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Samhandlingsreformen - høring på 2 nye lovforslag

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Forslag til ny folkehelselov

Rådmannens forslag til vedtak:

Høringsuttalelse datert 18.01.2011 godkjennes.

Vedlegg
1 Høringsuttalelse fra Inderøy kommune - Forslag til ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester og forslag til ny folkehelselov
2 Del 1 - Innledning
3 Del III - Lovforslag

Bakgrunn

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) fremla den 18. oktober forslag til Ny Folkehelselov og 
ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (tidligere Lov om sosiale tjenester, Lov om 
kommunehelsetjenester og Lov om folkehelse). I tillegg er grunnlaget for ny Nasjonal helse- og 
omsorgsplan lagt ut på nett, https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/. Høringsfristen er 
18. januar 2010. 

Hovedintensjonen med samhandlingsreformen fra statens side er å sikre et bedre koordinert 
tilbud til pasienter med behov for sammensatte tjenester over flere nivåer. Demografisk og 
teknologisk utvikling, lokale forutsetninger og tilgang til kompetanse tilsier at arbeidsdelingen 
mellom nivåene vil måtte endres over tid.  
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Målene med samhandlingsreformen lagt frem av departementet er blant annet:
- Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og 

forebyggende arbeid
- Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av 

kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet
- Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp

De to lovforslagene vil til sammen erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven 
og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Det tas sikte på at lovforslagene 
kan fremmes for Stortinget i form av lovproposisjoner våren 2011. Høringsfristen for begge 
lovforslagene er satt til 18.01.2011.
Høringsnotatene for de to lovforslagene som er på høring, er svært omfattende, med 
komplekse sammenhenger og forutsetninger og forslag av stor betydning for kommunene. For 
å hjelpe kommunene i høringsarbeidet har KS Nord-Trøndelag laget et forslag til uttalelse som 
kommunene i NT kan bruke som utgangspunkt for egne høringssaker. 

Vurdering

Hovedpunktene i lovforslagene går fram av de to høringsnotatenes innledningskapittel. Disse 
er vedlagt saken. Når det gjelder forslaget til uttalelse har rådmannen følgende kommentarer:
Uttalelsen tar ikke opp alle sider av de to lovforslagene, men konsentrerer seg følgende 
punkter:

1. Generelt omhandler punktene, samarbeidsavtaler, økonomi, legetjenesten, klage og 

tilsynsmyndighet og IT-system.

2. Særlige problemstillinger knyttet til forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. Særlig vekt 

legges på spørsmål med spesiell relevans for Nord-Trøndelag.

3. Særlige problemstillinger knyttet til forslag til ny folkehelselov. Også her legges det særlig vekt 

på spørsmål med spesiell relevans for Nord-Trøndelag.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at vedlagte høringsuttalelse godkjennes. Uttalelsen er sammenfallende med 
høringsuttalelse utarbeidet av KS Nord-Trøndelag.
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Helse- og omsorgsdepartementet sendte i høringsbrev 15.10.2010 og 18.10.2010 to lovforslag til høring, 
henholdsvis forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og ny folkehelselov. Begge lovforslagene er 
relatert til iverksetting av Samhandlingsreformen (jfr St melding nr 47 (2008 – 2009) 
Samhandlingsreformen).  

Uttalelsen tar ikke opp alle sider av de to lovforslagene, men konsentrerer seg om følgende hovedpunkter:

1.  Overordnede og generelle spørsmål som anses særlig viktige. 
2.  Særlige problemstillinger knyttet til forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. Særlig vekt legges 

på spørsmål med spesiell relevans for Nord-Trøndelag.
3.  Særlige problemstillinger knyttet til forslag til ny folkehelselov. Også her legges det særlig vekt på 

spørsmål med spesiell relevans for Nord-Trøndelag.

 

1. Generelt

De overordnede målsettingene for Samhandlingsreformen støttes. Iverksetting av reformen krever 
omfattende endring på flere plan, og de to lovforslagene vil være basis for det som da skal skje. Mye av det 
som presenteres i lovforslagene er viktig og bra, men noen viktige forhold bør revurderes/forbedres:

a)  Samarbeidsregimet/-avtalene.
I høringsnotatene legges det stor vekt på å sikre bedre samhandling innad i kommunen, samt mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås lovregulert at 
kommuner og spesialisthelsetjeneste skal legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester og 
med andre tjenesteytere. Det foreslås også å innføre et nytt avtalesystem mellom tjenestenivåene. Et 
lovfestet avtalesystem mellom helseforetakene og kommunene antas å kunne bidra til et mer likeverdig 
partsforhold i avtaler, og sikre mer enhetlig praksis. Det er også viktig for å sikre helhetlige og 
sammenhengende pasientforløp. Departementet ønsker imidlertid at kommunene og foretakene selv 
tar ansvaret for å sørge for god samhandling. 
 
Departementet foreslår ikke noen tilsvarende lovfestet plikt til avtalebasert samarbeid for kommuner, 
og vi støtter departementets vurderinger og konklusjon om dette.

Lovforslagene innebærer en stor omlegging av helse- og omsorgssektoren, hvor en av 
hovedintensjonene er å flytte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. Samtidig legges det opp til betydelige økonomiske utvekslinger og insentiver mellom 
partene. Dette betinger igjen bruk av markedslignende – dvs kontraktsbaserte - reguleringsformer.  Det 
er grunn til bekymring om hvorvidt det skisserte regimet kan bli likeverdig og balansert, og så sømløst 
som ønsket. Når vi her til lands har 4 tungt spesialiserte helseforetak på den ene siden og 430 
generalistkommuner av varierende størrelse på den andre, vil det være betydelig skjevhet i tyngde, 
kapasitet, kompetanse osv i et avtalebasert system hvor partene er overlatt til seg selv. Dessuten gir 
fastlegenes fortsatt ganske frittstående rolle en krevende tilleggsdimensjon til dette avtalesystemet.  
Selv om departementet mener at det vil utvikles standardiserte avtaler, vil skjevheten like vel være der, 
ikke minst i den løpende praktiseringen av avtalene. Ulikhetene i vårt vidstrakte land tilsier også at 
standardisering i ett og alt er vanskelig, og kanskje heller ikke ønskelig.  I stedet for å henvise 
uklarhetene og interessekonfliktene i denne store samhandlingsreformen til rettsapparatet, bør det 
overveies å etablere en offentlig overinstans med helhetlig ansvar for å sikre samhandling, 
likeverdighet, økonomiske balanse osv mellom helseforetakene og kommunene. Utviklingsevnen i 
systemet som helhet ivaretas kanskje også best med en slik løsning.
 
En særlig bekymring med et omfattende avtale-/kontraktsbasert samhandlingssystem, er de 
transaksjonskostnadene som dette vil medføre, særlig hvis transaksjonene i sum har store økonomiske 
konsekvenser og kriteriene kan tolkes ulikt av partene. De økonomiske rammene for reformen må 
nødvendigvis inkludere dekning for slike administrative merkostnader.

 
b)  Økonomi.
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Det økonomiske opplegget for reformen virker uferdig og lite konsistent. På den ene siden legges det opp til 
et samhandlingsregime basert på økonomiske insentiver når det gjelder pasientflyten mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Her er det altså slik at innsats og kvalitet skal lønne seg. På 
folkehelseområdet gjelder nærmest det motsatte. Departementet argumenterer sterkt for at 
kommunene ikke skal gis dekning av sine kostnader for økt innsats, samtidig som den økonomiske 
gevinsten av kommunal innsats kommer andre enn kommunene til gode. Argumentet er at 
kommunenes innsats egentlig er forutsatt i gjeldende lovverk, og derfor ikke skal kompenseres. Det er 
vanskelig å forstå at departementet kan argumentere slik og samtidig annonsere et radikalt løft for det 
kommunale folkehelsearbeidet. Hele satsingen blir dermed lite troverdig, og vil skape frustrasjon i 
stedet for engasjement i kommunene. Departementet bør snarest erstatte den virkelighetsfjerne 
formalargumentasjonen i høringsnotatet med en redegjørelse for hva en kommunal folkehelsesatsing 
vil kreve i virkelighetens verden.

Det er viktig at det økonomiske rammeverket fanger opp de ulikhetene man har mellom kommunene. 
Bl a er det påvist at ulike sosioøkonomiske forhold gir merkbare ulikheter mht til folkehelse og 
utfordringer knyttet til dette (noe man ønsker å gjøre noe med). Departementet bør utvikle et 
kriteriesett for dette, særlig for å beregne utgiftsdekningen til kommunene, som reflekterer slike 
forskjeller i oppgavenes karakter og omfang.

c)  Legetjenesten og legenes rolle.
FASTLEGEORDNINGEN: Når kommunene får større oppgaver og mer ansvar for forebyggende arbeid og 
helsetjenester til befolkningen, vil legetjenesten bli sentral. Kommunene vil ha behov for mer 
samarbeid med fastlegene og mange kommuner ønsker mulighet for mer styring av fastlegene. Vi 
mener:

•  Listeansvar: Fastlegenes ansvar for de som står på listen må forsterkes, dette kan gjerne skje 
gjennom forskrift. Deler av befolkningen bruker fastlegeordningen for lite. Det gjelder mange 
ungdommer, noen med psykiske lidelser, en del funksjonshemmede, og en del med alvorlige 
sykdommer. En del gamle har praktiske vanskeligheter med å komme seg til fastlegen, og mange 
med kognitiv svikt, f eks demens klarer heller ikke å bruke fastlegen sin på en hensiktsmessig 
måte. Vi mener at fastlegens ansvar for syke mennesker bør utvides. Fastlegen må også få en 
sterkere plikt til å samarbeide med kommunale tjenester. Takstsystemet (Normaltariffen) må 
understøtte endringene. 

•  Tilskuddsordningen: Vi er motstander av å øke kommunens andel av tilskuddet til fastlegene til 
50/ 50, dette bør fortsette som i dagens modell.

•  Allmennmedisinske offentlige oppgaver. Dette er foreslått videreført med mulighet for å kunne 
pålegge 7.5 timer pr uke. Mange kommuner, kanskje særlig små kommuner opplever dette som 
for lite til å dekke behovet. Vi mener derfor at dette bør økes til inntil 15 timer/ uke. Hva slags 
oppgaver som skal kunne pålegges er ikke foreslått endret. Vi vil særlig peke på behovet for å 
kunne pålegge legene arbeid i Distriktsmedisinske sentre. Legestillingene her har noen steder vist 
seg vanskelige/ umulige for kommunene å få besatt. 7.5 timers-stillinger i DMS vil ikke være 
hensiktsmessig.

KOMMUNEOVERLEGE: Samfunnsmedisinsk kompetanse er også nødvendig når kommunene får økt 
ansvar. Kommuneoverlegens kompetanse anses sentral i begge lovforslagene, og vi deler denne 
vurderingen. Mange kommuner strever imidlertid i dag med å rekruttere og beholde leger i disse 
stillingene. Interkommunalt samarbeid har vært forsøkt en del steder, men om dette bedrer 
rekrutteringen på sikt er så vidt vi kjenner til ikke systematisk undersøkt. Mange leger ønsker en 
kombinasjonsstilling, og kanskje rekrutterer slike stillinger bedre i mange kommuner. Vi mener:

•  Rekrutteringen til samfunnsmedisinske stillinger i kommunene må gis betydelig oppmerksomhet 
i årene framover.

•  Høringsnotatet til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester drøfter på sidene 187 ff 
kommuneoverlegens rolle som medisinsk- faglig rådgiver i kommunen. I selve forslaget §5.5  står 
det imidlertid at kommuneoverlegen skal være medisinsk- faglig rådgiver for helse- og 
omsorgstjenesten. Vi mener:

•  I § 5.5 bør det stå at kommuneoverlegen er medisinsk-faglig rådgiver for kommunen.
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d)  Klageinstans og tilsynsmyndighet.

TILSYNSMYNDIGHET: For begge lovforslag ber departementet om høringsinstansenes syn på hvem som 
skal være tilsynsmyndighet, Fylkesmannen eller Helsetilsynet. 

Vi mener at Fylkesmannen bør være tilsynsmyndighet etter begge lovene. Når det gjelder 
Folkehelseloven er hovedargumentet at folkehelsearbeidet vil berøre også andre sektorer enn 
helsetjenesten, og at Fylkesmannen ellers har tilsyn med disse sektorene. Vi mener hensynet til 
samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren tilsier at tilsynet bør skje etter kommunelovens kap 
10A. 

KLAGE: Nåværende klagesituasjon er uoversiktig. Vi er enig i vurderingen (s 328) om at klagereglene bør 
forenkles og harmoniseres. Dette gjelder både reglene om hva det kan klages på, hvordan, hvem som er 
klageinstans og klageinstansens kompetanse.

Hvem skal klagen sendes til: det er foreslått at klagen skal sendes til den instans som har truffet 
vedtaket eller avgjørelsen, slik at denne forbereder klagebehandlingen og evt selv kan omgjøre 
vedtaket. Mange klager kan derved avgjøres lokalt og vi tror det er en fordel både for pasient/ bruker 
og for kommunen som tjenesteyter.

Hvem er klageinstans: Vi ønsker en løsning der Fylkesmannen er klageinstans også for enkeltvedtak 
etter ny helse- og omsorgslov. Dette innebærer en forenkling for publikum i sammensatte saker, og 
også  en forenkling for kommunen. Vi mener ikke at dette vil innebære noen faglig svekkelse av 
klageinstansen.

Klageinstansens kompetanse til å fatte nye vedtak: Vi forstår høringsnotatet slik at det foreslås at 
klageinstansen kan oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake til ny behandling i kommunen, 
men ikke selv treffe vedtak i saken. Vi støtter dette. Klageinstansen gjør da en lovlighetskontroll. 
Kommunens budsjettansvar og det finansielle ansvarsprinsipp (høringsnotatet side 327) tilsier at det er 
kommunen selv som bør fatte nytt vedtak dersom klageinstansen opphever et vedtak som ulovlig.         

e)  IT-system.

