må være forberedt på ytterligere økning i de ordinære 
nettorammer selv om vi mener og se en tendens til konsolidering av utgiftsveksten.
Vi må se nærmere på bemanningsressursene i barnevernet.

o Helse, rehab og barnevern for øvrig.  Den planlagte avvikling av kommunal t eid 
støttetjeneste i legetjenesten må påregne å medføre 
overgangskostnader/avviklingskostnader.  Helsestasjonsressursen vil bli underlagt en 
særskilt vurdering.

o Pleie og omsorgsområdet og Bistand funksjonshemmede.  

§ Endrede betingelser vedrørende ressurskrevende brukere vil  måtte 
kompenseres gjennom økte nettorammer. 

§ Den underliggende behovsutvikling på området presser kostnadsbehovet 
gradvis oppover. 

§ Flyndra har bedt om reforhandling av avtaler vedrørende oppgjør for 
tjenester.  Dette kan medføre at kommunen må justere opp tilskuddsnivået 
noe.

o Lokalmedisinsk senter Steinker. Med statlige overføringer for 2010 kan det se ut som 
om det ikke vil være nødvendig å innarbeide utgifter av betydning i 2010. 
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o Rådmannen minner om at det er vedtatt utvidelser av tilbud i 2009 som gir økte 
belastninger i 2010 – når det sammenholdes med revidert budsjett og 
regnskapsprognoser for 2009; herav nevnt utvidelse av legeressurs ved 
Inderøyheimen og etablering av dagtilbud for demente. 

- Som for øvrige områder må Helse og sosialområdet være forberedt på å ta intern omstilling 
for å finansiere – i alle fall - deler av kostnadsveksten.

Kommunalteknikk mv.  Nettoutgiftene på området forutsettes redusert noe i 2010; dette 
skal forutsetningsvis ikke gå på bekostning av nivået på vedlikehold av kommunal eiendom.

6. Investeringer i økonomiplanperioden.

Det vises til Strateginotat av juni 2009 og skisser til investeringsplan.

Fra sak om Kulturcampus refereres følgende vedrørende ”nye” priorioteringsutfordringer i 
investeringssammenheng:

”Nedenfor er listet opp aktuelle ”nye” netto investeringsbehov (sammenlignet med vedtatt 
”økonomiplan) som må håndteres og avklares i forbindelse med budsjett og økonomiplanrevisjonen 
2010-2013: (investeringsbeløpene vedrørende Kulturhuset er indikative)

1. Sandvollan 2,7 mill. kroner
2. Administrasjonsbygget, m vertskommune og Helsefunksj. 9,0 mill. kroner
3. Vegomlegginger – Kulturcampusutredningen 2,5 mill. kroner
4. Bedrede kontorfasiliteter Kulturskole mv 1,0 mill. kroner
5. Utvidet dusj/garderobeløsning 3,0 mill. kroner
6. Eventuell bidrag Black Box, felles arealer (tentativt) 2,5 mill. kroner
7. Eventuell renovering/sanering/omgjøring Samfunnshus 5,0 mill. kroner

Sum mulig ny økonomiplanutfordring: 25,7 mill. kroner

(I oppsettet er da ikke medtatt eventuelt finansieringsbidrag nytt felles varmeanlegg/bioanlegg – se 
egen sak for formannskapet i september)

Nye eller utvidede investeringer på 25,7 mill. kroner representerer en kapitalkostnad på i underkant 
av 2 mill. kroner årlig.  I forhold til kommunens målsetting om å redusere den relative 
gjeldsbelastning, representerer dette en betydelig utfordring.
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Notat

Til: Kommunestyret 

Fra: Rådmannen

Dato: 08.06.2009

Innledning

Rådmannen redegjør i notatet for de økonomiske hovedutfordringer i budsjett og 
økonomiplanperioden 2010 til 2013. Dette gir muligheter for allerede nå og gi sentrale politiske 
hovedføringer for arbeidet med ”Budsjett og økonomiplan  2010-2013” som legges fram for 
kommunestyret til endelig behandling i desember.

Strateginotatet må sees i sammenheng med følgende saker:

- Hovedrevisjon av budsjettet for 2009 – se sak m/oppdatert regnskapsrapport.
- Årsrapport og regnskap for 2008. 

Strateginotatet har en  overordnet form – og innhold. Det er kun prosjekter av vesentlig betydning 
for økonomi som omtales. Dette er ikke en komplett økonomiplan men rådmannen velger og 
synliggjøre og tydelliggjøre  en mulig investereringsplan med konsekvenser.

Prosedyre for økonomiplan og budsjettbehandlingen 2010-2013.

Det fremlegges et forslag til endringer i økonomireglementet for kommunestyret i juni.

Prodedyren beskrives om lag slik:

1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni.  Notatet tar opp de viktigste forutsetninger 
og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan.

2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i  oktober.

3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i 
desember.

Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen.
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Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2010.

I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner 
balanse i driftsregnskapet.

Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til 
økonomiplanperioden slik: 

1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader.

2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften.

3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år. (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner.)

4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale 
normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt 
under normen. Små driftsmarginer er innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt 
det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. 

5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en 
vesentlig økning gjeldsbyrden over tid.

6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike 
veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken 
og som avlaster de kommende budsjetter noe.

7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens 
inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må taes høyde for i økonomiplansammenheng.

Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy 
kommune pr. dato finansielt sterkere og  nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det 
gjelder underliggende økonomisk handlingsevne.  Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere 
enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede. 

Vårt utgangspunkt som tjenesteprodusent og  tilrettelegger for samfunnsutvikling ved inngangen 
til perioden. En beskrivelse av status utgangspunkt i kommuneplan (ref gjeldende økonomiplan.)

Inderøy kommunes kommuneplan  for 2006-2018 skilles det mellom kommunens rolle som 
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. 

Hovedstrategiene er knyttet til:

Næring, ressurser og miljø

Bo og leve

Ungdom og kultur
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Frivillighet

Tjenesteprodusenten

Det er listet opp en serie med strategiske punkter – fokuspunkter – både for rollen som 
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig 
investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager og som i 2007 plasserte 
kommunen blant de mest gjeldstunge. 

De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon 
hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i 
driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling.

På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter og vi står ved inngangen til 2010 
sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgningen 
av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.

Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område 
som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under 
overskriften ”kontinuerlig forbedring” eller ”Gjør det gode bedre ” når det gjelder tjenestetilbudet.  

Vi har enda noe og hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt 
gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må reformulere en ny 
strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet 
øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye 
anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen – siste eksempel er 
samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral.

Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante og også på dette området tas 
fortløpende initiativer på ulike områder. Det  vil alltid være en utfordring å etablere de gode 
initiativer – som gjør forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en 
periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet ”Satsning – Initiativ - Inderøy” vil vi søke 
og avklare et opplegg for merkevareutviklingen.  Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en 
viss tyngde og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer. (stikkord 
kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya)  Inderøy kommune har vært og er en aktiv 
pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er
mellom kommunen i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte
på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid. (Utøy er allerede på plass)  Kultursmia  er pr i dag 
et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter,  samtidig som det faktiske samarbeidet mellom 
aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av 
samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å 
understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts og naturområder i et 
folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts og fritidsaktiviteter for alle – så er dette et område hvor 
Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i samsvar 
med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne 
realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv.
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Inderøy kommune og våre prioriteringer sammenlignet med andre.

KOSTRA.

KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet 
ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe 
(Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt 
landet eks Oslo.

Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, 
der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til 
dels spredt bosetning og lavt innbyggertall.

Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper:

Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i 
aktuell aldersgruppe for tjenesten

Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk 
tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen 
innbyggere.

Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå.

I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har 
valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk 
kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg.

Vurderinger.

Finansielle nøkkeltall.
Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår 
som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller 
kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjettdisiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de 
utfordringer en så høy lånebelastning gir. 

I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-
Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning.

Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak;
Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, 
renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt 
sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede.

Gebyrsatser.
Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard 
sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/redusert. 
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Eiendomsdrift.
Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for 
nærmere undersøkelser og evt strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert 
skolestruktur – med tilhørende forpliktelser – må generere høyere kostnader enn snittet.

Barnehage.
Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. 
Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn 
privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for 
private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det 
derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til 
kommuner med stor del av privat barnehagedrift.

Grunnskole.
Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet 
samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på 
bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et 
fåtall kommuner i Nord-Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, 
opp mot det dobbelte.

Kommunehelse.
Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle 
sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper.

Pleie og omsorg.
Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. 
Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy.

Sosialtjenesten.
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og 
samarbeidet med Flyndra Vekst A/S.

Kultur.
Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er 
betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden.

Antatte rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Overordnede trekk ved samfunnsutviklingen.

Fortsatt sentralisering – også regionalt.

På tross av at ny teknologi i økende grad gjør det mulig å betjene markeder uansett geografisk 
plassering av næring, er det ikke til å komme forbi at sentraliseringskreftene i samfunnet fortsatt er 
sterke.  Inderøy merker dette i form av en  stagnasjon og tendens til nedgang i folketallet. Vi må anta 
at vi regionalt er utsatt for en forsterket konkurranse om bosetting og næringsetablering.

Økonomiplanperioden – en periode med svakere økonomisk vekst ?
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Dersom internasjonale konjunkturerer ikke snur og de vestlige økonomier går inn i en vedvarende  
lavkonjunktur, kan det muligens bidra til å svekke sentraliseringskreftene på kort sikt. Samtidig  er 
Inderøy som kommune avhengig av tunge regionale bedrifter som Aker Verdal.  Dersom slike slåes ut 
i en lengre lavkonjunktur,  vil det skape merkbare utfordringer for bosettingen i kommunene rundt. 
Det vil alltid være en samfunnsmessig usikkerhet rundt store bedrifter i små næringsmiljøer og som 
offentlige myndigheter må forholde seg aktivt til.

Kommunesektorens finansielle rammer.

Det er i teori og i praksis staten som bestemmer kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
Distriktskommuner som Inderøy er spesielt avhengig av statlige overføringsordninger. Dagens 
inntektssystem er knyttet til omfanget av kommunens  forpliktelser. Grovt sett betaler staten for den 
oppgaven kommunen gjør for sine innbyggere. Reduseres/økes  antall innbyggere , reduseres /økes 
overføringene. Størrelsen på reduksjonen/økningen er avhengig av hvem det er som flytter. 

Generelt er det grunn til å påregne at de statlige overføringer vil opprettholdes i 
økonomiplanperioden for kommuner som holder sin relative befolkningsandel. Om staten pålegger 
kommunene nye oppgaver så kan en anta at inntektene styrkes for å dekke kostnadsøkningen.

En skisse til økonomiske hovestrategier for perioden 2010 til 2013.

Investeringsplan – en skisse

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan - og ut fra ny kunnskap - er skissert mulige rammer for 
investeringene fremskrevet til 2015.  Rådmannen tar sikte på å gjøre en ytterligere fremskrivning i 
økonomiplanforslaget.

IKT-investeringene videreføres med 1 mill. kroner pr. år. Behovet for fornying vil sannsynligvis ikke 
avta.

Adminstrasjonsbygget. Investeringsrammen er oppjustert med bakgrunn i at gjeldende plan legger 
til grunn færre arbeidsplasser enn hva som er nødvendig. Anslaget i gjeldende økonomiplan tar 
utgangspunkt i 45 arbeidsplasser. I praksis må påregnes godt over 50 arbeidsplasser inkludert 20 nye 
fra Steinkjer. Dette må må sees i forhold til økte leieinntekter for vertskommunefunksjonen.  Det er 
grunn til å påregne at rammebehovet kan bli noe høyere.  Forprosjektet vil bli lagt fram til 
godkjenning i kommunestyret i august.

Utbyggingen av Sandvollan skole behandles i kommunestyret i juni. Rammen er justert opp, jfr. 
rådmannens forslag, i forhold til gjeldende økonomiplan med 2,7 mill. kroner og som da inkluderer 
renovering av garderober, brannsikringstiltak, og erstatning av håndverksseksjonen med nye lokaler.

Skolebygg/samfunnshus. Økonomiplanen baseres på videreføring av den desentraliserte 
skolestrukturen. I skissen til investeringsplan er satt av 10,5 mill. kroner i perioden 2013 til 2015 for å 
møte nyinvesteringer/reinvesteringer i skole/samfunnshus. Selv om vi pr. i dag – og etter Sandvollan 
utbyggingen – antas å ha rimelig oppgraderte skoler – må det påregnes behov for større 

Side 24



omgjøringer/nybygg. Deler av ungdomsskolen sliter med ikke- funksjonelle bygningsmessige 
løsninger; brakkeløsningene ved Sakshaug barneskole må på et eller annet tidspunkt håndteres etc. 

Helse og sosialområdet.  Demensboliger/tilbud. Avsetninger til investeringer i demensboliger er i 
skissen satt av med et noe redusert beløp sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Det synes 
svært vanskelig i perioden og  finne rom for et prosjekt tilsvarende Solstad – med 
driftskostnadskonsekvenser i størrelsesorden 8 mill. kroner. Det synes således uomtvistelig 
nødvendig å finne frem til et nytt konsept for oppgradering av tilbudet på dette området, jfr. 
arbeidet med revisjon av helse og sosialplanen til høsten.

Helse og sosialområdet. Boligtilbudet til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle 
behov/ressurskrevende brukere. Døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre 
med spesielle behov (PO)gis i dag i 3 (til dels 4) boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet, 
men med stadig krav om reetablering av full døgntjeneste. Etter rådmannens vurdering er denne 
strukturen ikke formålstjenlig og økonomisk bærekraftig. Bemanningsressursene våre blir for dårlig 
utnyttet.  Det er i investeringsskissen avsatt 5 mill. kroner (netto) i 2011 til nybygg.  I utgangspunktet 
bør det være mulig å gi tilbudet til samtlige med behov for kommunal bolig i et bofellesskap; 
alternativt maksimalt to. Vi er allerede i dag i den situasjon at 3 leiligheter står tomme i våre 
bofellesskaper. Det utredes allerede muligheten for ombygging til avlastningsbolig. 

Familiesenter. Samling funksjoner helse-, rehabilitering barnevern.  Det er vedtatt å søke å etablere 
en familisenterfunksjon i helse og sosialbygget.  Investeringsbehovet er ikke tilstrekkelig hensyntatt i 
gjeldende økonomiplan. Vi må påregne relativt betydelige omgjøringer av bygget for å kunne gi 
fornuftige fysiske rammebetingelser  for en familiesenterløsning med samling av tilhørende 
fagområder.  Ut fra foreløpige kalkyler antydes et investeringsbehov på 5 mill. kroner. (Jeg minner 
om at omgjøring av 200 kvm til NAV kom ut med en kostnad på 2,5 mill. kroner. )

Startlån. Det skisseres behov for bevilgning på ca 1 mill. kroner hvert år.

Kulturcampus/Videregående skole. I skissen er lagt inn ytterligere 1,5 mill. kroner i 2011 for å møte 
behov knyttet til videreutvikling av kulturhuset.  Behovene vil bli tydeliggjort når forprosjekt 
Kulturcampus sluttføres i løpet av august. Bemerk at dette ikke omfatter eventuelle investeringer 
som kommunen måtte påta seg og hvor fylkeskommunen går inn som leietaker.

Idrett/anlegg. I investeringsskissen er lagt inn 15 mill. kroner til idrettsanlegg i perioden 2013 til 
2015. Vi kjenner behovet for mer hallkapasitet. Flerbrukshall på Sandvollan har vært utredet i 
forbindelse med skoleutbyggingen. Behovet for utvidet hallkapasitet i tilknytning til kulturhuset har  
vært ”til observasjon” lenge. Det er viktig å merke at det er driftskostnadene som representerer den 
største utfordringen i slike prosjekter . Før beslutning eventuelt taes om/når  og hvor  en eventuell 
ny hall i Inderøy skal lokaliseres, må de samlede langsiktige kostnadsmessige konsekvenser grundig 
vurderes.  

Orgel Sakshaug kirke.  Det er nødvendig å renovere/bygge nytt orgel i Sakshaug kirke.  Det er så 
langt samlet inn private midler med godt over 1 mill. kroner.  Investeringskostnaden kan komme opp 
i  8 mill. kroner. (midlere anslag)  Gjennomføring av en slik investering vil være avhengig av et 
”spleiselag”.  Utbyggingen vil foregå over en 5 års periode.  I investeringsskissen er avsatt 1 mill. 
kroner hvert av årene 2013, 2014 og 2015.
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Andre omgjøringer bygg. I investeringsskissen videreføres og styrkes avsetningene til omgjøringer 
for HMS og energiøkonomisering. Det avsettes årlig kr. 500.000,- til brannforebyggende tiltak – på 
nivå med gjeldende plan.

Stedsutvikling. Under overskriften Stedsutvikling grupperes investeringer i boligtomter, Ness-
prosjektet og generelle stedsutviklingstiltak hvor det tentativt er lagt inn 2 mill. kroner fra 2012.  I 
denne planskissen er det satt av tilstrekkelige investeringsmidler til at kommunen i egen regi kan ta 
hele infrastrukturinvesteringen i Straumen sentrum. 

Dette må selvsagt grundig vurderes, men vil eventuelt reflektere en klar ambisjon om å satse på 
Straumen – som et tettsted som i forhold til tettstedskvaliteter kan konkurrere med tettstedene i 
nabokommunene. I praksis vil kommunen være helt avhengig av samarbeide med private og 
fylkeskommunen om realiseringen. Det er så langt ikke synliggjort investeringer i nye næringsarealer. 
Dette kan bli aktualisert og må underlegges nærmere vurdering i forbindelse med arbeidet med 
kommunedelplan Røra.

Det antas at et mulig prosjekt ”Satsning – Initiativ – Inderøy” vil kunne produsere et sett av 
prosjekter som kan rubriseres under overskriften ”stedsutvikling”.

Kommuneveier. Et årlig investeringsnivå på 2 mill. kroner videreføres i planperioden og utover 
perioden. 

Var-området. Det skisseres et årlig reinvesteringsbehov i ledningsnett på 1,5 mill. kroner.

Det pågår fortsatt forhandlinger med leger og fysioterapeuter om bygging av et nytt senter for disse 
tjenestene.  Det kan være aktuelt at kommunen tar et ansvar for dette. Dette vil i så fall være 
investeringer som skal finansieres gjennom husleieavtaler med eksterne og skal ikke gi 
tilleggsbelastninger i kommunens driftsregnskaper.  Det er så langt ikke grunnlag for å føre 
investeringsbeløper inne i utkastet til investeringsplan.
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I 1000 kroner Tidl budsj Buds Skisse investeringsrammer 2010-20015
bevilget 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Administrasjon

IKT 1283 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Kontorbygg 2000 5000 16000

Undervisning

Røra skole -heis og ventil

Sandvollan Skole 2000 13900

Skolebygg 3500 3500 3500

Helse- og sosial

Omsorgsboliger demente 3000 12806 0

Omosorgsbol funksjonsh 5000

NAV-utbedring 550

Familiesenter mv 5000

Startlån - formidlingslån 2000 2000 2000 2000

Kulturcampus/vg skole 1500 1500 1500

Orgel - Sakshaug kirke 1000 1000 1000
Idrett - anlegg 5000 5000 5000

Andre - omgjør bygg

Utbedring brannsyn 500 1500 500 500 500 500 500 500
Bygg - HMS/energi mv 1000 3000 2000 1000 1000 1000 1000

Stedsutvikling

Gjætåsen - boligfelt 1000

Boligtomt tilrettelegging 1000 1500 1500

Ness-Straumen 500 10000 7000

Stedsutviklingstiltak 1000 1000 1000 1000 1000

Plan/oppmåling/bygge

Kartgrunnlag/GPS 310 110

Veg/Gater

Gatebruksplan Straumen

Opprusting kommuneveier 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Gangveg Årfallet 830 200

Trafikk/parker kulturhus 1000

Busstopp Flaget 125

VAR-Tjenester

Ledningsnett/høydebas 1000 7800 1200 1500 1500 1500 1000 1000
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Skissen til investeringsprogram gir et netto lånebehov over en periode frem til 2015 på i snitt 15-16 
mill. kroner pr. år. 

Totale investeringer 5663 37435 52710 21000 19806 18500 16000 18000

Dekkes av kapitalfond 0 0 0 0 0

Dekkes av MVA-komp 1416 9359 13178 5250 4952 4625 4000 4500

Statstilskudd - Enova mv 0 0 1050 700 350

Refusjon/salg tomter 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Egenfinansiering (drift) 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Lånebehov 4247 27076 33483 10050 9505 8875 7000 8500

Snitt
Snitt årlig lånopptak 2015 14927
Snitt  - økonomiplan 15478

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rentekostnader 4,00 % 3,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 %

Renter 10944 9197 12921 12786 12629 12445 12182
Avdrag 13256 13256 13256 13256 13256 13256 13256
Renter og avdrag 24200 22453 26177 26042 25885 25701 25438

Lånegjelden 01.01 273594 287414 307641 304435 300683 296302 290046

Generelle inntekter 297118 306032 315212 324669 334409 344441 354774

Lånegjeld/driftsinntekter % 92 % 94 % 98 % 94 % 90 % 86 % 82 %

Et investeringsprogram i denne størrelsesorden vil innebære at lånegjeldsbelastningen økes vesentlig 
frem til 2011 (i forhold til antatte driftsinntekter) for deretter og reduseres.

Rente og avdragsbelastningen vil over årene i økonomiplanperioden ligge ca 2 mill. kroner over 2009-
nivå for deretter og reduseres.

Et investeringsprogram i denne størrelseorden er således forsvarlig og vil over tid ytterligere 
normalisere kommunens lånegjeldssituasjon – under forutsetning av:

1. at kommunen makter å opprettholde en nedbetalingstakt på lån på 2009-nivå

Side 28



2. at vi budsjettmessig over driften avsetter midler til finansiering av investeringer  i 
størrelsesorden 3 mill. kroner pr. år. (1 mill. kroner mer enn i inneværende år)

3. at salg av kommunal eiendom/tomter mv innbringer  2 mill. kroner  pr år fra 2011.

4. at inntektsutviklingen følger anslag som beskrevet nedenfor.

5. at vi kan håndtere salderingsutfordringer gjennom effektivisering og/eller bedring av 
egeninntektene.

Driftsrammene.

En skisse til et budsjett for økonomiplanperioden er spesifisert nedenfor: (alt i faste priser)

Bemerk at dette ikke er ferdig saldert. Fra 2011 ligger det inne et avvik på nærmere 4 mill. kroner 
mellom forventede inntekter og kostnader.  Dette indikerer et nivå på et underliggende 
omstillings/effektiviseringsbehov. Bemerk at i  regnskapsrapporten pr. 31.05 er anslaget på 
underliggende effektiviseringsbehov satt noe høyere. (i denne er blant annet lagt til grunn uendret 
realinntektsnivå og høyere utgifter til DMS mv i 2010)

Område/enhet/ansvar

Oppr 
Budsjett 

2009

Rev 
budsjett 

2009
Budsjett 

2010
Budsjett 

2011
Budsjett 

2012
Budsjett 

2013

Fellesområde inntekter -215710 -218060 -218660 -219060 -219060 -219060

Fellesområde diverse -16353 -15818 -13818 -13818 -13818 -13818

Renter og avdrag 24596 24156 22453 26177 26042 25885

Disponibelt netto drift -207467 -209722 -210025 -206701 -206836 -206993

Fellesområde  tileggsbevilgninger 4500 5035 4935 4935 4935 4935

Politisk organisasjon med mer 2594 2744 2744 2744 2744 2744

Rådmann, service, stab og støtte 14680 15000 15000 15000 15000 15000

Kultur og informasjon 9234 9234 9234 9234 9234 9234

Oppvekst 67163 67513 67513 67513 67513 67513

Helse og sosial 77594 78494 78994 79494 79494 79494

Kommunalteknikk 29026 29026 29026 29026 29026 29026

Næring og plan 2666 2666 2666 2666 2666 2666

Sum/avvik -10 -10 87 3911 3776 3619

1. Fellesområde inntekter. Inntektsanslaget bygger på følgende sentrale forutsetninger:

1) Uendret eiendomsskatt med ca 2,8 mill. kroner pr. år og uendrede skjønnsmidler til 
barnehager mv.
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2) Inntekter fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning bygger på KS sine 
fremskrivninger men hensyntar følgende 

a. at Inderøy kommune får videreført 4,1 mill. kroner i faste skjønnsmidler som 
kompensasjon for manglende distriktstilskudd m.v. 

b. at befolkningsutviklingen i kommunen kommer ut 1,5 % dårligere enn 
landsgjennomsnittet for inneværende år (”inntektstap” ca 3 mill. kroner i forhold 
til en prognose basert på lik utvikling) 

c. at flyktningetilskudd ikke ytes fra 2010. (1 mill. kroner i reduksjon fra revidert 
budsjett)

d. at overgangen til rammefinansiering av barnehager fra 2011 ikke endrer 
budsjettforutsetningene for Inderøy kommune.

2. Fellesområde diverse. Budsjettområdet omfatter interne avsetninger mv.  I budsjettskissen 
forutsettes økt avsetninger til egenfinansiering investeringer med  2 mill.  kroner i forhold til 
revidert nivå 2009. Vi antar at pensjonsbelastningen i våre regnskaper i perioden ikke øker mer 
enn den alminnelige lønnsutvikling.

3. Renter og avdrag.  Belastningen er beregnet ut fra et mulig investeringsprogram som skissert 
over. Bemerk at avdragene opprettholdes konstant på 2009- nivå. Det innebærer at vi i en 
overgangsperiode (økonomiplanperioden) etter dette opplegget avviker noe fra en mulig 
målsetting om en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år.

4. Drifsrammene.  Det legges inn en vekst for pleie og omsorgsområdet i 2010 og 2011 –
primært med bakgrunn i DMS-prosjektet.  I henhold til reviderte fremdriftsplaner ser en for seg 
aktivitet fra medio 2010. I dette opplegget 

I skissen så langt er forutsatt uendrede driftsrammer for de øvrige områdene. (fremskrivning i 
forhold til forslag til revidert budsjett) - men da er ikke tatt endelig ”standpunkt” til hvordan en 
økonomiplanutfordring på inntil 4 mill.  kroner fra 2011 skal løses.

Bemerk videre at denne rammeskissen ikke hensyntar en eventuell vesentlig driftskostnadseffekt 
av å forbedre tilbudet til demente.

Bemerk også at driftskostnadseffekter av utbygging av idrettsanlegg/haller i denne skissen i 
praksis henvises til løsning etter økonomiplanperioden.

Saldering – Effektivisering – omstilling og utredning.

Disse prognosene indikerer et underliggende effektiviseringsbehov på inntil 4 mill. kroner dersom vi 
skal få en økonomiplan i balanse med et investeringsomfang som skissert over.  Dersom vi skal 
berede grunnen for økte driftskostnader på demensområdet, så vil det representere en 
tilleggsutfordring.
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Salderingsutfordringen kan løses på ulike måter – nedenfor pekes på noen mulige generelle og 
spesielle grep:

1.Redusere investeringsprogrammet.  Med denne beregningsmåten (faste avdragsnivåer – se over) 
vil den budsjettmessige effekten av å ta ut 10 mill. kroner fra investeringsprogrammet tilsvare kr. 
420.000,- i årlige rentekostnader. Rådmannen kan vanskelig se at det i første del av området er mulig 
å se for seg reduksjoner i forhold til den investeringsskissen som er lagt.

2. Øke egeninntektene. Inderøy kommune har relativ sett lave generelle inntekter.  Vi har også – i 
følge Kostra – relativt lave nivåer på egenbetaling på tjenester.  (det gjelder kulturskole,  sfo og 
sannsynligvis også husleienivåer) Rådmannen anser at det vil være formålstjenlig og oppjustere 
egenbetalingen reelt i planperioden og slik at en nærmere seg nivåene i våre nabokommuner.  
Potensialet over tid kan antydningsvis være i størrelsesorden inntil 1 mill. kroner. 

3. Generelt vil det være en målsetting og sikre at nivået på offentlige gebyrer/avgifter/skatter på 
det og bo ikke bør være høyere i Inderøy enn i nabokommunene. (snittet)  Vi har økt VAR-avgiftene 
for å sikre finansiering av oppgradering av ledningsnett/basseng.  Rådmannen anser at 
eiendomsskattenivået i Inderøy isolert sett  er lavt, men vil i denne omgang  - og spesielt i en 
situasjon hvor vi opplever tendenser til reduksjon i innbyggertall – ikke tilrå en oppjustering.

Effektivisering/kostnader.

Rådmannen ser for seg noen hovedlinjer/satsninger :

- generelt arbeide med kostnadsbevisstheten; dog må det understrekes at denne er 
gjennomgående sterk i vår organisasjon. Det sløses ikke, men vil alltid finnes 
generelle muligheter for besparelser.

- forsering av arbeidet med å bedre innkjøpsvilkår. Vi forbereder en samarbeidsavtale i 
Invest – med arbeidsfordeling.

- fokus på sykefraværet. Vi har hatt en økning og det er økonomiske potensialer 
knyttet til en reduksjon. (realistisk over tid i størrelsesorden 1 mill. kroner)

- strukturendringer botilbudet psykisk funksjonshemmede.  Det vises til omtale under 
investeringsprogrammet.

- full gjennomgang av bemannings- og turnusstrukturen på pleie og omsorgsområdet 
og bistand funksjonshemmede sett under ett.  

- gjennomføring av planer for effektivisering av FDV-området.  Vi er i gang, en del er 
allerede tatt ut, og vi har som underliggende målsetting å hente ut ytterligere 
besparelser.

- bedre samordning av den administrative ressursbruken i skolene  - dog innenfor 
gjeldende skolestruktur og styringsstruktur.  Samarbeide skole/barnehager med sikte 
på bedre ressursutnyttelse. (vikarbruk mv)
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- Inderøy kommune er generelt kjent for å være ytterst lojale mot sentralt gitte 
retningslinjer. (i motsetning til lov og forskrift som er bindende) Vi må kanskje 
vurdere å løse litt på dette ”prinsippet” for å etablere en større handlefrihet. Et 
område hvor det kan være aktuelt å se på ressursbruken er barnehageområdet  - ikke 
minst hensett til planene om overgang til rammefinansiering.  I den forbindelse er 
rådmannen fullt oppmerksom på hvilken merkevare Inderøybarnehagen er for 
Inderøysamfunnet og behovet for  å opprettholde dette.
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Statsbudsjett 2010

Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene

Fordeling av skjønn 2010

Seniorrådgiyer Helge Holthe
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
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Fylkesmannen
iNord-Trøndelag

-

8,0

Økonomisk balanse Nord-Trøndelag

Kilde: Kostra pr 12.10.08
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Kommune

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Driftsre nska et
Driftsinntekt Netto drifts Regnskaps

er resultat resultat
(mer/mindr
e forbruk)

Balansen
Akkumulert Akkumulert

resultat resultat
01.01 31.12

Disposisjon
s fond
31.12

Nøkkeltall r net i % av driftsinntekter
Netto Akkumulert Disp.fond i 2% netto

resultat i % % driftsres
utgjør

drifisres i
%

Steink.er 1 052 802 -2 255 3 835 3 835 2 064 -0,2 % 0,4 % 0,2 % 21 056
Namsos 755 617 -9 877 -236 4 389 -1,3 % 0,0 % 0,6 % 15 112
Meråker 204 967 2 200 4 151 24 037 1,1 % 0,0 % 4 099
Størdal 1 030 946 21 624 7 066 -14 313 6 235 -0,6 % 0,6 % 20 619
Frosta 139 095 -698 1 738 1 738 7 049 -0,5 % 1,2 % 2 782
Leksvik 220 772 1 103 546 546 204 0,5 % 0,2 % 0,1 % 4 415
Levan er 928 610 -13 680 15 306 31 307 -1,5 % 0,0 % 18 572
Verdal 707 451 -6 984 2 018 2 274 2 018 11 577 -1,0 % 0,3 % 1,6 % 14 149
Mosvik 68 472 -623 925 942 925 1 395 -0,9 % 1,4 % 1 369
Verran 186 816 2 428 - 1 379 1,3 % 0,0 % 0,7 % 3 736
Namdalseid 116 329 1 196 124 5 004 1,0 % 0,0 % 2 327
Inderø 297 118 2 340 507 0,8 % 0,0 % 0,2 % 5 942
Snåsa 148 337 -1 144 -1 101 -1 552 315 -0,8 % -1,8 % 0,2 % 2 967
Lierne 127 100 4 129 2 052 422 2 052 8 363 1,6 % 2 542
Rø rvik 66 515 3 570 202 0,0 % 0,3 % 1 330
Namssko an 95 401 1 554 373 3 394 373 9 639 1,6 % 0,4 % 1 908
Gron 206 293 2 671 2 541 1,3 % 0,0 % 1,2 % 4 126
Hø landet 92 063 1 469 1 450 6 176 1,6 % 0,0 % 1 841
Overhalla 193 167 -7 603 -1 224 2 417 -0,6 % 1,3 % 3 863
Fosnes 54 948 -1 964 827 548 827 2 568 1,5 % 1 099
Flatan er 82 846 -5 696 376 442 0,0 % 0,5 % 1 657
Vikna 242 663 6 562 14 020 0,0 % 4 853
Nærø 283 570 -4 532 1 158 7 609 -1,6 % 0,0 % 5 671
Leka 47 282 1 052 665 749 665 4 447 1,4 % 946
Summer 7 349 180 -3 158 17 484 15 029 2 909 153 886 0,0 % 0,0 % 146 984
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A = årsbudsjett i ubalanse, B = Økonomiplan i ubalanse
Fykesmannen ROBEK-historikk C = Inndekking ut over 2 år, D= følger ikke inndekkingsplan
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag

Kommuner 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Steinkjer
Namsos
Meråker
Stjørdal ut b ut
Frosta
Leksvik d d ut
Levanger c+d c+d ut
Verdal
Mosvik
Verran
Namdalseid
Inderøy
Snåsa
Lierne
Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna ut
Nærøy a+b a+b c
Leka c ut ut

ut

ut

ut

ut

ut
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Oppgavekorrigert vekst Nord-Trøndelag - Både nominelt og reelt
Tall fra  tabell 3k
Kommuner

1702 Steinkjer
1703 Namsos
1711 Meråker
1714 Stjørdal
1717 Frosta
1718 Leksvik
1719 Levanger
1721 Verdal
1723 Mosvik
1724 Verran
1725 Namdalseid
1729 Inderø
1736 Snåsa
1738 Lierne
1739 Rø ik
1740 Namsskogan
1742 Grong
1743 Hø landet
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1749 Flatan er
1750 Vikna
1751  Nærøy
1755 Leka
Tilbakeholdte midler
Nord-Trøndela

Landet

Anslag på
oppgave-
korrigerte

frie inntekter
2009

(1000 kr)

703 810
439 509
105 605
671 836
103 371
149 755
583 629
469 963

46 146
117 286
84 176

206 959
99 542
79 113
33 941
55 980

108 434
69 453

134 643
41 994
63 285

154 048
200 357

36 920
16 000

4  775 757

Grunnla
Anslag på

frie
inntekter

2010
(1000 kr)

734 065
464 475
109 342
704 250
109 001
155 220
610 655
498 403

47 824
122 702
86 411

217 828
105 126
82 511
34 622
57 331

114 709
71 937

139 618
43 320
64 370

161 559
210 926

38 054
15 500

4  999 760

re net av re
Nominell

oppgavekorr
vekst

2009-2010
(1000 kr)

30 255
24 966

3 737
32 414

5 630
5 465

27 026
28 440

1 678
5 416
2 235

10 869
5 584
3 398

681
1 351
6 275
2 484
4 975
1 326
1 085
7 511

10 569
1 134
-500

224  004

nska stall
Nominell Realvekst i

prosent
(minus deflator 3,1% )

2009-2010

% 1,2 %
% 2,6 %
% 0,4 %
% 1,7 %
% 2,3 %
% 0,5 %
% 1,5 %
% 3,0 %
% 0,5 %
% 1,5 %
% -0,4 %
% 2,2 %
% 2,5 %
% 1,2 %
% -1,1  %
% -0,7  %
% 2,7 %
% 0,5 %
% 0,6 %
% 0,1  %
% -1,4 %
% 1,8 %
% 2,2 %
% 0,0  %

%  1,6  %

%  1,0  %

Re
Vekst i
prosent

fra

2009-2010
%

4,9
6,2
4,0
5,4
5,9
4,1
5,2
6,6
4,0
5,1
3,0
5,8
6,0
4,6
2,3
2,7
6,2
3,9
4,2
3,5
2,0
5,4
5,8
3,4

5,2

net fraRNB
Vekst i
prosent

fra
(minus deflator 3,1% )

2009-2010

% 1,8 %
% 3,1 %
% 0,9 %
% 2,3 %
% 2,8 %
%  1,0  %
% 2,1 %
% 3,5 %
% 0,9 %
% 2,0 %
% -0,1  %
% 2,7 %
% 2,9 %
% 1,5 %
% -0,8  %
% -0,4  %
% 3,1 %
% 0,8 %
%  1,1  %
% 0,4 %
% -1,1  %
% 2,3 %
% 2,7 %
% 0,3 %

%  2,1  %
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År 2010 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2010

Nomlnell vekst
frie Inntekter .-

Frie ikke oppgave
inntekter korrigert

T3  - kol 3

734 065 34 058

464 475 27 300

109 342 4 264

704 250 36 128

109 001 6 144  

155 220 6 279

610 655 30 305

498 403 31 014

47 824 1 871

122 702 6 020

86 411 2 670

217 828 11 971

105 126 6 092

82 511 3 782

34 622 832

57 331 1 584

114 709 6 820

71 937 2 839

139 618 5 684

43 320 1 518

64 370 1 386

161 559 8 346

210 926 11 657

38 054 1 314

4  984 259 249 878

15 500 -500

4 999 759 249 378

Samlet Inn ertliskudd

DIstrIkts tIlskudd og vekst
tIlskudd S nn fordelt FM-NTR Sum ramme

Skatt og
Innbygger Utglfts
tliskudd uqevnIng

Rest
Innbygger

Namdals
tilskudd

Rest distrIkts-
tilskudd og

Bundet
skJønn

Fritt skJønn
(lokalt tilskudd
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År 2009 PROGNOSE FRIE INNTEKTER.

