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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

off.

Saker til behandling

PS 1/11 Oppstart av revidering av kommunedelplan Straumen

PS 2/11 Forslag til nye saksbehandlingsregler i lov om eigedomsskatt til 
kommunane

PS 3/11 IKT-strategi INVEST

PS 4/11 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

PS 5/11 Strategikonferanse 2011 - debatthefte

PS 6/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 1/11 Møtereferat fra Samarbeidsutvalget overordnet nivå - Flyndra 
Vekst, 25.11.2010

Saker til behandling

PS 7/11 Ordføreren orienterer

PS 8/11 Nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune

PS 9/11 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X

PS 10/11 Håndtering av budsjettmessig underedekning tilskudd private 
barnehager.

PS 11/11 Kjøp av bolig- Årfallveien 12

PS 12/11 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** *****

X

PS 13/11 Nessjordet.  Området B-5.  Opsjons-/salgsavtale Fuglesang Dahl.

PS 14/11 Klima og Energiplan - videre framdrift med enkeltprosjekter
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1761-1

Saksbehandlar:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utval Utvalssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 1/11 31.01.2011

Formannskapet 1/11 02.02.2011

Oppstart av revidering av kommunedelplan Straumen

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune startar opp revidering av kommunedelplan Straumen for 2012-2020. 
Revideringa blir gjort med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 11-12, oppstart av arbeid med 
kommuneplanen. Areala innanfor gjeldande grenser skal vurderast med tanke på bruk og vern. 
Utarbeidd planprogram blir sendt på høring i minst 6 veker samtidig som det blir meldt 
oppstart av planarbeidet. 
Formannskapet nemner opp 3 politikarar til arbeidsgruppa for planprosessen. 
Følgjande politikarar deltar: 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011

Bjarne Kvistad henstiller til formannskapet å oppnevne leder i Hovedutvalg Natur inn i 
arbeidsgruppen.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.
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Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011
Inderøy kommune startar opp revidering av kommunedelplan Straumen for 2012-2020. 
Revideringa blir gjort med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 11-12, oppstart av arbeid med 
kommuneplanen. Areala innanfor gjeldande grenser skal vurderast med tanke på bruk og vern. 
Utarbeidd planprogram blir sendt på høring i minst 6 veker samtidig som det blir meldt 
oppstart av planarbeidet. 
Formannskapet nemner opp 3 politikarar til arbeidsgruppa for planprosessen. 
Følgjande politikarar deltar: 

Vedlegg
1 Planprogram-utkast for offenleg høyring
2 Kart over planområdet

Henvisning: 
Fullstendig plan for eksisterande kommunedelplan Straumen, sjå inderoy.kommune.no/plan-
kunngjøringer/kommuneplaner/kommuneplan Straumen med kart, tekst og bestemmelser.

Bakgrunn

Inderøy kommune har hatt eigen kommunedelplan for Straumen sidan 1996. Tidlegare var det 
soneplanar for området som viste A og B-soner for spreidd bustadbygging. 
Området består av Straumen sentrum med eit forholdsvis stort omland, og plangrensene for 
kommunedelplanen er det gjort greie for i vedlagt planprogram.

Sidan kommunedelplan Straumen er ein del av kommuneplanens arealdel, må det arbeidast ut 
planprogram etter forskrift om konsekvensutreiing §2, c som blir sendt på offentleg høyring 
samtidig som ein annonserer oppstart av kommunedelplanen. Planprogrammet skildrar kva 
aktuelle tema som skal vurderast i planprosessen, og kva som er gjeldande reguleringsplanar 
innanfor kommunedelplanen. 

Noverande kommunedelplan for Straumen vart vedteke i  2005. Småbåthamna på Næss var 
det største konfliktområdet, men etter mekling og kontakt med fylkesmannen kom 
småbåthamna på plass med 57 båtplassar. 
Etter 2005 har det vore arbeidd med sentrumsplanen for Straumen sentrum som vart vedteke i 
2009. Det er i tillegg laga ein detaljplan for næringsområdet på Næss. Denne planen vart 
vedteken i juni 2010. 