Departementet påpeker at bruk av IT er svært viktig for å kunne sikre en tilfredsstillende produksjon og 
tilgang av relevant pasientinformasjon i det nye samhandlingsregimet. Dette krever en omfattende 
utbygging og integrering av helseinformasjonssystemer, basert på bl.a. felles standarder. Vi er enig i at 
dette er en grunnleggende forutsetning for å oppnå tilfredsstillende samhandling mellom de ulike 
partene og de respektive nivåene. Høringsutkastet er imidlertid svært lite konkret på hvordan denne 
utfordringen skal takles. Med erfaring for hvor vanskelig slik systemintegrering har vært hittil, er det 
sannsynlig at det vil ta lang tid før en tilfredsstillende elektronisk samhandlingsplattform er etablert. 

Vi ser ikke bort fra at manglende elektroniske samhandlingssystemer kan ha avgjørende betydning for 
når ulike deler av Samhandlingsreformen kan gjennomføres. I høringsnotatet er det først og fremst 
systemene for pasientinformasjon som omtales. Den forvaltningsmessige/rettslige delen av reformen 
vil imidlertid også kreve hensiktsmessige tversgående system, og kvalitetssystemene må samkjøres. 
Sammen med den omfattende, kontraktsbaserte økonomiske samhandlingen mellom partene vil dette 
kreve sterk integrering langt inn i deres hovedadministrative system. 

Departementets tilnærming er å drøfte noen enkeltstående utfordringer og henvise løsningen til nye 
forskrifter. Ser man imidlertid på summen av de mange utfordringene som melder seg på IT-området, 
mener vi det kreves et større og mer helhetlig grep fra regjeringens side. Hva må være på plass før 
første samhandlingstrinn kan iverksettes? Dessuten: å tro at dette ikke vil koste noe for kommunene er 
urealistisk. Hvis det skal lykkes må man sette kommunene økonomisk i stand til å gjennomføre det.

2. Utkast til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Vedrørende§ 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp: Høringsnotatet pålegger kommunene straks å 
motta pasienter som trenger helsehjelp, når det etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp 
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kommunen kan gi er påtrengende nødvendig.  Departementet mener dette er et grunnleggende virkemiddel 
for å få til en dreining mot behandling i kommunene fremfor sykehus. Videre ber departementet i kapittel 
13.4 om synspunkter på om kommunene bør pålegges en plikt til å ha et tilbud om døgnopphold i helse- og 
omsorgstjenesten til pasienter mede behov for øyeblikkelig hjelp.

Vi mener tilbudet må være like enkelt tilgjengelig som innleggelse for øyeblikkelig hjelp i sykehus og kunne 
rekvireres av legevakt eller fastlege. En slik plikt vil kunne være problematisk å gjennomføre for mindre 
kommuner. Vi mener derfor dette kun skal være en frivillig oppgave for kommunene og ikke lovfestes slik 
det legges opp til i høringsnotatet.

Vedrørende § 6-2. Krav til avtalens innhold: Lovteksten slik den er utformet i høringsnotatet påpeker at 
samarbeidsavtalen mellom kommuner og regionale helseforetak skal omfatte en rekke tjenester som listes 
opp i ti punkter. Slik dette er formulert vil punktene 1-9 kunne tolkes som skal-regler, mens man derimot i 
punkt 10 vedrørende samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid utformer denne kun som en bør-regel. 
Kommunene må få et likelydende ansvar som spesialisthelsetjenesten for at det foregår forskning og 
undervisning. Kommunene må sikres ressurser til å kunne inngå samarbeid lokalt og regionalt om relevante 
forsknings- og utviklingsarbeid. Videre må kommunene betraktes som en like verdig part som 
spesialisthelsetjenesten angående søknader på regionale forskningsmidler. 

Vedrørende § 6-7. Samarbeid og gjensidig bistand mellom kommuner: I forslag til lovtekst legges det føringer 
for at departementet i forskrift eller enkeltvedtak kan pålegge samarbeid mellom enkeltkommuner når det 
anses påkrevet for en forsvarlig løsning av helse- og omsorgstjenesten i kommunene, herunder gi 
bestemmelser om hvilke oppgaver det skal samarbeides om og fordeling av utgifter. I departementets 
vurdering og forslag kapittel 25.6.2 viser departementet til at selv om det er ønskelig at mange av 
kommunene inngår avtalebasert samarbeid, vil departementet ikke (vår uthevelse) foreslå å pålegge slikt 
samarbeid gjennom lov. Departementet påpeker også i kapittel 24.4.2 at et samarbeid mellom kommuner i 
utgangspunktet bør inngås frivillig. Vi er i mot at kommunene skal pålegges en lovpålagt plikt til samarbeid. 
Vi ønsker at kommunene skal få beholde retten til frivillig inngåelse av samarbeidsavtaler, gjennom de 
muligheter departementet skisserer for interkommunale samarbeidsmodeller i kapittel 24.3. 

Vedrørende kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet: Kommunene pålegges her et 
overordnet ansvar for å sette i gang arbeidet med en individuell plan og for å koordinere planarbeidet. I 
tillegg pålegges kommunene å oppnevne koordinatorer for pasienter og brukere med behov for langvarige 
og koordinerte tjenester. Plikten til å opprette individuell plan er tidligere nedfelt både i 
kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Etter departementets vurdering i kapittel 
22.4.3 bør hovedansvaret (vår utheving) for å utarbeide og koordinere individuell plan nå ligge hos 
kommunen i de tilfellene en person har behov for tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
Denne tydeliggjøringen av et overordnet ansvar pålagt kommunene finner vi fornuftig. Skal kommunene 
kunne følge opp dette ansvaret må det også følge tilstrekkelige ressurser med plikten.

Vedrørende § 8-1. Undervisning og praktisk opplæring: Kommunene plikter å medvirke til undervisning og 
praktisk opplæring av helse- og omsorgspersonell. Deler av kommunehelsetjenesten i Norge har allerede en 
omdømmeutfordring. Skal kommunene kunne legge til rette for optimale læringsprosesser i ulike 
helseprofesjonsutdanningers praksisstudier må de sikres rammer som gir muligheter for dette. Kommende 
helse- og omsorgsarbeidere må få oppleve meningsfulle, utviklende og kunnskapskrevende utfordringer i 
kommunehelsetjenesten, noe som krever godt tilrettelagte og planlagte praksisstudier. Kommunene må 
sikres tilstrekkelige ressurser til organisere praksisstudiene og gi god veiledning i tett samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene. Gjennom positive og kvalitativt gode praksisstudier vil kommunene enklere kunne 
rekruttere nyutdannet helse- og omsorgspersonell til sine helse- og omsorgstjenester.

Vedrørende § 8-2. Videre- og etterutdanning: Nord-Trøndelag er et distriktsfylke med ulike utfordringer 
knyttet til kompetanse og rekruttering. Utfordringene i nordre del av fylket er lange geografiske avstander 
og en spredt bebyggelse. Innbyggerne i Nord-Trøndelag har et lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet i 
landet for øvrig. I følge SSB har kun 18,2 % av innbyggerne i Nord-Trøndelag en kortere universitets eller 
høgskoleutdanning (t.o.m 4 år), mens landsgjennomsnittet ligger på 20,8 %. Kun 3,5 % av innbyggerne i 
Nord-Trøndelag har i 2009 lengre universitets- eller høgskoleutdanning (over 4 år), mens 
landsgjennomsnittet ligger på 6,5 %. Ut fra dette kan man anta at kommunene i Nord-Trøndelag i 
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utgangspunktet har et lavere kompetansenivå på sine ansatte i helse- og omsorgstjenestene enn 
gjennomsnittet i landet for øvrig. Dette gir kommunene i Nord-Trøndelag større utfordringer i å fylle den 
kompetanse som kreves når samhandlingsreformen skal implementeres. Det blir svært viktig at lovutkastene 
sikrer kommunene tilstrekkelige rammer til å tilrettelegge for relevant og nødvendig videre- og 
etterutdanning for sine helsearbeidere på alle faglige nivå. Kunnskapsdepartementet må forplikte 
utdanningsinstitusjoner på ulike nivå til å tilrettelegge for videre- og etterutdanninger som er tilpasset 
kommunehelsetjenestens behov, gjerne i form av desentraliserte deltidsutdanninger. 

3. Utkast til ny lov om folkehelse.
Dersom kommunene skal iverksette tiltak for å:

•  bidra til sosial utjevning av dokumenterte helseforskjeller
•  bredde tiltakene i folkehelsearbeidet til alle tjenesteområder
•  sørge for tidlig intervensjon
•  få resultater som sikrer en bærekraftig utvikling

må kommunene, i motsetning til formuleringer mange steder i utkast til plan, oppleve ressursmessige stimuli 
for å dekke mersatsingen. Det er riktig at kommunene også i dag har mye det samme ansvaret, men Ny 
folkehelselov signaliserer en tydeligere satsing og forventer klare resultater, og kommunene sitter med det 
overordna ansvaret. Dette bør tilsi økte ressurser for å kunne sikre mulige samfunnsmessige gevinster. Ett 
moment er også at det vil være kommunene som må stille med ressursene for tiltakene, mens det er i stor 
grad spesialisthelsetjenestene (reduserte antall innleggelser) og Staten (NAV) som drar økonomisk gevinst av 
effekten av vellykkede kommunale tiltak.

Mange av kommunene i nord delen av vårt fylke er tynt befolket og må ha et samarbeide over 
kommunegrensene for å klare å oppfylle lovkravet. I tillegg er andelen av eldre i denne delen av fylket større 
enn i fylket eller landet under ett.  Tall fra SSB viser for eksempel for Indre Namdal:

•  Gj.snitt 6,85 % av befolkning er over 80 år
•  Gj.snitt i Nord Trøndelag er 5,15 % og for hele landet 4,62 % (SSB 2008)
•  I 2030 vil 9,49 % av befolkningen være over 80 år.
•  For Nord Trøndelag vil 6.78 % og for hele landet 5,65 % ha oppnådd samme alder i 2030.

Dette innebærer at behovet for forebyggende helsetjenester vil være større her enn i andre deler av landet 
dersom man skal redusere framtidige sykehusinnleggelser.  Det er derfor helt nødvendig å etablere et 
system som fanger opp forskjeller innenfor landsdeler/kommuner som ivaretar denne ulikheten. 

Det forventes i loven at det helseforebyggende aspektet skal inn i alle deler av den kommunale tjenesteyting 
og planlegging i tillegg til alle de andre områdene man skal ta hensyn til.  Dette kan medføre at målfokuset i 
planarbeidet blir så bredt at det egentlige målet blir vanskelig å oppfylle. 

Det er positivt med en utvikling hvor folkehelse vektlegges i lovs form for både kommune og 
fylkeskommune, men vi stiller spørsmål ved det underliggende premisset om at den foreslåtte nye 
folkehelseloven vil frembringe bedre folkehelse, uten at dette skal ha betydelige økonomiske eller 
administrative konsekvenser for kommunene/fylkeskommunene. 

Krav til samarbeid, helseovervåkning og statistikk i lovforslaget vil ha betydelig økonomiske og 
administrative kostnader det ikke er tatt høyde for i høringsnotatet. De økte kravene som stilles på 
folkehelseområdet medfører merkostnader for kommunene/fylkeskommunene både ressurs- og 
kompetansemessig.

Kommunenes rolle i det miljøretta helsevernet er kjent fra gjeldende lov om kommunehelsetjeneste.  
Kommunenes ansvar for dette området blir presisert i lovforslaget.  For kommuner i Nord Trøndelag vil dette 
medføre stort behov for samarbeide over kommunegrensene. Kanskje fylkeskommunen burde hatt et større 
ansvar på dette området slik at trykket på tilsyn og oppfølging hadde blitt likt i alle kommunene. Små 
kommuner må foreta prioriteringer både av hensyn til økonomi og tilgang på kompetanse. 

I kapittel 4 § 20 får fylkeskommunen anledning til å samarbeide over fylkesgrensene.  Vi mener at 
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fylkeskommunens ansvar for samarbeid bør forsterkes. Årsak til et slikt ønske er at det i dag er store 
forskjeller på samarbeid over fylkesgrensene. Det er uten tvil en gevinst for små kommuner som er naboer 
over en fylkesgrense, at gode tiltak som iverksettes hos naboen også kan innføres i egen kommune, for 
eksempel gjennom et samarbeidsprosjekt kommunene i mellom.  Vårt forslag: I §20 må det hete: To eller 
flere fylkeskommuner skal samarbeide dersom det er nødvendig for å støtte kommunesamarbeid over 
fylkesgrensene.

Rekrutteringsproblematikken til helsefag må gis økt oppmerksomhet. Dersom samhandlingsreformen i enda 
større grad bidrar til at helseforetakenes rolle spesialiseres, og at all etterbehandling skjer i kommunene, vil 
det medføre økte vansker med å rekruttere fagpersonell til kommunene. Utsagn fra helsefagstudenter er 
allerede i dag at man helst ønsker å arbeide på sykehusene.  Dette kan særlig få negative utslag for det 
forebyggende arbeidet helt avhengig av hvilken status og prioritet forebyggende helsearbeid vil få i 
kommunene.

Forskning viser også at kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk henger sammen med sosioøkonomisk status. 
Jo høyere inntekt og utdanning, desto sunnere helseatferd.  I Nord Trøndelag har man et lavt utdanningsnivå 
og lav inntekt. Videre påvirkes vår livsstil og helseatferd av samfunnsutviklingen. HUNT undersøkelser viser 
at vi har utfordringer på dette området. Det må fortsatt satses på slike undersøkelser som gir et godt 
grunnlag for å iverksette tiltak som kan bedre tilstanden. På generelt grunnlag må forskning rettet mot 
folkehelse gis prioritet slik at satsingsområdene har en dokumentert bakgrunn.