Samlet Innb ertIlskudd

Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2009,  +  nytt skatteanslag

o inklusiv effekt av tiltaks akken
S s u  og ye s

Sk  enn fordeltFM.NTR Ekstra
Innbygger Utglfts Rest Namdels Rest dIstrIkts- Bundet FrItt sklønn Sum ramme ramme

Skatt og
filskudd utlevnIng innbygger tilskudd tIlskudd og skJønn (KRD) (lokalt tIlskudd Ifig

tilskudd
Inntekts Frle Inntekter

illskudd vekst-tIlskudd sklønn) grønt hefte
tiltakspakke

utjevning

Grent hefte tabellref T2-kol1 T2K-kol 2 T2K Kol 3+5 71K- Kol 3 T1K- Kol 8 71K- Kol 8 T1 - kol 9 Be net dIff T3  - kol 3

Steinkjer 196 879 35 811 1 578 - 8 429  - 4 400 247  097 13 189 439 721 700 007

Namsos 120 717 18 003 1 366 19 200 - - 1 700 160 986 7 992 268 197 437 175

Meråker 23 465 20 569 517 5 535  - 700 50 786 1 875 52 417 105 078

Stjørdal 197 059 8 729 2 182 1 019  - 2 500 211 490 12 643 443 989 668 122

Frosta 23 541 16 496 280 - 5 535 2 486 314 48  652 1 803 52 402 102 857

Leksvik 33 146 29 813 379 4 367 3 767 833 72 304 2 672 73 965 148 941

Levanger 174 820 -1 897 2 350 4 400 179 673 11 154 389 523 580 350

Verdal 134 606 14 209 1 605 6 206 4 000 160 626 8 757 298 006 467 389

Mosvik 8 056 13 644 43 5 535  - 400 27 678 773 17 502 45 953

Verran 27 883 14 782 887 - 7 558  - 1 800 52 909 2 041 61 732 116 682

Namdalseid 16 378 21 202 296 2 615 5 535 400 46 426 1  445 35 870 83 741

Inderøy 55 309 18 575 928 - 4 100 78 912 3  84 123 102 205 857

Snåsa 20 587 20 824 82 3 314 5 535  - 1 300 51  641 1 736 45 657 99 034

Lierne 13 975 22 725 47 2 254 5 535 2 100 46  636 1 320 30 773 78 729

Røyrvik 4 741 9 115 12 760 5 535 1 400 21 563 475 11 752 33 790

Namsskogan 8 598 17 650 36 1 395 5 535  - 300 33  514 883 21 350 55 747

Grong 22 439 22 654 201 3 620 5 535  - 1 600 56  049 1 851 49 989 107 889

Høylandet 12 056 20 904 44 1 939 5 535  - 700 41  178 1 163 26 757 69 098

Overhalla 33 507 16 700 -1 5 341 900 56 447 2  433 75 054 133 934

Fosnes 6 460 11 624 147 1 046 5 535  - 2 200 27  012 632 14 158 41 802

Flatanger 10 783 17 244 296 1 733 5 535 2 600 38 191 1 053 23 740 82 984

Vikna 38 656 17 921 588 6 144 800 64 109 2 780 86 324 153 213

Nærøy 47 434 34 417 460 7 638 1 100 91  049 3 682 104 538 199 269

Leka 5 510 9 203 164 897 5 535 2 700 24  009 527 12 204 36 740

Summer 1 236 602 430 917 14 488 57 896 99 534 6 253 43 247 1 888 937 86  722 2 758 722 4  734 381

Gru esummer 1 682 007 49 500

Tilbakeholdt omstillin o krise ott 16 000 16 000

Total inkl tilbakeholdte midler 1 904 937 4 750 381
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Nominell ukorrigert vekst

Samlet Innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og Skjønn fordelt FM-NTR
vekst tIlskudd

DIFFERANSE ANALYSE

Innbygger
tilskudd

Utgifts
utjevning

Rest
innbygger
tilskudd

Namdals
tilskudd

Rest
distrikts-

tilskudd og
vekst-

tilskudd

Bundet
skjønn
(KRD)

Fritt skjønn
(lokalt

skjønn)

Sum
ramme

tilskudd

Ekstra
tiltaks
pakke

Skatt og
innkttes
utjevning

Frie
inntekter

Grønt hefte tabellref T2-koll T2K-kol 2 T2K K3+5 T1K- Kol 3 T1-K2+4+6 Bare 2009 Beregnet diff T3  -  kol  3

Steinkjer 17 131 794 1 189 320 - -700 18 734 -13 189 28 513 34 058
Namsos 9 826 6 381 749 775 - 200 17 930 -7 992 17 362 27 300
Meråker 1 763 1 042 152 172 -300 2 829 -1 875 3 310 4  264
Stjørdal 18 738 669 1 221 -1 019 1 000 20 609 -12 643 28 162 36 128
Frosta 1 871 1 660 145 172 93 607 4 548 -1 803 3 399 6  144
Leksvik 2 940 359 266 152 141 259 4 116 -2 672 4 835 6  279
Levanger 14 534 -455 1 145 - 1 100 16 324 -11 154 25 135 30 305
Verdal 10 461 9 148 848 208 -300 20 364 -8 757 19 407 31 014
Mosvik 401 -297 505 172 700 1 481 -773 1 163 1  871
Verran 2 085 3 383 -448 -120 -800 4 100 -2 041 3 961 6  020
Namdalseid 1 149 139 143 85 172 1 688 -1  445 2 427 2  670
Inderøy 4 135 4 332 342 - -1 000 7 809 -3 843 8 005 11 971
Snåsa 1 598 2 710 136 102 172 100 4 817 -1 736 3 011 6  092
Lierne 846 2 053 101 40 172 - -100 3 111 -1 320 1 991 3  782
Røyrvik 407 227 49 23 172 -150 728 -475 579 832
Namsskogan 840 158 40 56 172 200 1 466 -883 1 001 1  584
Grong 1 420 2 556 159 70 172 1 200 5 578 -1 851 3 093 6  820
Høylandet 1 008 1 200 102 61 172 -300 2  243 -1 163 1 759 2  839
Overhalla 2 946 244 209 251 -400 3 250 -2 433 4 867 5  684
Fosnes 414 618 60 22 172 - -100 1 186 -632 964 1  518
Flatanger 677 175 87 47 172 -300 858 -1 053 1 581 1  386
Vikna 3 252 1 887 278 293 - -200 5 509 -2 780 5 617 8  346
Nærøy 3 635 3 348 330 193 900 8  407 -3 682 6 932 11 657
Leka 394 530 72 17 172 - -150 1 034 -527 807 1 314
Summer 102 469 42 859 7 879 2 035 1 777 234 1 466 158 719 -86  722 177 881 249 878
Gru esummer 153 207 1 700
Tilbakeholdt sk'ønn 16 000 16 000
Total 174 719 265 878
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0Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

• En mill ekstra lavinntektskommuner i sør -3
• Ellers uforandret

Basisramme prisjusteres ikke

• DAA gjelder Frosta og Leksvik -6.5

2009
2010

Endring

Basisramme
57 193
57 193

0

Ramme 2010

DAA
6 253
6 487

234

Lav inntekt
2 000
3 000
1 000

Avrund
54
20

-34

Fordelt over modellen i fjor 63.5 mill, så ekstra 2 mill senere

Total
65 500
66 700

1 200
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Fordelin av sk'fann

Bundet skjønn
Tap av lav arbeidsgiveravg

Fritt skjønn
Rus og psykiatri
Barnevern
Flerårige tapskomp - lang befolkningsnedgang
Flerårige tapskomp - mikrokommune
Flerårige tapskomp - Endringer inntektssyst
Ettårig tapskomp - Avvikling tapskompensasjoner
Ettårig tapskomp - Ekstrakostn tospråk
Miljø, rovdyr, nasjonalpark
Geografi
Stabilitetsgaranti
Salderin siste rest
Sk'ønn fordelt under statsbuds'ett

Tilbakeholdt for tildeling i budsjettåret

2010 2009

6 487

15 500 16 000

Totalt fordelt sk'ønn 66 700 65 500

6 253 Frosta og Leksvik

13 000 12 000 Skalering byer og regionsentra
8 400 7 000 Kriterier og faglig skjønn
4 000 4 000 Indikatorbasert modell
2 250 2 250 Fosnes, Leka, Mosvik
3 000 3 000 Inderøy, Levanger, Stjørdal
4 051 6 000 Tapskomp på 19.7 mill. Avvikles over tid

300 300 Snåsa
4 400 4 000 Etter forslag miljøvernavd
5 400 5 398 Øytillegg, ekstremt spredtbygd og naturgitt risiko

217 0 Høylandet og Overhalla - (50% fjorårsnivå)
-305 -701

51 200 49 500
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Fylkesmannen
Nord-Trøndelag Fylkesflak KRD

Vekst fra RNB
2009-2010

Vekst fra anslag
å re ska 2009-2010

Netto drifts- Netto Utgiftskorr. Anslag på Nominelle Prosent Nominelle Prosent
resultat i pst. lånegjeld frie frie kroner kroner

av drifts- 2008 inntekter inntekter
Kommune inntektene 2008 2010

2008 (kr. per innb. (i % av landsgj.) (I 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1702 Steinkjer -0,2 29 359 92 734 065 34 089 4,9 30 254 4,3
1703 Namsos -1,3 52 586 92 464 475 27 304 6,2 24 965 5,7
1711 Meråker 1,1 54 077 99 109 342 4 189 4,0 3 737 3,5
1714 Stjørdal 2,1 35 408 93 704 250 36 286 5,4 32 413 4,8
1717 Frosta -0,5 35 864 101 109 001 6 087 5,9 5 630 5,4
1718 Leksvik 0,4 38 356 96 155 220 6 110 4,1 5 465 36
1719 Levanger -1,5 33 928 92 610 655 30 424 5,2 27 026 4,6
1721 Verdal -1,1 39 713 92 498 403 31 039 6,6 28 440 6,1
1723 Mosvik -0,9 45 981 114 47 824 1 831 4,0 1 679 3,6
1724 Verran 1,3 42 411 102 122 702 5 953 5,1 5 417 4,6
1725 Namdalseid 1,0 52 700 105 86 411 2 547 3,0 2 235 2,7
1729 Inder 0,8 45 736 93 217 828 11 942 58 10 868 5,3
1736 Snåsa -0,8 40 295 100 105 126 5 982 6,0 5 584 5,6
1738 Lierne 3,2 32 532 111 82 511 3 665 4,6 3 398 4,3
1739 Rø ik 5,4 82 379 124 34 622 770 2,3 680 2,0
1740 Namsskogan 1,6 56 126 117 57 331 1 503 2,7 1 351 2,4
1742 Grong 1,3 73 579 100 114 709 6 707 6,2 6 276 5,8
1743 Hø landet 1 6 38 075 105 71 937 2 717 3 9 2 484 3 6
1744 Overhalla -4,0 35 364 92 139 618 5 630 4,2 4 975 3,7
1748 Fosnes -3,6 42 185 129 43 320 1 450 3,5 1 326 3,2
1749 Flatan er -6,9 54 866 119 64 370 1 292 2,0 1 085 17
1750 Vikna 2,7 64 833 95 161 559 8 264 5,4 7 511 4,9
1751  Nærøy -1,6 48 628 93 210 926 11 481 5,8 10 569 5,3
1755 Leka 2,2 39 883 143 38 054 1 240 3,4 1 134 3,1
Fordeles "ennom året 15 500
Nord-Trøndela -0,1 40 464 95 4 999 760 248 002 5,2 224 002 4,7

Nord-Trøndela fylkeskommune 0,3 -10 222 96 1 642 400 107 272 7,0 100 667 6,5
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Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag

Bundet
skjønn
totalt

13.10.2009 - 07:22

Taøskomb  

psvkiatri  
(fleråria)  

Tabskomo  
bamevem  
(fieråria)  

Lokal skjønnsutøvelse

Tapskomb Taoskomb MHiø rafi Stabilitets-  Fritt
andre - årl k r rovdvr naturaitt aaranti oa  skjønn
fleråda naslonal risiko sluttsalderina  totalt

park  

2010 Oppsummeringsark alle kriterier

Skjønnsmodell Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Differanse mellom fordeling og pott

Totalt
skjønn
fritt  +

bundet

Sluttsaldering

Evt Total
korreksjon

og diff
avrunding

Minste  
nivå totalt

sk'ønn

Skjønnsmodell 2010.xls

•
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1810-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 75/09 21.10.2009

Inderøy kommunestyre

Flyndra - økt aksjekapital.  Garantier for lån.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune utvider aksjekapitalen i Flyndra A/S med kr. 600.000,-

2. Det gis garantier for lån innenfor en samlet ramme på 1,7 mill. kroner. (fra ca 843.000,-
pt)

3. Lånet forutsettes nedbetalt over 8 år og som tilsvarer garantiens varighet.

4. Garantien gis som simpel kausjon.

Vedlegg
1 Vedr. finansiering av omstrukturering av drift  -  Flyndra
2 Investeringsplan for Flyndra AS 2009/2010

Bakgrunn

Flyndra A/S er et 100% eid kommunalt aksjeselskap. 
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Bedriften har tidligere orientert kommunens ledelse, herunder formannskapet, om 
omstruktureringen av driften. Administrasjonen og aktivitetene i sentrum samles i et nybygg i 
tilknytning til ”Inderøy Slakteri”. Det er inngått leieavtale med Gausen Invest.

Omleggingen er begrunnet med i 1) leieavtaler i nåværende lokaler er kortsiktige og usikre 2) 
lokalitetene er begrensende og delvis uhensiktsmessige i forhold til drift og logistikk. 3) ønske om å 
utvide tilbud/aktiviteter.

Denne typen disposisjoner er i utgangspunktet styrets ansvar og som det formelt svares for overfor eier 
i generalforsamling. 

I dette tilfellet er omstruktureringen/investeringen avhengig av kommunens finansielle medvirkning.  
Det må tilegges at søknaden om om styrking av egenkapital må sees på bakgrunn av en noe stram 
finansiell situasjon for bedriften p.t. 

Flyndra A/S ber kommunen om en aksjeutvidelse på kr. 600.000,- og en garanti for et ”nytt”
investeringslån på kr. 1.700.000,- til refinansiering og utvidelse av lån i forbindelse med nye 
investeringer/omstruktureringer.

Finansieringsbehovet er knyttet hovedsakelig til behov for utstyrsinvesteringer, 
omgjøringsinvesteringer i nye lokaler og likviditet.

Dette gir følgende engasjement i Flyndra etter en eventuell utvidelse:

Før Etter

Aksjekapital: 100.000,-  700.000,-
Garantier: 853. 488,- 1.700.000,-

Nærmere om innholdet i flytting/nyetablering i sentrum - omstruktureringsprosjektet.

Det vises til vedlagte notat fra daglig leder. 

Den ”sammenslåtte” enheten vil omfatte følgende funksjoner/tilbud:

• Lysverksted
• Marens bakeri
• Internettkafeen
• Kurs/møtelokaler
• Vaskeavdeling 
• Administrasjon 
• Transportavdeling 
• Kantine. 

Det bemerkes at planene inneholder nye aktiviteter/forretningsområder som kurs/møtelokaler.

Nærmere beskrivelse av status for Flyndra.
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Flyndra AS er et 100% kommunalt eid selskap, ble stiftet i august 2003 og har for tiden over 75 ansatte i 
produksjon, veiledning og ledelse.

Bedriften har ekspandert sterkt og registrerer  p.t. en del vekstutfordringer, herunder økonomiske 
utfordringer.  

Bedriften har de facto 23 varig tilrettelagte arbeidsplasser, men formell finansiering for 13. Dette –
sammen med en svakere utvikling på oppdrags- og omsetningssiden enn lagt til grunn i planer og 
budsjetter – bidrar til et press på resultat og likviditet.

Bedriften planlegger nyinvesteringer  og flytting/samling av funksjoner for å oppnå mer rasjonell drift 
og bedret resultat.  Se beskrivelse nedenfor.

Det er den generelt utfordrende økonomiske situasjon og planlagte nyinvesteringer som utløser 
anmodningen til eier om ny aksjekapital og utvidede garantier for lån.

Planene er nærmere redegjort for i vedlegg – i form av notat fra daglig leder.

Økonomi og økonomisk utvikling.

Det vises til en oversikt over de viktigste økonomiske nøkkeltall – fra etablering og frem til 
langtidsbudsjettanslag.

Flyndra A/S rapporterer et negativt driftsresultat på i underkant av kr. 100.000,- første halvår og 
med en prognose for resten av året på i overkant av kr. 200.000,-.

Som fremgår forutsetter langtidsplanen en betydelig inntektsekspansjon – både for så vidt 
gjelder kommunale tilskudd/bruk og ordinære salgsinntekter fra forretningsvirksomheten.

På det tidspunkt denne saken er på veg i trykken er rådmannen informert om at Flyndra 
A/S tilføres finansiering for ytterligere 4 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og som i 
prinsippet utgjør en ren inntektsforbedring på vel kr. 600.000,- ettersom disse plassene 
allerede er tatt i bruk. (kommunal egenandel er kr. 144.000,-)  

Flyndra 2 004 2 007 2 008 Budsj Prognose Budsj Budsj Budsj
2009 2009 2010 2011 2015

Omsetning totalt 2 409 9 040 9 276 11 576 11 000 13 825 15 024 19 446
- herav 
salgsvirksomheten 675 3 709 4 007 5 230 4 500 6 130 6 865 9 655
- herav tilskudd 1 735 5 331 5 269 6 346 6 200 7 695 8 159 9 791
- -herav AE 0 1 650 1 650 1 585 1 585 1 950 2 000 2 500

Driftsresultat før avskr -94 646 138 435 135 986 979 1 031
Driftsresultat etter avskr -189 321 -258 -230 476 469 521
Årsresultat -205 290 -317 -5 -300 389 372 424

Lånegjeld 380 651 533
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Leieutgifter 202 497 569 710 710 900 930 1 100

Vurdering

Flyndra A/S er en stadig viktigere bedrift for Inderøysamfunnet og har på en forbilledlig måte 
tatt utfordringene med å bygge opp et arbeids- og aktivitetstilbud for personer som ikke har 
adgang til det ordinære arbeidsmarkedet.

Som fremgår av omsetningstall og tall for ansatte har det skjedd en betydelig ekspansjon fra 
2004 og frem til i dag – både når det gjelder volum og aktiviteter.

Inderøy kommune er en sentral direkte og indirekte finansieringskilde for aktivitetene ved 
Flyndra. Kommunen blir stadig utfordret på behov for ytterligere tilførsel av oppdrag og 
finansiering og vi har en nær dialog med bedriften om nye muligheter – herunder en dialog om 
betingelsene for etablerte tilbud.

Rådmannen vil likevel – med henvisning til budsjetterte forventninger om relativt betydelige 
økninger i kommunens tilskudd og bruk av tjenester – tydeliggjøre at Flyndra som øvrige 
virksomheter må forholde seg til de rammer som til enhver tid er satt for bruk og legge planer 
etter dette. Jeg oppfatter at styret for Flyndra A/S har en klar forståelse for dette 
styringsprinsippet.

Når det gjelder de planer som er lagt for omstrukturering og flytting har rådmannen følgende 
kommentarer:

1. For så vidt gjelder formålstjenligheten og lønnsomheten av prosjektet forholder 
rådmannen seg til bedriftens/styrets vurdering om at dette både er kritisk nødvendig og 
den beste løsning.

2. Rådmannen merker seg at det legges inn nye/utvidede aktiviteter – som kurs og 
konferansesenter. Dette synes i utgangspunktet å være en relevant utvidelse ettersom  
private tilbud er p.t. ikke etablert.  Det er likevel nødvendig for kommunen å ha en 
strategisk oppfatning av hvor langt ut av et tenkt kjerneområde av aktiviteter og tilbud 
Flyndra skal bevege seg. 

For så vidt gjelder søknaden om utvidelse av aksjekapital og utvidet lånegaranti anser 
rådmannen at dette er naturlig og nødvendig med det økonomiske utgangspunkt Flyndra har 
og de planer som er lagt og har ikke funnet grunnlag for å overprøve 
kapitalbehovsvurderingene. 

Med de bedrede rammebetingelser som nå etableres forutsettes at Flyndra A/S kan ivareta et 
formålstjenlig aktivitetsnivå på en økonomisk bærekraftig måte. 

Konklusjon
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Det tilrås at Flyndra A/S får styrket sin aksjekapital med kr. 600,000,- og utvidet den 
kommunale lånegarantirammen til 1,7 mill. kroner.
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Vedlegg Beskrivelse av omstruktureringsprosjektet.

Innledning

I oktober 2006 ble det satt ned arbeidsgrupper i bedriften som fikk i oppgave å se på følgende 
punkter for hvordan Flyndra as skulle organisere sin fremtidige drift. For å sikre god involvering 
satte daglig leder ned to arbeidsgrupper bestående av representanter for de ansatte for å komme 
med innspill i saken

Arbeidsgruppene får følgende mandat: 
• se på og foreslå lokalisering av bestående aktivitet 
• se på og foreslå nye satsningsområder 
• se på og foreslå muligheter for leie/eieforhold til lokaler 
• se på og foreslå hvordan vi skal nytte nåværende ressurser på en bedre måte 
• se på og foreslå hvordan vi skal sikre vår profil vårt gode omdømme  

Styret har i samarbeid med daglig leder uredet flere alternativ i perioden og endt opp med et 
vedtak på å leie 560 m2 av Gaus Invest ved Inderøy slakteri. Dette ser styret og ansatte på som 
en god løsning både på kort og lang sikt.

I vår prosess som førte fram til dette valget har vi prøvd en utvidelse i de lokalene vi leier i dag 
men et tilbygg mellom Hastadgården og Jostu. Det ble ikke oppnådd enighet med eier av 
bygningene om en slik løsning.

Vi har også utredet Postens gamle lokaler med et tilbygg. Dette ble avvist av styret på grunn av 
for høye leiekostnader.

Vi har også vært innom Prixbygget og hatt diskusjoner med både NAAK og Inderøy kommune. 
Dette la vi på is på grunn av signaler fra NAAK om at de trengte det meste av bygget, og at 
eventuelt Lysverkstedet kunne sees som en naturlig del av denne konstellasjonen. Når der 
gjelder Prixbygget har Flyndra as sagt at vi er villing til å bidra i en fremtidig utvikling av 
innholdet.

Bedriften har også vurdert å bygge nytt bygg for avdeling Straumen, men dette ble avist på 
grunn av kostnader.

Styret vedtok tidlig 08 og forlenger kontrakten med Hastad i tom 011010. 

Avdeling Straumen
Innholdet i en ny sammenslått enhet er en samling av følgende aktiviteter. 

• Jostu
• Lysverksted
• Marens bakeri
• Internettkafeen
• Kurs/møtelokaler
• Vaskeavdeling 
• Administrasjon 
• Transportavdeling 
• Kantine. 
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Nytt leieforhold avdeling Straumen 
Daglig leder har sammen med Gaus Invest utarbeidet forslag til leieavtale for avdelig Straumen, 
som vil dekke vårt behov for nye lokaler i lang tid. Leieprisen på lokalene er forhandlet fram i 
møter mellom partene. Styret hadde satt som ramme en leiepris pr. år på kr 460 000 – 490 000. 
Resultatet av forhandlingene ble en leiepris på kr. 460 000 pr. år, og en løpetid på 15 år. I tillegg 
til dette har Flyndra as tatt det økonomiske ansvaret med å restaurere andre etasje med egne 
ansatte. Dette er kostnadsberegnet til ca kr. 200 000.00

Kjell Gulstad
Daglig leder
Flyndra as
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vEkstbEdrift

1 1 SEPT.2009

Inderøy kommune
Rådmannen
7670 Inderøy

Vedr. finansiering av omstrukturering av drift

Flyndra as vil med dette meddele Inderøy kommune om at bedriften ser et behov for tilførsel
av kapital i form av utvidelse av aksjekapital og garanti for lån. Deler av lånet det søkes
garanti for vil avløse tidligere gitte garantier på lån fra Inderøy kommune.

Styret har i møte 20. august 2009 gjort følgende vedtak:
• Flyndra as ber Inderøy kommune om en aksjeutvidelse på kr. 600 000.00
• Bedriften ber videre om en kommunal garanti for et investeringslån på

kr. 1 700 000.00. Dette skal dekke løpende lån og det meste av nye investeringer i
forbindelse med omstruktureringen av avdelingen i Straumen

Videre informer Flyndra as eier om at bedriften vil søke NAV om et omstruktureringstilskudd
i størrelsesorden 30 % av økt aksjekapital. som er med i dekningen av investeringene ved
omstruktureringen av bedriften.

For Flyndra as
;

I( 1

Leif jul ad Kj 11 Gulstad
Styreleder Daglig leder

Vedlegg: Budsjett for 2010
Investeringsplan

II

Inderøy, 07.09.2009

Sundsøya 4 7670 Inderøy Telefon 92 69 39 50 Fax 74 15 37 28 www.flyndra.no Foretaksreg. NO 985 511 691 mva.

Side 52



Investeringsplan for Flyndra AS 2009 / 2010

Kalkyler flytting avdeling Straumen
Marens bakeri og EA
Tekst budsjetert utgifter sammendrag
arbeidsbord med sveiv 60 000,00
kjølerom kompl. 90 000,00
kaffemaskin 40 000,00
kaffekvern 25 000,00
fryseskap 15 000,00
kjøledisk kafe 50 000,00
innredning kafe 40 000,00
kjølerenne kafe 11 000,00
kjevlemaskin 30 000,00
baketraller 11 000,00
konditorovn for kakesteking 30 000,00
stekeplate 10 000,00
stekeplate (induksjon) 40 000,00
kokekrakk 10 000,00
mikser eltemaskin 30 liter 50 000,00
melbinge 125 I 5 000,00
melbinger 102 I 5 000,00
mikser eltemaskin 30 liter 60 000,00
bolledeler 50 000,00
skjæremaskin 40 000,00
vaskemaskin 15 000,00
tørketrommel 12 000,00
innredning vaskerom 10 000,00
vasketilbehør vaskerom 12 000,00
oppvaskmaskin 45 000,00
benker til oppvaskmaskina 15 000,00
forspyledusj 3 000,00
innredning lager 10 000,00
belysn ing 10 000,00
diverse utstyr, vask, 15 000,00
Grandervann instalasjon 15 000,00
ventilatorer 45 000,00

Sum 879 000,00 879 000,00

Jostu og lysverksted
Tekst budsjetert utgifter
butikkinnredning 30 000,00
arbeidsbord hev/senk 10 000,00
hev/senk kassebord 15 000,00
omgjøring lysdyppemaskin 60 000,00
diverse bord og stoler 20 000,00
belysn ing 15 000,00
garderobe skap/benker 15 000,00
garderobe skap/benker 30 000,00
peis i gang 35 000,00
ventilatorer 15 000,00
innredning lager 10 000,00
kantineinnredning 40 000,00
diverse utstyr, vask, 15 000,00

II111IIII
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prøverom 5 000,00

Sum 315000,00 315000,00

Andre etg. adm kurs kant.
Tekst
varmepumper
riving vegger
maling vegger
tømrerarbeid vegger
gulvbelegg
kontorplasser
terapistol
fargekar
møbler kursrom
pc kursrom
annet utstyr kursrom

Sum

Sundsøya
lastebil 3500 kg brukt
liten buss, brukt
traktor, brukt

totalt investeringsbehov

lån
økt aksjekapital
omstruktureringstilskudd NAV
avsetninger budsjett 2010

innfrielse av eksist. Lån

styrkning av egenkapital

budsjetert utgifter
38 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
60 000,00
35 000,00
30 000,00
50 000,00
80 000,00
20 000,00

378000,00

250 000,00
150 000,00
150 000,00

550 000,00

2

1

3

378000,00

550 000,00

122 000,00

700 000,00
600 000,00
200 000,00
600 000,00

100 000,00

490 000,00

488 000,00
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1375-6
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 76/09 21.10.2009

Klokkarstu - fremtidig bruk og leiebetingelser.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Klokkarstu annonseres ledig i markedet for leie – eventuelt salg - fra 01.10.2010 når kontrakt med 
nåværende leietaker går ut.

2. Det stilles som betingelse at Klokkarstu bevares på nåværende tomt.

Bakgrunn

Saken gjelder spørsmålet om fremtidig bruk av Klokkarstu herunder spørsmålet om håndtering av 
eventuell videre utleie.  

Kortsiktig er saken utløst av nåværende leietakers ønske om avklaring av fremtidige leiebetingelser. I 
saken er gjort en mer strategisk vurdering av fremtidig bruk/bevaring av Klokkarstu.

Formannskapet fikk seg opprinnelig forelagt en sak i møte den 28.01.09 hvor det ble gjort enstemmig 
vedtak om å utsette  saken.  Formannskapet har vært orientert om forsinkelser i  utredningsarbeidet.

Saken fremmes på nytt med endret innstilling og saksfremlegg.

Klokkarstu – status

Klokkarstu er en kommunalt eid bygning som siden 1999 har vært utleid. Klokkarstu er i vedtatt 
reguleringsplan for Straumen sentrum, Øvergata, avsatt til kombinert formål(Forretning/kontor).

Lokalene forutsettes benyttet til næring/kulturformål, hvor det er muligheter for utstilling og 
salg/produksjon av håndverksprodukter. Maksimal leieperiode er i utgangspunktet 3 år.
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Gjeldende leieavtale med Edel Bø som p.t. driver klesbutikk i lokalene, utgår 30.09.10.  Den er fornyet 
årlig slik at virksomheten til nå har hatt tilhold i lokalene i betydelig lengre tid enn hva som følger av 
retningslinjene.  Månedlig leiesum er ikke regulert og er p.t. på  kr. 459,- pr. måned. Formannskapet har 
vært orientert om hvordan leiekontrakten har vært håndtert.

Nåværende leietaker har uttrykt ønske om å kunne videreføre leieforholdet og med mer langsiktige 
leiekontrakter.  Leietaker har gitt uttrykk for at virksomheten har begrensede muligheter for å betjene 
en vesentlig høyere husleie enn i dag. Leietaker har i flere brev til kommunen bedt om en avklaring av 
fremtidige rammebetingelser.

Klokkarstu - Overordnet tilstandsvurdering.

Det var behov for å gjøre en videre utredning av Klokkarstus tekniske beskaffenhet før en endelig 
behandling.  Det foreligger en slik utredning og ekstern konsulents konklusjon refereres:

Klokkarstu er en bygning fra 1700-tallet, på 1 ½ etasje, delvis med jordkjeller, delvis kjellerløs.  Deler av 
bygget er en tømmerkasse, men resten av bygget består for en stor del av meget spinkle og enkelt 
oppsatte konstruksjoner.  Det kan ikke utelukkes råteskader på gulvkonstruksjon, svillstokk i 
tømmerkasse, etc., men det er ikke gjort registreringer som gir grunn til mistanke om omfattende 
skader.  En totalrenovering av bygget vil kreve utskifting av store deler av hovedkonstruksjonene, i den 
grad at lite vil bli igjen av det opprinnelige bygget.  Her foreslås derfor at bygget i hovedsak får ”stå i 
fred”, men at det gjøres en del enkle tiltak som bidrar til et varmere bygg vinters tid, og vedlikeholdte 
overflater.  For detaljer vises til tilstandsrapport, her nevnes isolering av etasjeskiller mellom 1. og 2. 
etasje, skifte av ytterdør, montering av varmekilde som vedovn og/eller varmepumpe, samt maling av 
vinduer utvendig kledning, og fjerning av mose på tekking.
Kostnadene med nevnte tiltak nevnte i tilstandsrapport, er beregnet til ca. kr 200.000,- inkl.mva.

Klokkarstu – skisse til vurdering av kostnader ved bevaring.

Dette utgangspunktet presiseres også for å tydeliggjøre at det har en sannsynlig kostnad og bevare 
Klokkarstu. Skjønnsmessig og ytterst tentativt vil rådmannen anta at en beslutning om å verne og 
bevare Klokkarstu på nåværende tomt representerer en kostnad i størrelsesorden  1 mill. kroner (+/-)og 
hvor følgende hovedelementer  inngår i en mulig kalkyle – og med ytterst tentative størrelser: (5% 
diskonteringsrente forsøksvis)

Nåverdien av fremtidige vedlikeholds-/opprustningsomkostninger kr. 1.000.000,-
Tomteverdien kr.     500.000,-
-Saneringskostnader kr.     150.000,-
- Netto utleiepotensiale – 2000,- pr måned: (dagens standard) kr.     500.000,-
Antatt kostnad ved å bevare hvor Klokkarstu er i dag: kr.    850.000,-

Om disse forutsetningen anses rimelige, vil det kreve en utleiepris over tid på kr. 5400,- pr. måned for å 
forsvare bevaring uten at det belaster kommunens regnskaper. Det er rimelig stor avstand mellom 
dette tallet og dagens husleie på kr. 439,- og en betydelig avstand til en husleie som –med dagens 
bygningskvalitet – kanskje kan forsvares.