Målet er å få det meste av arbeidet med planen ferdig i løpet av 2011, slik at planen blir 
gjeldande frå 2012. Sidan planen blir starta opp og gjennomført i 2011, er det ikkje naturleg å 
ta denne planen med i planstrategien for kommunestyret 2012- 2016. 
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Vurdering

I utgangspunktet er det tenkt å nytte noverande plangrenser i kommunedelplanen. Dette er 
sjølvsagt eit vurderingstema i planprosessen, men det er lite ynskjeleg at planområdet blir 
innskrenka slik at kommunen blir liggjande med uplanlagt areal. 
Ved revidering av kommunedelplanen er det naturleg å sjå på problemstillingar som framtidig 
byggeområde for bustadbygging, offentleg formål og næringsformål, og framleis sikra 
tilstrekkeleg grøne areal nær sentrum. I tillegg er det viktig å få fram behov for vidare 
gang/sykkelvegar samt andre tiltak innan universell utforming. Det bør også vurderast om det 
kan opnast for spreidd bustadbygging innanfor areal som i dag har LNF-formål. (Landbruk, 
natur og friluftsliv)

Sjølv om det er utarbeidd ein detaljplan for Straumen sentrum, vil det vera ulike utfordringar 
som vedkjem restarealet i kommunedelplanen. Difor meiner rådmannen at det bør opprettast 
ei arbeidsgruppe som følgjer arbeidet og tar avgjersle i sjølve planprosessen. Rådmannen 
foreslår at gruppa blir sett saman av 3 personar frå formannskapet som ansvarleg politisk 
organ for overordna planlegging, og 3 personar frå administrasjonen.

Når det gjeld reguleringsplanar innanfor kommunedelplan Straumen, er dei fleste av nyare 
dato. Ved revidering av kommuneplanen i 2005, vart svært mange av dei gamle
reguleringsplanane oppheva og innlemma i kommunedelplanen.
Sidan gjeldande reguleringsplanar er av ny dato, bør disse planane framleis gjelde for perioden 
2012- 2020. Det er viktig med oppdaterte planar for bruk i byggesaksbehandlinga og ved 
behandling av dispensasjonssøknader. 

Gjeldande reguleringsplanar innanfor kommunedelplan Straumen er lista opp i 
planprogrammet side 8. 

Konklusjon

Rådmannen foreslår at Inderøy kommune startar opp revidering av kommunedelplan 
Straumen med tanke på bruk og vern av areala innanfor plangrensene til kommunedelplan 
Straumen. Inderøy kommune offentleggjer oppstart og ber om innspel til planen, samtidig som 
planprogrammet blir sendt på høyring i seks veker. 
Det blir oppnemnt ei politisk/administrativ arbeidsgruppe for planprosessen, der 
formannskapet vel 3 representantar til gruppa.
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Kommunedelplan Straumen

PLANPROGRAM

Utkast til planprogram for offentleg høyring
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1. Innleiing

1.2.Bakgrunn	og	formål	for	revidering	av	kommunedelplanen.
Eksisterande kommunedelplan vart vedteken i 2005. I planen er det mellom anna lagt ut nye formål 

til bustadbygging, offentleg formål, gang/sykkelvegar og småbåthamn. En del av formåla er bygd ut, 

og ein del endringar og dispensasjonar frå planen er godkjent. I løpet av dei siste åra har kommunen 

behandla, og avslått, ein del søknader om dispensasjon som vedrører spreidd bustadbygging.

Sidan det er ca. seks år sidan planen er vedteken, er det ynskje frå politisk hald å revidera planen 

med tanke å gjera Straumen til eit framtidsretta og attraktiv sentrum med sentrumsfunksjonar, 

bulyst  og tilstrekkeleg grøntområde.  Straumen blir kommunesenter i den nye kommunen etter 

samanslåing med Mosvik kommune. Dette vil påverka utviklinga av sentrum, og det blir viktig å ta 

vare på dei særskilde kvalitetane og karakteren som Straumen har. 

1.2.	Status	for	planprogrammet.
Etter plan og bygningslovens §4-1 skal alle kommuneplanar som har vesentleg verknad for miljø og 

samfunn utarbeide eit planprogram som skal gje grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal 

innehalde formål med planarbeidet, planprosessen, vurdering av alternativ og krav om 

konsekvensanalyse. 

Kommuneplanen og kommuneplanens arealdel er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing etter 

plan og bygningslov §4-2, 2. ledd, der det stilles krav til innhald og utforming av planprogrammet. 

Dette inneber at planprogrammet skal peika på kva utgreiingstema som skal vurderast  samt

utbyggingsformål og kva analysemetode som vil bli nytta. Sjølve vurderinga av dei ulike tema skal 

skildrast i planbeskriving/planomtale. I tillegg skal det i planprogrammet gjerast greie for om andre 

alternativ er vurdert i val av nye formål.