Satsing på folkehelsetiltak for å bedre helsesituasjonen, samt objektive data om befolkningens helsetilstand 
bør legges inn som et kriteriedatum for overføring til kommunene, basert på for eksempel resultater fra 
HUNT undersøkelser. Også andre forhold som høy arbeidsledighet, lav utdanning, høyt sykefravær, osv bør 
kunne utløse større overføringer til kommunene slik at satsing på tiltak for å bedre situasjonen finansieres. 
En slik praksis vil fange opp ulikheter i utfordringene mellom de enkelte kommuner.

Det har i lansering av helsereformen blitt lovt at satsing på folkehelse skal gi økonomisk gevinst for 
kommunene.  Dette framkommer ikke av lovforslaget, men i utarbeidelse av senere direktiver for 
folkehelsearbeidet må denne lovnaden etterleves.

Mvh 

Bente Molde

Enhetsleder helse, rehabilitering og barnevern

Inderøy kommune
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1677-2

Saksbehandler:

Bente Molde

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 2/11 01.02.2011

Rundskriv -31/10. Retningslinjer for styrking av det kommunale barnevernet i 

2011 - søkønad om tilskudd til stilling. til Fylkesmann i Nord-Trøndelag.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune søker fylkesmannen om tilskudd til 100 % fagstilling for å styrke 
saksbehandlingen i barnevernet.

Vedlegg:

Bakgrunn

I statsbudsjettet for 2011 er det satt av 240 mill kr til en øremerket styrking av det kommunale 
barnevernet. Beløpet fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Rundskriv Q-
31/10 angir nærmere hvordan midlene skal disponeres. Det er nye stillinger som har 
hovedprioritet og skal gå til å styrke saksbehandlingskapasitet og sikre oppfølging av alle barn i 
det kommunale barnevernet.

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Barnevernstjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Krav til søknaden er: 
Det skal vedlegges en plan for styrking av tjenesten med beskrivelse av tiltak.
Søknaden skal være politisk behandlet.

Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern i 2011, gir føring for 
fylkesmannens vurdering av søknaden. Det er utarbeidet en modell som tar utgangspunkt i 
kriterier knyttet til belastning i barnevernet og levekårsutfordringer i kommunen, se punkt 7.2 i 
rundskrivet.
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Vurdering

Barneverntjenesten i Inderøy har lenge vært under et sterkt press. I løpet av de siste 10 årene 
har oppgavene i tjenesten nærmest eksplodert. I dag har kommunen ansvaret for 27 barn som 
bor i fosterheim og institusjon, i 2000 var det 2 barn i fosterheim. 
I tillegg har barnevernet besluttet omsorgsovertakelse ift 5 barn og oversendt dokumenter til 
behandling i fylkesnemnda.
Når en sammenligner antall plasserte barn i Inderøy med de store kommunene rundt oss 
(Levanger, Verdal og Steinkjer) så ligger Inderøy på samme nivå eller høyere når det gjelder 
antall barn utenfor heimen ift. folketallet.  

Det er ikke snakk om kritiske topper når det gjelder belastningen i barneverntjenesten. 
Situasjonen vi har i dag har bygd seg opp i løpet av de siste 10 årene. Dette er ikke spesielt for 
Inderøy men en situasjon som gjelder hele landet. Utgiftene og oppgavene til det kommunale 
barnevern er en stor utfordring. Barnevernloven stiller krav til dokumentasjon og at tidsfrister 
skal overholdes. Det øremerkede tilskuddet til nye stillinger skal gå til å styrke 
saksbehandlingen slik at tidsfrister skal overholdes. 
Når barn trenger bistand fra barneverntjenesten er det svært ofte fordi foreldrene deres har 
alvorlige psykiske vansker, psykiatriske lidelser og/eller rusproblemer ift både alkohol og 
narkotiske rusmidler.

Nedenfor oppsummeres de største utfordringene og avvikene barneverntjenesten har i dag på 
saksbehandling:

1. Frister for å gjennomføre undersøkelser
- Vi har over tid hatt en del fristbrudd på undersøkelser i kommunen, vi har 

oppsummert at de aller fleste av disse skyldes manglende kapasitet hos 
saksbehandlere.

- Bare noen få fristbrudd handler om et begrunna behov for mer tid ut fra sakens art.
- En del saker blir liggende lenge før det er tid til å ta fatt i dem, 

undersøkelsesperioden blir derfor relativt kort i noen saker.
- De alvorlige sakene og akutt sakene blir prioritert

2. Frister for å komme i gang med tiltak – tidkrevende å finne tiltaksarbeidere 
- Flere undersøkelsessaker ender i vedtak om tiltak i heimen. Det er vanskelig å 

rekruttere tilstrekkelig med tiltaksarbeidere.
- Flere barn har derfor venta for lenge på å få hjelp i heimen.
- Vi har tatt initiativ til et forpliktende samarbeid med Bufetat gjennom en særskilt 

samarbeidsavtale, der målet er å utvikle det lokale tiltaksarbeidet. Dette kom i gang 
i juni 2010, men vi har ikke hatt kapasitet til å følge det opp.

3. Utarbeidelse og kvalitetssikring av tiltaksplaner – oppfølging, evaluering osv. 
- Dette området hadde vi tilsyn på fra Fylkesmannen i 2009, med oppfølging i 2010. 

Det vil også bli fulgt opp i 2011. Kommunen fikk avvik på dette området. Avviket er i 
ferd med å bli lukket, men vi anser det som noe sårbart enda.

4. Oppfølging av plasserte barn, fosterheimer og biologiske foreldre– sikre tilsynsførere til 
alle barn
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- Fosterheimene har stort sett hatt god oppfølging gjennom kontakt med 
saksbehandler, men vi har ikke kapasitet til å gi god nok veiledning til alle, vi ser 
derfor at det er behov å prioritere dette arbeidet.

- Ikke alle plasserte barn har hatt fire besøk av saksbehandler , som er et krav.
- Oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse blir en vanskelig oppgave å 

prioritere når kapasiteten på saksbehandling er begrenset.  
- Ikke alle barn har tilsynsfører (pr. i dag mangler det til 2 barn), i noen tilfeller tar det 

lang tid å finne tilsynsfører.
-

5. Oppfølging av tilsynsførere
- Dette er et område vi jobber aktivt med, uten å være helt i mål
- Ikke alle tilsynsførere leverer rapporter når de skal
- Få tilsynsførere får tilbakemelding fra saksbehandler mellom tilsynsbesøkene

Tiltak som er gjort for å lukke avvikene
Barneverntjenesten har tatt sikre på å ”spesialisere” noen av stillingene, slik at det avlaster 
saksbehandler. Til tross for dette har vi pr. i dag ikke nok fagstillinger til å ivareta alle 
lovpålagte oppgaver på en slik måte at vi unngår avvik. Noen av de tiltakene vi har gjort:    

1. 40 % stilling som tar alt av økonomi, refusjonssøknader osv.
2. Ca 20 % stilling som jobber bare med tilsynsførere – rekruttering, oppfølging, 

tilbakemeldinger
3. Tilsetting av psykolog i 100 % stilling på enheten helse, rehabilitering og barnevern –

starter i januar 2011 – vil kunne være en støtte for teamet i faglige diskusjoner, gi 
veiledning og også bistå i vanskelige og belastende situasjoner 

4. Beslutning om prosessveiledning til barnevernteamet – av ekstern veileder
5. Konkret jobbing med å kvalitetssikre tiltaksplanarbeidet – kursing, intern opplæring
6. Omfattende og obligatorisk kompetanseheving hos alle saksbehandlere – kursing i regi 

av Fylkesmannen og Statens barnevern. Dette starta i 2010 og fortsetter i 2011

Plan for styrking av tjenesten med fagstilling 
1. Sikre at ALLE frister holdes
2. Sikre at alle barn har tiltaksplaner og omsorgsplaner, og at disse følges opp og at frister 

overholdes
3. Sikre at alle plasserte barn har minst 4 besøk i året av saksbehandler, og minst 4 besøk i 

året av tilsynsfører 
4. Sikre god oppfølging av alle parter både i hjelpetiltakssaker og omsorgssaker i tråd med 

lovens krav
5. Utvikle det lokale tiltaksarbeidet (heimebaserte tiltak og tiltaksarbeidere)
6. Sikre alle barn to saksbehandlere – dette innebærer både en kvalitetssikring i forhold til 

det enkelte barn, samt kontinuitet i arbeidet – uten en slik ordning er vår erfaring at det 
blir for sårbart 

7. Frigjøre barnevernleders tid slik at hun ikke har saksbehandleransvar, men kan ivareta 
bedre de andre funksjonene som tilfaller stillingen samt ha mer tid til å ivareta 
personansvaret (oppfølging av den enkelte saksbehandler, veilede og utvikle den 
enkelte og teamet, bistå i vanskelige saker, sikre flyten og strukturen i hverdagen, sikre 
kvalitet i alle ledd) 

8. Rekruttere og beholde fagkompetanse  
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Konklusjon

Inderøy kommune søker om tilskudd 100 % stilling for å styrke saksbehandlingen i barnevernet 
i tråd med plan for styrking av tjenesten.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/523-25

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 3/11 31.01.2011

Hovedutvalg Folk 3/11 01.02.2011

Formannskapet 4/11 02.02.2011

Inderøy kommunestyre

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Rådmannens forslag til vedtak

Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.

Vedlegg
1 Forslag - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Bakgrunn

Formannskapet behandlet høringsutkast – Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i møte 
20. Oktober 2010. 

Planen skal danne grunnlag for kommunens prioritering og grunnlag for å se kommunens 
anleggsutvikling i et helhetsperspektiv

Formannskapet fattet følgende vedtak:
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
sendes ut på høring med høringsfrist 20. november.

Planen ble sendt som e-post til aktuelle høringsinstanser samtidig som det ble annonsert i 
Trønder-Avisa og Inderøyningen.
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Høringsutkastet ble også lagt ut på kommunens hjemmesider der det var lagt til rette for 
direkte tilbakemelding.

Det er mottatt fire innspill til planen. Samtidig er det også andre saker som berører planen.

  

Vurdering

Planen inneholder:

 Overordnede føringer og målsettinger

 Hva har skjedd siden forrige plan

 Beskrivelse av dagens situasjon

 Behov – registrerte behov og vurdering

 Mål og strategier

Beskrivelsene av dagens situasjon baserer seg på elektronisk anleggsregister som er bygd opp 
gjennom kulturdepartementet og ellers lokale opplysninger. Oversikten har fortsatt et 
forbedringspotensiale.

I desember hadde vi en gjennomgang sammen med fylkeskommunen og Mosvik kommune der 
flere anlegg ble fjernet fra det elektroniske registret.

Her følger en oversikt og vurdering av innkomne innspill:

Nina Tjæder-Gran etterlyser tiltak i forhold til hestesporten. Hun har selv planer om ridebane, 
ridehall, ny stall og varmestue.

Kommentar:
Hestesport er også blitt pekt på i andre sammenhenger. Det kan gis spillemidler til rideanlegg 
som ridehall, stall, utendørsbane og ridesti. Samtidig vil det være krav til hvem som 
søker(offentlig eller organisasjon).
Selv om det ikke er konkrete forslag så har rådmannen tatt inn rideanlegg i planen. Dette som 
et punkt under analyse og vurdering av behov og samtidig rideanlegg på uprioritert tiltaksliste 
under ordinære anlegg. 

Inderøy skytterlag har meldt tilbake at de er fornøyd med prioriteringen i planen.
Kommentar:
Skytterlaget forventer å få frem planer i løpet av 2011. Det virker som planlegging av ny 
skytebane  er i godt gjenge.

Torunn Zeiner (på vegne av kroppsøvingslærerer på IVGS) påpeker viktigheten av 
skøytebanene ved Sakshaug skole  som brukes av tre skoler foruten nærmiljøet og andre.
FAU ved Sakshaug skole har ansvar for vedlikehold. Det foreslås at drift/vedlikehold settes bort 
til Flyndra Vekst.
Kommentar:
Dette vil sikkert være en oppgave som Flyndra Vekst kan ta på seg men det vil bety at det 
stilles midler til disposisjon. Det vil være flere lignende anlegg som drives på dugnad rundt om i 
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kommunen. Det er likevel spesielt at det benyttes av tre skoler. Det legges inn støtte til drift av 
mindre anlegg under pkt 7.3 i planen.

Inderøy Idrettslag foreslår at det legges inn kr 3,5 mill til nytt fotballdekke på kunstgressbanen 
og 1,5 mill til avlastningsbane ved Inderøy Idrettspark.

Kommentar:
Som idrettslaget påpeker ble det antydet 10 års levetid for dekket på fotballbanen når den ble 
bygd. Siden det er liten erfaring fra andre anleggseiere, er det vanskelig å forutsi. Tilstanden pr 
i dag er absolutt brukbar, men det bør legges inn på slutten av handlingsplanperioden. 
Avlastningsbane er også tatt inn på uprioritert liste.

Inderøy Idrettslag har også søkt om tilskudd til vintervedlikehold av kunstgressbanen. Det er 
gitt pris fra lokal entreprenør som har egnet utstyr. Årskostnad kr 200.000 pr år eller alternativ 
pr tur som vil medføre usikkerhet for oppdragsgiver.
Kommentar: 
Kunstgressbanen er holdt åpen i flere år. Fra sesongen 2009/2010 har den vært vinterstengt. 
Diskusjon omkring vinteråpen bane går på økonomi og på vurdering av slitasje. Det er i 
tiltakslista lagt inn som et tiltak i 2011. Det forutsettes åpen bane fra 1. Desember. 
Kommunens bidrag må avklares videre og det settes inn en foreløpig sum på kr 35.000. Beløpet 
er ikke lagt inn i budsjett 2011 og må eventuelt innarbeides ved revisjon av budsjett.

Inderøy Idrettslag arbeider med planer for klubbhus Gran. Detaljerte planer viser høyere 
kostnader(3,6 mill) enn forutsatt som sannsynlig vil bety kommunal deltakelse for at det skal 
realiseres.    
Kommentar:
Ny tall er lagt inn i tiltaksplan. Det forutsettes at saken må avklares nærmere i kommunen på 
grunnlag av ny informasjon.