Klokkarstu som ”rugekasse” for kunstnere og håndverkere i Inderøy.

Det har vært forutsetningen at Klokkarstu primært skulle tilbys personer/selskaper med engasjement 
innenfor kunst og håndverkt og da som en form for oppstartshjelp. Den lave husleien som opprinnelig 
ble satt hadde dette som utgangspunkt.

Denne intensjonen har vist seg vanskelig og realisere og kan skyldes at byggets beskaffenhet begrenser 
mulighetene. 
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Klokkarstu har nå i flere år vært leid ut til Edel Bøe som har drevet klesbutikk med spesiell profil og som 
har bidratt til et variert handelsmiljø i Straumen sentrum. Kontrakten har de to siste år vært forlenget 
årlig. Rådmannen har forståelse for ønsket og nødvendigheten av en mer langsiktig avklaring.

Kommunen er kjent med at det er flere aktører, også frivillige, som kan være interesserte i å leie 
Klokkarstu – i alle fall til den leiepris som gjelder p.t.

Leieprisen

Leiepris for Klokkarstu er i dag kr.439,- pr./mnd, totalt kr.5268,- pr.år. Denne har i praksis ikke vært 
regulert på mange 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. 

Vurdering

Det må innledningsvis presiseres at saken – selv om den delvis utløses av nåværende leietakers 
krav/ønske om å få avklart videre rammebetingelser – må ta et noe mer langsiktig perspektiv.

Klokkarstu er et begrep og representerer en vesentlig del av Straumens og dermed Inderøys historie. 
Bygget har p.t. ikke formell vernestatus. Kommunen har i siste revisjon av reguleringsplanen valgt ikke å 
beslutte vern.

Noen hovedforutsetninger.

Rådmannen legger likevel til grunn for sin innstilling følgende – og bygger på tidligere politiske føringer 
og vedtak :

1. Klokkarstu oppfattes som et bygg som må taes vare på ut fra byggets betydning for Straumens 
– og dermed Inderøys - profil/identitet.

2. Klokkarstu bør taes vare på hvor det i dag er lokalisert – dvs. bygget bør ikke flyttes.

Det er nødvendig og ta grep for å sikte at Klokkarstu kan taes vare på over tid – og på den aktuelle 
tomta - uten at kommunen pådrar vesentlige kostnader. 

Situasjonen i dag er ikke bærekraftig i forhold til en eventuell målsetting om å bevare Klokkarstu på 
nåværende tomt. Bygget må opprustes og leiebetingelser endres slik at en forsvarlig langsiktig økonomi 
kan reetableres.

Det synes åpenbart at den aktiviteten som i dag er i bygget – og denne vurdering bygger på nåværende 
leietakers eget utsagn – ikke kan betjene et langsiktig leienivå som kan sikre byggets fremtid. 
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Vi må videre være oppmerksom på at nåværende husleie – selv om det er husleie for gamle og 
uhensiktsmessige lokaler – muligens kan fremstå/oppfattes som subsidering av næringsvirksomhet og/ 
eller forferdeling av enkeltnæringsdrivende. Dette har kommunen formelt ikke anledning til.

Av formelle grunner vil det derfor være korrekt og basere beslutning om videreføring av utleie på 
konkurranse.

Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen snarlig går ut med en ny åpen forespørsel i markedet om leie 
med virkning fra 01.10.2010 og hvor målsettingen er å sikre Klokkarstubygget slik det i dag fysisk 
fremstår, men hvor det ikke stilles obligatoriske krav til innhold.

Rådmannen å anse det formålstjenlig at kommunen også tester ut interessen i markedet for å kjøpe 
Klokkarstu – på vilkår som gjør at man kan være sikker på at Klokkarstu kan bevares like godt som 
kommunen selv kan bevare bygget. Jeg minner i den forbindelse om kommunens begrensede økonomi
og behov for å redusere vedlikeholdsforpliktelser hvor det er mulig!

Det presiseres at dette opplegget gir nåværende leietaker avklaring og muligheter for – på linje med 
andre – å konkurrere om en framtidig leiekontrakt eller eventuelt kjøp.

Rådmannen finner det naturlig og nevne en mulig anvendelse av Klokkarstu som på lengre sikt kunne 
understøtte en profil og identitet som Straumen/Inderøy har og forsøker å forsterke –
kultur/kunstkommune. Det mest kraftfulle bidraget til profilering og omdømmebygging i så måte kan 
kanskje være å satse på en ombygging av Klokkarstu til ”kunstnerbolig”- for utleie. 

Rådmannen relanserer/nevner ideen men foreslår ikke videre oppfølgning i denne omgang. Dersom 
besluttende organer er villig til å bruke over tid inntil 1 mill. kroner (netto) – jfr. tidligere illustrativt 
regnestykke - på og ivareta Klokkarstu slik som det fremstår i dag, bør dette alternativet seriøst 
vurderes. 

Konklusjon

Klokkarstu annonseres ledig for utleie eller salg til - primært - nærings/kulturformål innen 01.10.2010 
når avtale med nåværende leietaker utgår.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1114-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 77/09 21.10.2009

Samarbeidsavtale innkjøp -  INVEST

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Samarbeidsavtale om innkjøp mellom Steinkjer kommune , Inderøy kommune og  Verran 
kommune godkjennes. 

2. Ordningen underlegges en felles evaluering innen utgangen av 2011. (2 år fra iverksettingsdato)

3. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2010.

4. Det forutsettes at samarbeidet vektlegger leverandørutvikling. 

Vedlegg

1 Rapport fra INVEST-arbeidsgruppe for innkjøp

2 Samarbeidsavtale mellom Steinkjer, Inderøy og Verran kommuner

3 Vare-tjenestegrupper 18.06.09
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Bakgrunn

INVEST  har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede innkjøpsordningen for INVEST-kommunene. 
Gruppen har bestått av:

• Elise Dahl, Verran kommune
• Andreas Farbu, Inderøy kommune
• Birger Asphaug, Steinkjer kommune.

Mandat var å vurdere 
• alternative innkjøpsstrategier og samarbeidsaktører
• rutiner knyttet til anbudsforespørsler
• vurdering av å innføre e-handelsløsning

Dagens ordninger er kartlagt, og det er foretatt en vurdering av vare- og tjenestegrupper utfra 
hvilken ordning som synes mest hensiktsmessig. 

Det tilrås etablert et samarbeidsopplegg omfattende følgende områder og retningslinjer :

Det etableres et formelt samarbeid på innkjøpsområdet i INVEST basert på en avtale
der Inderøy og Verran kommuner kjøper tjenester fra Steinkjer kommune. Ordningen
etableres snarest.

• INVEST-samarbeidet omfatter gjennomføring av anbudsprosesser og inngåelse av
rammeavtaler for nærmere bestemte varer og tjenester samt kompetanseoppbygging.

• Innkjøpssamarbeidet med Frostatingskommunene videreføres for aktuelle
varegrupper. 

• Det åpnes for faglig samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

• Det avsettes ressurser til å etablere e-handelsløsninger, og det opprettes egen
prosjektgruppe for utarbeidelse av forprosjekt og hovedprosjekt.

• Det etableres et "ekstranett" om anbud/innkjøp i INVEST-kommunene der relevant
informasjon legges ut.

Det anslås kalkulatorisk at innkjøpssamarbeidet utgjør en samlet kostnad på kr.  250.000,- pr. 
år.

Det tilrås at kostnadene fordeles etter prinsippet om 20% fast og 80% etter innbyggertall – se 
alternative modeller i vedlegg. Dette utgjør kr. 56116,- for Inderøy kommune. I praksis 
fremstår dette som kjøp av tjenester fra Steinkjer kommune.

Politisk styringsgruppe for Investsamarbeidet har, har på grunnlag av innstilling fra den 
administrative styringsgruppen,  tilrådd at saken taes opp til behandling i den enkelte 
kommune på grunnlag av et felles saksframlegg basert på hovedlinjene i innstillingen fra 
arbeidsgruppen. Politisk styringsgruppe anfører at samarbeidet må vektlegge 
leverandørutvikling.
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Vurdering

Det er allerede iverksatt et nært samarbeid på innkjøpsområdet innenfor Invest.

Inderøy kommune har i lengre tid benyttet seg av Steinkjer kommunes innkjøpskompetanse i 
så vel generelle som spesielle innkjøpsutredninger. Det inngås stadig nye ”felles” 
innkjøpsavtaler.

Det er behov for å styrke dette samarbeidet og formalisere dette.  Samarbeidsavtalen legger 
opp til det.  

Med det krav til kompetanse og kompliserte regelverk som gjelder innenfor dette området,  er 
alternativet for Inderøy kommune og bygge opp ytterligere kompetanse og kapasitet i egen 
regi – alternativt kjøpe tjenester fra andre som f.eks Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Når det gjelder egenregi anser rådmannen at det er både økonomisk rasjonelt og nødvendig av 
kompetansehensyn og etablere et samarbeide på dette området. For en mindre kommune er 
det dyrt og etablere en ”bærekraftig” spisskompetanse på området – herunder en 
spisskompetanse som kan dra nødvendig utviklingsarbeide på området. (eks. e-handel mv.)

Arbeidsgruppen viser til mulighetene for å tiltre Nord-Trøndelag fylkeskommunes 
innkjøpsordning og til omtrent samme kostnad. ( for Inderøys del til en kostnad på kr. 48000,-
eller ca kr. 8000,- lavere enn Invest opplegget.) NTFKs samarbeid med et antall kommuner har i 
praksis det samme innholdet som det foreslåtte Invest-samarbeidet. 

Rådmannen anser at det ikke er avgjørende forskjeller i nytte/kostnadsforholdet mellom de to 
samarbeidsordningene. Når rådmannen vil tilrå et Investsamarbeide på innkjøpsområdet er 
det ut fra følgende hensyn:

1. Når Inderøy kommune har valgt Invest som primært samarbeidsområde, er det naturlig 
å prioritere Invest når nye samarbeidsordninger etableres.  Det virker rett og slett 
administrativt forenklende.

2. Det er etablert et godt nettverkssamarbeide allerede og vi har gode erfaringer med 
denne samarbeidslinjen. Det virker derfor fornuftig/enklest å forfølge denne 
samarbeidslinjen videre.

Samarbeidsavtalen er oppsigelig med varslings frist på 1,5 år og det forutsettes gjennomført en 
felles evaluering etter to år.

Konklusjon

Utkast til samarbeidsavtale innenfor Invest om innkjøp tilrås godkjent.
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1. Bakgrunn

INVEST-prosjektet har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede innkjøpsordningen for INVEST-

kommunene. Gruppen har bestått av Elise Dahl - Verran kommune, Andreas Farbu - Inderøy

kommune og Birger Asphaug - Steinkjer kommune.

Mandat:

Prosjektrapporten skal inneholde:

• Vurdering av alternative innkjøpsstrategier og samarbeidsaktører
o Hva skal det samarbeides om på innkjøp

• Områder/avtaler
• Målsetting for samarbeidet

o Altuelle samarbeidsaktører
• Videreføring av samarbeidet med Frostatingskommunene
• Herunder Nord-Trøndelag fylkeskommune som har et samarbeid med flere av

Nord-Trønderkommunene og andre fylkeskommuner på innkjøp
• andre

o Gevinster og kostnader ved ulike alternativer
• Rutiner knyttet til egne anbudsforespørsler, herunder bruk av opsjoner for andre kommuner
• Vurdering av å innføre e-handel knyttet opp mot e-handel.no (Markedsplassen).

2. Dagens ordninger

1111111111111111111111111111111
Rapport fra INVEST-arbeidsgruppe for

INNKJØP

Inderøy, Verran og Steinkjer kommune foretar anskaffelser på følgende måte:

A. Frostatingavtaler; f. eks:

telefoni, fyringsolje, medisinske forbruksvarer, kontorrekvisita, lysartikler

B. INVESTavtaler; f. eks:

-

Skolebøker, møbler, laboratorietjenester, dataprogramvarer, matvarer

C. Egne kommunale avtaler

Det er Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser som er styrende for kommunale

anskaffelser. Dette lovverket blir derved både direkte og indirekte førende for kommunale

innkjøpsstrategier.
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Steinkjer kommune har vedtatt egne retningslinjer for anskaffelser. Det særegne for

Steinkjer er at alle anskaffelser over kr. 100.000 skal framlegges for en administrativ

anbudsnemnd. Nemnda består av 4 avdelingsledere. Det er avdelingsledere som fremmer

saker for nemnda.

Inderøy har innkjøpsreglement som en del av økonomireglementet, mens Verran ikke har

utarbeidet innkjøpsreglement eller skriftlige retningslinjer for innkjøp.

Steink.er kommune har en egen stilling som innkjøpsleder. Det er rådmannen som

organiserer sitt innkjøpsansvar gjennom innkjøpsleder. Innkjøpsleders arbeidsoppgave er:

• holde oversikt over innkjøpsvirksomheten i kommunen
• sørge for at kommunen overholder nasjonale og internasjonale regler ved anskaffelsen
• ha det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp
• ha ansvar for at kommunen har en innkjøpshåndbok
• sørge for distribusjon av avtaler og bruk av avtalene
• initiere opprettelse av brukergrupper for større innkjøp
• utarbeide anbudsmateriale som ligger til anbudsnemndas ansvarsområde evt i

samarbeid med brukergrupper
• analysere innkomne anbud/tilbud, fremme innstilling overfor anbudsnemnda
• være sekretær for anbudsnemnda

I samband med forberedelsene av rammeavtaler og ved enkelte større innkjøp opprettes det

brukergrupper for de ulike varegruppene. Aktuelle brukergrupper vil være innenfor

varegruppene: matvarer, medisinske forbruksvarer, kontorrekvisita, rengjøringsmidler mv.

Brukergruppens ansvar:

- Være bindeleddet mellom innkjøpsleder og bestillere
- Utarbeide kravspesifikasjoner ved anbudsinnbydelser deriblant:
- hvilke produkter trenger vi
- sette kvalitet på produktene
- sette krav til leverandøren.
- Delta i arbeidet med å strukturere og koordinere innkjøpene i kommunen

Den enkelte bestillers oppgave:

- bestille varer
- ha oversikt over hvilke avtaler kommunen har og handle i henhold til disse
- handle i samsvar med innkjøpsinstruksen og innkjøpshåndboka
- melde evt gode eller dårlige erfaringer med kommunens leverandører inn til

innkjøpsleder

Inderøy kommune har en delstilling med innkjøp som eget ansvars-/fagområde, mens
Verran ikke har stilling for tilsvarende oppgave. I Verran  har hver enkelt driftsleder
ansvar for innkjøp til den daglige drift på sin driftsenhet
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Alle kommunene har oversikt over gjeldende innkjøpsavtaler.

Kommunene benytter seg av eksterne konsulenter ved større utbyggingsprosjekt. Imidlertid

er det ikke tradisjon å benytte seg av meglere for kjøp av forsikringer og energi.

3. Målsetting for samarbeidet

Arbeidsgruppen foreslår følgende målsettinger for innkjøpsområdet i INVEST-kommunene:

• Anskaffelsesfunksjonen skal være kjennetegnet av profesjonelle holdninger, høy kompetanse

og fokus på likebehandling og etikk

• Det skal arbeides tverrfaglig og systematisk på alle nivåer i en innkjøpsprosess, og en skal ha

gode prosedyrer for oppfølging av leverandører
• Ved samhandling, effektiv organisering og utarbeidelse av innkjøpsverktøy skal innkjøpsfaget

ha sterk ledelsesforankring

• Gjennom målrettet satsing skal det iverksettes eHandel og elektronisk samhandling
• Gjennom interkommunalt samarbeid skal man oppnå en effektiv anskaffelsesfunksjon og

gode innkjøpsavtaler

4. Samarbeidsområder

Arbeidsgruppen foreslår at det samarbeides på følgende områder:

• Anskaffelsesprosess og inngåelse av rammeavtaler for nærmere bestemte varer og tjenester

• Faglig samarbeid og kompetanseoppbygging omkring innkjøpsfunksjonen

• Innføring av eHandel

Som vedlegg 1 følger en oversikt over aktuelle varer og tjenester.

5. Alternative samarbeidsaktører

A. Hver kommune sørger selv for alle sine innkjøpsavtaler

Fordeler: Hver kommune får styre sine innkjøpsprosesser og selv avgjøre avtalepartnere
Ulemper: Administrativ kostbar løsning. Må bruke mer av egne ressurser på innkjøpsområdet.

Må påregne dårligere innkjøpsavtaler og betingelser enn ved samarbeid med andre
kommuner.

B. Innkjøpssamarbeid INVEST

Fordeler: Samordne innkjøpsprosedyrene. Sikre prosesser. Bedre innkjøpsavtaler og betingelser.
Alle kommunene kan delta i innkjøpsprosessen gjennom brukergrupper og dermed
sikrer eierforhold til inngåtte avtaler. Rimeligere ordning enn alt. A.
INVEST har allerede etablert samarbeid på mange områder.

Ulemper: Hver kommune får ikke styre sine innkjøpsprosesser og alene avgjøre avtalepartnere
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C. Innkjøpssamarbeid FROSTATING (Midt-Trøndelagskommunene)

Fordeler: Samordne innkjøpsprosedyrene. Sikre prosesser. Bedre innkjøpsavtaler og betingelser.
Alle kommunene kan delta i innkjøpsprosessen gjennom brukergrupper og dermed
sikrer eierforhold til inngåtte avtaler. Rimeligere ordning enn alt. A.
Flere kommuner gir større kundegrunnlag med mulighet for bedre avtaler.

Ulemper: Hver kommune får ikke styre sine innkjøpsprosesser og alene avgjøre avtalepartnere.
Mange kommuner å administrere og samordne. Ikke alle varegrupper egner seg for
felles avtaler for så mange kommuner.

D. Innkjøpssamarbeider med fylkeskommunen

Fordeler: Samordne innkjøpsprosedyrene. Sikre prosesser. Gode innkjøpsavtaler og betingelser.
Brukerne deltar i innkjøpsprosessen.

Ulemper: Hver kommune får ikke styre sine innkjøpsprosesser og alene avgjøre avtalepartnere.
Må delta i alt eller ingenting av innkjøpssamarbeidet. Kan ikke fortsette samarbeid
med Frostating eller INVEST. Sentraliserer innkjøpsavtaler som på sikt vil kunne
medføre at markedet eller konkurransen mellom leverandører reduseres — kan bli få
leverandør til det offentlige i fylket.

Frostatingssamarbeidet

Regionsamarbeidet i Frostating ble endret i 2008. Det oppsto dermed usikkerhet m.h.t.

videre innkjøpssamarbeid. I møte den 21.10.08 med deltakere fra de aktuelle kommunene

ble det konkludert med følgende:

Innkjøpssamarbeidet fortsetter både på det innkjøpsfaglige og på en de/felles anbud

der dette er formålstjenlig for kommunene. Birger Asphaug, Steinkjer kommune,

ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Innkjøpsfaglig bistand og samarbeid mellom NTFK og kommuner Nord-Trøndelag startet i 2001 og

omfatter nå 16 kommuner. I 2009 er det også inngått avtale om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid

med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Følgende inngår i innkjøpsfaglig bistand og samarbeid med NTFK:

• Tilgang til NTFK's rammeavtaler: (Rammeavtaler inngått for NTFK og kommunene,
rammeavtaler inngått i samarbeid med 5 fylkeskommuner, rammeavtaler inngått i samarbeid
med 1 fylkeskommune, rammeavtaler inngått kun for kommunene)

• Opplæring, rådgiving, veiledning i offentlige anskaffelser
• Innkjøpsfaglig bistand og rådgiving i enkeltkjøp
• Tilgang til databasen "Innkjøpssamarbeid i Nord-Trøndelag"
• Leverandørutvikling gjennom kommunikasjon, konkurranse og samarbeid
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• Bistand i håndtering av KOFA-saker

NTFK's tilbud om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid er å anse som en pakke som det ikke er

hensiktsmessig å dele opp. Det vil kreve for store ressurser å følge opp hvis samarbeidspartnere bare
skal være med på deler av pakken. NTFK og samarbeidende kommuner og virksomheter tilstreber

like avtaler og betingelser der dette er gjennomførbart og ikke påfører enkelte kunder urimelige

kostnader.

NTFK tilbyr innkjøpsfaglig bistand og samarbeid til INVEST-kommunene til følgende priser:

Steinkjer kommune: kr 106.836

Verran kommune: kr 30.932

Inderøy kommune: kr 48.208

Kostnad pr. år pr. kommune er beregnet ut i fra samme nøkkel som for eksisterende 16

samarbeidende kommuner, dvs, et fast grunnbeløp + et kronebeløp pr. innbygger.

Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et formelt innkjøpssamarbeid for INVEST som er basert
på en samarbeidsavtale.

Det anbefales at innkjøpssamarbeidet med Frostating (Midt-Trøndelags-kommunene) videreføres
for aktuelle varegrupper. Steinkjer kommune foreslås som sekretariat.

Det åpnes for innkjøpsfaglig samarbeid med fylkeskommunen.

Vedlegg 1 viser aktuell innkjøpsordning for ulike varegrupper.

6. Kostnader

Regelverket for offentlige anskaffelser er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Regelverket er blitt meget omfattende og regel- og prosedyrestyrt. I følge den nye St.meldingen nr
36 (2008-2009) skal kommunen få ytterligere ansvar ved at kommunene skal være en krevende og
konstruktiv innkjøper og legge spesielt vekt på: innovasjon, etikk, miljø og livsløpsstandarder.

Regelverket er et prosessuelt rammeverk med følgende formål: Sikre konkurranse og åpenhet, men
også andre samfunnshensyn som: miljø, universell utforming og forhindre sosial dumping. I tillegg

satser departementet på at alle kommunene skal innføre eHandel.

Hvis kommunene ikke gjennomfører anskaffelser etter regelverket — uten konkurranse — kan nå KOFA

ilegge en kommune en bot opptil 15 % av anskaffelsessummen.

Ovennevnte momenter tilsier at kommunene må ha personell og kompetanse for å ivareta

innkjøpsfunksjonen. Dette vil medføre kostnader enten kommunene utfører alt i egen regi eller

inngår i en eller annen form for interkommunalt samarbeid.
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Frostatingssamarbeidet:

Kostnadene med innkjøpssamarbeidet i Frostating var i 2007 beregnet til kr 200.000 som ble

fordelt på de 8 deltakende kommunene. For 2008 ble det ikke fordelt kostnader for dette
samarbeidet. Det ble heller ikke inngått nye innkjøpsavtaler, men noen av gjeldende avtaler
ble forlenget.

Arbeidsmengden og kostnadene vil variere fra år til år avhengig av omfanget av

anbudsprosesser som skal gjennomføres. Vi antar at de øvrige kommunene vil ha et ord med

i laget når det gjelder kostnadsfordeling. Som en illustrasjon på mulige kostnader per

kommune tar vi utgangspunkt i en årlig kostnad på kr 200.000, og kostnadsfordeling etter
innbyggertall. Da får man følgende fordeling:

Arbeidsgruppen anbefaler at kostnadene ved innkjøpssamarbeidet med Frostatings-

kommunene fordeles etter innbyggertall, og at kommunen som har sekretariatet,

fakturerer de andre kommunene. Kostnadene må hvert år beregnes ut ifra

arbeidsmengden.

INVEST-samarbeidet:

Inderøy og Verran kommuner har hittil ikke betalt noe for innkjøpssamarbeidet i regi av

INVESTsom er utført av Steinkjer kommune.

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en samarbeidsavtale som innebærer at Inderøy

og Verran betaler for tjenester de kjøper fra Steinkjer kommune.

Det anslås at arbeidets omfang tilsvarer omkring et halvt årsverk. Det er mange måter å
fordele kostnadene på. Her settes det opp noen alternativer som alle i større eller mindre

grad tar hensyn til folketallet i kommunene. I eksemplene bruker vi en kostnad på kr

250.000. Det forutsettes at de faktiske kostnadene beregnes nærmere.
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Alt. 1: Utgiftsfordeling etter folketall

Alt. 2: 10 % etter like deler + 90 % etter folketall (Brukes av Inn-Trøndelag skatteoppkr.kontor)

Alt. 3: 20  %  etter like deler + 80 % etter folketall

Alt. 4: Kr 150.000 fordeles likt + 100.000 etter folketall
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Arbeidsgruppen anbefaler at kostnadene ved innkjøpssamarbeidet i INVEST fordeles etter alt. 3:

20 % like deler og 80 % etter folketall.

7. Samarbeidsavtale mellom INVEST-kommunene

Steinkjer kommune har etablert en innkjøpskompetanse og -funksjon som vil være naturlig

utgangspunktet for en ny samarbeidsavtale mellom kommunene.

Vedlegg 2 inneholder et avtaleutkast basert på at Inderøy og Verran kommune kjøper tjenester av

Steinkjer kommune.

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en samarbeidsavtale som inneholder følgende

hovedelementer:

• Steinkjer kommune inngår rammeavtaler på vegne av INVEST-kommunene og administrerer

disse avtalene.

• Inderøy kommune og Verran kommune avgjør selv hvilke rammeavtaler de vil slutte seg til.

• Alle kommunene deltar i anbudsprosessen gjennom brukergrupper.

• Det oppnevnes en kontaktperson i h.h.v. Inderøy og Verran som er bindeledd mot Steinkjer

kommune i innkjøpssaker.

• Steinkjer kommune bistår Inderøy og Verran med rådgiving og kompetanseheving vedr.

innkjøp.

• Steinkjer kommunes arbeidsmengde i forbindelse men innkjøpssamarbeidet anslås til ca 0,5

årsverk. Kostnadene til dette fordeles på de tre kommunene.

8. E-handel

I Stortingsmelding nr 36 (2008-2009) konkluderes det med at det skal arbeides mer for å øke bruken

av elektroniske løsninger ved offentlige innkjøp. Bruk av elektroniske løsninger gir bedre, enklere og

sikrere innkjøp. Regjeringen tar sikte på å sikre et bredt tilbud av elektroniske løsninger som dekker

hele innkjøpsprosessen fra konkurransegjennomføring til ordrehåndtering, faktura og betaling.

Regjeringen vil videreutvikle løsningene på Ehandel.no og Doffin. Det vil bli innført et felles

standardformast for elektronisk faktura.

Steinkjer kommune deltok på Ehandel.no i samband med DDT-prosjektet ( Det Digitale Trøndelag) og

har derved skaffet seg god erfaring omkring innføring og bruk av ehandel.

Arbeidsgruppen anbefaler at det avsettes ressurser til å etablere e-handelsløsninger i form av e-

handel (e.handel.no) og elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy.

Det bør opprettes en egen prosjektgruppe for utarbeidelse av forprosjekt og hovedprosjekt.
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9. Informasjonstlyt.

• Ved et samarbeid innenfor innkjøp er det viktig at det iverksettes tiltak (etableres systemer)
som sikrer god og nødvendig informasjonsflyt mellom kommunene og internt i hver
kommune.

• For å sikre dette bør det etableres et "ekstranett" hvor all relevant informasjon rundt innkjøp
legges ut.

• I et "ekstranett" kan også annen informasjon innenfor samarbeidsområder i INVEST legges ut.
• INVEST kan gjennom et "ekstranett" sørge for en effektiv intern infonnasjonsflyt som er

brukervennlig og lite ressurskrevende slik at de ansatte selv kan søke informasjon.

10.
•

 Konklusjoner

• Det etableres et formelt samarbeid på innkjøpsområdet i INVEST basert på en avtale

der Inderøy og Verran kommuner kjøper tjenester fra Steinkjer kommune. Ordningen

etableres snarest.

• INVEST-samarbeidet omfatter gjennomføring av anbudsprosesser og inngåelse av

rammeavtaler for nærmere bestemte varer og tjenester samt kompetanse-

oppbygging.

• Innkjøpssamarbeidet med Frostatingskommunene videreføres for aktuelle

varegrupper. Sekretariatsfunksjonen legges til Steinkjer kommune. Kostnadene

fordeles på de deltakende kommunene.

• Det åpnes for faglig samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

• Det avsettes ressurser til å etablere e-handelsløsninger, og det opprettes egen

prosjektgruppe for utarbeidelse av forprosjekt og hovedprosjekt.

• Det etableres et "ekstranett" om anbud/innkjøp i INVEST-kommunene der relevant

informasjon legges ut.

07.07.09

Elise Dahl Andreas Farbu Birger Asphaug

Vedlegg 1: Oversikt over varegrupper og innkjøpsordning.

Vedlegg 2: Forslag til samarbeidsavtale mellom INVEST-kommunene.
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Vedrørende innkjøp av varer og tjenester
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1 PARTENE

Denne samarbeidsavtale (Avtalen) er inngått mellom følgende parter:

i) Steinkjer kommune (SK)
ii) Inderøy kommune (IK)
iii) Verran kommune (VK)

2 AVTALENS OMFANG OG FORMÅL

Avtalen skal regulere et samarbeidsforhold mellom kommunene angående
innkjøp av nærmere definerte varer og tjenester.

Formålet med samarbeidsforholdet er å:

• Sikre at gjeldende regler for offentlige anskaffelser blir overholdt
• Effektivisere anskaffelsesprosessen
• Redusere anskaffelseskostnadene
• Styrke kompetansen om offentlige anskaffelser i kommunene

3 DEFINISJONER

Avtalen:  denne samarbeidsavtale.

Rammeavtale:  en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere
leverandører som har til formål å fastlegge vilkårene for kjøp av varer eller
tjenester i en nærmere tidsavgrenset periode.

Avrop:  bestilling under rammeavtalen.

4 AVTALENS INNHOLD: PARTENES RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

4.1 Inngåelse av rammeavtaler

SK skal inngå rammeavtaler på vegne av samarbeidskommune. SK skal gi
IK og VK mulighet til å tiltre alle rammeavtaler som SK inngår.

Selv om SK vedtar avtaleinngåelse, skal IK og VK undertegne egne
likelydende avtaler med den valgte leverandør for hver enkelt
rammeavtale de ønsker å forplikte seg til.
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4.2 Administrasjon

SK skal administrere den enkelte rammeavtale som IK og VK har tiltrådt.
Dette innebærer bl.a. at SK har fullmakt til å ta alle de avgjørelser i det
avtalerettslige forholdet til leverandøren som ikke konkret gjelder det
enkelte avrop som IK og VK foretar. Eksempler på slike avgjørelser er:
prisjusteringer, utløsning av opsjoner, og terminering av kontrakten p.g.a.
mislighold fra leverandøren.

4.3 Andre ytelser

SK skal uten ekstra vederlag gi rådgivning i innkjøpsfaglige
problemstillinger av mindre omfang. Ved større oppdrag avtaler partene
prisen for hvert enkelt tilfelle.

SK skal også tilby kompetanseheving innen anskaffelser i form av kurs og
seminarer til IK og VK til samme betingelser som SK sine egne ansatte.

4.4 Ansvar

SK er ansvarlig for at rammeavtalene inngås i henhold til det regelverk for
offentlige anskaffelser som er gjeldende til enhver tid. Alle krav eller
søksmål som gjelder SK sin håndtering av anskaffelsesprosessen i
forbindelse med inngåelse av rammeavtalen og den påfølgende
administrasjonen (se pkt.4.2) av rammeavtalen er SK sitt ansvar.

Ansvaret omfatter ikke det kjøpsrettslige forholdet mellom IK / VK og den
valgte leverandør. SK er således ikke ansvarlig for IK og VK sine
handlinger eller unnlatelser i forhold til den enkelte leverandør.

4.5 Kostnadsfordeling

Kostnadene ved innkjøpssamarbeidet fordeles mellom kommunene slik:
20 % fordeles likt og 80 % fordeles etter folketall.

IK og VK betaler sin andel til SK pr.1 juli i inneværende avtaleår.

5 SAMARBEID

5.1  Kontaktperson

IK og VK skal oppnevne en kontaktperson hver som skal fungere som
bindeledd til SK, og som skal stå for den praktiske gjennomføringen av
samarbeidsforholdet. All informasjon fra SK som vedrører Avtalen vil bli
gitt til kontaktpersonen. Kontaktpersonen har på sin side plikt til å
videreformidle all relevant informasjon videre til de rette
personene/organene.
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5.2 Brukergrupper

IK og VK skal involveres i anskaffelsesprosessene ved at det opprettes en
brukergruppe for hver rammeavtale som skal legges ut på anbud.
Brukergruppene skal ivareta brukerfaglige krav ved inngåelse og
oppfølging av rammeavtalene. Hver kommune velger sin(e)
representant(er) til brukergruppene.

5.3 Informasjon

Alle parter skal informere hverandre uten ugrunnet opphold om forhold
som kan ha betydning for gjennomføringen av denne avtale.

IK og VK har særskilt plikt til å informere SK om estimert produktvolum på
hver enkelt rammeavtale, og sørge for at SK til enhver tid har oppdaterte
adresselister.

SK har særskilt plikt til å informere om alt som har relevans til den enkelte
rammeavtale.

6 MISLIGHOLD AV AVTALEN

6.1 Heving av avtalen

Alle parter kan heve Avtalen dersom det foreligger et vesentlig mislighold
av de forpliktelser som er nevnt i denne avtale, og dersom den
misligholdende part ikke innen rimelig tid har rettet opp det påståtte
mislighold.

6.2 Erstatningskrav

Alle parter har rett til å kreve erstatning for økonomisk tap som følge av
vesentlig mislighold av avtalens forpliktelser.

Hver enkelt kommune er ansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra
leverandør på grunn av at kommunen ikke overholder plikten til å
kontrahere med den valgte leverandør.

7 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALEN

7.1 Endringer

Endringer i denne avtale skal foretas skriftlig og innføres i Endrings-
protokoll til samarbeidsavtalen som skal undertegnes av alle parter.

4
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8 VARIGHET

8.1 Samarbeidsavtalens varighet

Denne Avtalen gjelder fra 01.07.2009 til 31.12.2014.

8.2 Gjensidig oppsigelsesrett

Alle parter har mulighet til å si opp Avtalen. Avtalen kan bare sies opp med
virkning fra neste avtaleår (01.01). Oppsigelsen skal være skriftlig og
leveres de andre parter innen 1. juli i inneværende avtaleår for å være
gyldig.

Dersom IK / VK har bundet seg til å delta i enkelte rammeavtaler som
gjelder ut over tidspunktet for varighet av denne Avtalen, vil disse fortsatt
gjelde til utløpet av den konkrete rammeavtalen som IK / VK har tiltrådt.

Steinkjer kommune

Dato•  

Inderøy kommune Verran kommune

Rådmann Rådmann Rådmann

5
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tv)
cs Vare- tjenestegrupper

18.06 09
-e/tjeneste Dagens ordning Fors1agU ny

Aktuelle innkjopsordning ordning
L=lokalt, I= Invest, F=
Frostatin .

Annonserin
A otekvarer
Arkivska
Arbeidsklær

Steink.er/Verran
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Konsulenttjenester — veg, vann, L L/I
avlø o renovasjon
Kontormøbler
Kontorstoler
Kopieringsmaskiner L L/I

Kontorrekvisita:
Skrivepapir
Penner, blyanter, tusjer
Kontorrekvisita
Fritt skolemateriell
Konvolutter

Datarekvisita
Kopieringspapir m/u/trykk

Laboratorietjenester

Leiebiler

Vare/tjeneste.