Forslag til planprogram skal ut på høyring i minst 6 veker før det kan det blir vedteke av kommunen.

Det er kommunen som er forslagstiller til ein kommunedelplan og difor er dei ansvarleg for 

utarbeiding av planprogrammet. 
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2. Dagens	situasjon.

2.1.	Område	for	plangrense.
Dagens plangrense for kommunedelplan Straumen er tenkt som plangrense for framtidig plan.

Dersom planprosessen medfører innspel som naturleg endrar grensa, kan det vera aktuelt å utvida

planområdet. Når det gjeld å redusera planområdet, bør dette heller vurderast ved revidering av 

kommuneplanens arealdel, så ein ikkje har areal som ligg uplanlagt i kommunen. 

Plangrensa i vest startar utanfor Sundnesnesset ved Håggåbekken og er trekt forholdsvis langt nord 

forbi Solhaugen nær Hastadkrysset og går derifrå i rett linje mot aust til Børgin sør for Bosnes. Derifrå 

følgjer plangrensa strandsona fram til Røsethavna der plangrensa er trekt ut i Børgin forbi Sundsøya 

og har med landarealet med Sund, delar av Haugum og Vika fram til strandlinja. Plangrensa følgjer 

strandsona til spissen av Sundsøya, over sundet til Sundfær og følgjer på nytt strandlinja forbi 

Sundnesnesset.

Dagens kommunedelplan Straumen :
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Planområdet med ortofoto: 

2.2. Formål	i	planen	som	er	bygd	ut	i	perioden 2005-2010.
 Byggeområde: 

Årfald- Kommunal barnehage og rekkehus

Røsethaugen – bygd 1 hus, planen gav lov til 2

Sundnesnesset- ingen

Saksmoen – ingen, detaljplan under arbeid

Lillesund- arbeid med reguleringsplanen er i gang, men vil bli senka på grunn av kostnader 

ved geologiske undersøking. 
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 Næringsformål: 

Venna nedre- kontorbygg/servicebygg.

Næssjordet – Ferdig reguleringsplan og detaljplan for næringsområde, forventa oppstart 

bygging i 2011. 

 Offentleg formål:

Venna- Areal avsett til omsorgsbustadar delvis omregulert regulert om til helsehus for leger 

og fysioterapi.

 Sjøområde:

Småbåthamna ved Næss er utbygd med 57 plassar. I reguleringsplanen for Straumen er det 

forslag om utviding av hamna på ca. 20 båtplassar til. Dette er ikkje avklart på grunn av 

innsigelse frå fylkesmannen i Nord- Trøndelag.

 Kommunikasjon:

Gang/sykkelveg frå Fossum Auto til Kvistadbakken er bygd.

Ny avkjørsel til steinbrotet på Hall er bygd. 

Ny  veg/avkjørsel til Vangslia er bygd.

Gang/sykkelveg frå Sakshaug barneskule til Li prestegard er tenkt oppstart på i 2011.

3. Gjeldande	rammer	for	kommunedelplanar.

3.1.	Plan	og	bygningslova.
Ein kommunedelplan er ein oversiktsplan og skal behandlast etter Plan og bygningslova sitt kapittel 

11. Arealplanar skal vise samanheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal 

vise nye tiltak og arealbruk som kan setjast i verk i planperioden samt kva omsyn som skal takast vare 

på når arealet blir omdisponert. Arealformål som kan nyttast er formulert i PBL § 11-7 med  Bygg og 

anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, forsvaret, landbruks-, natur og 

friluftsformål samt reindrift. I tillegg kan det leggjast inn bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhøyande strandsone og hensynssoner med ulike tema. 

Ein kommunedelplan skal bestå av plankart, planbestemmingar og planomtale. 

3.2. Forskrift	om	konsekvensutredning.
Formålet med konsekvensutreiing (KU) er å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir vurdert under 

arbeidet med planar og tiltak. Saksbehandlinga skal ta vare på dei krav som forskrifta § 4 set til 

utgreiing og dokumentasjon av kommuneplanens arealdel. Arealplanar på oversiktsnivå  som ein 

kommunedelplan er,  skal alltid behandlast etter forskrift om KU (§2, bokstav b). 
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Framstilling og saksbehandling  av KU skal følgja plan og bygningslova etter kapittel 4 om 

planprogram. Etter §4-1 skal planprogrammet gjera greie for kva tema som skal utgreiast, kva 

metode som skal nyttast og om det finns alternativ formål. Sjølve utreiingsarbeidet  av temaet  kan 

gjerast som ein del av planbeskriving etter PBL §4-2, men det skal koma klart fram kva som er  

konsekvensutreiing. 