Regionale anlegg
Inderøy har ikke anlegg som er klart definert som regionale men det er sandvolleyballanlegg 
Sundsand, friidrettsanlegg og skianlegg Prestlia er av regional betydning. Kampsportsenter og 
ishall er pekt på som mulige regionale anlegg. Samarbeid mellom to eller flere kommuner kan 
også gi grunnlag for høyere tilskudd fra spillemidlene. 

Hallflate flerbrukshus
Gjennom idretten og kulturhuset som utleier, er det pekt på behovet for økt hallkapasitet. Det 
er ikke foretatt noen konkret behovsregistrering, men det vil være lett å leie ut en ekstra 
hallflate iflg Inderøy kulturhus.
Dette kan løses gjennom en helt ny hallflate eller mulig gjennom rehabilitering av Inderøy 
samfunnshus.
Sandvollan samfunnshus/Sandvollan Idrettslag ønsker en hallflate knytt til skole/samfunnshus.
Dette kan dekke idrettsbehov for hele kommunen samtidig som det også vil være viktig for 
skolen og øvrig kulturaktivitet i kretsen.
En ny hallflate i tilknytning nåværende idrettshall vil foruten idrettsbehovet, være en gunstig 
løsning for skolene (spesielt ungdomsskolen) og vil kunne løse garderobebehov i forhold til 
Idrettsparken.
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Hallflate er prioritert som nr 5 av de ordinære anlegg i tiltaksplanen uten at det er tatt stilling 
til plassering.
Inderøy samfunnshus og Kulturcampus er fortsatt uavklart og en lokalisering må sees i 
sammenheng med dette. Dette betyr at initiativet til flerbrukshall på Sandvollan fortsatt er 
ubesvart. 
Fra Røra har det ikke kommet konkrete forslag.

Fysisk aktivitet for livskvalitet og helse
Forskning peker på at de tradisjonelle idrettsanleggene i mindre grad har betydning for 
folkehelse enn anlegg for friluftsliv og turaktivitet. Gjennom kulturlandskap og allerede 
tilrettelagte stier har Inderøy et fortrinn. En videreutvikling av dette gjennom felles merking, 
sammenhengende stier og informasjon vil gjøre dette til anlegg som når svært mange. 
Samtidig som det kan bli et reiselivsprodukt i internasjonal klasse. Dette bør vektlegges ved 
senere revisjon.

Konklusjon

Planen er et godt grunnlag for kommunens prioritering og grunnlag for å se kommunens 
anleggsutvikling i et helhetsperspektiv. Tilpasning til ny planstrategi og ny kommune betyr at 
det vil være nødvendig å ta igjen planen relativt raskt.

Planen vil imøtekomme Kulturdepartementet sitt krav i forhold til framtidige stønad til 
idrettsanlegg(spillemidler).
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Innledning

1.1. Plankrav
Det gjeldende plankravet er fra 1988. Det er senere gjort enkelte endringer i plankravet. 
Plankravet går ut på at en eventuell framtidig stønad til idretts- og friluftsanlegg må være 
forankret i en kommunal plan. Nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, samt anlegg for 
idrett og friluftsliv skal inngå i temaplanen. Planen skal revideres hvert fjerde år. 
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.
”Plan for idrett og fysisk aktivitet ” er navnet og er en temaplan og samtidig en delplan av 
fremtidig kulturplan og vil integreres i denne. I den sammenheng må idrettsplanen også 
samordnes med Mosvik. I Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000)”Idrettslivet i endring” er 
friluftsliv definert under begrepet fysisk aktivitet. 
Inderøy kommune har hatt en kommunedelplanen for anlegg for idrett, friluftsliv og 
kulturbygg. Den ble vedtatt i desember 1999. Planen var en videreføring av tidligere 
kommunedelplan for tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv(1995).
Handlingsprogrammet i den siste planen har vært rullert hvert år siden 2000. I utgangspunktet 
skulle planen ha vært revidert etter fire år.

1.2. Formål og intensjoner med planarbeidet
Formålet med en revidering av planen er å få en oppdatert plan som legger grunnlaget for en 
langsiktig politikk som kommunen skal føre innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet. Planen 
skal underbygge de statlige og fylkeskommunale føringer som gis av Kulturdepartementet 
(politikkutforming på idrettsområdet), Miljøverndepartementet (utforming av statens 
friluftslivspolitikk) og Sosial – og helsedepartementet (utforming av statens helsefremmende og 
forebyggende arbeid). 

Et annet viktig formål er at en revidert plan skal være et godt styringsverktøy for kommunens 
planlegging innenfor dette feltet i tida framover.

Sikre arealer for leik, idrett og friluftsliv, samt samordne behovene for disse.

Planen skal også være et verktøy for å skape aktivitet.
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1.3. Planprosessen
Formannskapet vedtok i sak 14/09, 18.03.09 oppstart av arbeidet med Kulturplan. En del av 
kulturplanen er ”Idrettsplanen” som et delprosjekt. For arbeidet med kulturplanen er 
formannskapet styringsgruppe mens Kultursmia er referansegruppe. I arbeidet med 
Idrettsplanene har Idrettsrådet med de tre lederne i idrettslaget vært en egen referansegruppe. 
Idrettsrådet har hatt 2 møter. 
Formannskapet behandlet foreløpig plan i møte 20. Oktober 2010. Det ble vedtatt å sende planen på 
ordinær høring. 
Kulturkonsulenten har hatt sekretærfunksjonen og hovedansvaret for revideringa. 

1.4. Utviklingstrekk i Inderøy kommune

Utviklingstrekk generelt
En stadig større del av befolkningen oppgir at det driver fysisk aktivitet i form av trening eller 
mosjon.  På den annen side har vi fått en mindre fysisk aktiv hverdag. Både skole- og 
arbeidsdagen innebærer mindre aktivitet enn før, og det har blitt mer vanlig å benytte 
transportmidler til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter som ikke innebærer fysisk aktivitet. 
For eksempel oppgir nesten halvparten barn og unge i alderen 8-15 år at de aldri går eller sykler 
til skolen (Synovate MMI, 2007). I tillegg har stillesittende fritidsaktiviteter blitt sterkere 
konkurrenter til fysisk aktivitet. 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen i form av trening eller mosjon kan kun i begrenset grad 
kompensere for den reduserte hverdagsaktiviteten. Resultatet er at den samlede fysiske 
aktiviteten er redusert med de helsemessige utfordringer dette medfører (St.meld. nr. 39, 2006-
2007 - Frivillighet for alle). 

Undersøkelser viser at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15-25 år. 
Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og variere litt fram til pensjonsalderen. Den mest kritiske 
fasen er mellom 17-20 år, da andelen fysisk inaktive øker med 24 % (Breivik & Vaagbø, 1999)

I rapporten Ungdom, idrett og friluftsliv – skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 
1992-2002 fremheves det at norske ungdommer trener like ofte i 2002 som i 1992. Andelen 
ungdommer som er medlem i idrettslag går noe ned, men det samlede aktivitetsnivået blant 
ungdommer er like høyt. Rapporten trekker fram at det bare er observert en liten nedgang for 
tradisjonelle friluftsaktiviteter (NOVA rapport 16/2004).

Høydehopp i idrettsparken

Samfunnsmessige og institusjonelle endringer har de siste 
tiårene endret vilkårene for barns aktivitet utendørs, spesielt i 
nærmiljøet. Barns hverdag preges i større grad enn tidligere av 
tilstedeværelse og utfoldelse innen andre aktivitetsarenaer enn 
i og rundt hjemmet. Barn og unge tilbringer stadig mer tid i 
offentlige institusjoner (bla. barnehager, 10-årig grunnskole, 
SFO) og de utgjør kanskje en av de viktigste arenaer for barns 
lek og fysisk utfoldelse. Barn og unge anbefales å være i 
aktivitet i minst 60 min. daglig, og aktiviteten bør ha både 
moderat og høy intensitet. 
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Norske 10-åringer sitter i gjennomsnitt 10 timer pr. dag. Hver femte tenåring har symptomer på 
muskel/skjelettplager (Norsk senter for barneforskning, 1999).

En WHO-studie i flere land, viser at barn og unge i alderen 11-16 år sitter stille og ser på 
fjernsyn, pc eller gjør lekser i gjennomsnitt 40 timer pr. uke utenom skoletid (Torsheim 2004).

Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse
Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er 
nedfelt bla i St.melding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Handlingsplanen for 
fysisk aktivitet 2005-2009 er utarbeidet for å begrense og motvirke faktorer som skaper fysisk 
inaktivitet, og å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. I et folkehelseperspektiv handler fysisk 
aktivitet om å gi alle muligheter til organisert og egenorganisert aktivitet i hverdagen. Det kan 
være alt fra arealdisponering og kommunal planlegging til innbyggernes kunnskap om 
viktigheten av fysisk aktivitet. Kommunene har et særlig ansvar for å sikre befolkningen 
muligheter til å drive fysisk aktivitet i hverdagen.

MMI gjennomførte i årene 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 en landsrepresentativ barne- og 
ungdomsundersøkelse der det bla ble konkludert med at hovedgrunnene til at barn og unge i 
alderen 8-15 år slutter å trene/konkurrere i idrettslag, er at aktiviteten oppfattes som kjedelig. 
De mister interessen og synes ikke lenger aktivitetene i laget er morsomme. Denne 
aldersgruppa ønsker mer tid til venner, skole og andre fritidsaktiviteter enn idrett og friluftsliv. 

Andre undersøkelser (Vestfoldundersøkelsen 1995 og Østfoldundersøkelsen 1997) viser at 
mangel på tid, lyst overskudd og sosial støtte er viktige hindringer blant voksne. 

Når det gjelder HUNT-undersøkelsen, viser resultater fra HUNT 1 og HUNT 2 at det er færre 
inaktive i 1995-97 enn i 1984-86 blant den voksne befolkning. 

Befolkning og befolkningssammensetting

Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst) 
indikerer at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.

Aldersgruppe
År 

2010
År 

2012 År 2014
År 

2016
År 

2020
År 

2025
År 

2030

0-5 år 403 388 407 400 415 422 423

6-15 år 858 832 784 775 750 762 774
16-19 år 374 379 380 354 335 309 311
20-66 år 3455 3470 3461 3461 3414 3374 3365
67 år og eldre 767 835 906 969 1128 1305 1429

SUM 5857 5904 5938 5959 6042 6172 6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning.   I praksis har 
befolkningen i Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990. 
Det interessante med denne statistikken er endringen i befolkningssammensetningen – hvor de 
eldre blir flere og de yngre blir færre.  Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil 
kreve – innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre 
befolkning.
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Kommunene Inderøy og Mosvik blir en kommune fra 1. Januar 2012. Plan for idrett må også 
tilpasses dette.

Folketallsutviklingen er avgjørende når behovet for nye idrettsanlegg skal vurderes. Folketall, 
aldersfordeling, skolekretsinndeling og busettingsmønster må ligge til grunn for hvor mange og 
hvilke type anlegg kommunen skal ha. Det må også tas hensyn til at idrettsaktiviteter 
regionaliseres. 
Inderøy har i dag anlegg som er av regional betydning samtidig ser vi også at anlegg, stier, 
badeplasser med mer er viktig for tilreisende. En videre utvikling av Inderøy som 
reiselivskommune betyr at visse friluftslivs- og idrettsanlegg må tilrettelegges med tanke på 
det.  

1.5 Begrepsavklaringer
Idrett:
Idrettsmeldinga nr 14 (1999-2000) - Idrettslivet i endring sier følgende om hva begrepet idrett 
innebærer: ”Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte 
idretten”.

Sykkelbane ungdomsskolen

Friluftsliv:
Miljøverndepartementet (St.meld. nr. 39 2000-2001 Friluftsliv) definerer friluftsliv som 
opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritida, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 
Kultur – og kirkedepartementet velger å definere friluftsliv under begrepet fysisk aktivitet. 

Ballbinge Lyngstad

Fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet mener vi 
egenorganiserte trenings- og 
mosjonsaktiviteter og aktiviteter preget av 
leik.

Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som 
ligger i eller direkte tilknytning til boligområder. Anlegget er 
beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta 
behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, 
barnas leikebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis 
ikke beregnet for konkurranser eller konkurranseidrettens 
regler og bestemmelser.
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Rehabilitering av anlegg:
Istandsetting av anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i 
forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming 
for å kunne tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

2 Målsetting for kommunens satsing idrettspolitikk

2.1 Føringer og målsettinger i Kommuneplan for Inderøy 2006-2018.
I kommuneplanen overordnet del (2006-2018) Inderøy – ”gjør det gode bedre” er det føringer 
og målsettinger som er førende for denne planen:

 Inderøy skal være en attraktiv, kultur-, bo-, og utviklingskommune. En ettertraktet 
moderne landkommune hvor folket trives og vokser sammen med stadig nye 
innbyggere. En kommune hvor arbeidsplasser, gode boforhold, allsidige 
utdannelsesmuligheter, kulturtilbud og fritidsaktiviteter gir vekst, velstand og velferd.

 tilrettelegge for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter slik at alle aktivt kan delta
 Kommunens rolle i kommunesamfunnet ellers utøves etter erfaring best gjennom aktiv 

og forpliktende samhandling med næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner gjennom 
å innta rollen som tilretteleggeren.

2.2  Overordnet mål for denne planen

Inderøy kommune skal ha som satsingsområde å tilrettelegge for fysisk aktivitet, både 
som forebyggende helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo-
og reiselivskommune.