Leker (inne) og spill.

Leker (ute)

Lysrør, lyspærer

Malin
Matdistribus.onss stem

,

2

L/I

0 s'on INVEST
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Matvarer:  
Kolonialvarer
Fisk og fiskeprodukter
Egg
Kaker og brødvarer
Poteter og grønnsaker

Kjøtt og kjøttprodukter

Meieriprodukter

Medisinske forbruksvarer
bleie- og bleieprodukter
laboratorieutst r
Miljørettet helsevern

Mobiltelefoner
Papir- og tørkehåndklær
Toalett a ir

•
Renholdsmidler/-utst
Skolebøker
Skolemøbler
Sykehjemssenger

Telefonitrafikk
Toalett a ir
Trelast
Vaskeri tenester
VA/VVS-materiell og gategods

L/I

IIL

L/I
L/1
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Håndverkst'enester:
Blikkensla erarbeider:
Elektroarbeid:
Malerarbeid:
Mur, uss- o flisarbeid
Rørle erarbeid:
Snekkerarbeid:
Ventilas'onsarbeid:
Maskinentre enør:

L/I

4
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1384-4
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 78/09 21.10.2009

Pilotprosjekt - felles nødmeldesentral.  Høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende ”Forslag til fremtidig
organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)”:

Inderøy kommune stiller seg positiv til arbeidet med å etablere felles nødnummer og felles 
nødmeldesentraler som skissert i konklusjonen til den interdepartementale arbeidsgruppen datert 15. 
juni 2009.

1. Inderøy kommune anbefaler valg av modell C, og støtter forslaget om et pilotprosjekt i 
Drammen med en samlokalisering av alle nødetater.

2. Inderøy kommune anbefaler i tillegg et eget pilotprosjekt i Nord-Trøndelag med politisentral i 
Steinkjer, og brann og helse samlokalisert i Namsos. Dette prosjektet vil dermed kunne prøve ut 
den avstandsproblematikk som vil være en av hovedutfordringene i mange regioner ettersom 
politiets operasjonssentraler skal bestå som i dag. En slik pilot vil være helt identisk med den 
anbefalte modell C.

3. Steinkjer har i dag politisentral. Namsos har AMK og nødmeldesentral for brann i 27 kommuner. 
Et pilotprosjekt for samme område kan derfor etableres raskt, og vil bygge videre på 
erfaringene og fagkompetanse i eksisterende nødmeldesentraler.
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Vedlegg

1 Brev dat. 10.07.09 fra Justis- og Politidepartementet vedr. høring - rapport: Forslag til 
fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)

Henvisning:

Nødmeldetjenesten, forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten - 112-rapporten 
– Høring (Uttrykt vedlegg – se Internett)

Bakgrunn
Kommunene har mottatt til høring en rapport med forslag til fremtidig organisering av 
nødmeldetjenesten fra Justis- og politidepartementet. Rapporten er utarbeidet av en 
interdepartemental arbeidsgruppe; Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten 
(112- rapporten).

Hovedkonklusjonene i arbeidsgruppens rapport er som følger: Telefonnummer 112 innføres som felles 
nødnummer i Norge. Videre foreslås det opprettet 7-8 felles 112-sentraler som mottar alle nødanrop. 
De nye 112-sentralene skal overta all virksomhet ved brannvesenets 110-sentraler og helsetjenestens 
akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler). Dette innebærer både mottak av anrop og 
veiledning av innringer, i tillegg til utalarmering og koordinering av ressursene. Politiets 
operasjonssentraler beholdes som i dag (27 stk) med unntak av at alle 112- anrop mottas av de nye 
112-sentralene. Styring av politiets ressurser skal således fortsatt skje fra politiets operasjonssentraler.

For å teste ut forslaget før eventuelt vedtak om landsdekkende ordning anbefaler arbeidsgruppen å 
gjennomføre et pilotprosjekt. Pilotprosjektet anbefales å være tilknyttet SAMLOK-prosjektet i 
Drammen. Her er nødetatene i ferd med å samlokalisere sine nødsentraler i politihuset, og et 
pilotprosjekt vil kunne gjennomføres innen rimelig tid.

Arbeidet med utredninger omkring felles nødnummer og felles nødmeldetjeneste har pågått over flere 
år. En interdepartemental prosjektgruppe ble oppnevnt i 2003, men klarte ikke å komme til enighet om 
et utredningsforslag, og arbeidet ble overlatt til Justisdepartementet. Utredningen; ”Forenkling og 
effektivisering av nødmeldetjenesten” ble lagt fram av Justisdepartementet i 2004, og sendt på høring. 
Det ble ikke enighet mellom de sentrale fagmyndighetene om hensiktsmessigheten av å opprette felles 
nødmeldetjeneste. Det var likevel et ønske fra daværende regjering å sette i gang et forsøk, noe som 
ble befestet i St.prp. nr. 1 – 2005/2006 med følgende tekst:

Etter høringen har Regjeringen fattet vedtak om å igangsette et pilotprosjekt i løpet av 2006 for en 
felles nødmeldesentral, herunder ett felles nødnummer (112) innenfor Helse Nord-Trøndelag, Nord-
Trøndelag politidistrikt og Nord-Trøndelag 110 sentral (brann), lokalisert til Namsos. Piloten skal 
evalueres innen to år etter faktisk oppstart. Sentralen bemannes av personell fra de tre nødetatene 
politi, brann og helse.

I Nord-Trøndelag har en lokal arbeidsgruppe arbeidet for å få etablert pilotprosjekt i Namsos siden 
2005. De tre nødetatene i Nord-Trøndelag skrev under en villighetserklæring i 2005 som var del av 
grunnlaget for vedtaket i stortingsproposisjonen.

Vurdering
De faglige vurderingene i forhold til innbyggernes sikkerhet og drift av den enkelte nødetat ivaretas av 
regionale fagmyndigheter. I denne vurderingen legges derfor samfunnsmessige virkninger for regional 
kompetanse og arbeidsliv til grunn. I det tidligere arbeidet på nasjonalt nivå har det vært uenighet 
mellom sentrale fagmyndigheter omkring hensiktsmessigheten av innføring av felles nødnummer. Siden 

Side 81



det nå er en interdepartemental arbeidsgruppe som har lansert forslag til innføring av felles 
nødnummer og felles nødmeldetjeneste går det sannsynligvis i retning av at det nå blir satt i gang 
forsøk med dette.

For Nord-Trøndelag sin del vil gjennomføring av forslaget til organisering kunne gi to
muligheter.

1. Hvis 112-sentralen for Trøndelag/Midt-Norge blir lagt til Nord-Trøndelag vil dette kunne styrke 
eksisterende fagmiljø og gi økt antall arbeidsplasser innen nødetatene.

2. Hvis sentralen blir plassert i et annet fylke vil det lokale fagmiljøet bli svekket og dagens 
arbeidsplasser innen AMK-sentralen og brannvesenets 110-sentral forsvinne. Politiets 
operasjonssentral er knyttet til politidistriktet, og vil opprettholdes i begge alternativene så 
lenge grensene for politidistriktene opprettholdes på dagens nivå.

Pilotprosjektet som er lansert av arbeidsgruppen vil ikke i full grad kunne teste ut
normalsituasjonen hvor politiets operasjonssentral og 112-sentralen er geografisk adskilt, i og med at 
alle 3 nødetatene skal samlokaliseres i politihuset i Drammen. Vi ser derfor en mulighet av på nytt å 
lansere Nord-Trøndelag som en tilleggspilot, hvor også elementet med lokalisering av politiets 
operasjonssentral geografisk adskilt fra 112-sentralen kan testes.

I Nord-Trøndelag er politiets operasjonssentral i dag i Steinkjer, mens brannvesenets 110-sentral og 
AMK-sentralen er i Namsos. Gjennomføring av pilotprosjekt hvor dagens geografiske arbeidsdeling 
opprettholdes vil derfor ikke være grunnlag for noen intern kamp om arbeidsplassene, og således være 
både forholdsvis enkelt gjennomførbart og greit å slutte opp om politisk.

Ordførerne i Namsos og Steinkjer antar at det vil være taktisk viktig å fortsette det offensive arbeidet 
for å få gjennomført pilotprosjekt i Nord-Trøndelag med tanke på at felles nødnummer og felles 112-
sentraler sannsynligvis vil bli innført i hele landet etter pilotperioden. Dette er også i tråd med den 
lokale arbeidsgruppens syn. Ut fra dette foreslår saksbehandler at det gis en høringsuttalelse som i 
hovedsak støtter
arbeidsgruppens forslag, men som i tillegg foreslår at det gjennomføres et pilotprosjekt i Nord-
Trøndelag.

Konklusjon
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedrørende ”Forslag til fremtidig organisering av 
nødmeldetjenesten (112-rapporten)” vedtas.
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Iht. adresseliste

Deres ref.

DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Vår ref. Dato

200904409-RBA-K/HAS/FMA 10.07.2009

Høring - Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
(112-rapporten)

Justis- og politidepartementet (JD) har nylig mottatt vedlagte rapport med forslag til
fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Rapporten sendes med dette ut på
høring.

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettsted:

h : www.re 'erin en.no nb de 'd dok ra orter laner ra orter 2009 forsla -
til-fremtidi -or aniserin -av-no.html?id=566577

Rapporten er også trykt i papirutgave som kan fås tilsendt ved henvendelse til
Justisdepartementet v/Rednings- og beredskapsavdelingen på telefon 22 24 53 21.

1. Bakgrunn
Nødmeldetjenesten mottar nødanrop, vurderer situasjonen, gir profesjonell veiledning
til innringeren og iverksetter nødvendige tiltak som for eksempel utrykning. Dagens
nødmeldetjeneste er tredelt med ett nødnummer for hver av nødetatene brannvesen
(110), politi (112) og helsetjeneste (113). Publikum forventes å ringe den nødetaten de
anser relevant ut fra den oppståtte situasjonen. Dersom publikum henvender seg til feil
etat, skal operatøren på sentralen videreformidle meldingen til riktig fagsentral.

Det er i dag til sammen 69 nødsentraler hvorav 23 sentraler for brannvesenet (110-
sentraler), 27 for politiet (operasjonssentraler) og 19 for helsetjenesten
(akuttmedisinske kommunikasjonssentraler).

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Rednings- og Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersgt. 42 22 24 90 90 beredskapsavdelingen Hanne Skallerud
0030 Oslo Org. nr.: 972 417 831 Telefaks 22 24 54 88

22 24 51 64
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Regjeringen er opptatt av at nødmeldetjenesten skal være enkel, trygg og effektiv. For
den som melder om bistandsbehov i en nødssituasjon er det viktig å komme til en
nødsentral som raskt og effektivt er i stand til å håndtere alle forhold knyttet til den
oppståtte nødssituasjonen. Innføring av 112 som eneste nødnummer antas i så måte å
være mer brukervennlig for publikum enn dagens løsning med tre ulike numre, da man
unngår forvirring rundt hvilken etat og hvilket nummer en skal ringe i kritiske
situasjoner. Ved innføring av 112 som eneste nødnummer overlates vurderingen av
hvilken etat som kan yte den mest hensiktsmessige hjelpen til kvalifisert personell i
nødsentralen. Samsvar mellom norsk nødnummer og det felleseuropeiske
nødnummeret vil også være fordelaktig — både for utlendinger på besøk i Norge og for
nordmenn i Europa. I Norden er Norge alene om å ikke ha innført 112 som eneste
nødnummer.

I St.meld. nr. 22 (2007-2008)Samfunnssikkerhet — samvirke og samordning slo
regjeringen fast at den tar sikte på å innføre felles nødnummer (112) og etablere felles
nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste. I samme melding fremgår det at
regjeringen vil nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utrede
alternative løsninger til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten forutsatt at 112
innføres som eneste nødnummer. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med
saken etter ytterligere utredninger.

Arbeidsgruppen påbegynte sitt arbeid i august 2008, og har bestått av representanter
fra Helse- og omsorgsdepartementet (4), Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(1), Kommunal- og administrasjonsdepartementet (1) og JD (2). Gruppen ble ledet av
JD, og gruppens mandat var utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og
JD i felleskap. Gruppen overleverte sin rapport til HOD og JD 15. juni 2009.

Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om 112 skal innføres som eneste
nødnummer, herunder spørsmålet om felles nødsentraler og antall slike sentraler.
Arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsene til denne vil inngå i grunnlaget for en
slik beslutning.

2. Rapportens anbefalinger
Generelt om arbeidet
Arbeidsgruppen har gjennomgått dagens tjeneste og konkluderer med at dagens
nødsentraler i all hovedsak fungerer godt, spesielt ved hendelser hvor det kun er behov
for bistand fra én etat og der innringeren ringer riktig nødnummer. Ved hendelser hvor
det ringes feil nødnummer, og i situasjoner hvor det er behov for bistand fra mer enn
etat kan manglende samordning medføre at det tar lang tid før nødvendige ressurser er
på plass.

Gruppen har identifisert følgende forbedringsområder:

• Bedre brukerretting og system for brukerevaluering
• Profesjonalisering av operatørfunksjonen

Side 2

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Rådet for natteravnene
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Norges deveforbund
Hørselshemmedes landsforbund
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Norges blindeforbund
Avinor
Luftfartstilsynet
Statens havarikommisjonen for transport
Norges lastebileierforbund
Norges taxiforbund
Norges turbileierforbund
Transportbedriftenes landsforening
Norsk rutebilarbeiderforbund
Yrkestrafikkforbundet
Innovasjon Norge
Reiselivsbedriftenes landsforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Den norske turistforening
Norges jeger- og fiskerforbund
Redningsselskapet
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Trygg trafikk
Norges automobilforbund
Kongelig norsk automobilklubb
Viking redningstjeneste AS
Falck Norge AS
Statens vegvesen
Transportøkonomisk Institutt
SINTEF
Norges forskningsråd
Telenor ASA
NetCom AS
Bane Tele
Tele 2
Norsk kommunalteknisk forening
KS — kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
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Norsk politilederlag
Politijuristene
Politiets fellesforbund
Norsk tjenestemannslag
Fagforbundet
Delta
Den norske legeforening
Den norske jordmorforening
Norsk psykologforening
Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon
Norsk luftambulanse
Stiftelsen norsk luftambulanse
Norsk sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
PARAT
SPEKTER
Norsk arbeidsmandsforbund
Statstjenestemannsforbundet
Utrykningspersonellets fellesutvalg
Redningstjenestens personalforening
Akademikerne
Yrkesorganisasjonens sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Telenor maritim radio
NSB
Statens jernbanetilsyn
Jernbaneverket
Norsk jernbaneforbund
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Norges røde kors hjelpekorps
Norsk folkehjelp sanitet
De alpine fiellredningsgruppene
Norsk grotteforbund
Norsk aero klubbs flytjeneste
Norske redningshunder
Norsk radio relæ liga sambandstjenesten
Norske samers riksforbund
Samerådet
Norske reindriftssamers landsforbund
Reindriftsforvaltningen
Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Statens seniorråd
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• Bedre samordning mellom nødetatene
• Videreutvikling av beslutningsstøtteverktøy
• Bedre og mer samordnede teknologiske løsninger
• Bedre kvalitetssikring og dokumentasjon
• Mer effektiv ressursutnyttelse
• Enhetlig nasjonal organisering

Gruppens anbefalte modell (modell C)
Hvis 112 innføres som eneste nødnummer anbefaler arbeidsgruppen at det opprettes
felles 112-sentraler som mottar alle nødanrop. Arbeidsgruppen anbefaler at det
etableres syv eller åtte nye 112-sentraler som mottar alle 112-anropene. De nye 112-
sentralene skal overta all virksomhet ved brannvesenets 110-sentraler og
helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler). Dette
innebærer både mottak av anrop og veiledning av innringer, i tillegg til utalarmering og
koordinering av ressursene. Politiets operasjonssentraler beholdes som i dag med
unntak av at alle 112-anrop mottas av de nye 112-sentralene. Styring av politiets
ressurser skal således fortsatt skje fra politiets operasjonssentraler.

Det er arbeidsgruppens oppfatning at det er viktigst å integrere brannvesen og
helsetjenesten fullt ut i de nye 112-sentralene. Disse to etatene forestår normalt de mest
tidskritiske hendelsene, samtidig som en organisering med politiets
operasjonssentraler lagt utenfor 112-sentralen vil være mindre kompliserende med
hensyn til å videreføre dagens taushetspliktsregler/personvernhensyn. I tillegg utgjør
nødmeldetjenesten en begrenset del av den totale oppgaveporteføljen til politiets
operasjonssentraler, og en fullt integrering i 112-sentralene vil nødvendiggjøre større
organisatoriske endringer innen politiet. Dette anbefales derfor ikke på nåværende
tidspunkt.

Operatørene i de nye 112-sentralene må ha tilstrekkelig kompetanse til å betjene alle
typer nødanrop på en betryggende og tillitskapende måte. Det anbefales at det
utarbeides en nasjonal standard for operatørene.

Arbeidsgruppen anbefaler videre at det opprettes et nytt statlig forvaltningsorgan med
nasjonalt ansvar for 112-sentralene. Forvaltningsorganet vil være underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet i fellesskap, og ha ansvar for
driften av sentralene samt for fellesoppgaver som utvikling av IKT-verktøy, elektronisk
beslutningsstøtteverktøy, opplæring av operatører, informasjonstiltak etc.

Andre tiltak
Arbeidsgruppen forutsetter at det iverksettes tiltak for å redusere antallet feilanrop til
112-nummeret før omlegging av nødmeldetjenesten. Dette gjelder både for tiltak av
teknisk og informasjonsmessig art.
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Tjenesten skal videre tilfredsstille kravene til universell utforming, herunder forutsettes
det at sentralen skal kunne kommunisere med hørsels- og talehemmede.
Arbeidsgruppen forutsetter videre at 112-sentralene kan betjene nødmeldinger på
samisk.

Pilotprosjekt
For å teste ut forslaget før eventuelt vedtak om landsdekkende ordning anbefaler
arbeidsgruppen å gjennomføre et pilotprosjekt. Pilotprosjektet anbefales  å  være
tilknyttet SAMLOK-prosjektet i Drammen. Her er nødetatene i ferd med å
samlokalisere sine nødsentraler i politihuset, og et pilotprosjekt vil kunne gjennomføres
innen rimelig tid.

Juridiske konsekvenser
Arbeidsgruppen anbefaler at 112-sentralenes virksomhet og operatørenes yrkesutøvelse
reguleres i særskilt lov. Det legges til grunn at det materielle innholdet i dagens
etatsvise taushetspliktsregler videreføres og gjøres gjeldende for de nye 112-sentralene.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Den foreslåtte ordningen innebærer at virksomheten i 110-sentralene og AMK-
sentralene overføres til de nye syv eller åtte 112-sentralene. Arbeidsgruppen anslår at
dette vil medføre et redusert behov for personell på ca. 190 årsverk. Omleggingen av
tjenesten vil kreve utvikling av nye IKT-løsninger og opplæring av personell, noe som i
en utviklingsfase vil være kostnadskrevende. Arbeidsgruppen antar likevel at
kostnadene vil  være inndekket i løpet av få  år. For mer utfyllende omtale, vises til
kapittel 12.7 i rapporten.

Arbeidsgruppen har ikke hatt data til detaljert beregning av de økonomiske
konsekvensene. Ved eventuell beslutning om 112 som eneste nødnummer må det
gjøres en nærmere gjennomgang av kostnader og øvrig ressursbruk utover de anslag
arbeidsgruppen har gjort.

3. Høringen
Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende innen 28.10.2009.

Vi ber mottakere av dette brevet å videresende rapporten og høringsbrevet til
underliggende etater og andre berørte instanser på eget felt som ikke er omfattet av
listen over høringsadressater.

ed hilsen

Andr a Agersborg
avdelingsdirektør
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HInt44LQne Skallerud
rådgiver

Høringsinstanser:
Departementene
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Sametinget
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for nødkommunikasjon
Politidirektoratet
Helsedirektoratet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Statens helsetilsyn
Helsetilsynet i fylkene
Post- og teletilsynet
Datatilsynet
Personvernnemnda
Kommunene
Fylkeskommunene
De regionale helseforetakene
Helseforetakene
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for distriktsmedisin
Riksadvokaten
Helse- og sosialombudet i Oslo
Landets pasientombud
Forbrukerombudet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Forbrukerrådet
Rådet for psykisk helse
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
NOKUT
Hovedredningssentralene
Luftforsvaret - ledelsen 330-skvadronen
Statens forurensningstilsyn
Statens strålevern
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Norsk brannvernforening
Norsk brannbefals landsforbund
Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/250-6
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 79/09 21.10.2009

Ny vekst i Inderøy – samfunnsutviklingsprosjektet.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune gjennomfører et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt med en total 
kostnadsramme på kr 1.500.000 i tråd med hovedlinjene i prosjektplanen som er 
utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling. 

2. Egenfinansieringen i prosjektet vil være inntil kr 750.000 fordelt på to år. Budsjettdekning 
avklares gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan.

3. Inderøy kommune søker Nord-Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom Regionalt 
utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet med i alt kr 750.000 fordelt 
på to år.

4. Inderøy kommune utfordrer næringslivet til å bidra til finansieringen av prosjektet.

5. Det etableres en prosjektstyringsgruppe som sammensettes slik:

6. Arbeidet igangsettes formelt straks finansieringsplan er klar. 

7. Formannskapet informeres månedlig om fremdrift og innhold i prosjektet.

Vedlegg
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1 Samfunnsutviklingsprosjekt: Prosjektskisse fra TFoU v/ Roald Sand

Bakgrunn
Det vises til tidligere behandlinger knyttet til forberedelsen av et samfunnsutviklingsprosjekt 
for Inderøy kommune, senest som temasak i Formannskapet sitt møte 23.9.2009.

Trøndelag Forskning og Utvikling har nå levert forprosjektrapporten (se vedlegg) i tråd med de 
anvisninger som ble gitt ved tilbudsinnhentingen for forprosjektet, samt det tilbudet som ble 
levert fra dem i februar 2009. 

Rådmannen anser at TFoU har svart tilfredsstillende på den oppgaven som de påtok seg å løse 
for Inderøy kommune. Rådmannen vil imidlertid være tydelig på at dette ikke innebærer at det 
ikke kan være rom for forbedringer i prosjektplanen både når det gjelder;

- hovedmål og delmål
- tidsramme
- organisering
- aktiviteter
- økonomi
- finansiering
-

Det blir nedenfor gitt en oppsummering av hovedpunktene i den framlagte prosjektplanen
slik den er foreslått av TFoU: 

Hovedmål:
Den overordnede målsettingen med samfunnsutviklingsarbeidet er å bidra til positiv vekst i 
næringsliv og befolkning i Inderøy og regionen for øvrig.

Delmål:
1. Økt bo-lyst, bo-kraft og tilflytting 
2. Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser 
3. En varig nyskapings- og utviklingskultur 

Tidsramme:
Prosjektet har en varighet på to år.

Organisering:
• Prosjekteier: Inderøy kommune
• Prosjektansvarlig (PA) er Rådmannen i Inderøy
• Prosjektleder (PL)

Styringsgruppa skal bestå av ordfører i Inderøy kommune, en (annen) representant fra 
formannskapet i Inderøy kommune, to representanter fra næringsliv i Inderøy kommune og to 
representanter fra nærings-/samfunnsliv i nabokommunene. Innovasjon Norge, 
Kompetansesenteret for Distriktsutvikling og Nord-Trøndelag fylkeskommune får 
observatørstatus i styringsgruppen.

Side 88



Aktiviteter:

De foreslåtte aktivitetene er organisert i forhold til de tre delmålene.

Mål 1: Økt bo-lyst, bo-kraft og tilflytting 

• Undersøkelse av omdømme til Inderøy og lokale/regionale bolig og flyttemotiv

• Større tilbud av tomter og boliger

• Forberedelser til søknad om å delta i nasjonale bolystprogram

• Måling og forbedring av omdømme

• Stedsutvikling Straumen

Mål 2: Skape flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
Dette målet konkretiseres som følgende: ”Prosjektet skal bidra til etablering av minst 20 nye 
bedrifter og minst 40 nye arbeidsplasser i næringslivet i Inderøy”

Aktivitetsmål for å skape flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser:
• Prosjektet skal holde minst 5 næringstreff og informasjonsmøter

• Minst 30 etablerere skal motta personlig veiledning og coaching

• Det skal gis bistand til etablering av minst 5 etablerergrupper og/eller grunderteam.

• Minst 10 etablerere skal delta på ulike etablererkurs

• Prosjektet skal bidra til utvikling av minst 20 utviklingsprosesser i næringslivet i Inderøy

• Det skal gjennomføres minst 80 bedriftsbesøk med oppfølging av enkeltbedrifter

• Minst 30 bedrifter skal få informasjon om kompetansemegling og det skal etableres 
minst 10 kompetansemeglingsprosjekter i bedriftene

• Minst 5 bedrifter skal rekrutteres til FRAM eller andre aktuelle 
bedriftsutviklingsprosjekter.

• Minst 5 bedriftsledere skal få tilbud om egen mentor og/eller coach.

• Positiv utvikling i volumproduksjonen i landbruket målt i faste verditall for ulike 
hoveddriftsformer

• Etablering av minst 10 nye landbruksrelaterte satsinger med finansiering fra Innovasjon 
Norge eller andre.

• Oppfølging og fremming av eventuelle lønnsomhetsfremmende tiltak i minst 15 
pågående satsinger innen landbruk eller landbruksrelatert næring

• Utvikling av minst 2 nye tilbud innen opplevelser og verdiskapingsfremmende tiltak for 
tilbud som allerede er i kommunen

Mål 3: Skape en varig utviklings- og nyskapingskultur
Dette målet konkretiseres som følgende: ”Prosjektet skal bidra til å utvikle en førsteklasses 
førstelinjetjeneste for næringslivet fra 2012”.

Aktivitetsmål for å skape en varig utviklings- og nyskapingskultur:
• Besøke eller invitere hit kommuner og ressurspersoner med aktuelle erfaringer og 

kunnskap.
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• Sørge for klare og kjente rollefordelinger mellom lokale og regionale aktører som bistår 
forretningsdrivende i deres utviklingsarbeid, herunder kommunens førstelinjetjeneste, 
private aktører, bransjeforeninger og regionale støtteapparat og innovasjonsmiljøer.

• Bidra til beslutningsgrunnlag for ny kommuneplan og strategisk næringsplan. Disse 
planene vil være sentrale for videre utvikling av vekstevnen og etter at prosjektet er 
avsluttet.

Økonomi og finansiering
Det planlegges i tråd med et totalbudsjett på 1,5 mill. kr over to år. Ansettelse av prosjektleder 
i 100 % stilling i to år vil raskt spise opp det aller meste av budsjettet. Det planlegges derfor å 
engasjere prosjektleder i 50 % stilling i 2 år (kr 650 000 totalt) samt delprosjektleder og annen 
bemanning til om lag kr 350 000. 

Kjøp av tjenester budsjetteres med kr 400 000. Dette bør være tilstrekkelig til å kunne kjøpe 
inn spisskompetanse på områder som prosessledelse, analyse av tiltak, oppfølging av 
etablere/bedrifter evaluering og bistand til å gjennomføre lokal/regional undersøkelse.

Kostnadsoverslag Finansiering
Prosjektledelse 950000 Inderøy kommune 500000
Kontorkostnader 50000 Næringsliv/Innherredsprogrammet 250000
Reiser, seminarer, møter 100000 NTFK 750000
Kjøp av tjenester 400000
Totalt 1500000 1500000

Vurdering

Rådmannen mener at de bakenforliggende analysene som TFoU har lagt fram både i 
Formannskapet i september, og i den ferdige prosjektplanen, er med på å understreke behovet 
for ytterligere og forsterke kommunens innsats for nærings og samfunnsutvikling i Inderøy. 

Rådmannen føler også at den framlagte prosjektplanen, med nødvendige justeringer og 
suppleringer, vil danne et godt grunnlag for et utviklingsløft i form av et to-årig prosjekt. 

Etter rådmannens skjønn er det nødvendig å ”spisse” tiltaksportefølgen under mål 1 Bolyst mv. 
Det blir f. eks viktig å finne innganger for et tett samarbeid med frivilligheten og det lokale 
engasjement og kreativitet  i grendene. Generelt bør kanskje kulturområdet taes sterkere inn i 
prosjektplanen.

I det hele anser rådmannen at utviklingsprosjektet må ta et bredt perspektiv på utfordringene 
og løsningene; vi skal dog være oppmerksom på i den videre bearbeiding av konseptet at Rup-
programmet er sterkt næringsutviklingsfokusert og at dette fokus nok vil være viktig for 
fylkeskommunen.

Side 90



Det er lagt opp til  bidrag fra fylkeskommunen i det foreslåtte samfunnsutviklingsprosjektet. Vi 
følger i så måte opp tidligere lovnader fra politisk nivå i fylkeskommunen om å være med og 
bidra til en satsning.

Hovedlinjene for regionalt utviklingsprogram (RUP) 2010 vil bli lagt i nærmeste framtid, og det 
er blant annet tillyst RUP-samling for kommunene den 22. oktober. Rådmannen tror det vil 
være fornuftig for Inderøy å melde seg på med en konkret søknad med tilhørende 
prosjektbeskrivelse allerede i forkant av dette møtet.

Når det gjelder prosjektstyringsgruppen stilles det åpent i innstillingen med hensyn til størrelse 
og sammensetning. Denne bør ikke være for stor og bør i prinsippet omfatte representanter 
fra ”dedikerte” eiere/finansieringskilder. Forankring for øvrig bør/kan skje gjennom en 
referansegruppe. 

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at det besluttes igangsatt et samfunnsutviklingsprosjekt i tråd med 
hovedlinjene i den framlagte prosjektplanen. Det forutsettes likevel at næringslivet utfordres 
til å bidra.

Inderøy kommune søke4 Nord- Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom regionalt 
utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet på kr 750.000 fordelt på to år.
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Inderøy kommune
25.09.2009

NY VEKST I INDERØY

Med fokus på nyskaping og bolyst
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NY VEKST I INDERØY
Med fokus på nyskaping og bolyst

BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER

Bakgrunn
Inderøy er nå inne i en periode med befolkningsnedgang etter og hatt relativt positiv 
utvikling fra slutten av 60-tallet til 2006. For nærmere informasjon om utviklingen i 
kommunen og utsiktene framover viser vi til vedlegg.

Med sin sentrale beliggenhet i forhold til pendling til nabokommunene på Innherred, 
hadde Inderøy netto innflytting og en betydelig befolkningsvekst med på 70- og 80-tallet. 
Inderøy ble i denne perioden mer og mer en bosteds- og pendlerkommune. Med nedgang 
i Steinkjer og Verdal på 90-tallet forsvant også veksten i Inderøy. Etter 2000 kom 
vekstevnen i næringslivet i Steinkjer og Verdal tilbake og dette var trolig medvirkende 
til en ny periode med befolkningsvekst i Inderøy fra 2001-2005. 
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Det spesielle nå er at befolkningstallet i Inderøy har gått tilbake med nesten 2 % siden 
2005, dvs. om lag 0,5 % nedgang pr år, og det selv om kommunen har fødselsoverskudd,
vekst i arbeidsstyrke og vekst egne arbeidsplasser. Samtidig har det vært vekst i 
nabokommunene. Hovedårsaken til nedgangen er kort og godt at for mange ungdommer
flytter ut og at tilbakeflytting og annen innflytting skjer i alt for liten grad. Bare på tre 
år har dette gitt 100 færre yngre voksne mellom 20-39 år og 100 færre barn under 16 år. 
Med store ungdomskull i de nærmeste årene er det stor fare for at den negative 
utviklingen fortsetter om det ikke skjer mottiltak. I tillegg forsterkes utfordringene ved 
at det nå skjer nedbemanninger på Aker Verdal som slår negativt ut for Inderøy fordi en 
god del arbeidstakere fra Inderøy har arbeidssted på Aker Verdal.

Den sterke utflyttingen og nedgangen i folketall de siste tre årene er den utløsende 
faktor for prosjektet. Det registreres at svært mange av utflytterne (om lag halvparten) 
flytter til nabokommunene på Innherred. Det registreres også at økningen i innpendling 
nå er sterkere både i prosent og absolutte tall enn økningen i utpendling for Inderøy,
Dette tyder på at den såkalte attraktiviteten til Inderøy ikke er god nok i forhold til de 
større nabokommunene. Den høye utpendlingsandelen på 52 % er her en utfordring for 
videre vekst i kommunen fordi det blir umulig med ytterligere økning i pendling uten at 
begge de voksne i mange husholdninger blir utpendlere. Spesielt for yngre voksne som 
har eller snart får barn kan dette være et moment som tilsier at man velger bosted 
nærmere arbeidsstedet til minst en av de voksne i husholdningen. 

Totalt sett er det for liten vekst i arbeidsplasser og for liten variasjon i arbeidsplassene i 
kommunen. Hele 45 % av de relativt få egne arbeidsplassene man har er innen offentlig 
forvaltning og tjenesteyting. En høy andel av arbeidsplassene er innen landbruk (14 %), 
bygg/anlegg (13 %) og industri (12 %). For øvrig er det som i distriktskommuner flest 
relativt få kompetansearbeidsplasser i privat sektor og i stor grad et lokalt orientert 
næringsliv. Når det gjelder vekstevnen er det de siste årene kun bygg/anlegg og 
helse/sosialtjenester som har hatt et betydelig oppsving mens det for øvrig har vært 
stagnasjon eller nedgang. Totalt sett har dette gitt en vekst på linje med utviklingen i 
nabokommunene med 8 % økning i antall sysselsatte de siste tre årene. En stor del av 
denne økningen spises imidlertid opp av generell økt yrkesaktivitet i befolkningen.

Negativ utvikling i Inderøy er videre negativt for nabokommunene og Nord-Trøndelag 
mer generelt. Mosvik trenger et sterkt Inderøy som kan gi arbeidsplasser til befolkning i 
Mosvik. Innherredsregionen trenger et sterkt Inderøy for å få flere til å bosette seg i 
regionen og få næringsliv til å etablere seg og vokse her. I tillegg er det viktig mer 
generelt at små kommuner som Inderøy har vekst fordi dette gir forhåpninger og 
innsats for å klare å få til vekst også i andre små, distriktskommuner i fylket. 

Overordnet mål og delmål
De senere års svake utvikling i folketallet i Inderøy er negativ for kommunen så vel som 
for regionen og fylket mer generelt. Ut fra dette mener Inderøy kommune det er helt 
nødvendig at kommunens arbeid med samfunnsutvikling styrkes vesentlig utover de 
tiltak og utviklingsprosjekter som foregår ellers i kommunen og regionen. Kommunen 
sikter derfor på å gjennomføre et samfunnsutviklingsprosjekt.

Den overordnede målsettingen med samfunnsutviklingsarbeidet er å bidra til positiv 
vekst i næringsliv og befolkning i Inderøy og regionen for øvrig.
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Sentrale delmål er å bidra til:

1. Økt bo-lyst, bo-kraft og tilflytting 

2. Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser

3. En varig nyskapings- og utviklingskultur 

Nærmere spesifisering og begrunnelser for de mest sentrale målsettingene og tilhørende 
aktiviteter kommer vi tilbake til senere i prosjektbeskrivelsen.