2.3. Delmål
 Barn og unge skal ha tilbud om deltaking i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i skoler, 

SFO, barnehager og på fritida i sitt nærmiljø.
 Folkehelseperspektivet skal implementeres i alle deler av kommunens planarbeid
 Få flere innbyggere i aktivitet, spesielt utsette grupper
 Areal for lek, idrett og friluftsliv skal innarbeides som en del av bomiljøet ved 

utarbeiding av kommunale planer
 Anlegg som blir brukt av mange skal prioriteres i planperioden
 Ved behov for større kostnadskrevende anlegg skal regionalt/interkommunalt samarbeid 

om investeringer og drift vurderes
 Funksjonshemmede skal ha tilgang til idrettsanlegg og skal gis gode og varierte 

muligheter for friluftsliv
 Inderøy kommune skal bidra til et forsvarlig vedlikehold og opprusting av eksisterende 

anlegg
 Samarbeid mellom kommune og idrettslag må videreutvikles
 Det må settes fokus på informasjon, skilting og vedlikehold av turstier, sykkelveger og 

skiløyper
 Preparering av langrennsløyper må i samarbeid med utøvende aktører, organiseres og 

finansieres på en slik måte at tilbudet kan opprettholdes og videreutvikles
 For å få flere i aktivitet skal det stimuleres til at nye aktiviteter settes i gang 
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3 Inderøy kommunes idrettspolitikk

3.1. Planen som politisk og administrativt styringsverktøy
Planen skal fortsatt være et aktivt verktøy i arbeidet med å kunne utføre en helhetlig 
planlegging av bygg, anlegg og områder. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år, slik at en 
til enhver tid har en god oversikt over anlegg som skal rehabiliteres eller bygges. Det er viktig 
at handlingsprogrammet blir fulgt, både av administrasjonen og politikerne. På denne måten vil 
planen forhåpentligvis fungere etter intensjonen.   

3.2. Temaplan idrett i forhold til andre planer

Planen er en delplan til kulturplanen. Både kommuneplan og kulturplan er under revisjon. En 
sannsynlig sammenslåing med Mosvik betyr at det vil komme nye planer etter hvert.
Arealbehov for idrettsanlegg må innarbeides i andre planer.

4  Resultatvurdering av forrige plan
Ved denne revideringa blir det foretatt en evaluering med en kort beskrivelse av måloppnåelse 
og resultatvurdering av forrige plan. 

4.1. Utvikling i perioden
Forrige plan ble utarbeidet og vedtatt i 1999. 

Tidevannspromenaden

Store anlegg som Inderøy Idrettspark, svømmebasseng Sund, skitrekk Prestlia er fullført 
samtidig som det kommet en rekke nærmiljøanlegg som f.eks. fem nye ballbinger.

4.2. Gjennomførte tiltak i perioden 1999-2010

I perioden 1999 til 2009 er det bygd til sammen 59 anlegg i kommunen Tabellen nedenfor viser 
type anlegg fordelt på skolekrets.

Inderøy kommune har en relativt god 
anleggsdekning sett i forhold til 
kommunestørrelsen. Inderøy har i perioden 1999 
- 2009 mottatt i underkant ca 13 millioner i 
spillemidler og det er bygd anlegg for nærmere 
39 mill kroner.
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Mindre 
nærmiljøanlegg

Nærmiljø Ordinære
anlegg

Sum
anlegg

Lyngstad 2 2 0 3
Røra 4 6 0 10
Sakshaug 4 15 10 29
Sandvollan 3 4 1 8
Utøy 3 3 1 7
Hele kommunen 1 0 0 1
SUM 16 31 12 59

Gjennom anleggsutbyggingen i perioden er det bygd anlegg for nærmere 36 millioner kroner 
som er finansiert med dugnad, private midler, kommunale midler. Oversikten viser 
spillemidler, kommunalt bidrag og total kostnad fordelt på typer anlegg. I 1000-kr.

Spillemidler Inderøy kommune Kostnad
Mindre 
kostnadskrevende

478 0 952

Nærmiljøanlegg 4.134 - 9.096
Ordinære anlegg 8.396 Ca 2.500 25.756
SUM 13.015 Ca 2.500 35.804
Utenom spillemidler har Idrettsparken mottatt kr 600.000 i RUP-midler.

En total oversikt over utbygde anlegg i perioden følger planen som vedlegg,

     
Klatrevegg Sandvollan Volleyball Inderøy kulturhus Kultursti Utøy

5 Status
I dette avsnittet er det tatt med en del omkring status i dag innenfor idrett/friluftsliv og aktivitet.
Å få en fullstendig oversikt over den fysiske aktiviteten som utøves er vanskelig og om ikke 
umulig.

5.1. Tidligere planer
 Miljøplan for Inderøy 2003-2010.
 Kommunedelplan: Anlegg for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2000-2009
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I handlingsprogrammet til sistnevnte plan var det foreslått 8 prioriterte ordinære anlegg. Fem av 
disse er utbygd eller under utbygging.

5.2. Idrettsaktivitet og utvikling i Inderøy

Organisert idrettsaktivitet
Det er i dag 10 klubber i kommunen som er tilsluttet Norges idrettsforbund. De representer til 
sammen 2262 medlemskap. Tradisjonelt er det de tre idrettslagene; Røra, Sandvollan og 
Inderøy som har vært tilsluttet idrettsbevegelsen. De nye klubbene som har kommet til 
representerer en del nye aktiviteter.
  
De tradisjonelle idrettslagene hadde i 1999 1265 medlemmer. De tre idrettslagene har samlet 
nærmere 50 % flere medlemmer i 2009, totalt 1883. Tabellen nedenfor viser utviklingen av 
medlemmer siden 1988. 

Lag: Medl 1988 Medl 1994 Medl 1999 Medl 2009

Inderøy IL 1486 1149 750 1267
Sandvollan IL 388 390 265 348
Røra IL 606 477 250 268
Inderøy 
motorklubb

189

Inderøy 
Undervannskl.

43

Røra Pistolklubb 21
Skarnsundet 
idrettsforening

16

Utøy 
fotballklubb 

19

Røra 
Taekwondo

91

Innhered 
kajakklubb
SUM 2480 1858 1265 2262

De tre store idrettslagene representerer følgende aktiviteter:
Fotball, friidrett, håndball, idrettsskole for barn, kampsport, Volleyball, Trim i mosjonsgrupper, 
Orientering, Ski, styrkeløft, sykkel, skiskyting, gymnastikk/turn, klatring, skyting, motorsport 
og dykking.
Flere frivillige organisasjoner har frilufts- og idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet.

5.3. Egenorganisert fysisk aktivitet
Det finnes i liten grad statistikk som viser omfang av egenorganisert fysisk aktivitet i Inderøy. I 
tillegg til idrettsorganisasjonene er det stadig flere lag og foreninger har friluft-, trim- og 
idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet. 
Landsomfattende undersøkelser viser at vel halvparten av befolkningen utøver en eller annen 
form for regelmessig fysisk aktivitet. En stor del av aktiviteten skjer i regi av familie, venner, 
gjennom skole eller alene. Det er ingen grunn til å tro at det er færre i vår kommune.

Side 81



11

Inderøy har en natur som inviterer til aktivitet. Tilrettelagte stier og badeplasser gir gode 
muligheter for aktivitet.
 Opparbeidete nærmiljøanlegg gir nye muligheter. Sandvolleyball, sykkelbane alpinbakke og

kunstgress er populært blant barn og unge.
 Idrettslagene og andre har satt ut trimkasser. Dette er populært for mange trimere. 
 Mange trener i treningsstudio. Treningsrommet ved kulturhuset har opptil 50 brukere mens 

”Fresk” treningssenter har 450 medlemmer. 

5.4. Utviklingsprosjekt

I de senere årene har det vært et økende fokus på behovet som alle har for å drive fysisk 
aktivitet. Samtidig har det også vært en økt forståelse for betydningen idrett og kultur har i 
forhold til folk sin helse og livskvalitet. Inderøy kommune har ma deltatt i.
 KULTUR OG HELSE. To prosjekt for utprøving av kulturelle virkemidler i 

folkehelsearbeidet. Det siste spesielt rettet mot barn/ungdom, eldre og personer som deltar 
lite i aktivitet. 

 FYSAK- fysisk aktivitet for alle. Samarbeid med fylkeskommunen om å styrke det 
forebyggende og helsefremmende arbeid.  Gjennomføring av egne tiltak og tilskudd til tiltak 
i regi av organisasjoner.

 UTVIKLINGSAVTALE IDRETT – samarbeidsavtale mellom idrettslagene, Nord-
Trøndelag Idrettskrets og Inderøy kommune for å øke antall fysisk aktive i kommunen og 
styrke samarbeidet. Konklusjonen er at en har styrket samarbeidet samtidig som nye 
aktiviteter har vært iverksatt mellom anna for ungdom. Partene mener det har blitt økt 
aktivitet selv om idrettsregisreringen ikke fanger opp dette.

 INDERØYTURER

5.5. Registrering av anlegg til idrettsformål:
ALPINBAKKE
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Prestlia Stiftelsen Prestlia Liten alpinbakke med 

skitrekk. Planer for 
Halfpipe og 
snøproduksjon ikke 
realisert.

Bakken i Prestlia er 
rehabilitert i 98/99.
God

BASKETBALLBANE

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Ungdomsskolen Inderøy kommune Aktivitetsflate 
asfaltert 1999
18 x 24 m

God

Inderøy idrettspark Inderøy kommune Aktivitetsflate i 
Nærmiljøanlegg

God

DAGSTURHYTTER

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Lundsaunet skihytte Røra IL God
Bøl Inderøy Museum og 

Historielag/Inderøy 
Samarbeid om drift
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IL
Floåsen Floåsen Venner Nybygg 2009 Meget god
FOTBALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Lensmyra stadion Røra IL Grusbane Behov for opprusting 
– redusert størrelse

Lensmyra stadion Røra IL Gressbane 60 x 110 m God
Lyngstad gressbane Inderøy kommune Gressbane 50 x 90 m God
Næssplassen Inderøy IL Gressbane 50 x 95 m God
Rostadbanen Rostad ungdomsheim Gressbane 57 x 100 m God
Inderøy idrettspark Inderøy kommune Kunstgress  2004 

Grusbane 67 x 105 m
(sjekk mål)
Lys

God

Stornesøra gressbane Staten Gressbane 60 x 100 m
Del av friområde.

God

Sund Sund Folkehøgskole Gressbane 95 x 50 m. Banen trenger 
renovering pga 
ujevnheter og fortettet 
drenering.

FRIIDRETTSANLEGG

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Lensmyra stadion Røra IL 400 m løpebane. Dårlig. Ikke i bruk.
Rostadbanen Rostad Ungdomsheim 350 m løpebane. Dårlig. Ute av bruk.
Inderøy Idrettspark Inderøy kommune 400 m med 6 

løpebaner. Lys
Kunststoffdekke. Ikke 
tilrettelagt for kastøv.

GYMNASTIKKSALER

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Inderøy samfunnshus Inderøy kommune 200 m² Ikke i bruk
Lyngstad 
samfunnshus

Lyngstad 
samfunnshus A/L

140 m²

Rostad Ungdomsheim Rostad Ungdomsheim 128 m²
Røra skole Inderøy kommune 205 m²
Sandvollan 
samfunnshus

A/L Sandvollan 
samfunnshus

140 m²

Sund Folkehøgskole Sund folkehøgskole 260 m² 
Utøy skole Inderøy kommune 128 m²

IDRETTSHALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Inderøy kulturhus A/L Inderøyhallen 45 x 24 m
Klatrevegg. Hoppgrop
Sprintfelt

Behov for 
rehabilitering. Golv, 
garderober og dusjer.

IDRETTSHUS
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
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Lensmyra klubbhus Røra IL Kombinert med 
barnehage.

Materiallager 
Lensmyra

Røra IL

Næssplassen Inderøy IL
Stålbua Inderøy IL Klubbhus
Materiallager Inderøy IL Knytt til Inderøy 

Idrettspark
Garderober m.m.
Stornesøra

Sandvollan IL/ 
Inderøy kommune

Skjelvågen -toalett Skjelvågen 
båtforening.

KART
ORIENTERINGSKART (status usikker)

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Granakammen Inderøy IL Målestokk 1: 10000. Ferdig 2011
Ertsåsen O-kart Sandvollan IL Målestokk 1: 15000. Ikke i bruk 
Straumen Inderøy IL Nytt 2010
Nosa O-kart Sandvollan IL Målestokk 1:10000 Ukjent
Sund O-kart Sund Folkehøgskole
Høgkammen Inderøy IL Målestokk 1: 10000 Fra 2000
Vangsmarka O-kart Inderøy IL Målestokk 1:5000 Ikke i bruk
Åsakammen Røra IL Målestokk 1:20000
Volhaugen Verdal O-klubb Målestokk 1:20000
SKOLEKART/NÆRMILJØKART (SMÅ)

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Kastvollen B/S-kart Nord-Trøndelag O-
krets

Vennesborg Inderøy IL
Jætaasen Inderøy IL
Lyngstad skole Inderøy IL
TURKART

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Friluftskart Inderøy kommune Inderøy med 
Volhaugen 1:30.000

Utgitt 1996

LYSLØYPER
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Inderøy skipark; Gran 
lysløype

Inderøy kommune Kommunens 
sentralanlegg for ski 

Ny tase med 
belysning under 
arbeid. Klubbhus 
aktuelt.

Lundsaunet 
lysløype(Røra)

Røra IL 2,5 km Behov for opprusting.

MOTORSPORT

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Hogstad 
motorsportsbane

Inderøy 
motorsportklubb

En større og en 
mindre bane

Ny 
underferdigstillelse.
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IDRETTSHUS

SKYTEBANE (UTE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Kjerknesvågen 
skytebane

Inderøy sk. lag 300m og 100 m Ny bane under 
planlegging. Ny 
lokalisering.

Røra skytebane Røra sk. lag 300 og 100 m
Røra Pistolbane Røra Pistolklubb 25 og 50 m Ikke tatt i bruk
SKYTEBANE (INNE)

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Røra samfunnshus Røra samfunnshus 
A/L

Utøy skole Inderøy kommune
SKYTTERHUS
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Kjerknesvågen 
skytterhus

Inderøy skytterlag Dårlig

Røra skytterhus Røra skytterlag Ikke ferdigstilt
SVØMMEHALL

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Sund Sund Folkehøgskole 16 m X 8,5 m
Bygd i 1974.
Opprustet 2004

God

TRIMROM/STYRKETRENING
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Rostad Rostad Ungdomsheim
Kulturhuset Inderøy kulturhus Oppgradert 2009.