Rammer
Prosjektet skal geografisk gjennomføres i Inderøy, og en forventer effekter av prosjektet 
hovedsaklig i kommunene Inderøy, Verdal, Mosvik, Levanger og Steinkjer. Prosjektet 
har en varighet på 2 år og skal etter det videreføres innenfor rammene av det ordinære 
utviklingsarbeidet i Inderøy kommune.

ORGANISERING
Prosjekteier: Inderøy kommune

Prosjektansvarlig (PA) er Rådmannen i Inderøy

Prosjektleder (PL) er?

Styringsgruppa skal bestå av ordfører i Inderøy kommune, en (annen) representant fra 
formannskapet i Inderøy kommune, to representanter fra næringsliv i Inderøy 
kommune og to representanter fra nærings-/samfunnsliv i nabokommunene. Innovasjon 
Norge, Kompetansesenteret for Distriktsutvikling og Nord-Trøndelag fylkeskommune
får observatørstatus i styringsgruppen.
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Figuren over skisseres hvordan prosjektet tenkes organisert med bl.a. mulige 
delprosjekt som tomteutvikling, bolyst, veivalg i landbruket og jobbskaping. Prosjektet 
vil imidlertid jobbe kreativt og fleksibelt slik at gode ideer til aktiviteter og delprosjekter 
vil bli hentet inn, drøftet og vurdert før de settes i gang. Et sentralt element her er å få 
gjennomført en lokal/regional undersøkelse bo- og flyttemotiv. Undersøkelsen vil i særlig 
grad søke å avdekke hvilke faktorer som kan bidra til økt vekst på Inderøy blant 
ungdom på Inderøy, utflyttede Inderøyninger og potensielle tilflyttere. Videre sikter 
prosjektet seg inn på å benytte Kompetansesenteret for Distriktsutvikling som 
samtalepartner og formidler av kunnskap om resultater og aktører som har gjennomført 
aktiviteter som kan være aktuelle i samfunnsutviklingsprosjektet til Inderøy kommune. 
I tillegg vil det i prosjektet bli satt av midler til innkjøp av fagkompetanse på en del 
områder som bo- og flyttemotivundersøkelsen og vurdering av aktuelle tiltak.

Styringsgruppa
Styringsgruppa for prosjektet vil ha møter etter behov slik at innspill kan gjøres og 
korrigeringer skje undervegs i prosjektet. Prosjektansvarlig og prosjektleder deltar på 
styringsgruppemøtene. 

Styringsgruppa vil ta ansvar for at det gjennomføres en evaluering av prosjektstatus 
hvert halvår og ved avslutning av prosjektet. I den forbindelse vil det bli kjøpt inn 
tjenester fra uavhengig fagmiljø slik at man får dokumentert arbeidsmåter og resultater 
av prosjektet fra et nøytralt ståsted. Dette evalueringsarbeidet er viktig for å få et godt 
kunnskapsgrunnlag for hvordan Inderøy kommune og andre kommuner velger å 
organisere utviklingsarbeidet videre.

Styringsgruppe

Delprosjekt 1 (DP 1): 
Tomteutvikling

Delprosjekt 2 (DP 2): 
Bolyst

Delprosjekt 3 (DP 3):
Veivalg landbruket

Næringskonsulent (NK)

Prosjektansvarlig (PA)
Rådmann i Inderøy

Delprosjekt 4 (DP 4) 
Jobbskaping

Prosjektleder
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AKTIVITETER
Arbeid med lokal samfunnsutvikling er en kompleks oppgave der det aller meste en 
kommune arbeider med inngår. I dette samfunnsutviklingsprosjektet vil vi prioritere 
aktiviteter som kan gi en rask bedring i netto tilflytting og befolkningsvekst. Aktiviteter 
innen det å utvikle attraktive boligområder og det å skape flere lokale arbeidsplasser er 
her helt nødvendig. I tillegg vil vi som nevnt gjennomføre en lokal/regional undersøkelse 
av bo- og flyttemotiv. Denne vil bli brukt til å identifisere og prioritere innsatsområder i 
prosjektet samt måle omdømme til kommunen.

Mål 1: Gi økt bo-lyst, bo-kraft og tilflytting
Dette målet konkretiseres som følgende: ”Prosjektet skal bidra til netto tilflytting for å 
snu befolkningsutviklingen i Inderøy”.

De siste tre årene har over 1000 personer flyttet fra Inderøy. Ungdomskullene er i de 
kommende årene store slik at det er sterk fare for en fortsatt høy utflytting. For å 
beholde flest mulig ungdom som innbyggere og få flest mulig yngre voksne tilbake og 
som innflyttere er det nødvendig med en rekke tiltak de nærmeste årene. I hovedsak 
dreier dette seg om å øke tilbudet av attraktive tomter og boliger og få i gang større og 
mer overgripende stedsutviklings- og mobiliseringsprosjekt i ulike deler av kommunen.

På bakgrunn av den kunnskap vi har nå kan følgende aktiviteter spesifiseres:

• Undersøkelse av omdømme til Inderøy og lokale/regionale bolig og flyttemotiv 
o Undersøkelsen vil i særlig grad søke å avdekke omdømme til Inderøy og 

hvilke faktorer som kan bidra til økt vekst på Inderøy. 
o Undersøkelsen vil gjennomføres som en bred undersøkelse rettet mot

ungdom og yngre voksne på Inderøy, utflyttede Inderøyninger og 
potensielle tilflyttere. I tillegg vil det gjennomføres seminarer/treff der 
resultatene presenteres, tolkes og diskuteres.

o Undersøkelsen vil dokumenteres i en rapport slik at kunnskapen om bo-
og flyttemotiv i regionen øker.

• Større tilbud av tomter og boliger
o Næssjordet og en del andre mindre, områder er klare for utbygging. En 

foreløpig vurdering av framtidig boligbehov tilsier at kommunen har 
planlagt og regulert for lite areal til boligbygging hvis man skal oppnå
vekst i folketallet de kommende årene. 

o Det må derfor arbeides med å få til god utnyttelse av Næssjordet/andre 
sentrumsnære områder, flere sjønære tomter for eneboliger og leiligheter 
som egner seg for ungdom og voksne som ikke trenger så stor plass.

o Den lokale undersøkelsen vil her være egnet til å brukes som del a 
beslutningsgrunnlag for videre arbeid og prioriteringer på dette feltet. 

o I samfunnsutviklingsprosjektet må man her være en drivkraft for rask 
framdrift i dette arbeidet slik at konkrete planer om tomteutvikling m.m 
blir vurdert og bli realisert raskt. 

o Omfanget av denne aktiviteten kan her bli så stort at det bør organiseres 
som eget delprosjekt med eventuell egen delprosjektleder.

• Forberedelser til søknad om å delta i nasjonale bolystprogram
o På nyåret vil det komme et nasjonalt bolystprogram som 

Kompetansesenteret for Distriktsutvikling vil forvalte. Gjennom å lage 
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en godt forberedt søknad dit håper kommunen å oppnå midler til 
utvikling samt betydelig erfaringsoverføring fra andre kommuner.

o Om kommunen blir med i et slikt nasjonalt program er det naturlig at 
dette organiseres som et delprosjekt med evt. egen leder under 
samfunnsutviklingsprosjektet.

• Måling og forbedring av omdømme
o Den første målingen av omdømme kan skje i bo- og 

flyttemotivundersøkelsen. Dette vil danne grunnlag for vurdering av 
omdømme og hva som skal til av tiltak for å forberede omdømmet. 

• Stedsutvikling Straumen
o Tomte- og boligpriser er normalt høyere jo nærmere et større tettsted 

man er. I den sammenheng er estetikk, lokalt tjenestetilbud og kulturliv 
blant stedsutviklingsfaktorene som har betydning for om man er villig til 
å betale noe høyere priser for boligen enn andre steder.

o Om det her blir en svært omfattende aktivitet bør dette organiseres som 
eget delprosjekt.

Innholdet i disse aktivitetene vil som nevnt spesifiseres nærmere etter at den 
lokale/regionale undersøkelsen av bo- og flyttemotiv er gjennomført.

Mål 2: Skape flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
Dette målet konkretiseres som følgende: ”Prosjektet skal bidra til etablering av minst 20 
nye bedrifter og minst 40 nye arbeidsplasser i næringslivet i Inderøy”

For at prosjektet skal bistå etablerere og etablert næringsliv i arbeidet med å skape flere 
arbeidsplasser er det viktig å ha oversikt over ideene som finnes. Det skal derfor 
gjennomføres betydelig kontaktskapende aktiviteter i prosjektet. Næringstreff som tar 
opp forskjellige emner kan være viktige inspirasjonskilder både for etablerere og 
etablert næringsliv. Det vil kunne utvikles samarbeid, relasjoner og nettverk mellom 
etablererne og etablerte bedrifter. Dette vil også kunne styrke næringsmiljøet og 
kulturen for næringsutvikling i bygda.

Både Inderøyningen og Trønder-Avisa kan brukes aktivt for å gjøre prosjektet kjent 
både i næringslivet og for folk flest. Videre bør det holdes et informasjonsmøte som 
markerer en oppstart av mobiliseringsprosessen. Alle husstander i Inderøy vil her få et 
eget invitasjonsbrev i forkant av møtet. Hensikten med møtet er blant annet å skape 
engasjement og entusiasme for nyskapingsarbeid i Inderøy generelt og for 
samfunnsutviklingsprosjektet spesielt. 

Prosjektet skal hjelpe etablerere/gründere til å gjennomføre prosjekter effektivt og
målrettet slik at de kan etablere seg der det er mest hensiktsmessig i regionen. 
Individuell veiledning og/eller coaching vil hjelpe den enkelte både for å få en avklaring 
om de skal jobbe videre med planene om å starte egen bedrift og som støtte videre i
etablererprosessen. Det vil være den enkelte sitt behov som blir stilt i sentrum for 
hvilken hjelp de skal få. Samfunnsutviklingsprosjektet skal bistå etablererne i å 
etablere egne grunderteam som kan støtte den enkeltes utviklingsprosess. Videre kan 
etablerergrupper med andre etablerere også være en nyttig møteplass for mange 
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etablerere. Gjennom coaching og etablererveiledning i grupper vil den enkelte her få tett 
oppfølging og støtte gjennom utviklingsløpet. 

En annen viktig aktivitet er å koble etablere og andre aktører inn mot etablererkurs og 
andre aktuelle programmer i Innovasjon Norge (IN) og ev. andre. gjennomfører i 
samarbeid med Norges vel etablererkurs som gir innføring i hvilke krav som stilles for å 
etablere egen bedrift. 

Tilrettelegging av areal og bygg for etablering av ny virksomhet og for å sikre 
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv er en viktig aktivitet. Kommunen 
planlegger nå å utvide næringsarealet på Lensmyra/Røra og bør også se nærmere på om 
dette bør gjøres i andre deler av kommunene. 

For å bidra til nyskaping hos det eksisterende næringslivet vil det være viktig å 
stimulere utviklingsprosesser for videreutvikling og knoppskyting. Oppfølging av kjente 
idehavere, bedriftsledere og andre ressurspersoner vil være et viktig arbeid i prosjektet. 
Både bedriftsbesøk og telefonkontakt for å bli kjent med den enkelte bedrift sine behov 
er viktig for å kunne bidra til å få i gang utviklingsprosesser og følge opp pågående 
prosjekter. Prosjektet skal også bistå bedriftene i å etablere utviklingsprosjekter og med 
å finne fram til aktuell kompetanse og finansiering. Kompetansemegling er et tilbud til 
bedrifter for å bidra til å øke innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft 
gjennom samarbeid med et FoU-miljø. Utgangspunktet er den enkelte bedrift sitt 
konkrete utviklingsbehov. Trøndelag FoU er i samarbeid med SINTEF ansvarlig for 
ordningen, med egne meglere som kobler riktig spisskompetanse fra et FoU-miljø
sammen med bedriften.

Prosjektet skal bidra til å få opp aktuelle utviklingsprosjekter hos det etablerte 
næringslivet. Dette kan være både kompetansemeglingsprosjekter og andre 
bedriftsutviklingsprosjekter. FRAM – er for eksempel et bedriftsutviklingsprogram over 
1 ½ år gjennom Innovasjon Norge. Innholdet er knyttet til ulike fagsamlinger og 
oppfølging av egen bedriftsrådgiver. Fokuset er å styrke økonomien i bedriften, samt å 
bidra til ulike innovasjons- og utviklingsprosesser. Bedriftslederskolen, etter- og 
videreutdannings-tilbud fra HiNT og ulike fagkurs i regi av Kompetansenavet på Mære
er også aktuelle tilbud for etablerere og bedrifter i Inderøy. For enkelte bedriftsledere 
kan det være nyttig å få tilgang på en erfaren mentor og/eller coach som støtte i sitt 
arbeid med å videreutvikle bedriften.

Landbruket er også en sentral del av næringslivet og må utvikles videre. I de siste årene 
har Inderøy hatt god utvikling i bruken av BU-midler. Dette tyder på at det er en rekke 
prosjekt som allerede er i gang og som kan trenge oppfølging. I tillegg vil det bli viktig å 
stimulere til rekruttering i landbruket og videre satsinger innen tradisjonell 
volumproduksjon eller andre relaterte næringer. En aktuell aktivitet her er å få i gang 
et Vegvalgsprosjekt som det man har fått til i en rekke andre kommuner i Nord-
Trøndelag.

Utvikling av opplevelser er viktig både for fastboende, tilreisende og for høyere 
verdiskaping og sysselsetting i næringslivet i Inderøy. Kommunen har bl.a. den Gyldne 
omvei og Nils Aas Kunstverksted som det bør bygges videre på. I 

Aktivitetsmål for å skape flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser:

• Prosjektet skal holde minst 5 næringstreff og informasjonsmøter
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• Minst 30 etablerere skal motta personlig veiledning og coaching
• Det skal gis bistand til etablering av minst 5 etablerergrupper og/eller 

grunderteam.
• Minst 10 etablerere skal delta på ulike etablererkurs
• Prosjektet skal bidra til utvikling av minst 20 utviklingsprosesser i næringslivet 

i Inderøy
• Det skal gjennomføres minst 80 bedriftsbesøk med oppfølging av enkeltbedrifter
• Minst 30 bedrifter skal få informasjon om kompetansemegling og det skal 

etableres minst 10 kompetansemeglingsprosjekter i bedriftene
• Minst 5 bedrifter skal rekrutteres til FRAM eller andre aktuelle 

bedriftsutviklingsprosjekter.
• Minst 5 bedriftsledere skal få tilbud om egen mentor og/eller coach.
• Positiv utvikling i volumproduksjonen i landbruket målt i faste verditall for 

ulike hoveddriftsformer
• Etablering av minst 10 nye landbruksrelaterte satsinger med finansiering fra 

Innovasjon Norge eller andre.
• Oppfølging og fremming av eventuelle lønnsomhetsfremmende tiltak i minst 15 

pågående satsinger innen landbruk eller landbruksrelatert næring
• Utvikling av minst 2 nye tilbud innen opplevelser og verdiskapingsfremmende 

tiltak for tilbud som allerede er i kommunen

Mål 3: Skape en varig utviklings- og nyskapingskultur 
Dette målet konkretiseres som følgende: ”Prosjektet skal bidra å utvikle en førsteklasses 
førstelinjetjeneste for næringslivet fra 2012”.

Gjennom hele prosjektet skal det jobbes med spre kunnskap om viktigheten av å å 
prioritere samfunnsutvikling i det daglige arbeidet med lokal forvaltning og 
tjenestetilbud. Målet med dette er å styrke utviklingsorientering i egen organisasjon slik 
at større deler av kommunens ressurser benyttes til samfunnsutvikling og at man får en 
varig utviklings- og nyskapingskultur i Inderøy. I prosjektet vil vi studere gode 
eksempler fra andre kommuner/steder hvor vi opplever at en har lyktes godt med å 
skape varig utviklings- og nyskapingskultur. 

Aktivitetsmål for å skape en varig utviklings- og nyskapingskultur:

• Besøke eller invitere hit kommuner og ressurspersoner med aktuelle erfaringer
og kunnskap.

• Sørge for klare og kjente rollefordelinger mellom lokale og regionale aktører som 
bistår forretningsdrivende i deres utviklingsarbeid, herunder kommunens 
førstelinjetjeneste, private aktører, bransjeforeninger og regionale støtteapparat 
og innovasjonsmiljøer.

• Bidra til beslutningsgrunnlag for ny kommuneplan og strategisk næringsplan. 
Disse planene vil være sentrale for videre utvikling av vekstevnen og etter at 
prosjektet er avsluttet.
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Tidsplaner 

Hovedaktivitet
Tidsplan (mnd) 2010

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Lokal undersøkelse

Debatt- og infomøter

Tomte- og boligutvikling

Bolystprogram

Omdømme

Stedsutvikling

Veiledning og coaching

Etablerergrupper og team

Bedriftsbesøk og oppfølging

Få opp utviklingsprosjekter

Informasjon/markedsføring

Styringsgruppa

Hovedaktivitet Tidsplan (mnd) 2011

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Lokal undersøkelse

Debatt- og infomøter

Tomte- og boligutvikling

Bolystprogram

Omdømme

Stedsutvikling

Veiledning og coaching

Etablerergrupper og team

Bedriftsbesøk og oppfølging

Få opp utviklingsprosjekter

Informasjon/markedsføring

Styringsgruppa
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ØKONOMI
Det planlegges i tråd med et totalbudsjett på 1,5 mill. kr over to år. Ansettelse av 
prosjektleder i 100 % stilling i to år vil raskt spise opp det aller meste av budsjettet. Det 
planlegges derfor å engasjere prosjektleder i 50 % stilling i 2 år (kr 650 000 totalt) samt 
delprosjektleder og annen bemanning til om lag kr 350 000. 

Kjøp av tjenester budsjetteres med kr 400 000. Dette bør være tilstrekkelig til å kunne 
kjøpe inn spisskompetanse på områder som prosessledelse, analyse av tiltak, oppfølging 
av etablere/bedrifter evaluering og bistand til å gjennomføre lokal/regional undersøkelse.

Kostnadsoverslag Finansiering

Prosjektledelse 950000 Inderøy kommune 500000

Kontorkostnader 50000 Næringsliv/Innherredsprogrammet 250000

Reiser, seminarer, møter 100000 NTFK 750000

Kjøp av tjenester 400000

Totalt 1500000 1500000

Foreløpig budsjett pr aktivitet

Hovedaktivitet

Ressurser

Prosjektledelse PR, reiser, 
seminarer og 

møter

Kjøp av 
tjenester

Sum

Lokal undersøkelse 30 000 20 000 150 000 200 000

Debatt- og infomøter 70 000 40 000 10 000 120 000

Tiltaksanalyse 30 000 50 000 80 000

Tomte- og boligutvikling 60 000 5 000 20 000 85 000

Bolystprogram 50 000 50 000

Omdømme 50 000 10 000 30 000 90 000

Stedsutvikling 75 000 10 000 30 000 115 000

Veiledning og coaching 75 000 5 000 30 000 110 000

Etablerergrupper og team 75 000 75 000

Bedriftsbesøk og oppfølging 250 000 5 000 255 000

Få opp utviklingsprosjekter 125 000 5 000 30 000 160 000

Styringsgruppa 40 000 40 000

Evaluering 20 000 50 000 70 000

Sum 950 000 100 000 400 000 1 450 000

Kontorkostnader. er anslått til om lag kr. 50.000 til sammen og er ikke fordelt på aktivitetene.
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Vedlegg
• Presentasjon av Trøndelag Forskning og Utvikling AS fra 23.9.2009
• Næringssammensetning Inderøy (Kilde. www.ssb.no) 
• Oversikt over bedrifter i Inderøy pr. 23.09.2009 (www.ravninfo.com)
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25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Samfunnsutvikling Inderøy

Hvordan øke befolkningsveksten?

Roald Sand (roald.sand@tfou.no)
seniorforsker
Trøndelag Forskning og Utvikling

Innhold

¢ Bakgrunn og kort analyse av utvikling
l Forklaringer på lav vekst i Inderøy

¢ Framtidige utfordringer
¢ Behov for tiltak
¢ Kunnskapsgrunnlag for videre tiltak
l Generell kunnskapsstatus

l Behov for lokal kunnskap
l Analyse og vurdering av tiltak

25. september 2009
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25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Bakgrunn Inderøy kommune

¢ Består av tidligere Inderøy, Røra og Sandvollan kommuner
¢ Landbrukskommune med 4900 innbyggere på 1960-tallet
¢ Pendlerkommune etter vekst på 70- og 80-tallet

l økt bilhold, pendling og grønn bølge bidro til 1000 flere innbyggere
• I gjennomsnitt er dette 50 innbyggere pr år eller ca 0,8 % pr år

¢ Kulturkommune på 90-tallet og rett etter 2000 
l Med nytt kulturhus, satsinger ved skoler og annen kultursatsing

¢ Veksten i folketall har uteblitt de siste årene 
l Til tross for fødselsoverskudd og økning i arbeidsstyrke
l Man spør seg hvorfor og hva som skal til for å øke veksten

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Inderøy kommune:
• 146 kvadratkilometer
• sentralt på Innherred
• 5820 innbyggere pr 1.7.2009

• 1,3 % vekst pr år på 70-tallet 
• 0,6 % vekst pr år på 80-tallet
• 0,1 % vekst pr år 1990-2005
• 0,5 % nedgang pr år 2006-?
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25. september 2009

Region (Folketall i parentes)

Befolkningsutvikling 1964-2009
-relativt utvikling i forhold til 1964 (100%)

Trøndelag Forskning og Utvikling as

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Demografisk utvikling Inderøy, 1962-2009
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25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as
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Negativ utvikling i folketall 
de siste 3 år

¢ Folketallet er gått ned med 118 personer (2 %)
l Fra 5938 1.1.06 til 5820 1.7.09
l Negativ utvikling alle delområder

• Verst i Straumen (-2,8 %), best på Røra (-0,5 %)
l Fødselsoverskuddet er 31
l Netto innvandring er 64
l Netto innenlands flytting er minus 217

• Over 1000 personer har flyttet ut på tre år

l Andelen 16-19 år og 50-66 åringer øker

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Økt yrkesaktivitet og innpendling

¢ Fra utgangen av 2005 til utgangen av 2008:
l Antall bosatte arbeidstakere økte med 133 (4 %)

• Tilsvarende vekst i nabokommunene var 7 %

• Det ble 66 flere utpendlere og de utgjør nå 52 %
• 21 % til Steinkjer, 11 % til Verdal og 6 % til Levanger
• Lav relativ vekst i utpendling i forhold til nabokommuner

• Andelen yrkesaktive økte til 52 %, 1 % under landsgj.sn.

l Antall arbeidsplasser økte med 143 (8 %)
• Om lag samme vekst som nabokommuner
• Det ble 76 flere innpendlere og de utgjør nå 27 %
• Høy relativ vekst i innpendling i forhold til nabokommuner

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as
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25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Forklaringer lav vekst i Inderøy

l Generell sentralisering
• Høy vekst i byområder går på bekostning av distrikt. 

Avtatt noe

l Arbeidsmarkedet er Innherred ikke 
Trondheimsregionen

• Andelen utpendlere (52 %) er allerede svært høy

l Ubalanse i alderssammensetningen i Inderøy
• Ungdomskullene er nå svært store

l Kommunen har nedprioritert samfunnsutvikling
• Generelt godt omdømme men i politikken er omdømme 

at kortsiktige næringsinteresser får gjennomslag

• For liten tilgang på attraktive tomter, boliger og arbeid
• Tjenestetilbud er svakere enn nabokommuner

l Andre deler av regionen har satset betydelig mer
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Situasjonen framover
¢ Vil negativ utvikling siste tre år fortsette? 

¢ Befolkningsframskrivinger og forutsetninger
l 0,3 % eller 20 personer i årlig vekst Inderøy

• Halvparten av veksten i nabokommunene

l Krever flyttebalanse blant unge voksne og at arbeidsstyrke 
øker fra 3060 til 3160 personer på 4 år (behov 50 nye boliger)

¢ Om ambisjonene er 0,3 % årlig vekst:
l Er det boliger til ca 30 flere voksne pr år samtidig som antall 

personer pr bolig går ned?

l Er det nok vekst i næringslivet til økt yrkesaktivitet?
l Er det lokale kultur- og tjenestetilbudet godt nok?

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Kan/bør man realisere et 
samfunnsutviklingsprosjekt?
¢ Viktig for Inderøy som del av kultur- og 

næringssatsingen med 50 ulike tiltak?
l Trenger finansiering, forankring og system som 

kan gi varige virkninger
• Oppdatering av kommune- og næringsplan

• Personer som bruker kunnskapen videre

¢ Inderøy er viktig for regionen
l Viktig for Mosvik
l Balansert utvikling og vekstkraft på Innherred

l Vise veg for andre småkommuner

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as
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Hvordan bør man innhente 
kunnskap og prioritere tiltak?
l Generell kunnskap om utvikling i kommunen og 

kunnskap om tiltak
• Lokalisering næringsvirksomhet

• Rekruttering og satsing i landbruket
• Bo- og flyttemotiver mer generelt

• Arbeid med samfunnsutvikling i kommuner

l Spesiell kunnskap om kommunen
• Hva har man av næringsliv

• Ledige boligtomter og næringsareal
• Informasjon fra ungdom/yngre voksne

l Analyse av aktuelle tiltak før prioritering

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Eksterne forhold ved 
ulike bosted:
- arbeidsmuligheter
- utdanningsmuligheter
- bomiljø og boligstandard
- oppvekstmiljø for barn
- tjenestetilbud 
- kulturtilbud
- natur og friluftsliv
- øvrige fritidsmuligheter
- estetiskeforhold
- klimatiske forhold
- nærhet til venner og slekt
- sosialt miljø
- tilgjengelighet/kommunikasjon

Sentrale valg:
- utdanning/studier
- familiemessige forhold
- arbeid og arbeidssted
- fritidsaktiviteter
- bidrag lokalt/regionalt
- bosted

Individuelle forhold:
- kjønn, fødselsår og slekt
- evner og ressurser (inkl. helse)
- oppvekststedog erfaringer
- livsfase og behov/preferanser

Sentrale bo- og flyttemotiv

3H
-Hva
-Hvem
-hvor
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Flytte- og bostedsvalg distrikt

¢ Nasjonale Bo- og flyttemotivundersøkelser 
2008, se for eksempel Sørlie, NIBR
l Arbeidsmotivet står svært sterkt

• Spesielt for innflyttere

l Bolig er selvsagt nødvendig
• Tilgang, markedspriser m.m. varierer svært

l Når bolig og arbeid er avklart, trer steds-, 
miljø og familiemotiv fram i økende grad

• Tjenestetilbud og fritidsmuligheter kan være 
viktig i nærheten av større tettsted

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as

Lokale/regionale undersøkelser

¢ Nasjonal studie kan gi antydninger om flytte-
og boligmotiv i regionen

¢ Høy innpendling og mange utflyttere i 
nabokommunene tyder på:
l For lav attraktivitet i Inderøy
l Det bør undersøkes nærmere hva som bidrar til 

at Inderøy velges eller ikke som bosted
• Utvalg ungdom i kommunen, utflyttede yngre voksne 

og andre potensielle innflyttere i regionen
• Dette vil tilføre betydelig handlingsrettet kunnskap

25. september 2009Trøndelag Forskning og Utvikling as
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Sammensetning av næringslivet i Inderøy (Kilde: www.ssb.no)

Næring Inderøy Innherred Nord-Trøndelag Norge

Jordbruk, skogbruk og fiske 274 14 % 2355 8 % 5502 9 % 77969 3 %

Utvinning av råolje og naturgass 1 0 % 1 0 % 546 1 % 38765 2 %

Industri og bergverksdrift 230 12 % 3637 13 % 7420 12 % 281223 11 %

Kraft- og vannforsyning 11 1 % 426 1 % 621 1 % 15917 1 %

Bygge- og anleggsvirksomhet 265 13 % 2461 9 % 4595 8 % 185775 7 %

Varehandel, hotell- og restauran 150 8 % 4494 16 % 9530 16 % 459270 18 %

Transport og kommunikasjon 84 4 % 1167 4 % 3860 6 % 164454 7 %

Finansiell tjenesteyting 5 0 % 222 1 % 483 1 % 50747 2 %

Forretningsmessig tjenesteyting, eiendom 46 2 % 1698 6 % 3739 6 % 302773 12 %

Offentlig forvaltning, annen tjenesteyting 902 45 % 12274 43 % 24446 40 % 936859 37 %

Uoppgitt 17 1 % 123 0 % 241 0 % 11248 0 %

Totalt 1985 100 % 28858 100 % 60983 100 % 2525000 100 %

En del av arbeidsplassene innen såkalt annen tjenesteyting er i kategorien privat 
tjenesteyting. Når vi trekker i fra dette i får vi en næringssammensetning som vist i 
figuren under. I figuren har vi ikke tatt med kategorien annet på jevnt over 2 %. Denne 
består av uoppgitt næringskode og annen privat tjenesteyting.
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Oversikt over bedrifter i Inderøy pr. 23.09.2009 (www.ravninfo.com)
Redigert Navn Bransjer Ansatte Andel
Inderøy Kommune Generell offentlig administrasjon 575 29,0 %
Fuglesang Dahl AS Oppføring av bygninger 70 3,5 %
Inderøy Videregående Skole Videregående opplæring 57 2,9 %
Røra Fabrikker AS Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 51 2,6 %
Rostad Stiftelsen Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 50 2,5 %
Gran & Ekran AS Oppføring av bygninger 49 2,5 %
Vangs T N Mek Verksted AS Produksjon av karosserier og tilhengere 48 2,4 %
Hoff Norske Potetindustrier SA Bearbeiding og konservering av poteter 47 2,4 %
Kastvollen Opptreningssenter Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner 43 2,2 %
Letnes Anton Maskinentreprenør AS Grunnarbeid 34 1,7 %
Austad Maskinstasjon AS Bygging av veier og motorveier 23 1,2 %
Sund Folkehøgskole Folkehøgskoleundervisning 22 1,1 %
Bunadsaum AS Produksjon av annet yttertøy 20 1,0 %
Verdalskalk AS Produksjon av kalk og gips 20 1,0 %
Coop Inn-Trøndelag BA Butikkhandel med vekt på nærings- og nytelsesmidler 17 0,9 %
Posten Norge AS Landsdekkende posttjenester 17 0,9 %
Inderøy Slakteri AS Bearbeiding og konservering av kjøtt 16 0,8 %
Inderøyhallen A/L/kulturhuset Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 13 0,7 %
Inderøy Mosvik Avløserlag BA Tjenester tilknyttet husdyrhold 12 0,6 %
Røra Mek Verksted AS Overflatebehandling av metaller 12 0,6 %
Faanes Og Gjølga AS Oppføring av bygninger 12 0,6 %
Klepp Regnskap AS Regnskap og bokføring 12 0,6 %
Røra Mek Verksted Lornts O Johnsen Overflatebehandling av metaller 11 0,6 %
Rovas AS Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 11 0,6 %
Farbu Og Gausen AS Grunnarbeid 11 0,6 %
Jægtvolden Fjordhotel Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 11 0,6 %
Musikk I Nord-Trøndelag Offentlig administrasjon undervisning, kultur m.m. 11 0,6 %
Alarm Og Installasjon AS Elektrisk installasjonsarbeid 10 0,5 %
Rederi Stornes AS Innenriks sjøfart med gods 10 0,5 %
Flyndra AS Produksjon av brød/konditorvarer, varig tilrettelagt arbeid 9 0,5 %
Bunnpris Røra AS Butikkhandel med vekt på nærings- og nytelsesmidler 9 0,5 %
Retail Karo AS Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 9 0,5 %
Kribelin BArnehage AS Barnehager 9 0,5 %
Røra BAkeri AS Produksjon av brød og ferske konditorvarer 8 0,4 %
Austad K & R Brødrene AS Oppføring av bygninger 8 0,4 %
Ica Norge AS Butikkhandel med vekt på nærings- og nytelsesmidler 8 0,4 %
Gausen Kjell AS Rutebiltransport og godstransport på vei 8 0,4 %
Inderøy Lensmannskontor Politi- og påtalemyndighet 8 0,4 %
Frøysadal Perry Melkeproduksjon på storfe og meieri 7 0,4 %
Inderøy Lavpris AS  Butikkhandel med vekt på nærings- og nytelsesmidler 7 0,4 %
Rødbrygga Inderøy AS Drift av restauranter og kafeer 7 0,4 %
Nav Inderøy Trygd Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 7 0,4 %
Ppt For Inderøy Leksvik Og Mosvik Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste 7 0,4 %
Eventyrskogen Naturbarnehage AS Barnehager 7 0,4 %
Mobilt Verksted Energi Og Miljø AS Vvs-arbeid 6 0,3 %
Coop Steinkjer BA, Sandvollan Butikkhandel med vekt på nærings- og nytelsesmidler 6 0,3 %
Brødrene Sundli AS Oppføring av bygninger 5 0,3 %
Kjelvik Norodd Riving av bygninger og andre konstruksjoner 5 0,3 %
Midt Norge Elektro AS Elektrisk installasjonsarbeid 5 0,3 %
Fossum Auto AS Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 5 0,3 %
Logosol AS Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 0,3 %
Alliance Apotek Inderøy Butikkhandel med apotekvarer 5 0,3 %
Fornes Og Kjesbu AS Godstransport på vei 5 0,3 %
Sparebank 1 SMN Bankvirksomhet ellers 5 0,3 %
Distriktstannklinikken Inderøy Tannhelsetjenester 5 0,3 %
Hudpoliklinikkene Levanger og Na ANS Andre helsetjenester 5 0,3 %
Sum basert på rapportert antall ansatte i Brønnøysundregistret 1475 74,3 %
Landbruk (anslag) 268 13,5 %
Annet (anslagI 242 12,2 %
Totalt pr 4. kvartal 1985 100 %
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1839-2
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 80/09 21.10.2009

Museumsstrategisk plattform - høringsdokument

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune avgir følgende uttalelse til forslag til museumsstrategisk plattform 
utarbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommune :

Inderøy kommune har ingen vesentlige merknader til forslag til museumsstrategisk plattform 
utarbeidet av Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Vedlegg
1 Museumsstrategisk plattform

Henvisning:
1 I Museumsstrategisk plattform - forlenget 

høringsfrist til 2. november 2009.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Bakgrunn
Nord-Trøndelag Fylkeskommune har utarbeid et dokument; ”Museumsstrategisk plattform. 
”Dokumentet er sendt kommunene til høring – med frist 2. November.

Fylkeskommunen ønsker innspill i forhold til følgende strategisk innsatsområde:
1. Ungt eierskap.
2. Felles museumskart
3. Museum for alle
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4. Museum i bevegelse
5. Andre innspill

Det ble arrangert høringsseminar på Stiklestad 1. Oktober. Kommunen var representert med 
ordfører, enhetsleder for kultur og informasjon og sekretær for ungdomsrådet.

Vurdering

Rådmannen har ikke funnet det hensiktsmessig og legge vesentlig arbeide ned i 
saksforberedelse, men finner det riktig at formannskapet får saken til behandling.