Sund Sund Folkehøgskole Enkelt utstyrt 
trimrom.

Ombygd garderober 
til trimrom. 

VOLLEYBALL (UTE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Sandvolleyball 
Sundsand

Inderøy kommune 3 stk 
Sandvolleyballbaner

Ny. Meget bra.

AKTIVITETSANLEGG - NÆRMILJØANLEGG
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Ball-løkke Stokkan grendehus
Ball-løkke/skileik Lyngstad skole
Ball-løkke Flatås Vuddu Grendelag
Tursti-Verdalsgrenda Verdalsgrenda Vel
Ball-løkke 
Kvistadbakkan

Kvistadbakkan Vel

Ball-løkke Solhaugen Solhaugen Vel
Ball- løkke 
Røsetberga

Røsetberga Vel

Side 85



15

Ball-løkke Vangslia
Ball-løkke Hellemshaugan Vel
Ball-løkke Nessveet Vel
Ball-løkke Øvre-Kvamsgrenda 

Vel
Vinet aktivitetsanlegg Vinet skotthyllklubb
Aktivitetsområde Sandvollan skole
Aktivitetsområde Utøy skole
Aktivitetsområde Einhaugen Vel
Aktivitetsområder 
Inderøy Idrettspark

Inderøy kommune

Aktivitetsområde med 
sykkelløype

Inderøy 
ungdomsskole

Aktivitetsområde Sundsnesset
Ballbinge Sakshaug skole
Ballbinge Røra skole
Ballbinge Sandvollan skole
Ballbinge Lyngstad skole
Ballbinge Rostad ungdomsheim
Bandy/tennis Rostad ungdomsheim
Isflate Osbekken Hylla Vel
Sandvolleyball Stornesøra
Skileik Krogs
Åsen/Lyng turveg Utøy skole
Turveg Hyllbukta Hylla Vel
Turveg Lensmyra Røra IL
Kjerknestangen tursti Kjerknesvågen Kai og 

Båtforening
Tidevanns-
promenaden

Sundsnesset 
Velforening

Lensmyra 
skateboardrampe

Røra IL

Isflate Sakshaug skole

Ballbane Røra skole
Lyngstad sykkelbane FAU Lyngstad
Klatrevegg Sandvollan 

samfunnshus
Sandvågen 
aktivitetsanlegg

Straumen Båtforening

I denne oversikten er de anleggene som har mottatt spillemidler de siste årene med. I tillegg 
finnes en rekke andre nærmiljøanlegg knytt til boligområdene.

FRIOMRÅDER.
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Stornesøra Staten 106 da. Reg. område
Sundsand Kommunen 68 da. Reg. område
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Undersåker Kommunen 1 da
Koabjørga Staten 12 da
Haugen Staten 30 da
Vennesborg Kommunen 36 da
Hustadlandet Privat
Muustrøparken Kommunen Inkludert

aktivitetsflate og tursti

Utenom friområdene blir friluftsområder brukt i friluftssammenheng. I strandområdene, i skog 
og åsområdene, og i kulturlandskapet i tilknytning til boligområdene er det en rekke gode 
områder for friluftsliv. Tilrettelagte stier finnes ved Lundsaunet, Røra, Næssberget og i 
Verdalsgrenda.(Jfr. Miljøplan) I miljøplanen er også undervisnings- og utferdsområder for 
skoler og barnehager beskrevet. Se vedlegg til planen.

5.6. Registrering av friluftsområder
(fra miljøplanen)
Offentlige friområder

 5 offentlige friluftsområder; Stornesøra, Sundsand, Koa, Haugen og Undersåker.  Alle 
ligger ved sjøen.  De to førstnevnte er viktig i regional sammenheng.  

 Stornesøra: Fasiliteter - sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon, 
fotballbane, sandvolleybane, lekeapparat, gode parkeringsforhold, leirsted for telting.  
Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, ballspill, lek, turgåing, sykling, båtliv, teltliv.

 Sundsand: Fasiliteter – Sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon, 
sandvolleybane, lekeapparat, turstier, gode parkeringsforhold.  Friluftsaktiviteter – Bading, 
solbading, turgåing, sykling, båtliv, lek, sandvolleyball.

 Koa: Fasiliteter – Renovasjon.  Friluftsaktiviteter – Bading, solbading.
 Haugen: Fasiliteter – Renovasjon, utedo, vannpost, leirsted for telting og åpent naust.  

Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, teltliv og båtliv.
 Undersåker: Fasiliteter – Renovasjon, utedo og gode parkeringsforhold.  Friluftsaktiviteter –

Bading og solbading.

Andre viktige tur- og friluftsområder

 Talgøra (Sakshaug): Badeplass
 Folsanden (Kjerknesvågen): Badeplass
 Bernvågen (Sandvollan): Badeplass
 Vangshylla (Utøy): Badeplass
 Høsholmen (Sakshaug): Badeplass
 Venåsen/Heggstadmarka (Sandvollan): Turområde sommer og vinter.  Tilrettelagt med 

turstier, leirplasser og gapahuker
 Letneslandet (Kjerknesvågen): Egnet for fottur, strand- og båtliv.
 Tittinghalla/Kåråsen/Ørdalshalla (Utøy):  Turområde sommer og vinter
 Kvistadvåttan (Sakshaug):  Turområde sommer og vinter.  Tilrettelagt med stier og 

gapahuker.
 Bøl (Sakshaug): Turområde vinter
 Floåsen/Volhaugen (Røra): Mye benyttet tur- og utfartsområde til alle årstider
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Jakt og fiske

 Ferskvannsfiske: Granavatnet har en fin ørretbestand, og det er tilrettelagt for fiske fra land.
 Sjøfiske fra land: Straumen (Grytnesset), Skarnsundet (Tjeldhammaren), Letneslandet, 

Stornesøra, Galgsøya.
 Storviltjakt: Elg- og rådyrjakt i hele kommunen.  Forvaltes av Røra grunneierlag, 

Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.
 Småviltjakt: Jakt i hele kommunen.  Forvaltes av Inderøy fjellstyre, Røra grunneierlag, 

Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.

Turstier

 Natur- og kultursti i Nessberget
 Kultursti i Verdalsgrenda
 Røsetstien
 Gamle Kongeveg, Røra
 Berg natur- og kultursti, Kjerknesvågen
 Muustrøparken
 Stokkan natur- og kultursti, Utøy
 Ørdalshalla natur- og kultursti, Utøy
 Kultursti Undersåker – Vangshylla
 Kjerksti Malihaugen – Sakshaug
 Trim-/tursti ved Utøy skole
 Tursti Kverkilberget

Friluftsliv i skole og barnehage

 Ungdomsskolens GAP prosjekt
 Friluftsbarnehage på Sandvollan
 Friluftsbarnehage på Straumen
 Grønt flagg, Sandvollan skole

Utsikt fra kultursti Verdalsgrenda Vinet aktivitetsanlegg Hylla

6 Analyse og vurdering av behov
I en vurdering av behovene for anlegg i kommunen er det viktig å legge vekt på:
 målsetting for idrett, friluftsliv og kulturbygg
 aktiviteter som utøves i kommunen og ønske fra brukerne
 behovet for nærhet til ulike anleggstyper
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6.1. Friidrettsanlegg
Det er lagt til rette for friidrett i Inderøy Idrettspark og på Lensmyra. Ved Rostad ble det også 
bygd løpebaner i sin tid. I konkurransesammenheng er det vel kun Inderøy Idrettspark som 
benyttes og de to andre anleggene er også i en dårlig forfatning. I forbindelse med etablering av 
Inderøy idrettspark ble det ikke lagt til rette for kastøvelser. Det er ikke signalisert behov fra 
idretten. Med etablering av ny innendørshall for friidrett i Steinkjer vil det optimale forhold for 
de som ønsker å satse på friidrett.

6.2. Fotball
Det er mange gressbaner i kommunen. Med en koordinert bruk er behovet godt dekt. 
Kunstgressbanen gir muligheter for en intensiv bruk. Behovet for rehabilitering av 
kunstgressbanen kan bli aktuelt i løpet av 5-10 år.
Røra Idrettslag har sett på mulighetene for å legge kunstgress på sin grusbane. I Verdal er det 
bygget mindre kunstgressbaner flere steder i kommunen med stort hell. En slik løsning vil være 
gunstig eller alternativt store ballbinger.
Siden kunstgressbanen ble åpnet er det forsøkt ulike ordninger i forhold til vinterbruk. Noen år 
er banen holdt åpen hele vinteren mens den andre år har vært vinterstengt opptil 4 måneder. Det 
stilles store faglige krav til å holde banen åpen på vinteren. Inderøy IL, som drifter banen, 
ønsker ikke å prioritere å holde banen åpen. Siste vinter leide de seg inn på bane i Verdal.

6.3. Hallidretter og trim
Idrettshallen i kulturhuset dekker behovet for hallidretter. Det er spesielt volleyball og handball 
som har stort behov. Inderøy kulturhus fordeler treningstid sammen med idrettsrådet. Barn og 
ungdom prioriteres. Kapasiteten ved kulturhuset er en begrensende faktor i forhold til aktivitet. 
Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har laget plan for anleggsutvikling. Generelt 
mener de det er behov for en spilleflate pr 5000 innbyggere. Regionen konkluderer med at det 
er et større potensiale og at det er behov for en ekstra spilleflate i forhold til aktivitet på 
kveldstid. På kort sikt må en se på innendørsidrett kontra utendørsidrett.
En må regne med at det blir flere idretter som kan bli aktuell for innendørsbruk som f.eks.
fussball
Det er registrert to forslag til flerbrukshall:
Sandvollan
Sandvollan Samfunnshus har skissert løsning for Sandvollan Flerbrukshus. De ønsker en 
løsning i tilknytning til skole og eksisterende samfunnshus. Foruten en aktivitetsflate på 23 x 44 
m til skole og fritidsbruk vil en kunne frigjøre plass til andre kulturaktiviteter samtidig som en 
kan arrangere messer og andre idrettsarrangement.
Prosjektet vil være fremtidsrettet for skole og samfunnshus. Skolen har et prekært behov i 
forhold til dusj og garderober. En hallflate vil foruten kretsbruk måtte være med å dekke det 
totale hallbehovet i kommunen. Initiativtakerne har pekt på muligheter for effektiv drift.
  
Sakshaug 
Inderøy kulturhus opplever stort press i forhold til bruken av idrettshallen og har ikke kapasitet 
til å imøtekomme ønsker i forhold til treningstid. De mener at de ut fra ønsker lett vil kunne 
fylle en hallflate til. Det er ikke skissert konkrete løsninger men det ligger god til rette for en 
utbygging knytt til eksisterende idrettshall. En utbygging knytt til eksiterende hall vil bety 
effektiv drift og god utnyttelse av kompetanse. I forhold til garderobebehov i skoletid og i 
forhold til Inderøy Idrettspark vil det være en aktuell løsning. En ny hallflate ved kulturhuset 
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bør sees i sammenheng med Kulturcampusprosjektet og mulig gjennomføres som en del av 
dette. Kulturhuset vil også bli mer konkurransedyktig i forhold til store arrangement.
En alternativ løsning kan være opprusting av sal i Inderøy samfunnshus.
  
En gruppe på Røra har også sett på mulighetene for hall lokalisert til Røra uten at noen har 
fremmet forslaget i forbindelse med idrettsplanen. 

De lokale samfunnshusene er viktige for lokale aktiviteter og er sentrale for å ivareta en sterk 
grendestruktur i kommunen. Sund Folkehøgskole har en liten hall som leies ut på kveldstid.

6.4 Kampidrettsanlegg
Røra Tae Kwon Do ble startet i 2009. Interessen er meget stor og de ønsker primært egne 
lokaler sentralt på Røra. Klubben er aktiv og har medlemmer fra flere kommuner. Kanskje kan 
det være grunnlag for et regionalt kampsportanlegg. 

6.5. Svømming
Kommunens bruk i undervisning er ivaretatt gjennom avtale med Sund Folkehøgskole. Det er 
ønskelig at bassenget kan brukes større deler av året og mer på kveldstid. Etter initiativ fra 
enkeltpersoner ble det vinteren 2009/2010 gitt et tilbud til barn og unge. Kapasiteten på Sund 
tilsier at bassenget kunne brukes mer. Kommunen gir tilskudd til Leklemåsen om varmebading 
for eldre og grupper med bestemte behov.

6.6. Skiaktiviteter/skiskyting
Skianlegget på Gran er i ferd med å fornyes (skiskytteranlegg, trase og lys). Det blir et 
tidsmessig anlegg godt egnet for trening og trim. Det er ønskelig med klubbhus og større 
standplass for skyting.
Lysløypene rundt i kommunen er ellers delvis nedlagt på grunn av manglende opprusting i 
forhold til nye krav. Røra IL har vurdert omklassifisering av lysløype til nærmiljøanlegg. Det 
har i liten grad blitt diskutert behovet for desentraliserte lysløyper.
Det er ikke hoppbakker i bruk i kommunen. Flere aktive innenfor hopp og kombinert trener i 
Steinkjer.
Alpinanlegget i Prestlia fungerte er et flott aktivitetsanlegg. Anlegget er avhengig av 
vinterklima. Flere aktiviteter kan knyttes til anlegget.   

6.7. Motorsport
Inderøy motorsportklubb er i ferd med å ferdigstille nytt motorsportanlegg på Utøy. Det er ikke 
registrert nye utbyggingsplaner. 

6.8. Orientering 
Det er et aktivt orienteringsmiljø i kommunen. En del kart er gammelt og bør fornyes.

6.9. Ishall
I forbindelse med diskusjoner om idrettsanlegg har en regional ishall gjerne lokalisert til Røra 
blitt nevnt. En har ikke mottatt konkrete forslag i forbindelse med idrettsplanen.