Konklusjon

Saken legges frem til politisk behandling.
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Museumsstrategisk plattform
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Museumsstrategisk plattform per 17.09.09

II1IIII1

Skriftleg høyringsfrist 2.november 2009
Høyringsuttalar  sendes til: eva-renaa.eggen@ntfk.no
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Strategisk innsatsområde -  høyring
Nord-Trøndelag fylkeskommune ønskjer innspel på fyljande problemstillingar kring ny
museumsstrategisk plattform:

1) "Ungt eigarskap
Innspel på styrker — svakheiter — mogelegheiter og truslar ved ungt eigarskap kring
musea

2) "Felles museumskart
Innspel på fordelar og ulemper ved tettare samarbeid om eit felles museumsansvar —
geografisk og tematisk — for dei konsoliderte musea i fylket

3) "Museum for alle
Innspel på styrker — svakheiter — mogelegheiter og truslar ved eit museum for alle

4) "Museum i bevegelse"
Drømmemuseet - ønske og idear for den trønderske museumsframtida

5) Andre Høyringsinnspel

Skriftleg høyringsfrist 02.11.2009
Høyringsuttalar sendes til: eva-renaa.eggerddintfk.no
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1 Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag
fylkeskommune

1.1 Bakgrunn og bestilling
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har vedteke ei politisk plattform for arbeidet sitt. Etter denne
plattforma skal dei styre på alle samfunnsfunnsområda dei har eit overordna ansvar for.
Hovedoverskriftene i fylkesrådet si politiske plattform er: ungdom, miljø og næring.
Regionalt utviklingsprogram i Nord-Trøndelag har verdiskaping og livskvalitet som
overordna mål, med m.a. mål om å tilretteleggje for brei kulturdeltaking frå alle, og mål om å
bruke kulturtilbod og kulturdeltaking som utviklingskraft i lokal og regional
identitetsbygging. I Felles Fylkesplan for Trøndelag er også attraktivitet, livskvalitet og helse
med mål om eit attraktivt Trøndelag for alle viktige innsatsområde.

Som eit resultat av St.meld nr 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, har ein
innafor museumsområdet på 2000-tallet gjennomført ei omfattande museumsreform. Fleire
museum har slått seg saman (blitt konsolidert) til større organisasjonar med meir sjølvstendig
ansvar i forhold til fylkeskommune, kommune og stat enn før. Det offentlege er likevel
ansvarleg for store delar av musea sine inntekter. Av inntektsdelen som det offentlege
finansierer, er det gjennom ei partnarskapsavtale med den enkelte kommune inngått ei
ansvarsfordeling om tilskot frå stat med 60%, fylkeskommune 24% og kommunane 16%.

Museumssektoren er eit viktig innsatsområde for Nord-Trøndelag fylkeskommune med eit
samla tilskot på  nær  14 millionar kroner i 2009. Kva den offentleg støtta som
fylkeskommunen overfører til musea kvart år skal brukast til, ønskjer fylkesrådet skal henge i
hop med innhaldet i rådet si politiske plattform, Regionalt Utviklingsprogram og Felles
Fylkesplan. Fylkesrådet ønskjer å tydeleggjere og synleggjere eigen museumspolitikk.
Fylkesrådet har på bakgrunn av dette i F-sak nr 09/43, bedt om at det blir utforma ei
museumsstrategisk plattform som eit verkty i det fylkespolitiske styringsfeltet. Det betyr
mellom anna at innhaldet i den museumsstrategiske plattforma vil vere utgangspunktet for
fylkeskommunen sitt årlege tildelingsbrev med tilhøyrande politisk bestilling til musea.

Museumsinntekter

Eigne inntekter:

Offentleg støtte:

Stat 60%

Fylke 26%
Kommune 14%

Tildelingsbrev

Museumstrategisk plattform

Fylkesrådets politiske plattform

Museumsstrategisk plattform per 17.09.09

Museer i Nord-Trøndelag

Museet Midt

•
• •

• •

• •

•
•

•

Saemien Sitje Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Figur 1: Museer og driftsinntekter i Nord-Trondelag

Små og ubemanna,
ikkje konsoliderte

Falstadsenteret
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Gjennom museumsreforma har musea i tillegg til å organisere seg i større driftseiningar også
fått tildelt ei tydelegare samfunnsrolle. Musea i Nord-Trøndelag har utvikla seg til viktige
samfunnsinstitusjonar, og gjennom det museumsstrategiske arbeidet ønskjer fylkesrådet å
forsterke musea sin rolle som samfunnsaktør og regional utviklingsaktør ytterlegare.

St.meld. nr. 49 (2008-2009),  Framtidas museum — forvaltning, forsking, formidling, fornying.
gir  opp status for arbeidet med museumsreforma og peikar ut retning for staten si satsing på
museumsområdet framover. Meldinga gir ei oppsummering av eit endra strukturelt
museumslandskap med ein forsterka økonomi, fleire museumstilsette og høgare besøkstal.
Meldinga peikar vidare på utvikling av musea sitt innhald og aktivitet som aktuelle
utfordringar, og eit hovudmål om å stimulere musea til solid fagleg innsats i utøvinga av
musea sin samfunnsrolle som overordna perspektiv. I meldinga heiter det m.a.:

"Museene skal gi både kunnskap og opplevelse. De skal være tilgjengelige for
alle og være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner som fremmer kritisk
rejleksjon og skapende innsikt. En aktiv formidling er derfor viktig både i et
demokratiperspektiv og i et allment kulturperspektiv. Dette krever aktiv
tilrettelegging og ulike strategier for å nå for forskjellige målgrupper. Det
innebærer også at formidlinga må være kritisk og nyskapende både når det
gjelder tematikk og virkemidler",  St.meld.nr 49 (2008-2009): 102

1.2 Prosess
Arbeidet med utforminga av den museumsstrategiske plattforma i Nord-Trøndelag starta i
2008. Fylkesråd for kultur var då på ei museumsreise kor ho besøkte alle avdelingane i dei
konsoliderte musea i tillegg til Falstadsenteret og Saemien Sijte. Det vart også arrangert eit
seminar for musea og kommunane med tema museumsutvikling og innhald. På seminaret var
det einigheit om at ungdom burde bli meir involvert i utarbeidinga av den museumsstrategiske
plattforma. NTBUR' og ungdomsråda2 i kommunane har etter dette delteke aktivt i prosessen
i lag med andre representantar frå kommunane og musea. Dei strategiske innsatsområda i
dokumentet er i hovudsak eit resultat av møte mellom NTBUR og musea, samt
museumspolitisk verkstad for musea, ungdomsråd og andre politikarar frå kommunane, (sjå
utfyljande prosessoversikt, vedlegg 1).

Gjennom prosessen har musea og ungdomsrepresentantar hatt høve til å påverke
oppdragspremissane for fylkeskommunen sine tilskotsmidlar til museumsdrift framover.
Musea er sjølvstendige organisasjonar, og styringssignala fylkesrådet kan gi gjeld difor dei
strategiske innsatsområde i musea. Strategiar og tiltak, kva ein konkret skal gjere innafor dei
ulike strategiske innsatsområda, er det musea sjølv som må definere. Idear til tiltak som har
dukka opp i prosessen er lagt som vedlegg til den museumsstrategiske plattforma (vedlegg 2).

Kunnskapsgrunnlaget for den strategiske museumsplattforma byggjer på innhaldet i
offentlege utgreiingar, stortingsmeldingar og andre føringar, fylkespolitiske vedtak, innhenta
tal og data og erfaringsbasert kunnskap innhenta i prosessen omtala ovanfor.

NTBUR — Nord-Trøndelag Banie og Ungdomsråd, ein paraplyorganisasjon for alle frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonar i Nord-Trøndelag, i tillegg til å vere eit ombod for unge i Nord-Trøndelag.
2 Ungdomsråda er valgte politisk uavhengige organ i kommunane som m.a. arbeider med ungdomspolitiske
spørsmål. Dei fleste kommunane i Nord-Trøndelag har eller er i ferd med å opprette ungdomsråd.
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2 Status i norsk museumsutvikling
Musea sin status og rolle som samfunnsinstitusjonar er i endring både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Det påverkar både organisering og innhald i museumsdrifta, og stiller spørsmål
ved kva eit museum skal vera og kven det skal vera for?

2.1 Frå å vise til å spegle
Eit museum er ein institusjon som har ei systematisert samling av gjenstandar som er gjort
tilgjengeleg for folk. Enten det er snakk om store institusjonar med internasjonalt nedslagsfelt
eller små spesialmuseum, har dei eit fellestrekk i oppgåvene sine: Dei samlar inn ting, dei tek
vare på tinga, dei finn ny kunnskap om tinga, og dei fortel om det.
ICOM, International Council of Museums, vedtok i 1974 denne definisjonen på kva eit
museum er:

"Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på projitt, som skal tjene
samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn,
bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om
mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsoyemed".

Ettersom ein stor del av oppgåvene for musea er knytt til samlingane, er det naturleg at ein
stor del at utstillingsarbeidet har vore retta mot å vise publikum kva samlingane inneheld, og
kva dei kan fortelje. Dei siste tiåra har det vore ei dreiing mot at musea i større grad har
plassert seg som kumiskapsforvaltarar enn samlingsforvaltarar. Sterkt forenkla kan ein sei at
der musea tidlegare sto fram som ein stad der det blei stilt ut gjenstandar ein kunne komme å
sjå, så er målet i dag at musea skal vere samfunnsinstitusjonar som set viktige spørsmål på
dagsorden, spørsmål dei kan bellyse ved hjelp av m.a. gjenstandane dei har tilgjengeleg.

Å  vise fram

Figur 2: Museumsutvikling

Museumsstrategisk plattform per 17.09.09

<->‘'

innvar.dring

miljo

Å  spegle samfunnsdebatten

Musea har vorte meir opptekne av å ta rollen som samfunnsinstitusjon. Stadig oftare ser vi at
musea lagar utstillingar som tek for seg eit samfunnsaktuelt tema og gjenstandane i samlinga
blir valde ut slik at dei passar temaet best. Eit uttrykk for dette finn vi også i at spørsmålet om
kven kuratoren er og kuratoren si rolle har blitt synleg i mediedebatten. Og, vi har sett at
debatten om popularisering versus faglegheit har vore markant i diskusjonen omkring til
domes Nasjonalmuseet. Generelt uttrykkjer dette at musea er i beveJ2else frå vise fram" til

å speule samfunnsdebatten-.
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2.2 Musea i Noreg etter museumsreforma
Intensjonen med museumsreforma på 2000-talet har vore å styrke musea si faglegheit
gjennom  konsolidering,  forstått som samarbeid og samanslåing. Dei overordna måla for
reforma har vore lokalt engasjement, regional kompetanse og nasjonalt nettverk.
Museumsfaglege fokusområde utpeika i St.meld.nr 22 (1999-2000) var kystkultur, industri og
sørvisnæringar, økologi og miljøvern, handlingsbåren kunnskap og fleirkulturelle
utfordringar.

70 prosent av musea i Noreg har gjennomført store endringar i organisasjonsform i perioden
2001-2009. 10 prosent av dei som har gjennomført endringar, har gjennomført viktige
endringar, mens 30 prosent har i liten grad gjort organisasjonsmessige endringar i same
perioden.

Ved sida av å styrke musea gjennom å bygge felles administrative-, økonomiske-, personal-
og fagsystem har ein nådd målet om ei fagleg styrking. I tillegg har sektoren fått 248,2
millionar statlege kroner i nye, faste driftstilskot samla i perioden 2002-2009.
Staten sitt utøvande organ på arkiv-, bibliotek- og museumsområdet, ABM-Utvikling, melder
at 60 prosent av musea gir hovudsakleg positiv tilbakemelding på effekten av samanslåinga.
40 prosent gir blanda tilbakemelding, men ingen er berre negative. 2/3 delar melder at
profesjonaliteten i dei administrative oppgåvene er betra, men at ressursbruken er auka.

I reformperioden (2001-2007) har bruken av museum auka med 34 prosent til 5, 8 millionar
besøk. I same periode var det ein auke i tal årsverk totalt på 19 prosent, mens det statlege
driftstilskotet på landsbasis auka med 129 prosent til 940 millionar kroner pr år i perioden.
Til saman indikerer dette at reforma langt på veg har nådd målet om fagleg styrking. Dette
kjem også fram av måla i statsbudsjettet for 2009, der fagleg styrking ikkje er tema, og difor
ikkje er vurdert som eit prioritert innsatsområde lenger. I måla for 2009 heiter det:

-

Museene skal være aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner med vekt på kritisk
refleksjon og skapende innsikt.

-

Museene skal sørge for tilfredsstillende sikring, forvaltning og prioritering av
samlingene.

-

Museene skal styrke utviklingen av digitalt innhold og digital formidling.

Slik peikar statsbudsjettet på at no er tida inne for musea til å halde fokus på innhald og
formidling i rollen sin som samfunnsaktør. ABM-U signalisert forventningar om at musea
framover i sterkare grad må utvikle strategiar for ei styrkja og tydeleg samfunnsrolle. Museer
med ei styrka samfunnsrolle blir av ABM-U definert som dynamiske, reflektere og
utfordrande museer som stiller spørsmål og sporar til debatt, og som erkjenner og handterer
ulikskap. Det er eit ønskje om eit sjølvstendig og variert museumslandskap med eit variert
tilbod. Det ligg ei forventning om at samlingane framover må bli kopla endå sterkare til
publikumsformidling, i tillegg til målet om å sikre forvalte og gjere prioritering av
samlingane. Musea blir oppmoda om å gjere bevisste val knytt til utval, metodikk, synligheit,
kunnskapsbyggjande fellesprosjekt og nettverk. Ei sentral utfordring er å legge til rette
fellesmagasina for auka samarbeid og utvikling innafor heile ABM-området. Mellom anna tek
digitaliseringsmeldinga, St.meld.nr 24 (2008-2009)  Nasjonal strategi for digital bevaring og
.formidling av kulturarv,  opp tema digitalisering på tvers innanfor ABM-området.

Staten ved ABM-U har signalisert at ein framover forventar at musea vil vere i stand til å
gjennomføre utviklingsoppgåver innafor eiga drift. Stimulering og bistand til samarbeid på
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tvers både innafor musea og innafor ABM-sektoren samla vil bli prioritert gjennom statlege
tilskot. Målet om å ta musea sine samlingar meir aktivt i bruk i publikumsformidling, gjer at
ei fornying av basisutstillingar og ombyggingar også vil bli prioritert for statlege tilskot.
Sentrale område for statlege stimuleringstiltak vil framover i fylje St.meld.nr. 49 (2008-2009)
vera bygnings -og arenautvikling, digitalisering, samlingsutvikling og forsking,
sarnlingsforvaltning, formidling og kommunikasjon og utvikling av musea som
organisasjonar. Innanfor områdetforvaltning er det eit mål at musea sine samlingar skal
sikrast og bevarast og gjerast tilgjengelege for publikum og forsking.  Forsking  og
kunnskapsutvikling skal styrkast.  Formidlinga  skal nå publikum med kunnskap og
opplevingar og vere tilgjengeleg for alle. Gjennomfornying i form av fagleg utvikling,
nytenking og profesjonalisering skal musea bli oppdaterte og aktuelle i alle delar av si
verksemd og framstå som solide institusjonar med ei aktiv samfunnsrolle. St.meld nr 49
(2008-2009) peikar også på at museums- og kulturminnefeltet er eit tverrfagleg
ansvarsområdet, og held fram m.a. 133 departement forutan kulturdepartementet med
delansvar på området.

2.3 Kulturbruk og museum
Over dei siste åra har det vore ein markant auke i etterspurnaden etter kulturtilbod. 11991
hadde 32 prosent av dei spurde vore på populærkonsert det siste året. I 2004 svara 47 prosent
at dei hadde gjort det same, altså ein auke på 15 prosent. Rapporten  "Kartlegging av
kulturnæringene i Noreg"  frå Østlandsforskning, rapport nr 10/2004 på oppdrag frå
Næringsdepartementet, viste at kulturnæringane hadde ei verdiskaping på nivå med
verkstadindustrien i 2003: 33 milliardar kroner.
Vidare ser vi at kulturfeltet veks også i den forstand at område som kultur og næring, kultur
og stadsutvikling, kultur og oppvekst, og kultur og helse, har vorte fokusert som
satsingsområde i aukande grad og i ulike settingar.
Sjølv om museumsområde er ein liten del av det totale kulturfeltet, tyder mykje på at også
denne sektoren har teke del i veksten. I 2007 blei det for første gong registrert over ti
millionar besøk i dei norske musea. Det var ein auke på 800 000, eller ni prosent frå året før.
Publikasjonen Norsk offentleg statistikk, frå Statistisk sentralbyrå, stadfester inntrykket av
auke på museumsområdet. I denne statistikken er museumsbesøk per innbyggjar per år målt
til 1,8 besøk i 2002, mens besøkstalet per innbyggjar i 2007 er 2,2.

2.4 Museumsbesøk etter utdanning, kjønn, alder og bustad
Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin publikasjon  "Kulturbarometeret 2008"  viser at 43 prosent av
dei som har nytta seg av kulturtilbod dei siste 12 månadane har vore på museum. Det er to
prosent mindre enn tilsvarande tal for år 2000, men innafor normalvariasjonen i perioden. Av
desse er det flest unge, og særleg dei i alderen 9-15 år. Det er ingen vesentleg forskjell
mellom kjønna i forhold til museumsbesøk. Tala viser at folk med høg utdanning, høg inntekt
og dei som bur urbant går oftare på museum enn andre. Pensjonistar og folk med manuelle
yrke bruker musea minst. Kvart tredje besøk går til eit folkemuseum. Mens 29 prosent av dei
besøkande hadde utdanning på ungdomsskulenivå, hadde 62 prosent av besøket høgare
utdanning.

3 Arbeids- og inkluderingsdept., Fiskeri- og kystdept., Forsvarsdept., Helse- og omsorgsdept., Justis- og
politidept., Kommunal- og regionaldept., Kunnskapsdept., Landbruks-og matdept., Miljoverndept., Nærin2s- og
handelsdept., Olje- og energidept., Samferdselsdept. og Utenriksdept.
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3 Musea i Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag tok konsolideringsarbeidet til i 2001. Konsolideringsreforma er venta
sluttført i løpet av 2009. Forhold som gjeld musea sin struktur, organisering,
samlingsforvaltning og drift er i grove trekk på plass, men må vidareutviklast framover.

I Sør-Trøndlag fylket har ein nyleg fått dei fleste museum konsolidert inn i eit museum etter
statleg påtrykk. I tillegg er Sogn og Fjordane, Østfold, Vestfold og Akershus fylke i prosess
kring utgreiing av konsolidering til eit museum i kvart fylke. Det er venta at fleire fylke etter
kvart vil komme til å fylje opp i same retning. I Nord-Trøndelag har ei felles konsolidering til
no ikkje vore diskutert. Her opplevest det i fyrste rekkje naturleg å fokusere meir på
innhaldsutforminga og fellestiltak i musea.

3.1 Aktørar og ansvar
Etter museumsreforma har ein i Nord-Trøndelag fått eit geografisk konsolidert
museumslandskap. Dei konsoliderte (samanslåtte) museumseiningane har felles styre og
driftsadministrasjon med personell-, økonomi- og fagansvar. I tillegg til felles driftsstyre har
dei ulike museumsavdelingane under den enkelte konsolidering eigne eigedomsstyrer. Til no
har det i Nord-Trøndelag ikkje blitt diskutert kor vidt det i framtida også kan vere teneleg med
eit felles eigedomsstyre for alle museumsavdelingane under kvart av dei konsoliderte musea.

Det konsoliderte museet i sørleg del av fylket er kalla Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS,
heretter kalla SNK, og er ein felles driftsorganisasjon for tidlegare: Stjørdal museum,
Levanger museum, Egge museum (Steinkjer) og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (Verdal).
Nils Aas Kunstverksted på Inderøy vil i tillegg frå 01.01.2010 bli del av denne
konsolideringa. SNK konsolideringa har eit spesielt ansvar for å forvalte og formidle regionen
si kulturhistorie knytt til Olavsarv, bergkunst og jordbrukshistorie med Olavsarven som ei
utpeikt nasjonal oppgåve. Blant museet sine gjenstandar er jekta Pauline, eigd av stiftelsen
Egge museum, eit kulturminne frå nyare tid med nasjonal status gjennom Riksantikvaren si
liste over verneverdige farty. Avdelinga på Levanger har eit ansvar for fotohistorie for heile
fylket. Konsolideringa har elles fått tildelt ansvaret for å utvikle og drifte eit felles
museumsdeponi og arkiv for alle musea og privatarkiva i fylket, (sjå meir om arkiv og
museumsdeponi under samlingsforvaltning kap 3.1.4)

Det konsoliderte museet i nordleg del av fylket, Museet Midt IKS, heretter kalla Museet Midt,
er ein felles driftsorganisasjon for Kystmuseet i Nord-Trøndelag (Vikna), Namdalsmuseet
(Namsos) og Spillum Dampsag og Høvleri (Namsos). Nord-Trøndelag Fylkesgalleri
(Namsos) vil i tillegg bli del av denne konsolideringa i frå 01.01.2010. Museet Midt har eit
spesielt ansvar for å forvalte og formidle regionen si kulturhistorie knytt til kystmiljø, havbruk
og skogbruk. Museet Midt har ved sine avdelingar eit utpeika kulturminne og eit kulturmiljø
frå nyare tid med nasjonal status. Dampsaga på avdelinga Spillum Dampsag og høvleri er eit
av ti industrielle kulturminne i Noreg, og øysamfunnet Sør-Gjæslingan kor avdelinga.
Kystmuseet eig 23 hus i tillegg til tekniske anlegg som fiskehjell og kaiar, er ferd med å bli
varig freda som fiskevær.

3.1.1 Små og ubemanna museum
I 2003 laga Nord-Trøndelag fylkeskommune ein museumsoversikt for fylket som viste 26
museum i flat struktur. Etter reformprosessen har totalt seks, (frå 01.01.2010 sju), kommunar
konsolidert sine museum i Nord-Trøndelag. Forutan dei konsoliderte musea har Meråker og
Røyrvik små bemanna museum organisatorisk underlagt kommunal drift, og ytterlegare ti
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Rock City Namsos
I tilleggsproposisjon nr 1 hausten 2005 gjorde Stortinget fyljande vedtak:
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kommunar, (sjå figur 3), har ubemanna bygdemuseum. Kommunane Namdalseid, Nærøy og
Høylandet har ikkje eigne museum. Her er det verd å merke seg at Revyfaglig senter på
Hoylandet driv museal verksemd på tema nasjonal revyhistorie, men er ikkje definert som eit
museum.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Museet Midt har som del av avtaleverket kring
museumskonsolideringa, inngått museumssamarbeid gjennom eigen avtale med dei små og
ubemanna musea i kommunar som ikkje er del av museumskonsolideringane.
Gjennom samarbeidsavtalane skal dei konsoliderte einingane årleg yte bistand til formidling,
vedlikehald og utvikling. Bistanden skal vere i eit omfang som tilsvarer det tilskotet som før
museumsreforma kom frå stat og fylkeskommune, til museumsdrift i kommunane som til no
ikkje har valt å gå inn i museumskonsolideringane.

3.1.2 Andre museum
Museum- og kultursenteret Saemien Sijte  (Snåsa) er ikkje med i dei to konsolideringane i
Nord-Trøndelag, men er konsolidert under Sametinget i lag med dei andre samiske musea i
Noreg. Saemien Sijte har ansvaret frå Sametinget for ivaretaking av sørsamisk kultur i det
sørsamiske forvaltningsområdet.

Falstadsenteret  står også utanfor dei to konsoliderte musea i Nord-Trøndelag, og har gjennom
si primære oppgåve som menneskerettigheitssenter hovudstøtte frå Kunnskapsdepartementet
og ikkje frå Kyrkje- og kulturdepartementet som vanleg for musea.

"Regjeringen vil tilrå at Trøndelagsalternativet legges til grunn for utviklingen av et
nasjonalt opplevelsessenter for pop- og rockhistorie, dvs en delt løsning med
funksjoner både i Namsos og Trondheim med faglig ankerfeste i Ringve Museum."

I ettertid er det utarbeida eit konsept for oppretting av eit opplevelsessenter for pop og rock i
Trondheim. Rockheim opnar mars 2010, og er nå ein del av det konsoliderte "Museene i Sør-
Trøndelag". Det er etablert et konsept for å utarbeide ein plan for et nettverk for formidling av
pop og rockhistorie, og eit konsept for bidrag med å utvikle Rock City Namsos.
Rock City Namsos vil bli bygd opp med fyljande modular: rock city utdanning, rock city
næring, rock city bransjesenter og rock city Museum. Rock City Namsos har gjennom St.meld
nr 21  "Samspill"  blitt tildelt ansvaret som ressurssenter for profesjonelt senter for pop og
rock. Innafor Rock City Museum skal det byggast opp eit Trønderrockmuseum med vekt på
museums-, formidlings- og opplevelsesdelen i tillegg til Hall of Fame - Arena.

Kunst i Nord-Trøndelag (KINT)
I 2008 blei stiftinga Kunst i Nord-Trøndelag (KINT) stifta med føremål om ei eiga tematisk
konsolidert museumseining for kunstmusea i fylket. Etter nyare signal frå ABM-U, kom ein
til at kunstmusea fyljer opp den geografiske konsolideringa i fylket. Nils Aas Kunstverkstad
blir på bakgrunn av dette konsolidert med Stiklestad Nasjonale Kultursenter frå 01.01.2010,
og Fylkesgalleriet i Nord-Trøndelag blir konsolidert med Museet Midt frå 01.01 2010.
Konsolideringsspørsmålet kring Galleri Weidemann og Senter for gjenreisnirwsarkitektur i
Steinkjer som dei to gjenståande partane i KINT er ikkje avklara. Ein god dialog er i gang
kring framtidig samarbeidsfora for dei kunstfaglege avdelingane på tvers av dei konsoliderte
musea. Spørsmålet om KINT si framtid som eiga stifting er enno ikkje avklara.
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1 " Stiklestad Nasjonale Kultursenter
2 .„; Stiftelsen Levanger Museum
3 , ' Stjordal Museum
4 4 Egge Museum
5 , Namdalsmuseet
6

i
' Kystrnuseet i Nord-Trondelag

7 ' Spillum Dampsag
8 Nord-Trondelag Fylkesgalleri (På veg inn i Museet Midt)
9 Nils Aas Kunstverksted (På veg inn i SNK AS)
10 Saemien Sijte (Konsolidert under Sametinget)
11 Falstadsenteret (Utenfor ABM-reformen)
12 Rock City
13 Flatanger Bygdemuseum
14 Fosnes Bygdemuseum
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Figur 3 Oversikt over museum i Nord -Trøndelag

Konsolidert

Anna / uten konsolidering

Sjolstendig bygdemuseum (* bemanning)

Kommune med Stiklestadmuseene

Kommune med Museet Midt

Kommune med museum

Kommune uten museum

15 Frosta Bygdemuseum
16 Grong Bygdamuseum
17 Inderoy Museum
18 Leka Bygdemuseum
19 Leksvik Bygdemuseum
20 Meråkermusea
21 Mosvik Museum
22 Namskogan Bygdetun
23 Nordli Bygdemuseum
24 Røyryik Bygdatun
25 Snåsa Bygdemuseum
26 Sorli Museum
27 Verran Museum

Pilotprosjekt Pilgrimsleden
Nord-Trøndelag fylkeskomrnune er prosjekteigar i lag med Sør-Trøndelag, Oppland og
Hedmark fylkeskommune for Pilotprosjekt Pilgrimsleden (2007 -2010). Dette er eit prosjekt
utanfor dei konsoliderte musea, men som likevel er nært knytt til dei konsoliderte musea sine
satsingsområde. Stiklestad Nasjonale Kultursenter sit ut frå dette som fylkeskommunen sin
representant i styringsgruppa for prosjektet.
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3.1.3 Dei konsoliderte musea si organisering og styringsstruktur
Det konsoliderte museet i nordlig del av fylket Namdal fylkesmuseum IKS skifta 01.01.2009
namn til Museet Midt IKS. Museet Midt er eigd av Vikna og Namsos kommune.
Representantskapet er museet sitt øvste styringsorgan og oppnemnar styret i Museet Midt i
samråd med eigarkommunane.

Selskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) er eigd av Verdal kommune og Nord-
Trøndelag fylkeskommune med 50% kvar. Selskapet har driftsansvaret for konsolideringa i
sør, som til no har vore organisert i SELS  BA  (Stiklestadmuseene). SELS  BA  vart frå 2009
lagt ned, og er erstatta med utvida representasjon i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter
AS for dei kommunane som er med i konsolideringa. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS er
no også felles namn på den konsoliderte eininga.
Generalforsamlinga er SNK sitt øvste styringsorgan og oppnemner m.a. SNK sitt styre i
samråd med Kultur- og Kyrkjedepartementet og dei kommunane som er med i konsolideringa.
For å komme i møte kommunane sine ønskje om sterkare medverknad i styring av den
konsoliderte eininga, er det i tillegg til utvida styrerepresentasjon innført fora for
styringsdialog samt eit museumsfagleg råd - eit fagleg og strategisk organ som støttespelar for
styret. Forutan eigarar, kommunane i konsolideringa, eigedomsselskapa i kommunane og
representant for dei ubemanna musea i sørleg del av fylket, er Falstadsenteret, NTNU,
Stiklestad kirke og Nidaros Biskop representert i rådet.

Museet Midt IKS og Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS er ansvarleg for drifta av
museumsavdelingar tilhøyrande den enkelte konsolidering. Eigarskapet til bygningar og
gjenstandsmateriale ligg framleis til eigedomsselskapa ved avdelingsmusea.

3.1.4 Samlingsforvaltning
Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok i 2006 å gi støtte til kjøp av Stiklestad Planteskole som
eit framtidig felles arkiv og museumsdeponi for heile fylket. Det blei i juli 2006 inngått avtale
mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Nord-Trøndelag fylkeskommune om utviklings-
og driftsansvar for Nord-Trøndelag arkiv og museumsdeponi. Deponiet skal både vere eit
tilbod for arkiv og deponibehov ved musea i fylket, og eit tilbod for privatarkivsamlingar.
Prosjektleiaransvar vart i 2008 tillagt ein av SNK sine tilsette i 50% stilling, og eiga
brukargruppe sett ned i eit samarbeid mellom dei to konsoliderte musea. Kravspesifikasjonar
til rehabilitering av bygget for nytt føremål og utarbeiding av driftsmodell skal ferdigstillast i
2009.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har på vegne av alle musea i fylket ein økonomisk
samarbeidsavtale med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum for hjelp til
konserveringstekniske tenestar ein ikkje har kompetanse på i eigne museum.

3.1.5 Samarbeid på tvers
Konsolideringa av museum som eit resultat av ABM-U reforma kan i dag lesast av i eit
forsterka og spennande fagmiljø innafor musea i fylket. Museumsreforma har ført til at det
enkelte konsoliderte museum har fått ei sterkare autonom rolle. Samstundes melder musea om
meir samarbeid på tvers av avdelingane innanfor den enkelte konsoliderte eininga, i tillegg til
enkelte samarbeidsprosjekt på tvers av dei to konsoliderte musea. I møte mellom ABM-U,
fylkeskommunen, kommunane og musea har det blitt peika på potensiale kring samarbeid
mellom dei konsoliderte einingane, kor musea sjølv signaliserer ønskje om ei intensivering av
samarbeidet. Til no er det oppretta eit formidlingsforum på tvers av musea. Begge
museumseiningane har ein felles representant i programrådet for Den Kulturelle Skulesekken,
det ligg føre forslag om samarbeid kring driftskonsept av Jekta Pauline og det blir samarbeida

12

Side 128



om innhaldsutvikling for felles arkiv og museumsdeponi. Andre potensielle samarbeidstema
som har vore nemnt frå museumsleiinga er leiarutvikling, kulturbygg, marknadsføring,
publikumskanal og sør-samisk kulturkunnskap.

3.2 Driftsøkonomiske rammer
Som konsekvens av museumsreforma har dei konsoliderte musea fått ein stor auke i
offentlege tilskot til drift og investeringar i reformperioden. Mens tilskotsandelen frå
kommunane har variert noko i perioden, har Nord-Trøndelag fylkeskommune levert si
forplikting på 24 prosent av det totale offentlege tilskotet. Det har gitt fyljande utvikling:

F lkeskommunens tilskot til drift:

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i tillegg til tala i tabellen for investeringstilskot gjort
ulike avsetningar til større investeringar i og ved musea. Desse er:

Kr 10 millionar til nytt museums- og kultursenter ved Saemien Sijte, per 2008.
Kr 10 millionar til Bergkunstmuseet — Stjørdal, per 2008
Kr 2,5 millionar til deponi på Fylkesgalleriet, per 2008
Kr 12,2 millionar til vegomlegging ved Stiklestad Nasjonale kultursenter, 2007-2009

Til saman viser dette at Nord-Trøndelag fylkeskommune deltek aktivt i eit økonomisk
partnarskap mellom stat, kommune og fylke. Det er her viktig å peike på at det
driftsøkonomiske løftet berre har komme museum som er part i konsolideringa til gode. Det
same bilde gjeld for både statlege, fylkeskommunale og i stor grad for dei kommunale tilskota
til museumsdrift. Dei ikkje-konsoliderte musea blir i den rådande museumspolitikken relative
taparar ettersom dei ikkje tek del i veksten, noko som vert synleggjort i figur 4:

2002 2008

7.3 mill 13.0 mill

indeksregulert

Figur  4:  Driftstilskot til musea frå Nord-Trondelag fylkeskommune 2002  -  2008

Konsoliderte
museum

Andre - ikkje
konsoliderte
museum
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Det kan her ver:e nyttig å vise til m.a. Helgeland og Nord-Møre. I desse områda er alle
kommunar, med eller utan museumsarena på kommunane sitt eige initiativ gått inn i
museumskonsolideringa, noko som har fort til større tilskot til museumsdrift i regionen frå
både stat og fylke enn forventa.

3.3 Tal tilsette
Vi har per dato ikkje grunnlag for å sjå om Nord-Trøndelag har avvik i forhold til den
generelle aukinga av årsverk på 19 prosent som følgje av museumsreforma.
I oversikten under har vi i tillegg til dei tilsette i fylket sine to konsoliderte museumseiningar
teke med dei tilsette i Saemien Sijte og Falstadsenteret:

Institusjon Årsverk 2008
inkludert
midlertidi tilsette

Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S 41,8
Museet Midt 29,8
Saemien Sijte 8,3
Falstadsenteret 14 (16*)
Sum  93,9

* 2 stk arbeider i datterselskapet som driv ovematting og servering. 2 stk arbeider i postdoc
stipendiat (Painful Heritage) og er formelt tilsett i Vitenskapsmuseet, men har kontorplass på
Falstad

3.4  Besøk
I følgje tal frå ABM-U, har besøket på musea i konsolideringsperioden auka med 34 prosent,
frå 4,3 millionar per år i 2001 til 5,8 millionar i 2007. Musea i Nord-Trøndelag har stabile og
aukande besøkstal. I 2008 var besøket på knappe 207 000.

Institus'on Museumsbesøk 2008
Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S 164 432
Museet Midt 59 951
Saemien Sijte 801
Falstadsenteret 13 088
Sum 238 272

I følge Statistisk Sentralbyrå sine tal (NOS — kulturstatistikk) var museumsbesøket i Nord-
Trøndelag på 260 000 i 2007. Same kjelde fortel at for 2001 var besøkstalet 195 000.
Differansen viser ei auke i besøk på 32 prosent i perioden. Mens kvar nordtrønder gjekk 0,8
gonger på museum i 1997 i snitt, var snittet for 2007 på 2,0 besøk per innbyggjar. Slik er det
grunn for å hevde at Nord-Trøndelag har tatt ein forventa del av den generelle auken i
museumsbruk.