6.10. Turstier
Erfaringen med å etablere turstier viser at det fremmer aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging 
kan utvikle med bedre nær boligområder. Inderøy hat fine stier og flott natur. Det finnes fortsatt 
et stort utviklingspotensiale gjennom nye stier, felles merking og sammenknytning av stier.
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6.11. Anlegg for ungdom
Mange ungdommer forlater organisert idrett fordi de synes det er kjedelig, for mye stress og 
bare for vinnere. Utfordringen ligger i anlegg der grenser kan sprenges i bevegelse og trygg 
galskap gjerne utendørs. Aktuelle anlegg kan være sandvolleyball, asfaltert bane for ulike 
aktiviteter, skileik, klatrevegger, minifotball, skateanlegg osv.

6.12. Treningsstudio
Vi har fått treningsstudio og treningsrom knyttet til Inderøy kulturhus. Disse utfyller hverandre 
stor grad.

6.13. Rideanlegg  
Hestesport drives av mange inderøyninger i og utenfor kommunen. Det kan ytes tilskudd til 
ulike typer rideanlegg. Selv om det i dag drives mest i privat regi kan det være aktuelt at slike 
anlegg etableres i kommunen.

6.14. Nærmiljøanlegg
Det er de lokale organisasjoner som best kjenner behovet for nærmiljøanlegg. Ønsker og behov 
skifter raskt og en kan derfor regne med nye forslag i løpet av perioden  

7 Prioritering av tiltak
7.1. Ordinære anlegg
Prio. Anlegg Sted Oppstart år Kostnad Finansiering

Kom Sm Priv
1. Rehabilitering av 

garderober og golv 
idrettshall

Inderøy 
kulturhus

2011

2. Ny skytebane Inderøy 2012
3. Klubbhus Gran Gran 2012 3600 1500 1200 900
4. Klubbhus skytebane
5 Hallflate (23x44) 1600

0
6. Kampsportlokaler
7. Kunstgress 7’er Røra
8. Idretthus Prestlia
9. Kunstgress - rehab Idrettsparken 2014 3500
kom= Inderøy kommune            sm=spillemidler            p= privat inkludert dugnad

* Kommunal bevilgning avgjøres gjennom økonomiplan.

Uprioritert liste over aktuelle anlegg 2015-20:
 Utvidelse av skiskytteranlegg Gran
 Ishall
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 Inderøy samfunnshus (ikke avklart- ved eventuell rehabilitering vil flere 
spillemiddelprosjekt være aktuelt.) 

 Rideanlegg
 Avlastningsbane grus i tilknytning til idrettsparken  

7.2. Nærmiljøanlegg
Prio. Anlegg Sted Oppstart år Kostnad Finansiering

Kom Sm Priv
1 Skateboardrampe Inderøy u-skole 2012 400
2. Kunstgress Vinet, Hylla 170
3 Aktivitetspark Lyngstad skole 2012 400
4. Rehabilitering 

Nærmiljøanlegg
Gangstadhaugen

5. Miniatyrskytebane Inderøy 
Idrettspark

6. Klatrevegg Inderøy u-skole

Uprioritert liste over aktuelle nærmiljøanlegg 2004-2009:
 Tursti Sundsbukta til Sundsand
 Tidevannspromenaden til Sundsand
 Hoppbakke Prestlia
 Akebakke Prestlia
 Opprusting sykkelløype Lyngstad
 Vannsportanlegg (Inderøy ungdomsskole)
 Sti/Gapahuk/hinderløyper Vennesborg
 Idrettshus – for materiell GAP
 Lysløype Røra
 Turkart Inderøy
 Turveg Bjørga Rasteplass til Koa med eventuell forlengelse (samarbeid med Verdal 

kommune)
 Turveg Grytnesset til Sund Prosjektet kan deles i Forbindelse fra riksveger, Parkering ved 

Inderøy Trelast, Inderøy Trelast til Straumbrua, Inderøy Trelast til Grytnesset, Straumbrua til 
Sundsnesset (opprusting av eksisterende veg), Sundsnesset, Sundsnesset til Sundsand, 
Hundstangen (sikring av markdekke mot slitasje, kvisting m.m.) og Sundsand til 
fotballbanen på Sund.

 Tursti fra Vangslia til Sundneshamn.

7.3. Aktivitet

Det er i stor grad lag og foreninger som er ansvarlig for den organiserte fysiske aktiviteten som 
foregår på fritida.
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Tiltak Ansvarlig Kostnad År (fra)
Skape møteplasser for ungdom for 
uformell/uorganisert aktivitet

Inderøy kommune i 
samarbeid med lag 
og organisasjoner

40.000 2013

Åpent svømmebasseng på kveldstid Inderøy kommune i 
samarbeid med 
frivillige

10.000 2013

Inkludere funksjonshemma i 
idrettslagets aktiviteter – utvikle nye 
tilbud

Idrettslagene/Inderøy 
kommune

50.000 2013

Kommunal investeringstilskudd til 
anlegg i regi av lag og 
organisasjoner til anleggsprosjekt i 
regi av lag og foreninger

Inderøy kommune 50.000 2012

Tilskudd til løypepreparering Inderøy kommune 30000 2012
Skilte, merke og rydde turstier etter 
felles mal 

”Tursti-eiere” i 
samarbeid med 
Inderøy kommune

40.000 2014

Videreutvikle ”Inderøyturer” Inderøy kommune i 
samarbeid med 
frivillige

40.000 2012

Åpen kunstgressbane vinter Inderøy kommune 35.000
140.000

2011
2012

Gi lavterskeltilbud om trim/mosjon Frivillige 
organisasjoner

2011

Opprette idrettsstipend for ungdom Inderøy kommune 15.000 2012
Tilskudd til drift av ulike småanlegg Inderøy kommune 30.000 2013

8 Avslutning
Med denne nye planen for idrett og aktivitet har vi fått en god oversikt over hva som ”rører” 
seg av aktivitet i kommunen, både når det gjelder anlegg og fysisk aktivitet. Vi tror vi har fått 
med det viktigste av anlegg og områder som er tenkt realisert i løpet av kommende år. 

Forskningsrapporter konkluderer oftere og oftere at den norske befolkning i økende grad er 
inaktive. Desto viktigere er det at anleggssituasjonen er tilfredsstillende for kommunens 
innbyggere slik at alle har muligheter til å utføre fysisk aktivitet. Kommunens rolle som 
pådriver for fysisk aktivitet sett i et folkehelseperspektiv må bli større. 

Vi vil fortsatt være avhengig av stor frivillig innsats både når det gjelder anlegg og aktivitet. 
Ansvaret for arbeid med og fremdrift med søknader tilligger anleggseierne. Det er viktig å ha 
en plan men vi må fortsatt være åpen for initiativ.
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Regelmessig fysisk aktivitet gir:
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Vedlegg:
Oversikt over nye anlegg i perioden 1999-2010

Følgende tabeller er ført opp og inndelt i tre kategorier; ordinære anlegg, 
nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg:

Ordinære anlegg

1. Kvistadvåttan O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2000
Kostnad kr 113.000 Spillemidler kr 45.000

2. Skitrekk Prestlia – Stiftelsen Prestlia – Sakshaug 2002
Kostnad kr 1.590.000 Spillemidler kr 680 000

3. Svømmebasseng  – Sund Folkehøgskole – Sund  2004
Kostnad kr 6 350.000 Spillemidler kr 1.933.000

4. Skjelvågen sanitæranl- Skjelvågen kai- og båt – Sandv 2004
Kostnad kr 602.132 Spillemidler kr 70.000

5. Inderøy Idrettspark(kunstgress)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 5.829.000 Spillemidler kr 2.200.000 

6. Inderøy Idrettspark(friidrett)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 3.641.000 Spillemidler kr 1.000.000

7. Inderøy Idrettspark(lys)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 670.000 Spillemidler kr 221.500

8. Inderøy skipark(skiskyt)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr  1.101.000 Spillemidler kr 367.000 

9. Inderøy skipark(løype)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr 2 323.000 Spillemidler kr 700.000

10. Inderøy skipark(lys)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr  1.634.000 Spillemidler kr 545.000

11. Sundsand sandvolley- Ind kommune – Sakshaug  2008
Kostnad kr  603.000 Spillemidler kr 201.000

12. Hogstad Motorsport – Inderøy Motorsportkl – Utøy 2008
Kostnad kr  1.300.000 Spillemidler kr 434.000

I perioden er det bygd ordinære anlegg til en kostnad på 25,8 millioner kroner og det er mottatt 
8,4 millioner kroner i spillemidler. De fleste nye anleggene er forankret i tidligere plan men det 
har også kommet til nye i perioden. Noen anlegg som var med i den tidligere planen har ikke 
blitt realisert. Det gjelder leirduebane med klubbhus, garderobe sundsand, rehabilitering av 
grusbane Sund og hoppbakke Rostadkollen.
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Nærmiljøanlegg

1. Muustrøparken turveg – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 439.000 Spillemidler kr

219.000

2. Muustrøparken aktivitetsflate – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 360.000 Spillemidler kr 180.000

3. Krogs skileik – Sandvollan IL – Sandvollan  2000
Kostnad kr 150.000 Spillemidler kr 75.000

4. Åsen/Lyng  turveg – Inderøy IL – Utøy 2000
Kostnad kr 330.000 Spillemidler kr 165.000

5. Stornesøra sandvolleyb – Sandvollan IL – Sandvollan  2000
Kostnad kr 96.000 Spillemidler kr 48.000

6. Solhaugen Balløkke – Solhaugen Vel – Sakshaug 2000 
Kostnad kr 431.000 Spillemidler kr 186.000

7. Hellemshaugan Balløkke – Hellemsh. Velforening– Røra 2000
Kostnad kr 26.000 Spillemidler kr 13.000

8. Bandy/Tennisbane Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 242.000 Spillemidler kr 121.000

9. Røsetberga nærmiljøanl – Røsetberga Vel – Sakshaug 2000
Kostnad kr 34.000  Spillemidler kr 17.000

10. Osebekken Skøytebane – Hylla Vel  - Røra – 2001
Kostnad: 96.000  Spillemidler: kr 48.000 

11. Aktivitetsanl – Kvistadbakkan Vel Sakshaug  2001 
Kostnad kr 138.000 Spillemidler kr 69.000

12. Aktivitetsomr Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy  2001
Kostnad kr 150.000 Spillemidler kr 75.000

13. Aktivitetsflate Sandv skole – Inderøy kom – Sandvollan  2001
Kostnad kr 270.000 Spillemidler kr 135.000

14. Turveg Hyllbukta – Hylla Vel – Røra 2001
Kostnad kr 114.000 Spillemidler kr 57.000

15. Inderøy Idrettspark Nær 1 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 479.000 Spillemidler kr 200.000

16. Inderøy Idrettspark Nær 2 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 430.000 Spillemidler kr 200.000

17. Inderøy Idrettspark Nær 3 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 454.000 Spillemidler kr 200.000

18. Turveg  Lensmyra – Røra IL – Røra 2002 
Kostnad kr 248.000 Spillemidler kr 124.000

19. Ballbinge Saksh skole – FAU Saksh skole – Sakshaug 2003
Kostnad kr 432.000 Spillemidler kr 200.000

20. Nærmiljøanlegg Sandv skole- Sandv IL- Sandv 2004
Kostnad kr 166.000 Spillemidler kr 83.000

21. Ballbinge Røra skole – FAU Røra– Røra 2004
Kostnad kr360.000 Spillemidler kr 180.000

22. Ind u-skole Nærmiljø1 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004
Kostnad kr 562.000 Spillemidler kr 200.000

23. Ind u-skole Nærmiljø2 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004
Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

24. Sundsand Sandvolleyballbaner – Inderøy kommune– Sakshaug 
2004
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Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

25. Ballbinge Lyngstad skole – FAU Lyngstad skole – Lyngstad  2004
Kostnad kr 473.000 Spillemidler kr 200.000                                                        

26. Kjerknestangen Tursti – Kjerknesvågen Kai og Båtfor - Lyngstad –
2006
Kostnad kr 100.000 Spillemidler kr 50.000

27. Tursti Verdalsgrenda- Røsetberga – Verdalsgrenda Vel – Sakshaug 
2006
Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

28. Ballbinge Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 720.000 Spillemidler kr 200.000

29. Sundsand tidevannspromenade – Sundsnesset Vel – Sakshaug 
2000
Kostnad kr 376.000 Spillemidler kr 188.000

30. Vinet aktivitetsanlegg – Vinet skothyllklubb - Røra 2008
Kostnad kr 24.000 Spillemidler kr 12.000

31. Granakammen O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2009
Kostnad kr 196.000 Spillemidler kr 98.000

I perioden er det bygd nærmiljøanlegg til en kostnad på 9,1millioner kroner og det er mottatt 

4,1 millioner kroner i spillemidler. Halvparten nye anleggene er forankret i tidligere plan men 

det har også kommet til nye i perioden. 
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Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

1. Lensmyra Skateboardrampe – Røra IL-   Røra -2001
Kostnad: 56.000 Spillemidler: kr 28.000

2. Sakshaug skole - Ishockey – Inderøy kommune – Sakshaug 2001
Kostnad: 50.000 Spillemidler: kr 25.000

3. Balløkke – Øvre Kvamsgrenda Velforening – Utøy 2002
Kostnad: 50.000 Spillemidler: kr 25.000

4. Ballbane/vanning – FAU Røra skole Røra – Røra 2002
Kostnad: 42.000 Spillemidler: kr 21.000

5. Lyngstad sykkelbane – FAU Lyngstad – Lyngstad 2003
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

6. Einhaugen aktivitetsanlegg – Einhaugen Vel – Sakshaug 2004
Kostnad: 26.000 Spillemidler: kr 13.000

7. Nessveet Balløkke – Nessveet Velforening – Sakshaug 2004
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

8. Klatrevegg – Sandvollan samfunnshus A/L- Sandvollan 2005
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

9. Sandvågen aktivitetsanlegg – Straumen Båtforening - Sakshaug–2005
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

10. Turløpe Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy 2006
Kostnad: 52.000 Spillemidler: kr 26.000

11. Vinet aktivitetsanlegg- Vinet skotthyllklubb – Røra- 2006
Kostnad: 78.000 Spillemidler: kr 39.000

12. Turkart – Inderøy kommune – Inderøy- 2006
Kostnad: 68.000 Spillemidler: kr 34.000

13. Trøa Balløkke – Nesset Grendelag – Sandvollan – 2007
Kostnad: 54.000 Spillemidler: kr 27.000

14. Røra skolekart – Røra IL – Røra-  2007
Kostnad: 70.000 Spillemidler: kr 35.000

15. Aktivitetsområde Utøy skole- FAU Utøy – Utøy – 2008
Kostnad: 24.000 Spillemidler: kr 12.000

16. Småland Balløkke – Småland Vel – Sandvollan- 2008
Kostnad: 62.000 Spillemidler kr 31.000

I perioden er det bygd mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til en kostnad nesten 

1millioner kroner og det er mottatt 50 % i tilskudd fra spillemidlene.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/265-5

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres Råd

Hovedutvalg Folk 4/11 01.02.2011

Inderøy kommunestyre

Årsmelding 2010 for Eldres råd

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

Vedlegg

1 Årsmelding 2010

Bakgrunn

I vedtektene for Eldres råd, pkt. 6, står det:
Eldres råd skal hvert år utarbeide årsberetning som skal legges fram for kommunestyret til 
behandling.

Konklusjon

Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.
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ÅRSMELDING 2010

FOR

ELDRES RÅD

For perioden 2008 – 2011 er følgende valgt:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

1.  Magnus Balgaard Åse Sakshaug
2.  Jarle Holmsve Kristian Austad
3.  Eldrun Stavrum Åsta Grønnesby
4.  Arnulf Farbu Marie Nossum
5.  Inger Sofie Stendahl Ness Per Flatberg

Leder: Magnus Balgaard
Nestleder: Arnulf Farbu

Rådet har i 2010 hatt 5 møter og behandlet 14 saker.  Både ordfører og rådmann har deltatt 
på møtene og orientert, så langt det har vært mulig.

De fleste møter er avholdt samme dag som Rådet for funksjonshemmede.  Da de to rådene 
ofte har de samme saker til behandling, har det i forkant blitt gitt en orientering om hver 
enkelt sak.

Her er noen av sakene som har blitt behandlet:

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Eldres råd, 04.03.10, vedtak:
Eldres råd beklager at søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken ikke ble forelagt Eldres råd 
til behandling slik at alternative prosjekter/tilbud kunne vært vurdert omsøkt.
Nye søknader til Den kulturelle spaserstokken fremlegges for Eldres råd i god tid til behandling.

ÅRSMELDING 2009 FOR ELDRES RÅD
Eldres råd, 04.03.10, uttalelse:
Årsmelding 2009 for Eldres råd tas til etterretning.

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET – HØRING
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Eldres råd, 19.04.10, uttalelse:
Eldres råd har følgende innspill til planforslaget:
Eldres råd vil på det sterkeste anmode om at det anlegges skråparkering ved parkeringsplass.
Foreslått plan gjør det lett å skade andres biler og forårsaker mye vondt i stive nakker når en
skal ut av parkeringen. De to plassene som går tapt, tror vi oppveies av at det blir mindre
dobbelparkering.
PLANGODKJENNING NYTT ADMINISTRASJONSBYGG
Eldres råd, 19.04.10, uttalelse:
Eldres Råd viser til tegninger ”Nytt administrasjonsbygg” utarbeidet av Letnes Arkitektkontor
AS, datert 10.02.2010. Eldres Råd har ingen til merknader til tegningene som grunnlag for
videre prosjektering og saksbehandling.

BESTILLINGSTRANSPORT
Eldres råd, 19.04.10, uttalelse:
Eldres råd har følgende innspill til arbeidet med å etablere bestillingstransport:
Servicetrafikk fra grendesentrene bør i særlig grad tilrettelegges for eldre i tidsrom offentlig
kontorer og andre tjenestetilbud er tilgjengelige.

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - MIDLER TIL TILTAK I 2010
Eldres råd, 19.04.10, vedtak:
Pensjonistlagene i Inderøy kommune setter ned et utvalg som kommer med forslag til
tiltak/arrangement eller prosjekter som grunnlag for søknad om midler fra den kulturelle
spaserstokken innen 04.05.10.

Den 09.06.10 ble det holdt et TEMAMØTE på Berg Gård med følgende tema:
· Grønt arbeid. 
Orientering v/leder NAV Inderøy, Elin Andersen.
Orientering fra Berg Gård v/Svein Berfjord
Grønt arbeid, orientering fra en bruker
· Helse- og sosialplan. Ruspolitisk handlingsplan.
Orientering v/Per Arne Olsen, enhetsleder Bistand og omsorg
Orientering v/Bente Molde, enhetsleder Helse/rehab/barnevern
Under orienteringene ble det stilt spørsmål og det ble gitt mange innspill til ovennevnte
planer.

MARKERING AV DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN
Eldres råd, 19.08.10, vedtak:
Den internasjonale eldredagen markeres med et arrangement torsdag 30.09.2010.
Eldrerådet vil være vertskap for arrangementet.
Administrasjonen bistår med tekniske forberedelser.
Arrangementet avholdes på Jegtvolden Fjordhotel.

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Eldres råd, 11.11.10, uttalelse:

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet tas til etterretning.

BUDSJETT 2011

Eldres råd, 11.11.10, uttalelse:

Eldres råd tar Budsjett 2011 slik det fremgår av rådmannens forslag, til etterretning.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2008/1127-40

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 5/11 01.02.2011

Rapport fra salgs- og skjenkekontroller 3.- 4. desember 2010

Rådmannens forslag til vedtak

Rapporter fra salgs- og skjenkekontroller utført den 3. - 4. desember 2010 tas til etterretning.

Vedlegg

1 Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9. Nordfjeldske
Kontroll, som for tiden har kontrollen med ovennevnte i kommunen, utførte den 3. og 4. desember
2010 slike kontroller.

Av rapportene går det fram at styrer eller stedfortreder ved noen salgs- og skjenkesteder ikke har vært 
til stede. I merknader til alkohollovens § 1-7c heter det bl.a.:
Det stilles ikke krav om at styreren eller stedfortrederen skal være fysisk til stede på salgs- og
skjenkestedet til enhver tid. Disse har likevel ansvaret for at utøvelsen av bevillingen er forsvarlig også
når de ikke er til stede.

For serveringsstedet Husfrua er det gjort merknad om at det har blitt servert velkomstdrink på 
stabburet, som er et areal de ikke har skjenkebevilling for, men som ligger på gårdstunet.

I merknader til lovens kapittel 4.2.6 står det:
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Bevillingsmyndigheten kan for en enkelt anledning tillate at skjenkebevillingen utvides til å gjelde også 
utenfor skjenkestedet eller i andre lokaler m.v. Bevillingsmyndigheten står fritt til å vurdere om utvidelse 
skal skje.

Bevillingshaver må søke bevillingsmyndigheten om slik utvidelse, en søknad som avgjøres administrativ. 

Vurdering

Bevillingshaverne vil ellers bli tilskrevet etter vanlig prosedyre.

Konklusjon

Rapporter fra salgs- og skjenkekontroller utført den 3. - 4. desember 2010.
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Til
Inderøy kommune
Kundetorget
7670 Inderøy

II111
035502

IIII
Nordfjeldske Kontroll
nr. 990  326 606 MVA

414

Bogøyvær, den 7. desember 2010

Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll har utført salgs, skj enke og røykekontroller i Inderøy kommune i
perioden 3-4. desember 2010. Kontrollør kan melde følgende:

Alvorlige brudd så som salg/skjenking til mindreårige, eller salg/skjenking til overstadig
berusede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs og skjenketidene er overholdt.

Ved "Husfrua", ble det observert at velkomstdrink ble servert i Stabburet. Stedfortreder Lise
Skrova, sier at de ikke har skjenkebevilling for Stabburet.

Det verserte rykter i bransjen om at Gjørv Gård sin bevilling er tatt over av Brød og Sirkus.
Kontrollør besøkte gården, men lokalene var mørklagte og det var ingen tegn til aktivitet.

Kontrollene er utført på forskj ellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet.

Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder, aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel
kafé kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll Kontrollør IDNR: 220805

Thor Olaf My

(Åkrt  -C/U

t

Nordfjeldske Kontroll,  7282 Bogøyvær. Telefon:  72 44 87 87. Mobil: 47 62 82 60
E-post: nordreldske.kontroll online.no

tholm hr online.no
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1504-15

Saksbehandler:

Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 8/11 01.02.2011

Formannskapet 10/11 02.02.2011

Håndtering av budsjettmessig underdekning tilskudd private barnehager.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannens forslag til inndekning av merutgifter til driftstilskudd private barnehager 
godkjennes.

Bakgrunn

Årsmelding per 15. desember 2010 viser at det er 12 flere barn i barnehagene enn meldinger 
samme dato 2009 viser, korrigert for endringsmeldinger i driftsåret 2010.

Endringene framkommer slik, omregnet til helplasser:
Kommunale barnehager Private barnehager

Under 3 år Over 3 år Under 3 år Over 3 år

+ 2,6 plasser -1,6 plasser + 9,1 plasser - 0,2 plasser

Merinntaket i private barnehager har skjedd rett før rapporteringstidspunktet, og er ikke 
fanget opp i forbindelse med budsjettarbeidet.

Finansieringen av barnehager – offentlige og private – er lagt inn i rammetilskuddet fra og med 
2011. Tilskudd til private barnehager er regulert i ”Forskrift om likeverdig behandling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager”, og rundskriv F-14/2010 som utdyper 
nærmere bestemmelsene i forskriften.
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Regelverket er vesentlig forenklet. Det er innført et rent stykkprissystem for barn under og 
over 3 år, med elementene drift, administrasjon og kapital. Registreringsdato er 15. desember, 
og kommunene er etter forskrift forpliktet til å betale tilskudd til det antall helplasser over og 
under 3 år som barnehagen har meldt. Begrensningen er hvis det er tatt inn flere barn enn det 
barnehagen er godkjent for, da kan det foretas en avkorting.

Det årlige hovedopptaket har i praksis kun betydning for retten til barnehageplass. Private 
barnehager med ledige plasser kan ta opp barn fortløpende. Det tilsvarende gjelder for 
kommunale barnehager.

Til og med 2010 ble slike endringer fanget opp i et endringsmeldingssystem, og der endringer 
av en viss størrelse førte til utmåling av forhøyet statstilskudd. Slike endringer må fra i år 
finansieres fullt ut av kommunene.

For barnehagetyper som kommunen ikke har egen drift av, skal det for 2011 utbetales tilskudd 
etter nasjonalt fastsatte satser. For barnehagetyper som kommunen selv eier, skal 
kommunene legge egne driftskostnader til grunn for fastsetting av satser for tilskudd, der 
forholdstallet for fordeling mellom små- og storbarnsplasser settes til 1.8.

Inderøy kommune skal finansiere familiebarnehager med satser fastsatt sentralt.

Ved utregning av tilskudd, ble det avdekket en underfinansiering på over 2 millioner kroner.

Forskriftens § 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner, sier at kommuner 
som har barn i private barnehager bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon fra 
bostedskommunen. Refusjon skal kreves etter nasjonale satser.

Vurdering

Endringer i reglene for finansiering av familiebarnehager viser seg å ha store økonomiske 
konsekvenser for Inderøy kommune.

Tidligere forskrift bestemte at kommuner uten familiebarnehager skulle sette driftskostnadene 
for denne type barnehager til 85 % av drift ordinære barnehager. Familiebarnehagene ble 
dermed finansiert som om driften var lik driften av ordinære barnehager, men til en lavere 
pris. Det var i betydelig utakt med forskrift for familiebarnehager § 4. Det settes en øvre grense 
for hvor mange barn som kan være til stede samtidig, men først når antall barn under 3 år 
utgjør mer enn halvparten av antall barn, skal det foretas en reduksjon. 

For ordinære barnehager gjelder egne arealnormer for barn under 3 år, og inntak av barn 
under 3 år fører automatisk til en reduksjon av antall barn som kan tas opp.

Nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager utligner i stor grad forskjellene på barn over 
og under 3 år. Nasjonale satser for barn under og over 3 år i ordinære barnehager har en faktor 
på 2,04, mens forholdstallet for familiebarnehager nå er 1,24. 
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Det som ble oversett da satsene forelå, var at utjevningen ensidig ble kompensert ved at 
satsene for barn over 3 år ble betydelig forhøyet, mens det ikke er foretatt en tilsvarende
reduksjon for barn under 3 år. 
I tillegg er kapitalelementet per plass (husleie) satt 50 % over satsene for ordinære barnehager. 
Kostnader til sentraladministrative funksjoner er tatt ut av beregningsgrunnlaget, og 
kompensasjon for administrative funksjoner er lagt inn som et påslag på 4 %. Totalt gir 
finansieringen av familiebarnehagene (medtatt effekten av merinntaket) Inderøy kommune en 
utfordring på rundt 1,240 millioner.

Finansieringen av ordinære barnehager gir en netto kostnadsøkning på 215.000 kroner (bedre 
uttelling på administrasjon og kapital).

Merinntaket isolert sett gir en kostnadseffekt på 735.000 kroner basert på tilskuddsnivået i 
2010.

Budsjettmessige utfordringer:
Effekten av endringer i finansiering fam.b.h. Kr. 1.240.000

Forbedring vilkår ordinære barnehager Kr.    215.000

Effekt av merinntak Kr.    735.000

Kr. 2.190.000

Forslag til inndekning:
Reduserte driftsrammer kommunale barnehager Kr.   500.000

Reduserte driftsrammer grunnskolen Kr.   500.000

Omstilling kap 400 Kr.   190.000

Tas stilling til ved samlet budsjettrevisjon medio 2011 Kr. 1.000.000

Kr. 2.190.000

Det er 3 barn i private barnehager som er bosatt i andre kommuner, mens det så langt er kjent 
at det er 3 barn bosatt i Inderøy som har plass i andre kommuner. Refusjon fra andre 
kommuner kan derfor ikke legges inn som ”inntekt”.

Konklusjon

Rådmannens forslag til inndekning godkjennes.
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