3.4.1 Barne- og ungdomsbesøk
Dei siste åra har det vore ein viss auke i tal barn og unge som går på museum. Ein truleg årsak
til auken kan vere at fleire skuleelevar har gjennomfort rnuseumsbesok i regi av
Den Kulturelle Skulesekken, noko som også blir framheva i St.meld. nr 22 (2008-2009).
Musea melder at pågangen og interessa frå skuleklassar i grunnskulen er aukande.
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Institus'on Besøk av barn o un e i 2008
Stiklestad Nas'onale Kultursenter A/S 56 013
Museet Midt 20 357
Saemien Si'te 471
Falstadsenteret 5 629
Sum 82 470

Frå besøkstala for Falstadsenteret til dømes, ser vi at skuleklassar på ungdomstrinnet utgjer
det nest største besøksgruppa med om lag 3000 deltakarar, nest etter gruppa av generelle
museumsbesøkande på om lag 4000. Saemien Sijte har den suverent største ungdomsandelen,
der over halvparten av dei besøkande er barn og unge. Kystmuseet inkludert Norveg ved
Museet Midt melder om ein stabil besøksandel av barn og unge på 30 prosent over dei siste
åra. Talgrunnlaget og erfaringar seier oss slik at musea har ein forhaldsvis høg del av barn og
unge blant sine besøkande, men at desse besøka i fyrste rekkje er knytt til museumsbesøk i
skuletida.

Data frå HUNT 3 er under utarbeiding om sosiokulturelle forskjellar på Nord-Trøndelag nivå

3.5 Oversikt over samlingane til musea i 2007
I 2007 var det samla registrert 748 450 gjenstandar eller objekt i nordtrønderske museum.
Nær 615 000 av desse var fotografi. Om lag 99 000 var kulturhistoriske gjenstandar og 39
000 var kunsthistoriske gjenstandar. Det var samla berre 343 naturhisoriske gjenstandar, og
det var registrert 186 kulturhistoriske bygningar og 150 opne kulturhistoriske bygningar. At
det ikkje var registrert arkeologiske gjenstandar har nok samanheng med at arkeologiske funn
frå fylket går til Vitenskapsmuseet ved NTNU, som tilgjengjeld hadde til saman 1,2 millionar
arkeologiske enkeltgjenstandar frå Trøndelag i 2007. Samla sett plasserer samlingsnivået seg
likt med fylke vi gjerne samanliknar oss med, til dømes Sogn og Fjordane.

4 Kva seier ungdom i Nord-Trøndelag om museum?
I tråd med fylkesrådet si politiske plattform er det på sin plass å stoppe opp å spørje om musea
er interessante for ungdom i fylket vårt? Kva museumsinnhald engasjerer ungdom? - Kva er
viktige tema i samfunnsdebatten som ungdom er interessert i? Er musea ein plass ungdom
føler seg heime og besøkjer ofte på eige initiativ? Blir musea besøkt av ungdom når dei må og
elles ikkje?

Ungdom i Nord-Trøndelag seier dei ønskjer å vere meir på museum! Og, musea i Nord-
Trøndelag ønskjer hjelp av ungdom til å finne svaret på korleis dei kan gjere musea meir
attraktive for ungdom. Dette er kan hende dei to viktigaste funna i prosessen med å utarbeide
ei museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag.

Oppsummert frå prosessen oppfattar ungdommane dei Nord-Trønderske musea slik:
• gamaldagse
• fysisk lukka
• berre besøkt gjennom -tvang- i skulesamanheng
• ikkje i rett kanal på "nett"
• har repetisjonsprega tilbod sett i samanheng med skuleinnhaldet
• lite interaktive
• har lite rom for medverknad
• ikkje staden ungdom dreg på eiga fritid
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I prosessen har ungdom blitt utfordra til å beskrive "framtidsmuseet".
- Det beste museet eg kan tenkje meg" meiner ungdom i Nord-Trøndelag er prega av:
- Humor med moglegheiten for å ha det morosamt på museum
- Mogelegheiten for å bli teke med inn i ei fantasiverd
- Mogelegheiten for å få prøve ut ting
- Noko å bli fascinert og overraska over
- Utstillingar om: design, mote, teknologi, fotball og korleis teknologien har utvikla seg

gjennom tidsepokar, som f.eks. ei utstilling av gamle mobiltelefonar
- Det å ta tak i dagsaktuelle tema, mange tema frå nasjonal og internasjonal debatt.
- At det skapast fleire aktivitetar i samarbeid med ungdom

Vitensenteret i Trondheim og Falstadsenteret blir av ungdom i fylket utpeika som
institusjonelle stjerner og gode eksempel i det eksisterande museumstilbodet. Vitensenteret
gjennom det å prøve ut noko og få gjere på noko på museet. Falstadsenteret er interessant for
ungdom gjennom si formidling av det ungdom oppfattar som dagsaktuelle problemstillingar
knytt til menneskerettar.

Andre politiske område det i prosessen har komme fram at ungdom er interessert i er
likestilling, miljø, landbrukspolitikk, skulepolitikk og internasjonale spørsmål.

Det har også i prosessen blitt peika på at ungdom er ei samansett gruppe, men har det sosiale
behovet felles. Ungdommane etterlyser ei utvikling av musea som sosial arena for ungdom i
tillegg til kunnskapsarenaen.

5 Utfordringar
Ung medverknad har vore ei overordna politisk målsetning i Nord-Trøndelag over lang tid.
Resultata frå denne målsetjinga har synleggjort seg på fleire område for innbyggjarane i Nord-
Trøndelag, og har også blitt lagt merke til utanfor fylket.
Har ungdom i Nord-Trøndelag også innflytelse på musea som er i ferd med å bli viktige
samfunnsinstitusjonar? Det er i prosessen med den museumsstrategiske plattforma peika på at
ungdom ikkje opplever å vere medverkande i avgjerder som gjeld musea. Ei sentral utfordring
i vidareutvikling av fylkeskommunen sin innsats på museumsområdet kan formulerast i
spørsmåla om korleis ungdom kan bli meir delaktige i museumsutviklinga i fylket, og korleis
musea kan bli ein naturleg arena for ungdom på fritida?

5.1 "M" for museum og ungdom
Etter prosessen som har vore gjennomført i arbeidet med den museumsstrategiske plattforma
for Nord-Trøndelag fylkeskommune, kan dei utfordringsområda ungdom seier finnest i møte
mellom ungdom og museum oppsummerast i fire M-overskrifter:

• Marknadsføring
• Meny
• Metode
• Medverknad

Ungdom treng å vite meir om musea, og i fyrste rekkje at dei er der. Musea si eksisterande
marknadsføring treff ikkje ungdom. Marknadsføringa bør skje på arenaer og gjennom kanalar
ungdom brukar. Museet i fleire sosiale medier på nett med mogelegheit for interaktivitet, og
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meir marknadsføring gjennom skulenfklasserommet blir etterlyst. Arrangement for ungdom
på museet blir peika på som ei viktig marknadsføring for å skape ei fyrste interesse for
museet. Gjennom denne type besøk kan eigarskap til staden og innhaldet på museet bli
utvikla. Det blir understreka som viktig at museet både blir møtestad og arena for kunnskap.

Musea blir opplevd som ein statisk plass kor ein kjem for å sjå og lese. Det er eit ønskje frå
ungdom at musea utviklar seg til å bli arenaer som er fysisk meir opne, med meir
tilrettelegging for aktivitet, deltaking og eksperiment. Det er eit ønskje om ei auka aktiv
deltaking gjennom meir moderne formidlingsformer kor m.a. digitalisering og ulike former
for interaktivitet både digitalt og på anna vis blir teke meir i bruk.

Ungdom opplever ikkje at dei har innverknad på museet sitt innhald, at innhaldet difor i lita
grad treff dei og at eigarskapet til musea heller ikkje er tilstades. I prosessen har det komme
fram eit ønskje om ein formalisert møteplass mellom museum og ungdom — eit kontaktforum
for utvikling gjennom involvering.

5.2 Museumsfaglege utfordringar
Musea si oppgåve er å samle inn, ta vare på, dokumenter og formidle kulturhistoria.
Musea kan oppleve at det er ei utfordring å finne rett balanse mellom desse elementa. Eit
sentralt spørsmål i forlenginga av dette er kvar ein finn linken mellom musea sine oppgåver
og ungdomar sine behov?

Grovt sett kan ein dele musea si samfunnsrolle inn i tre ulike rollar. Musea som
kunnskapsberar gjennom gjenstandsamlingar og arkiv, forsking og formidling. Musea som
møteplass mellom menneske og over generasjonsgrenser, og musea si rolle som politisk arena
gjennom å fylje opp eller setje dagsaktuelle problemstillingar på dagsorden i
samfunnsdebatten.

Ungdomsarrangement på museum blir frå ungdommane si side peika på som ein innfallsport
til å bli kjent med og interessert i musea sitt tilbod elles. Musea finn også i denne
samanhengen ei utfordring i balansen mellom museet sine rollar som møteplass og
kunnskapsberar.

5.2.1 Museum, kulturbasert næring og kulturnæringar
Reiselivet sitt samarbeid med musea vil truleg bli ei viktig side ved framtidig verksemd i
musea, fordi reisemålet museum ser ut til å bli viktigare for familiar, vaksne og eldre.
Historiske Trøndelag er blitt fyrtårn i den nye reiselivssatsinga i Trøndelag, (Reiselivsstrategi
for Trøndelag 2008-2020). Frå kommunane blir det peika på viktigheita av ei god fagleg
forankring kor musea baserer seg på kjernen i museet sitt virke meir enn på reiselivet sine
premissar. Frå kommunane har det også blitt framhalde at musea i lag med eigarane må ta
vegval knytt til t.d. kor mykje ein skal involvere seg i reiselivsarbeidet. Arbeidet i spennet
mellom -børs og katedral- opplevast som krevjande. Det blir frå kommunane stilt
spørsmålsteikn ved kor langt ein skal gå i "børsen" si retning. Dette gjeld oa.så for utprovinga
av samarbeidet mellom kultur og næring på andre område.

Kunstmusea er på veg til å bli konsolidert i lag med dei historiske musea, samstundes som det
er blitt større merksemd på musea som ein arena for kulturnæring. 1 ei tradisjonsbunden
forståing av kulturnæring kan ein tenkje meir sal og overskot i museumsbutikken, overrisling
av kulturaktivitet på transport og overnattingsverksemder i nærområdet osv. Ei anna, men
meir utfordrande forståing av kulturnæring er å gjere museet til næringsarena for andre

17

Side 133



Museumsstrategisk plattform per 17.09.09

kulturaktorar. Eit viktig mål for musea vil vere å fa nye yrkesgrupper frå kulturfeltet integrert
i musect sitt arbeid med å formidla kultur, til dømes gjennom aktiv bruk av ny
kunstproduksjon som del av museet sine samtidskommentarar i nye utstillingsproduksjonar.

5.2.2 Regionale forteljingar og regionens forteljingar
Slik det er blitt peika på i kapittel 3.1 om aktørar og ansvar i musea i Nord-Trøndelag, så har
dei ulike musea ansvar for ulike både geografiske og tematiske område av kulturhistoria i
fylket. Det vere seg kystkultur, skog og skogbruksnæring, høvdingsete og landbruk,
Sørsamisk kultur, fotohistorie, menneskerettigheiter, Olavsarv, bergkunst eller kunst- og
musikk historie. Nokre av desse oppgåvene er i tillegg til det regionale ansvaret også
nasjonale og endå til internasjonale ansvarsområde.

I dette dokumentet er det viktig å peike på at det kan liggje ei fare i at kvart enkelt museum
går for langt inn i sine tematiske og tidsmessige val. Musea skal ivareta både dei lokale og
regionale forteljingane, samstundes som dei samla skal ivareta heile regionen Nord-Trøndelag
(og som nemnt ovanfor i nokre tilfelle nasjonen) sine forteljingar. Nord-Trøndelag er eit fylke
med ei rik kulturhistorie i fleire historiske lag, noko som kan gi utfordringar for musea i deira
historiske både vertikale og horisontale formidlingsval. Kva tema skal formidlast og frå kva
tidsepoke i historia? Etter museumsreforma kan det vere ei utfordring å få til ein heilskapleg
museumspolitikk i Nord-Trøndelag, samstundes som kvart enkelt museum far teke vare på sin
eigen identitet og utvalde ansvarsområde. Svaret på denne utfordringa ligg naturleg i eit godt
samspel mellom musea, og mellom musea og andre ivaretakarar av kulturhistoria i fylket.

5.2.3 Arkiv, bibliotek og museum i samspel
Arkiv, bibliotek og museum er enkeltståande kulturinstitusjonar som står i nært slektskap.
Gjennom reformarbeidet som har pågått det siste tiåret, har det vore ein sterk intensjon om å
sjå på ABM-området i sin heilskap med mål om å få til eit forsterka samarbeid mellom arkiv,
bibliotek og musum. Fylketsbiblioteket i Nord-Trøndelag har hatt eit koordinerande ansvar
for eit slikt samarbeid. Etter reforma har ein brukt mest tid på organiseringsspørsmål i dei
Nord-Trønderske musea. Det er ei utfordring framover å få til eit betre samarbeid innafor
heile ABM-området. Utvikling og oppstart av Nord-Trøndelag arkiv- og museumsdeponi i
tillegg til eit sterkare søkjelys på digitalisering og eit digitalt ABM-samarbeid, vil vere gode
fyrste steg for å møte denne utfordringa.

I balansen mellom musea sine oppgåver med å samle inn, ta vare på, dokumenter og formidle
kulturhistoria, blir det av fleire museum peika på at dokumentasjonsarbeidet lett kan bli
nedprioritert. Prioritering av ressursar til auka forskingsaktivitet innafor musea er ei
utfordring. Det har også blitt peika på at det i eit tettare samarbeid mellom musea og
kulturminnevernforvaltinga i fylket ligg eit formidlingsmessig potensiale for musea.

5.3 Museum som samfunnsgode -  samfunnspolitiske utfordringar
Nord-Trøndelag er eit kulturfylke, men undersøkingar frå HUNT2 og HUNT3 viser at ikkje
alle har tilgang til dei kulturelle godane. Det er ei utfordring for musea å ta imot alle grupper i
samfunnet, særleg dei som er uvant med å bruke musea. Det kan vere grupper av menneske
som ut frå fysisk tilrettelegging ikkje opplever open tilgang til musea, eller menneske som av
sosiokulturelle årsaker som utdanning. alder og geografisk bustad ikkje er vand med å nytte
seg av museet. Det kan også vere menneske som ikkje opplever musea interessante eller
tilgjengelege fordi dei ikkje kjenner koden for deltaking på musea som kulturell- og sosial
arena, eller dei som ikkje opplever musea tilgjengelege ut frå økonomiske årsaker.
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Museum blir i sterkare grad enn før tydeleggjort som eit sarnfunnsgode. Etter
museumsreforma har dei konsoliderte musea fått ei jamn auke i sine økonomiske tilskot frå
det offentlege ved stat, fylke og kommune (jfr kap 2, fig.4) Dei same musea blir betre og betre
i stand til å ivareta rolla dei har fått tildelt som viktige samfurmsinstitusjonar og regionale
utviklingsaktørar. Ei samfunnspolitisk utfordring blir difor den aukande forskjellen mellom
museumstilbodet til innbyggjarane i kommunar som har valt å stå utanfor i prosessen med
konsolidering av museum, og tilbodet til innbyggjarane i kommunar med konsoliderte
museum. Dette er utfordringar som ikkje vert kompensert gjennom samarbeidsavtala mellom
dei konsoliderte musea og små og ubemanna museum i andre kommunar.

Frå kommunane sin ståstad blir det peika på at gjennom ny organisering av museumsområdet
har utøving av makt kring museumsutvikling og museumsinnhald i stor grad blitt flytta ut frå
kommunestyra. Det blir frå kommunane si side framhalde som viktig og likevel ha musea sitt
innhald, drift og kommunane sin rolle som museumspolitisk bestillar på den politiske
dagsorden i kommunane framover. Dette i tillegg til kommunane sitt ansvar som
museumseigarar.

Musea er i ferd med å få ei tydelegare rolle som samfunnsaktør med oppgåve å spegle den
pågåande samfunnsdebatten, og vekke publikum til debatt og engasjement. Kulturhistorisk
formidling handlar om å gje innblikk i korleis det har vore å vere menneske gjennom historia.
Musea har ein intensjon om menneskelege møte og dialog på tvers av tid. Gjennom møte med
fortida kan menneske lettare få ei forståing av eigen identitet og eksistens i notida. Ein
hovudgrunn for musea sin eksistens er den tolkingspraksis musea skal vere til hjelp med for
menneskeleg eksistens. Gjennom menneske sitt møte med den kunnskapsbasen musea sit inne
med, og gjennom musa sin tolkingspraksis, kan historia vere til hjelp for å finne svar på
dagsaktuelle problemstillingar.

Det samfunnet musea skal spegle er i stadig endring, noko som gir musea utfordring med å
vere institusjonar i dynamisk bevegelse. Museet si rolle er å spegle dei samfunnspolitiske
tema, gjerne gjennom å ivareta ein kritisk undersøkjande posisjon, meir enn å vere reiskap for
ein bestemt politikk. Sagt på ein annan måte er musea si rolle knytt til samfunnspolitiske tema
meir enn styringspolitiske tema. Museet si rolle er ikkje knytt til det instrumentelle, men å
skape forståing for prosessar. Å vekke publikum til debatt og samfunnsengasjement kan godt
vere i møte med kontroversielle tema. Til dømes har ungdom i Nord-Trøndelag utfordra heile
det Nord-Trønderske samfunnet inkludert museumsinstitusjonane til å sett toleranse på den
politiske dagsordenen.
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6 Strategiske innsatsområde
Med utgangspunkt i identifiserte utfordringar presentert i kapittel fem har ein komme fram til
fyljande strategiske innsatsområde for museumspolitikken i Nord-Trøndelag:

1) Ungt eigarskap
Nord-Trøndelag treng museum som inviterer til ungt eigarskap gjennom innhald, formidling,
og marknadsforing. Ungdom må få rom for deltaking, utforsking, og medbestemmelse. Musea
må bli opne arenaer og ein naturleg møteplass for unge.

2) Felles museumskart
Nord-Trøndelag treng museum som i museumsfagleg utvikling nyttiggjer seg
fellesskapsfortrinna og samarbeider om ansvaret for å ivareta det totale historiebilde i
regionen gjennom tidene.

3) Museum for alle
Nord-Trøndelag treng museum som opplevest tilgjengelege for alle, også dei som er uvant
med å bruke musea ut frå forskjellar som utdanning, alder eller geografisk bustad.

4) Museum i bevegelse
Nord-Trøndelag treng museum som speglar dei endringane samfunnet gjennomgår og som
gjer nytte av kulturarven vår til å kaste lys over samtida.

7 Mogelegheiter i Nord-Trøndelag
Visjonen for Nord-Trøndelag er: "Her er alt mulig uansett!" Ein optimistisk visjon som i seg
sjølv er eit regionalt fortrinn for å kunne realisere retninga i fylkeskommunen sine nye
strategiske innsatsområdet for museumsområdet. I Nord-Trøndelag har ein etter kvart også ein
tradisjon for politisk vilje til ung medverkand. Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd
(NTBUR) som paraplyorganisasjon for alle frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar i
Nord-Trøndelag og som ombod for unge i Nord-Trøndelag er eit tydeleg talerøyr for ung
medverkand. Ungdomsråd i dei fleste kommunane er viktige talerøyr i ungdomspolitiske og
andre spørsmål, og ei bevisst kompetanseheving kring ung medverknad blant fylket sine
ungdomsarbeidarar byggjer også opp om målet om ung medverknad.

I Nord-Trøndelag har ein i dag museum i 20 av 24 kommunar, og kommunar som signaliserer
at dei er stolte over å vera museumseigarar. Fylket har museum med lokale-, regionale,
nasjonale og internasjonale oppgåver og ambisjonar. Blant dei konsoliderte musea er struktur,
organisering og drift i stor grad på plass, og gir signal om at dei ønskjer eit større fokus på
innhaldsutforming i tida framover. Musea i fylket har per i dag forholdsvis bra
ungdomsbesøk, men signaliserer også at dei ønskjer meir besøk av ungdom. Ungdom har
samstundes i prosessen med utforminga av museumsstrategisk plattform signalisert at dei
ønskjer å ta museumsarenaen meir i bruk.
Den kulturelle skulesekken i Nord-Trøndelag som også tilbyr kulturhistoriske produksjonar
har i 2009 også starta tilbod for dei vidaregåande skulane i fylket. Og, fleire vidare4ande
skulane har samfunnsfag- og kulturfaglinjer i dei ulike regionane i fylket.

Ungdom i fylket meiner at det er innafor kulturnæringsområdet det ligg vekstpotensiale
(RUP-2007), og musea blir av stat og forskingsmiljø, peika på som ein viktig
kulturnæringsarena, (St.meld nr 22(2004-2005, Østlandsforskning, rappnrl 2,2008).
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Samstundes signaliserer musea i fylket ei auka interesse frå ungdom for museet som
arbeidsplass og kompetansehevingsarena. Som kulturinstitusjonar og opplevingssentra har
musea i Nord-Trøndelag lite konkurrerande verksemder kring seg.

Oppsummert kan det konkluderast med at bra organisering og gode kanalar for dialog i tillegg
til lange tradisjonar for samhandlings- og dugnadskultur kan gi gode moglegheiter for å
vidareutvikle musea i Nord-Trøndelag som viktige samfunnsinstitusjonar. Eller med andre ord
god grobotn for å fylje opp ABM-Utvikling sin intensjon om å late museumsreforma vidare i
Norge frå struktur- til kulturrevolusjon.

8 Synergiar mot andre
Museea sitt innhald og aktivitet er nær knytt til aktivitet innanfor andre samfunnssektorar, slik
mellom anna St.meld.nr 49 (2008-2009) synleggjer eit museums- og kulturminneansvar for i
alt 13 ulike departement. Ved utforming av strategiske innsatsområde for fylkeskommunen
sin innsats på museumsområdet er det i ein regional samanheng viktig å sjå på synergiar mot
andre regionale målsetjingar.

Slik det er vist til i kap 1, kan musea sin aktivitet og innhald forankrast i målsetjingnae for
både i Felles Fylkesplan for Trøndelag og Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag.
Dei fire strategiske innsatsområda føreslått i museumsstrategisk plattform byggjer opp under
Regionalt utviklingsprogram sine mål om å legge til rette for brei kulturdeltaking frå alle, og
målet om å bruke kulturtilbod og kulturdeltaking som utviklingskraft i lokal og regional.
identitetsbygging. Det same gjeld for Felles Fylkesplan sitt overordna mål om eit attraktivt
Trøndelag for alle.

I Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 er historiske Trøndelag eit av fire innsatsområder.
Musea har ein eit særleg ansvar for å formidle kulturhistoria frå Trøndelag, og dei fire
strategiske innsatsområda føreslått i museumsstrategisk plattform, vil på kvar sin måte kunne
byggje opp om måla i reiselivsplanen om Trøndelag som ein attraktiv region for både
nasjonalt og internasjonalt reiseliv.

Gjennom Plan for profesjonell kunst 2007-2011 har fylkestinget vedteke strategiske
satsingsfelt knytt til nettverkbygging og synleggjering, bygging og forsterking av arenaer for
skaping og formidling, vitalisering av stipend og tilskotsordningar og stimulering av forsking
og undervisning. I planen blir det slått fast at folk etterspør kunst av høg kvalitet, at tal
profesjonelle kunstnarar vekst på landsbasis men ikkje i Nord-Trøndelag og at fylket truleg er
det fylket i landet som har minst aktive, profesjonelle kunstnarar. Museet er både ein arena for
å oppleve kunst og for å vise fram kunst. Særleg gjennom det føreslåtte strategiske
innsatsområdet -Museum i bevegelse" vil ein truleg kunne klare å byzgje opp om
målsetjingane i Plan for profesjonell kunst, gjennom å invitere ulike kunstnarar oftare inn i
museumsproduksjonane i alle typar museum. Det strategiske innsatsområdet
museumskart- vil vidare kunne byggje opp om målsetjingane i Plan for profesjonell kunst
særleg om ein ønskjer å stimulere til auka lys på samtidshistoria innafor kunstområdet.

I nyleg vedteken Strategiplan for kulturnæringar i Trøndelag 2009-2016, er musea definert
som ein kulturnæringsarena. Hovudmålet i strategiplanen er fleire sysselsette i lønnsame
bedrifter innafor kulturnæring i Trøndelag. Planen har tre strategiar for å nå dette målet:
a) Ei støtta utvikling av kulturnæringar på stader og i miljø med fortrinn og vekstpotensiale,
b) vidareutvikle det offentlege støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljø og verkemidler slik

at dei blir relevante, forstått og funksjonelle for kulturnæringane og
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c) utvikle tiltak og arbeidsformer som fremjar toleranse og nyskaping.
Samstundes som musea sjølv er viktige kulturnæringsaktørar vil dei også kunne vere arenaer
for å fremja anna kulturnæring, og gjennom si verksemd kunne fremje toleranse og nyskaping
som viktige føresetnader for oppblomstring av kulturnæringsområdet i fylket. Ei utøving av
strategiske innsatsområde som Museum for alle, Ungt eigarskap og Museum i bevegelse vil
særleg kunne byugje opp om desse målsetjingane.

Nord-Trøndelag fylkesråd har på oppfordring frå Ungdomskonferansen i 2006 sett i gong ei
eiga toleransesatsinga med mål om å skape eit meir tolerant Nord-Trøndelag. Denne satsinga
heng også saman med eit ønskje om ein auka internasjonal kontakt og sterkare internasjonal
påverknad

Vedlegg:
1. Prosesso‘ersikt - liste over møter i prosessen og politiske saker
2. Tiltaksidear
3. Litteraturliste
4. Ordliste
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2008
Fylkesrådssak
Februar
Vår
Mai
5.juni:

Velegg 4: Ordliste:
— ABM-U
— Konsolidering
— RUP

Andre uklåre ord i dokumentet som bør forklarast 9999977

Museumsstrategisk plattform per 17.09.09

Vedlegg 1: Prosessoversikt
Møter i prosessen og politiske saker - Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag
fylkeskommune (NTFK).

2007
12.desember - Møte mellom ABMU, Musea og NTKF, Fylkesmannsgården Steinkjer

nr 8/24 Museumspolitikk — museumsbudsjett 2008 - prioritering
Møte mellom musea, ABMU og NTFK på Fylkest Hus
Besøk på alle museumsavdelingane av fylkesråd for kultur
Grong vgs, Workshop ungdom og museum
"Museet som samfunnsaktør — frå organisering til fremtidsrettet innhold",
seminar på Dampsaga kulturhus, Steinkjer for kommunar, musea og andre
inviterte.

2009
Fylkesrådssak nr. 9/43 Museumspolitikk — museumsbudsjett 2009 — prioritering
4.febarur Møte mellom musea, kommunane, ABMU og NTFK,

Steinkjer kurssenter
18.februar Møte mellom NTBUR, musea og NTFK, Fylkets Hus
8.mai Museumspolitisk verksted for ungdomsråda, musea, kommunane og

NTFK, HUZE Steinkjer
18.juni Møte referansegruppa for museumsstrategisk plattform, Fylkets Hus
1.september Møte referansegruppa for museumsstrategisk plattform, Fylkets Hus
17.september Høyringsseminar — museumsstrategisk plattform, Rørvik
1.oktober Høyringsseminar — museumsstrategisk plattform, Verdal

23
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1809-1
Saksbehandler:
Ole Tronstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 81/09 21.10.2009

Evaluering av politisk styringsstruktur

Ordførerens forslag til vedtak:
1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere dagens politiske styringsstruktur. Følgende 

medlemmer oppnevnes:

………………………
……………………….
………………………

2. Utvalget skal vurdere antall medlemmer, arbeidsform og arbeidsfordeling mellom hovedutvalg, 
formannskap og kommunestyret. 

3. Utvalget bes også vurdere andre forhold ved styringsstrukturen herunder arbeidsfordeling 
mellom politisk og administrativt nivå, direktevalg av ordfører, parlamentarisk styringsform og 
hovedutvalgsmodellen som sådan.

4. Forslaget skal fremmes for formannskapet innen utgangen av mai 2010 for foreløpig 
behandling og påfølgende høring. 

5. Endelig behandling og vedtak skal fattes i kommunestyret innen utgangen av 2010.
6. Eventuelt endret styringsstruktur iverksettes fra ny valgperiode.

Bakgrunn
Kommunen har hatt tilnærmet samme politiske styringsstruktur siden 1992. Hovedprinsippet i 
styringsstrukturen har siden 1992 vært tre likestilte komitéer/hovedutvalg på formannskapsnivå. Før 
dette hadde kommunen tradisjonell hovedutvalgsmodell. Nåværende modell har blitt evaluert 4 
ganger, dvs. ved slutten av hver valgperiode. Ved disse evalueringene har det ikke skjedd prinsipielle 
større endringer i organiseringen i etterkant. Etter evalueringen i 2002 ble ansvaret for kultur flyttet fra 
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komité Folk over til komité Organisasjon. Antallet i kommunestyret ble redusert fra 31 til 27 
medlemmer. 

Administrativ og politisk styringsstruktur har ikke vært sammenfallende siden 1992. Fra juli 2003 ble 
den administrative organiseringen endret fra etat-/avd modell og over til en flat struktur.
Fra 2007 ble betegnelsen komiteer endret til hovedutvalg og komité Organisasjon ble lagt ned og 
oppgavene overført til formannskapet.  Fra juli 2009 ble så det lovfesta planutvalget lagt ned og 
oppgavene lagt til hovedutvalg Natur. Endringene har stort sett vært begrunnet av endringer og 
presiseringer i kommunelov og plan og bygningslov og har ikke hatt politisk betydning.

Vurdering
Komitémodellen fra 1992 brøt parallellkoblingen mellom administrativ og politisk styringsstruktur. 
Samtidig ble formannskapets rolle redusert fordi en fikk 3 komitéer med direkte innstillingsmyndighet 
til kommunestyret. Komitéene/hovedutvalgene har også hatt stor beslutnings- og 
koordineringsmyndighet innen sine ansvarsområder. Likedan har avgjørelsen i saker av kurant og ikke 
prinsipiell karakter vært delegert til rådmannen. Modellen har i stor grad fungert uendret med mindre 
tilpassinger siden, og vi er nå inne i den 5. valgperioden med denne modellen.
Det settes ned et politisk utvalg som skal foreta en bred og grunnleggende vurdering av den folkevalgte 
styringsstruktur. Utvalget må ta for seg både prinsipper, myndighet, antall folkevalgte organ, 
medlemsantall og ressursbruk, slik at en får en effektiv styrings- og arbeidsform. Samtidig må hensynet 
til deltakelse og demokrati ivaretas.
Utvalgets vurderinger, konklusjoner og tilrådinger behandles i formannskapet senest i mai 2010 for så å 
sendes på høring i relevante organ.  Saken behandles så i formannskapet senest i oktober 2010 slik at 
kommunestyret eventuelt kan vedta større endringer i politisk styringsstruktur innen utgangen av 2010.  
Rådmannen er sekretær for utvalget.

Konklusjon
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1535-3
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 82/09 21.10.2009

Straumspæll - Søknad om tilskudd og garanti

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune yter et tilskudd på kr 50.000 til ”Muusikal 2010”. Tilskuddet 
innarbeides i budsjett for 2010.

2. Inderøy kommune innvilger fritak for leie av Muustrøparken til ”Muusikal 2010”.

3. Det innvilges en underskuddsgaranti på kr 50.000 til ”Muusikal 2010” jfr søknad 
25.08.2009. Garantiens varighet settes til 30.09.2010. Det forutsettes revisorgodkjent 
regnskap.

Henvisning:
1 I Muusikal 2010 Per Vatn
2 I Budsjett for Muusikal 2010 Per Vatn

Bakgrunn
”Straumspæll” planlegger nye forestillinger i juni 2010 og søker kommunen om ;
Fri leie av Muustrøparken
Tilskudd - kr 50.000
Garanti – kr 50.000

Side 142



Styret for ” Straumspæll” er denne gangen kun rekruttert fra Sakshaug Blandakor. Tidligere 
Straumspæll har vært samarbeid mellom flere organisasjoner.
Kjernen i forestillingen er Sakshaug Blandakor og gruppen KADO. I tillegg deltar profesjonelle 
rolleinnehavere sammen med amatører og elever fra kulturskolen og IVGS. 
Budsjettet for prosjektet har en totalramme på kr 675.000 der det er budsjettert med et bidrag 
på kr 75.000 fra Inderøy kommune.

Vurdering
”Muusikal 2010” er et viktig bidrag for å skape aktivitet og arrangement i kommunen. Dette 
samsvarer med kommunens målsettinger.
Samarbeid mellom profesjonelle og amatører gjør at prosjektet kan gjennomføres innenfor 
overkommelig budsjett

Kommunalt tilskudd
Kommunen har i 2009 bevilget kr 10.000 til oppstarting av arbeidet med prosjektet. I 2008 
bidrog kommunen med et tilskudd på kr 60.000 foruten garanti til Operamusikalen .

Fritak for leie av Muustrøparken.
Det søkes om fritak for leie av Muustrøparken (tilsvarer kr 12.500 med de billettinntekter som er 
budsjettert). Fritak av leie er et viktig bidrag for arrangementet, samtidig som det kunne bli et 
viktig bidrag til drift av parken.

Underskuddsgaranti på kr 50.000
Kommunelovens § 51 gir ikke kommunen generell adgang til å stille garantier for andre, uten at 
dette godkjennes av departementet. I garantiforskriften er det satt en nedre grense på kr 500.000 
for slike garantier skal statsgodkjennes. Slike garantier skal gis som selvskyldner/simpel 
kausjon.
Straumspæll og Inderøytreff er tidligere innvilget underskuddsgaranti. I praksis må en garanti 
som blir effektiv, etterbevilges.

Konklusjon
Rådmannen mener ”Muusikal 2010” er et prosjekt som fortjener kommunal medvirkning.
Arrangementet ansees som så viktig og vil tilrå at det gis fritak for leie av Muustrøparken.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1073-5
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 83/09 21.10.2009

Inderøytreff og Vinje-jubileum 2010 - foreløpig skisse

Rådmannens forslag til vedtak

1. Formannskapet tar fremlagte skisse fra Hovedkomiteen til orientering og slutter seg til 
hovedlinjene i det skisserte opplegget.

2. Planleggingen kan videreføres med utgangspunkt i en øvre grense for kommunal 
finansieringsmedvirkning på kr. 200.000,-.  Det tas formelt forbehold for endelig 
budsjettvedtak.

3. Endelige planer med kostnads- og finansieringsplan forelegges formannskapet til 
orientering våren 2010.

Vedlegg
1 Inderøytreffet 2010 - Ferdaminne - Skisse fra Hovedkomiteen

Henvisning:
0 Y Saksprotokoll: Sak 50/09. Planer for Inderøytreff og Vinjejubileum

Bakgrunn

I formannskapet 17. Juni ble sak om Inderøytreff og Vinje-jubileum behandlet. I samsvar med 
vedtaket fremlegges hovedkomiteens foreløpige skisser behandling. 
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Vurdering

Hovedkomiteen er kommet godt i gang med forberedelsene til Inderøy-treffet 2010.

Hovedkomiteen anser at det er nødvendig med et relativt bredt kommunalt engasjement og 
foreslår at det settes av en ramme på kr. 200.000,-.

Med grunnlag i erfaring fra tidligere prosjekter anses dette å være et realistisk rammeanslag.

Konklusjon

Rådmannen vil tilrå at hovedkomiteen gis fullmakt til å planlegge videre ut fra en antatt 
økonomisk finansieringsmedvirkning fra kommunens side på inntil kr. 200.000,-.

Budsjettet for 2010 vedtas formelt av kommunestyret i desember og det vil være riktig og ta 
formelt forbehold for endelig budsjettvedtak.

Side 145



Inderøy kommune 

Notat

Til: Formannskapet

Fra: Hovedkomitee for Inderøytreffet

Sak nr: Dato:
2009/1073-6 06.10.2009

Inderøytreffet 2010 - Ferdaminne - Skisse fra Hovedkomiteen

Bakgrunn
Formannskapet behandlet sak om Inderøytreff og Vinje-jubileum i møte 17.juni.
Følgende vedtak ble fattet:
1. Det arrangeres Inderøytreff sommeren 2010. Treffet markerer samtidig at det er 150 år

 siden Vinje besøkte Inderøy. Det etableres samarbeid med arrangementet
 Inderøysommer 2010.

2. Ordføreren får fullmakt til å oppnevne gruppe til hovedkomite.
3. Hovedkomite legger frem en foreløpig skisse for Inderøytreffet 2010. Forslaget

 definerer målsetting, rammeprogram, organisering og økonomi. Formannskapet
 behandler forslaget i møte i oktober.

Hovedkomite
Ordføreren har oppnevnt følgende hovedkomite;
Ordføreren
Roger Rein
Ida Lise Letnes
Åshild Wang
Biblioteksjef Torunn Sandstad Næss
Kulturhusleder Baard Aarnes
Dessuten har kulturkonsulent Kåre Bjerkan deltatt i møtene.

Hovedkomiteen har hatt tre møter. Utenom dette har det vært møter/kontakt med kontaktpersoner 
for ulike arrangement.  16. September var det åpnet idemøte der 16 personer deltok.  
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, saksnr. 2009/1073-6

Side 2 av 2

Tidspunkt
Hovedkomiteen har vurdert mange ulike tidspunkt og mulig koordinering med bla ” Muusikal 
2010” og Inderøysommerkursene uka etter skoleslutt. Tidspunktene og tilgjengelige ressurser 
gjør det vanskelig å koble seg til disse arrangementene.
Hovedkomiteen ønsker at Inderøytreffet markers gjennom hele sommeren 2010 med tema 
”Ferdaminne”.
Oppstart markeres helga 4. Til 6. Juni sammen med Straumens Dag og avsluttes 2. helga i 
september sammen med Kulturminnedagen.

Målsetting
Hovedmålsettingen for Inderøytreffet skal være;
Skape identitet, blest og positivitet.

Rammeprogram
Hovedkomiteen har diskutert en rekke gode forslag til tiltak. Gruppearbeid på fellesmøte kom 
med en rekke gode og gjennomførbare prosjekt. Det har også kommet flere ideer utenfra bla brev
fra Einar Sundnes. 
I forbindelse med at det er 150 år siden Vinjes Ferdaminne ble skrevet vil Det Norske Samlaget 
gi ut boka ”Ferdaminne sumaren 2010 ”(forfatter Jon Severud). Vi har også fått tilbud om 
forestillinger teater og Musikk gjennom selskapet Vinjeproduksjonar.
Hovedkomiteens konklusjon er at  Inderøytreffet markeres hele sommeren 2010 under felles 
profil ”Ferdaminne”.
Inderøytreffet markeres med;

1. Åpningsarrangement 4. Til 6. Juni . (Aktuelle delarrangement kan være; konsert for 
ungdom, Straumens Dag, Barnekorsamling, Vinjeseminar og Inderøytur i Vinjes fotspor.)

2. Avslutningsarrangement andre helg i september – kulturminnedagen.
3. Arrangement med ”Ferdaminneprofil” i løpet av sommeren.

Organisering
Det forutsettes at alle arrangement har sin ansvarlige arrangør(organisasjon eller institusjon).
Hovedkomiteens oppgave blir å bestemme og koordinere innhold og rammer for åpnings- og 
avsluttningsarrangement.  Hovedkomiteen må videre avgjøre hvilke tiltak som blir en del av 
profilen ”Ferdaminne”.
Det kan være behov for at hovedkomiteen etablerer underkomiteer, men dette må avklares 
videre. En viktig oppgave å arbeide med koordinering og markedsføring. Det vil være behov for 
å engasjere en person til å arbeide med dette.

Økonomi
Skal Inderøytreffet nå sine målsettinger er det behov for at det settes av midler i 
kommunebudsjettet. Hovedkomteen foreslår at det settes av kr 200.000.
Foreløpig forslag til disponering:
Åpning og avslutningsarrangement   kr  55.000,-
Fordeling etter søknad kr  50.000,-
Felles markedsføring kr  95.000,-
Hovedkomiteen ser behovet for raske forpliktende avklaringer i forhold til økonomi.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1232-38
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 87/09 21.10.2009

Hovedutvalg Natur 74/09 19.10.2009

Utviklings-/disposisjonsplan Venna.  Kulturcampus/kulturhus/samfunnshus 
m.v. Retningslinjer videre arbeid.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Skisser til disposisjonsplan for Vennaområdet datert mai 2009 danner et formålstjenlig 

samlet grunnlag for videre utredninger og planlegging vedrørende arealdisponeringen 
av området.

2. Det legges til grunn for videre planlegging at ”Solstadtomta” fortsatt skal disponeres til 
offentlig formål og at det så langt ikke anses naturlig å disponere hele eller deler av 
tomta til bioenergianlegg.

3. Samfunnshustomta forutsettes benyttet til idretts-/skoleformål i fremtiden. For så vidt 
gjelder spørsmålet om fremtidig bruk - eventuelt hel eller delvis sanering av –
Samfunnshuset, utsettes behandling og beslutning til endelige rammer og 
forutsetninger for oppgradering av Kulturhuset er fastlagt. Den videre planlegging tar 
fortsatt utgangspunkt i at funksjoner som ivaretas av dagens Samfunnshus, i fremtiden 
kan ivaretas av Kulturhuset/Kulturcampus.  Det forutsettes at økonomiske 
konsekvenser er rimelig likeverdige.

4. Skisseplanen for Kulturcampus - med Kulturhus, Inderøy Videregående skole, Mint mv –
gir et formålstjenlig grunnlag for ytterligere utredning og konkretisering.  Det videre 
planarbeidet må – så langt gjelder kommunens direkte engasjement – tilpasses 
realistiske økonomiske rammebetingelser.  

5. For så vidt gjelder Kulturhuset bør basale opprustningsbehov knyttet til garderober, 
konsertsal og hallfasiliteter prioriteres, jfr. avsatt ramme i budsjett og økonomiplan for 
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2009-2012. Under forutsetning av fylkeskommunal medvirkning er Inderøy kommune 
innstilt på å bidra til finansiering av en Black Box. 

6. Inderøy kommune vil – under forutsetning av tilfredsstillende og langsiktige leieavtaler -
ivareta nødvendige investeringer i lokaliteter for å utvide og eventuelt forbedre 
lokaliteter for Nord Trøndelag fylkeskommunes virksomheter - Inderøy Videregående 
skole og Mint mv.

7. Det opptas forhandlinger med Nord-Trøndelag fylkeskommune for avklaring av felles 
rammer og forutsetninger for den videre planlegging.  Gjeldende drifts- og leieavtaler 
vedrørende Kulturhuset gjennomgås og tilpasses eventuelle nye forutsetninger, jfr. pkt. 
4.  Det forutsettes at den økonomiske balansen i det samlede avtaleverk ikke endres. 
Det er en målsetting å gjennomføre disse forhandlingene snarest mulig slik at 
nødvendig planarbeid ikke forsinkes unødig.

8. Det legges til grunn at interessene til Inderøyhallen A/L ivaretas på en god måte og i 
samsvar med inngåtte avtaler mellom Inderøyhallen A/L og Inderøy kommune.

Vedlegg
1 Kulturcampus Inderøy.
2 Sluttrapport skisseprosjekt Kulturampus Inderøy

Tidligere saker av relevans. 

Saken må blant annet sees på bakgrunn av følgende saker:

1. Formannskapet 0053/008 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg. 
2. Formannskapet 0037/06. Forprosjekt nytt administrasjonsbygg. Samarbeid med 

Inderøy videregående skole. (initiert av den opprinnelige Kulturcampusutredningen, 
blant annet motivert av planene om å omstrukturere Nord-Trøndelag Teater og Mint)

3. Kommunestyresak 18/09.  Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen,
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT. Oppdaterte 
forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.

Bakgrunn
I sak 0053/008 ble vedtatt å lokalisere administrasjonsbygget i ”tilknytning til helsehuset på Venna 
innen medio 2010,…”.

Det ble vedtatt gjennomført et forprosjekt med frist for ferdigstilling innen 01.02.2009.  

Forprosjektet er gjennomført som et delprosjekt av et større prosjekt  i samarbeid med Nord-Trøndelag 
fylkeskommune og Inderøyhallen inndelt slik:

1. Skisseprosjekt utviklingsplan/disposisjonsplan Venna.
2. Skisseprosjekt mulig videre utbygging/omgjøring Kulturhus og Videregående skole.
3. Skisseprosjekt utbygging administrasjonsbygg og omgjøring Helsehuset. (K-styresak 18/09)
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Denne saken tar opp skisseprosjekt 1 og 2. Skisseprosjekt tre ble behandlet kommunestyret i august og 
hvor rammene for realisering av administrasjonsbygg med tilhørende funksjoner ble endelig fastlagt.

Organiseringen av prosjektutredningen – Kulturcampus Inderøy

Det er Inderøy kommune som har vært ”eier” av utredningsarbeidet.  Nord-Trøndelag fylkeskommune 
og Inderøyhallen A/L har tatt sin del av finansieringen og vært representert i styringsgruppen.

Styringsgruppen har bestått av:
1. Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune
2. Aase Bergene, Nord-Trøndelag fylkeskommune/Inderøy videregående skole
3. Rune Venås, Nord-Trøndelag fylkeskommune/Eiendomsavdelingen
4. Baard Aarnes, Inderøyhallen/Inderøy kulturhus

Nord-Trøndelag fylkeskommunens eiendomsavdeling har ivaretatt prosjektlederrollen. Letnes 
Arkitektkontor har vært uførende arkitekter. 

Sluttrapporten ble formelt avlevert 23.06.2009. 

Rådmannen har skriftlig og muntlig orientert politisk nivå underveis i prosjektutredningen. Den politiske 
arbeidsgruppen, bestående av Ole Tronstad, Ida Stuberg og Harald Ness, har vært særskilt orientert og 
konsultert underveis.

Styringsgruppens (Kulturcampus) vurdering av skisseutkastet.

Styringsgruppen anser at skisseutkastene gir et rimelig godt grunnlag for videre utvikling og 
bearbeiding. Styringsgruppen er oppmerksom på at konseptet så langt fraviker relativt betydelig fra de 
investeringsrammene som hver enkelt part har lagt inn i økonomiplaner. Styringsgruppen har likevel 
valgt å ”oversende” skissene/løsningsforslagene til kommune, fylkeskommune og Inderøyhallen A/L for 
videre behandling. Gjennom denne behandling forutsettes avklart :

1) Innholdsmessige og økonomiske rammer for videre prosjektering
2) Organisering av det videre arbeidet
3) Fremdrift

Kort beskrivelse av forslagene.

Utviklingsplan/disposisjonsplan Venna.

Det vises til vedlegg. 

Utviklingsplanen har ikke en formell planstatus. Utredningen gir likevel sentrale innspill til den videre 
”formelle” planlegging.

Forutsetningen for skissen til utviklingsplan har vært:
1. Dyrket mark skal ikke berøres.
2. Privat eiendom i området skal ikke direkte berøres.

Disposisjonsplanen skisserer:

1. En hoveddisposisjonsplan for området. (delprosjekt 1)
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Samfunnshustomta med omkringliggende områder foreslås disponert til skole-/idrettsformål i 
framtida. Det skisseres et alternativ hvoretter Samfunnshusets kontordel rives og det øvrige anlegget 
renoveres til bruk for Ungdomsskolen mv.  

Offentlig administrasjon og helsefunksjoner bygges ”rundt” nåværende Helsehus. Konseptet peker på 
mulighetene for å knytte administrasjonsbygget nærmere kulturhuset og videregående skole. Det vises 
til Kommunestyrets behandling i møte 31. august og som endelig besluttet hovedløsningen for så vidt 
gjelder administrasjonsbygget.

Kulturhusfunksjoner og videregående skole ”synliggjøres” som en enhet (dog med ulike 
identiteter/hovedinnganger) og drar nytte av muligheter for sambruk av funksjoner. Det er skissert 
muligheten for å flytte hovedinngangen til kulturhuset lenger sør. (ved biblioteket)

Vegløsninger. Konseptet tar opp forslaget om omlegging av hovedvegløsning inn til området, med 
flytting av innkjørselen til nedre Venna. (grensa mot Kleppbygget) Dette gir bedre rom i området 
mellom videregående og administrasjonbygg/helsehus med muligheter for parkering og grøntareal.  

Konseptet tar videre opp i seg hovedprinsippene for parkeringsløsninger, grøntarealer, reservearealer, 
interne gang og sykkelveger mv. 

2. Videre utbygging av Kulturhuset/Videregående skole/Mint (delprosjekt 2)

Planen skisserer en mulig løsning for følgende funksjoner/behov:

Videregående skoles behov for nye lokaliteter til kantine, Black-Box, ordinære undervisningsrom, 
ensemblerom/øvingsrom, rekvisittlager og verksteder. Black Box kan defineres som en mindre 
allbruksal. (liten teatersal)

Mints behov for bedrede og utvidede lokaliteter blant annet til produksjon/prøvekonserter. (Black Box 
f.eks).

Kulturskolens behov for bedre fasiliteter, herunder kontor, lærerarbeidsplasser, garderober, pauserom, 
Black Box, verksteder mv. 

Behov for bedrede garderobefasiliteter for å kunne håndtere idrettsanleggets og ungdomsskolens
behov.

I forslaget skisseres en løsning med undervisningsrom i tilknytning til videregående skoles egne lokaler. 
(langs riksvegen mot nord) Det åpnes for videre utbygging mot sør – dagens ”Venna-bygg”. Kantine, 
Black-box, ensemblerom, lager og verksteder lokaliseres til Kulturhuset. (bygges evt i regi av Inderøy 
kommune)

Skissen innebærer relativt vesentlige omgjøringer/påbygginger av kulturhuset:
1. Ny inngang
2. Nytt produksjonskjøkken/omlegging kafe
3. Nye garderobeløsninger på 1. etg. nivå (understøtter idrettsanlegg/ungdomsskole)
4. Samling administrative funksjoner 2. etg. (også for Mint og Kulturskole)
5. Black Box – øvingsrom – verksteder mot øst. (felles behov vg. skole/kommune/Mint og 

Kulturhuset)
6. Ny og utvidet kantine. ( vg. skoles behov)
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Investeringsbehov - Kulturhuset.

Det er gjort ytterst preliminære beregninger av investerings- og finansieringsbehovet knyttet til de 
skisserte investeringer.  (økonomiske vurderinger i notat av 02/06/2009 Rune Gjermo)

Investeringer i kommunens regi omfatter i skissen ombygging av 400 kvm og tilbygg på 2170 kvm – i 
kalkylen anslått til ca 53 mill. kroner. Tillagt nybygg Videregående skole utgjør den samlede investering 
ca 84 mill. kroner.  Nye kapitalkostnader/leiekostnader for kommune og fylkeskommune vil i sum 
utgjøre rundt 6 mill. kroner. 

Det er åpenbart at dette ligger betydelig over hva som er lagt inn i fylkeskommunens og kommunens 
langtidsplaner så langt. I så måte danner skissen kun et grunnlag for å drøfte og avklare de økonomiske 
rammer og innhold for et mer realistisk prosjekt. 

Forholdet til egen økonomiplan. En samlet gjennomgang.

Det vises til kommunens økonomiplan for 2009-2012. Denne setter en bruttoramme for investeringene 
for perioden 2009 til 2012 på 98,0 mill. kroner – og en nettoramme (mva fratrukket) på ca 74 mill. 
kroner.  Økonomiplanen legger til grunn at kommunen tåler en årlig netto investeringsramme på i 
underkant av 19 mill. kroner. Med et høyt gjeldsnivå i utgangspunktet er dette en relativt ambisiøs plan 
som lett kan utfordres av endrede økonomiske rammebetingelser.

Denne rammen er allerede satt under press ettersom kommunestyret har vedtatt og utvide 
lånerammene til Sandvollan prosjektet og Administrasjonsbyggprosjektet (med vertskommune og 
helsefunksjoner) med vel 10 mill. kroner.

Det er satt av til Kulturcampus/Vg skole 3 mill. kroner brutto – fordelt på 2009 og 2010. Av 
økonomiplansaken fremgår at dette beløpet i utgangspunktet er øremerket ”opprustning og omgjøring 
i Kulturhuset. ”Prioriterte tiltak er knyttet til opprustning og omgjøring av garderober, nytt hallgolv, nytt 
scenegolv og renoveringa av scenerigg og evt nytt teleskopamfi. 

Det er allerede klargjort overfor fylkeskommunen at kommunen er innstilt på å bygge lokaliteter for 
Inderøy vg skoles behov.  Dette er ikke synliggjort annet enn tekstlig i økonomiplanen ettersom det 
forutsettes at denne investeringen ikke skal medføre tileggsbelastninger i våre regnskaper.

De prosjekter som nå synliggjøres gjennom Kulturcampusutredningen og som representerer en 
økonomiplanutfordring er: (jeg forutsetter at alle investeringer som måtte være begrunnet i 
videregående skoles behov/Mints behov for lokalitetsforbedringer/utvidelser dekkes gjennom økte 
leieinntekter) 

1. En eventuell utbygging av Black-Box og eventuelle kommunal medvirkning i andre arealer hvor 
det er aktuelt og se kommunens, fylkeskommunens og andres behov i sammenheng. 
(ensemblerom/verksteder mv)

2. En eventuell større garderobeutbygging for å erstatte de behov som inntil 2007 ble ivaretatt av 
samfunnshuset.  (disse er de facto delvis ivaretatt av Kulturhuset de to siste år etter at 
samfunnshusdelen ble stengt på grunn av brannhensyn)

3. Eventuelle andre omgjøringer/kvalitetsforbedringer for å understøtte egne virksomheters 
behov – jfr. f.eks Kulturskole og Bibliotek.

4. Og indirekte – eventuelle saneringskostnader/ombyggingskostnader Samfunnshuset som følge 
av at Samfunnshusets funksjoner/oppgaver overføres til andre. Vi har så langt antatt at 
alternativkostnaden her er lik null.  Kalkyle på rivning er på ca 5 mill. kroner.
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5. Øvrige tilhørende/konsekvensinvesteringer knyttet til omlegging av veg, sykkelveg/gangveger 
mv. Vi anslår helt preliminært at omlegginga av hovedvegen inn til Venna kan komme ut med 
en kostnad i størrelsesorden inntil 1,5 mill. kroner. (ikke i økonomiplanen) Det er satt av i 
økonomiplanen 1mill. kroner til trafikk/parkeringsløsning Kulturhus/Samfunnshusområdet. 
(reguleringsplan under utarbeidelse) Om en antar at andre konsekvenskostnader ved etablering 
av interne gang og sykkelveger, jfr. planskissen, utgjør 1mill. kroner, representerer dette 
elementet en tileggsutfordring i forhold til ny økonomiplan på ca 2,5 mill. kroner.

Nedenfor er listet opp aktuelle ”nye” netto investeringsbehov (sammenlignet med vedtatt 
økonomiplan) som må håndteres og avklares i forbindelse med budsjett og økonomiplanrevisjonen 
2010-2013: (investeringsbeløpene vedrørende Kulturhuset er indikative)

1. Sandvollan 2,7 mill. kroner
2. Administrasjonsbygget, m vertskommune og Helsefunksj. 9,0 mill. kroner
3. Vegomlegginger – Kulturcampusutredningen 2,5 mill. kroner
4. Bedrede kontorfasiliteter Kulturskole mv 1,0 mill. kroner
5. Utvidet dusj/garderobeløsning 3,0 mill. kroner
6. Eventuell bidrag Black Box, felles arealer (tentativt) 2,5 mill. kroner
7. Eventuell renovering/sanering/omgjøring Samfunnshus 5,0 mill. kroner

Sum mulig ny økonomiplanutfordring: 25,7 mill. kroner

(I oppsettet er da ikke medtatt eventuelt finansieringsbidrag nytt felles varmeanlegg/bioanlegg – se 
egen sak for formannskapet i september)

Nye eller utvidede investeringer på 25,7 mill. kroner representerer en kapitalkostnad på i underkant av 
2 mill. kroner årlig.  I forhold til kommunens målsetting om å redusere den relative gjeldsbelastning, 
representerer dette en betydelig utfordring.

Vurdering
De skisser som her er utarbeidet må leses som et grunnlag for videre drøfting av hovedretning for en 
mulig utbygging. Hovedløsningen innebærer betydelige økonomiske utfordringer, men har samtidig så 
vidt mange interessante elementer at videre utredning er nødvendig.

Rådmannen tilrår i denne saken at kommunen arbeider videre med konseptet og går i konkrete 
forhandlinger med fylkeskommunen om innhold og rammer for videre utredning og prosjektering.

Inderøy kommune er en kulturkommune og ønsker og profilere seg videre som det. I denne 
sammenheng er så vel Inderøy videregående skole og Kulturhuset viktige aktører.  Det mangeårige og 
konstruktive samarbeidet mellom IVGS, Kulturhuset og Inderøy Kulturskole er ene av bærebjelkene i 
kulturkommunen. Dette samarbeidet kan styrkes og gjøres til et enda større aktivum ved å utvikle de 
fysiske arenaene for dette.

Etter rådmannens skjønn bør vi derfor nøye vurdere om ikke – i alle fall vesentlige elementer i - det 
innholdet som er presentert kan realiseres. Dette vil måtte innebære en utvidelse av 
økonomiplanrammene til dette prosjektet. (med tilhørende prosjekter) 

Når det gjelder vurderinger av grunnlaget og innholdet gjøres gjeldende følgende refleksjoner for så 
vidt gjelder enkelte problemstillinger:

1. Ut fra målsettingen om på lang sikt og satse og prioritere Kulturhusets aktivitetsgrunnlag, synes 
det formålstjenlig og la Kulturhuset i fremtiden betjene de behov som tradisjonelt har vært 
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betjent fra Samfunnshuset. (idrettsanlegget og ungdomsskole).  Denne holdningen gjelder 
under forutsetning av at den videre utredning at dette er en akseptabel økonomisk løsning –
sammenlignet med en renovering av Samfunnshuset.

2. Dersom denne forutsetningen viser seg å holde, vil Samfunnshusets fremtidige skjebne være 
avhengig av om det er nye kritiske arealbehov som på en kostnadseffektiv måte kan dekkes opp 
gjennom hel eller delvis renovering av Samfunnshuset. Dette synes ikke åpenbart i det 
kortsiktige perspektiv, men både idrettshallbehovet, Ungdomsskolens fremtidige arealbehov og 
det faktum at Samfunnshuset p.t. inneholder et ”biovarmeanlegg” er momenter som ikke uten 
videre kan overses. (det faktum at vi p.t. opererer med saneringskostnader på over 5 mill. 
kroner gjør ”regnestykket” ytterligere komplisert. 

3. Når det gjelder Idrettshallen vil behovsvurderingen må en se denne i sammenheng med 
hallkapasiteten knyttet til Kulturhuset. Dersom en legger en fremtidig større hall til Kulturhuset, 
vil dagens hall i samfunnshuset fremstå som overflødig. Dette innebærer at det vil være naturlig 
å avvente endelige konklusjoner om Samfunnshuset til idrettsanleggsutredningen foreligger.

4. Økonomien tilsier at investeringsomfanget knyttet til Kulturhuset må begrenses. Både 
arealbehovet knyttet til de enkelte funksjoner, og det samlede løsningskonsept, må i så måte 
nøye vurderes. 

5. Når det gjelder Black Box er dette en åpenbar samarbeidsutfordring og hvor rådmannen så 
langt merker seg miljøets sterke engasjement. Jeg vurderer det så langt slik at vi bør nøye se på 
mulighetene for å få realisert dette – men presiserer at dette forutsetter en vesentlig andel 
fylkeskommunal finansiering.

6. Mint. Det er enighet om at Mints lokaliteter bør forbedres, og Inderøy kommune ønsker sterkt
å medvirke til gode arbeidsbetingelser for Mint på Inderøy. Før vi går videre med utredningen, 
må det være klart hvilke framtidsplaner Mints eier har. Langsiktige investeringer i kommunal 
regi må nødvendigvis forutsette langsiktige avtaler. 

7. Det er behov for en total gjennomgang av avtalekomplekset mellom kommune og 
fylkeskommune vedrørende ”felles” lokaliteter. 

8. Rådmannen merker seg at Inderøy Videregående skole anfører behov for en betydelig 
renovering av nåværende lokaler på Venna som så langt er i kommunens eie.  Etter 
rådmannens skjønn avtegner det seg nå et bilde hvor det er naturlig at fylkeskommune overtar 
eierskapet til disse lokalene.

9. Fremdrift. Det er viktig at vi kommer videre i planleggingen. Det vil være nødvendig og innlede 
forhandlinger med Nord-Trøndelag fylkeskommune om en intensjonsavtale og som regulerer 
rammer, innhold og fremdrift for det videre arbeidet.

Konklusjon
Det vises til innstilling.
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KULTURCAMPUS INDERØY

1. Vedlegg til sak om videre oppfølgning av forslag
til utbygging av Kulturhus og Videregående
skole mv

a. Planskisser utarbeidet av Letnes
Arkitektkontor/Asplan Viak.

Delprosjekt 1 .Utviklingsplan/disposisjonspl Venna

Delprosjekt 2. Hovedløsning Kulturhus/Vg Skole
Delprosjekt 3. Administrasjonsbygg behandlet tidligere
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SKOLETUN
- Sakshaug Skole

- Inderøy Ungdomsskole

Samfunnshusdelen i eksisterende samfunnshus foreslåes

opprustet / ombygd til undervisningslokaler for Inderøy Ungdomsskole.

Heri inngår også oppdatert garderobe / dusjanlegg og gymnastikksal.

IDRETTSPARK
- Eksisterende sentralidrettsplass

Brukere er idrettslaget og alle skoler i området.

Betjenes idag med garderobeanlegg i eksisterende samfunnshu

men funksjonen foreslås tillagt kulturhuset på sikt.

KULTURTUN
-Inderøy Kulturhus

- Inderøy Videregående Skole

- MiNT

-Musikkskolen

- -Biblioteket

HELSE- OG ADMINISTRASJONSTUN
-I nderøy Kommune, administrasjon

-NAV

-Tannlegetjeneste

-Lege- og fysioterapeuter

Treningssenter

• -Forslag til I

Ny biovar
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Det må tilstrebes korte og enkle ganglinjer mellom skoleområdet
og kulturtunet. Om nødvendig kan kulturhusets inngang på mot
øst oppgraderes til å bli en skoleinngang.

/  Syklende

førsel via gang/sykkelvegnett som følger bilveg rundt

er det flere stikkadkomster inn i området til de respektive
ene.

ngangstrafikk mellom Vennaveien og Vennalivegen.

vegen forlenges sørover til Venna Eiendom før den legges inn mot
\eien (Rv761). Da oppnåes størst mulig areal uten brudd av

Parkering

Parkeringsplasser erfordelt i forhold til områdets hovedfunksjoner. Totalt er det
vist ca 280 plasser, og om nødvendig kan administrasjonsbygget planlegges
med parkeringskjeller for ca 50 biler.

I tillegg til viste plasser forutsettes parkering for bevegelseshemmede, samt av-
påstigningsplasser knyttet opp mot hovedinngangene.

N
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sebygg" med gjennomgang på bakkeplanet

-;,

1E7

Fellesakse med åpne, overdekte uterom,
Møteplasser og forbindelser til ulike funksjoner.

(-"

•

s:›

k~-u

KAJLIVIZTUN

Aksen mellom helsehuset og kulturhuset blir fellesarena for
funksjonene som ligger i dette området. Denne kan
utformes som en kommunikasjonslinje både utvendig og
innvendig, og fylles med servicetilbud, fellesfunksjoner og
sosiale møteplasser både utvendig og innvendig.

Målsetting for utforming er at den skal være mest mulig
transparent, og ha åpninger og gjennomganger for
tverrpassasjer.
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Innspill:
Garderobeanlegg til sentralidrettsplassen. Gjerne i
Kombinasjon med toalettanlegg for uteaktiviteter.

Bredest mulig driftsgrunnlag i kulturhuset

Akse kulturhus - helsehus

Øke idrettshall mht. Kapasitet og størrelse. En ballflate i tillegg.
Etablere servicefunksjoner mot alpinbakken.

Ikke både samfunnshus og kulturhus.

Administrasjon er vedtatt lagt til helsehuset

Kulturhuset er viktig for å synliggjøre kommunen /  /

ClC

Innspill:
Inderøy Samfunnshus.
Kontordelen rives etter utflytting, og
resterende del istandsettes/tilpasses gode og
tidsmessige lokaler for Inderøy Ungdomsskole.

Varmeanlegg for skoler og samfunnshus
Beholdes, evt. tilknyttes planlagt biovarmeanlegg.

r"'
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Innspill:
Aksen / servicedelen vil være kjernen for al
og omfatter både ute- og innearealer.
Hver enkeltfunksjon bidrar tilservicedelen.

-Elevbedrift, -studio, -kantine, -bibliotek,
-utstillings- og fremføringsarealer mm..

-Lokalisering av kulturskolen, med
-undervisningsareal og arena for aktivitet.
-(Liten scene)

Innspill IVGS.
Det er kun 2000 bygget se
mht. teknisk stand og funk
Øvrige bygg er for dårlige
bygg kan bidra til at skoler
oppfylle sitt ansvar som sp

Innspill:
Nåværende h(
kompletteres r
senter for legE
og treningsser
Frigjort areal
administrasjor
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Det må tilstrebes korte og enkle ganglinjer mellom skoleområdetog kulturtunet. Kantine legges øst for biblioteket, og får inngangfra 1.etg plan i skolebygget (kote 21.)

/  Syklende

Førsel via gang/sykkelvegnett som følger bilveg rundt

3 er det flere stikkadkomster inn i området til de respektiveene.

vegen forlenges sørover til Venna Eiendom før den legges inn moteien (Rv761). Da oppnåes størst mulig areal uten brudd avngangstrafikk mellom Vennaveien og Vennalivegen.

J

isplasserer fordelt i forhold til områdets hovedfunksjoner. Totalt er det0 plasser,. Det kan bli aktuelt å bygge Legesenter/fysikalsk institutt i• I så fall vil det bli bedre plass til parkering på bakkeplan.
viste plasser forutsettes parkering for bevegelseshemmede, samt av-3splasser knyttet opp mot hovedinngangene.
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planutsnitt med
-og svømmeanlegg)tter dagens

av samfunnshuset. allen kan her
mot sør ,-sørøst deres opparbeidet etitetsareal.

t‘./12'11.-'4"tWlirl:

Innspill:
Alternativt planutsnitt medsvømmeanlegg til knyttetKulturhuset og nyegarderobeanlegg.Svømmehallen bUr hernordvendt og avgrenses motadkomstvei for skoleparkering.
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Kulturaksen

,
Servicet

Kantine for kommunen

\\

Inderøy VGS nye
tilbygg

.nistrasjonsbygg

ar entral i kjelIer

-(Legesenter,
Fysikalsk institutt
reningssenter
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Kulturcampus - Inderøy

Skisseprosjektet har bestått av tre deler. Delprosjekt 1, 2 og 3.

• Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. Utviklingsmuligheter er skissert i et 50-års
perspektiv.

• Delprosjekt 2: Rom/ funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, kulturhuset,
kulturskolen og MiNT

• Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer for
økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom INVEST-samarbeidet.. Etter hvert også nye
arealer til leger/ fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Letnes arkitekter as har utført skisseprosjektet etter at de gikk av med seieren i konkurransen avsluttet i
desember 2009. Utførende arkitekt har vært Gyda Løken som avløste Kåre Herstad etter DP 1. Rolf
Gaarde har hatt rollen som prosjekteringsleder. Letnes har benyttet Stine Ruud fra Asplan Viak på
utomhusplaner.

Det ble inngått en kontrakt mellom Inderøy kommune og Letnes arkitekter as av format NS 8402,
prosjektering som regningsarbeider. Rammen ble satt til 300.000,- eks mva.

Det er pr 23.juni 2009 mottatt faktura for til sammen 301.500,-. Dette betraktes som å være i henhold
til forutsatt ramme.

Føringene som ligger i denne planen bør ligge til grunn for valgene som gjøres angående utvikling av
området.

Det virker som dette må deles i to prosjekter videre.

Programmet som ble utarbeidet, og deretter skissert, ble ikke i forhold til tilgjengelige
investeringsrammer. Følgende punkt legges til grunn:

K ulturcampus - Inderoy

1. En felles arena på kulturhuset for konserter, teater, MiNT, kulturskole og videregående skole.
Samarbeidsmodeller mellom kommune/ fylkeskommune bør utredes. Viser til eksempel fra Eid

'U
vidaregåande skule i Nordfjordeid og Operahuset Nordfjord. (0mtalt i Byggaktuelt 3-2009)

2. Undervisningsarealer for Inderøy videregående skole. Venna utvikles/ erstattes og Ormen
Lange oppgraderes med nye vinduer og etterisolering/ kledning. Utvidelse finansieres og
bygges av NTFK. Dette på grunn av at de nye arealene vil knyttes tett opp mot eksisterende
bygg som eies av fylkeskommunen.

• Leger og fysioterapeuter skal selv stå for etablering av nye lokaler.

• Behovet er definert som 52 cellekontor og 5 åpne arbeidsplasser i et servicetorg.
• Lavest investeringskostnad oppnås mest sannsynlig gjennom et tilbygg til eksisterende helsehus.
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• Investeringsramme er definert til 25 mill NOK

Jeg anbefaler følgende videreføring av delprosjekt 3:

Steinkjer 2009-06-23

Rune Gjermo

KuRurcampus - Inderey

1. Inderøy kommune utarbeider, med utgangspunkt i skisseprosjektet, en overordnet
kravspesifikasion tilpasset totalentreprisen. Det bør fokuseres på utnytting av helsehuset.

a. Tilbygget bør være generelt og fleksibelt med tanke på endring av brukerkrav over tid.
Viser til Byggforskseriens blad 344.110 "Tilpasningsdyktige kontorbygninger"

b. Ferdig 31.august
2. Prosjektkonkurranse gjennomføres som ett-trinns konkurranse med forhandling. Gjennom dette

kan tilbudene justeres/ tilpasses.
a. Kontrahering 2.november

3. Byggefase 1.desember — 15.juli

Det er viktig at man i beslutningen om eventuell realisering tar med nødvendige usikkerhetsvurderinger.
Dette gjelder både for grunnforhold, areal og kostnad. I en rammebetraktning for politisk behandling er
det fornuftig å legge inn en buffer på 15 %.
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