3.3. Nasjonale	retningslinjer:	
For å fremje ei bærekraftig utvikling, skal regjeringa kvart 4. år utarbeida eit dokument med 

nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging som skal følgjast opp gjennom  statleg 

medverknad  og  plan og bygningslova.  Det kan gjevast retningslinjer for heile landet eller for eit 

avgrensa geografisk område. 

I plan og bygningslovens §3-1 er det sett opp ein del nasjonale oppgåver som skal takast omsyn til i

planlegging:

a) Mål for fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga i kommunen.

b) Sikre jordressursane og verdifulle landskap og kulturmiljø. 

c) Sikre naturgrunnlag for samisk kultur, næring og samfunnsliv

d) Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling.

e) Legg til rette for gode bumiljø og gode oppvekst og levekår i alle delar av landet.

f) Fremje folks helse, hindre sosiale forskjellar og førebygge kriminalitet

g) Ta omsyn til klima

h) Fremje samfunnstryggleik  ved å førebygge risiko på helse og miljø.

Oppgåvene skal nås gjennom tett samarbeid mellom statlege, regionale og kommunale organ. 

3.4.Regionale	retningslinjer.	
Det er laga felles fylkesplan for Trøndelagsfylka som gjeld for perioden 2009-2012 som har motto 

”her alt er mulig-uansett.”

I planen er det lagt vekt på:

 Klima, reduksjon av klimagassar og utvikling av klimavenleg energi.

 Dekke Trøndelag sitt behov for arbeidskraft

 Styrke forsking, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag

 Naturressursane med å auka matproduksjonen, nytte ressursar som gjev busetting og 

verdiskaping, styrkje bærekraftig arealplanlegging i byar og tettstadar og betre grunnlaget for 

differensiert arealpolitikk og klare handlingsrom.

3.5.Mål	for	kommunal	arealplanlegging.
Dagens kommuneplan har følgjande visjon for kommunen ” gjør det gode bedre”. Arealdelen er tufta 

på overordna målformuleringar i kommuneplanen der det er sett opp følgjande retningslinjer:
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 Kulturlandskapet skal vernast og utviklast på lang sikt.

 Strandsona skal prioriterast for folk flest.

 Klart skilje mellom tettbygd og ubygd område.

 Medverka til å få ei bærekraftig landbruksnæring.

 Areal med formål utbygging skal ha stor utnyttingsgrad. 

 Opptre smidig til næringslivsutvikling og tilleggsnæringar i landbruket.

 Grøne lunger i tettstadane

 Byggeområda skal leggjast til rette for funksjonshemma

 Gang/sykkelvegar må byggjast ut i eksisterande og nye byggeområde. 

3.6.Gjeldande	reguleringsplanar	innanfor	kommunedelplan	Straumen.	
Følgjande reguleringsplanar gjeld innanfor området til kommunedelplan Straumen:

Reguleringsplan for Kvistadbakkan med seinare endringar, vedteken 31.01.84.

Reguleringsplan for Sundnes Brenneri med seinare endringar, vedteken 13.03.96.

Bebyggelseplan for Venna nedre, vedteken 29.09.03.

Reguleringsplan for R.V. 755, gang og sykkelveg, vedteken 10.12.03.

Reguleringsplan for Hall steinuttak, vedteken den 10.05.04.

Reguleringsplan for Brenne, vedteken 20.03.06

Bebyggelseplan for Straumsundet, vedteken 29.08.07

Reguleringsplan for Vennesborg, vedteken  15.10.07

Reguleringsplan for Årfall, vedteken den 12.12.07

Bebyggelseplan for Årfall, vedteken den 8.12.08.

Reguleringsplanen for Straumen sentrum, vedteken den 4.05.09

Reguleringsplan for Næssjordet, vedteken den 21. 06.10.
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4. Utbyggingsformål	og	tema.	

							4.1.		Aktuelle	utbyggingsformål	i	planen	etter	§11-7.
1. Bygg og anlegg.

Det har vore ein stor etterspørsel etter sentrumsnære bustader , det gjeld først og fremst 

einebustader. Når det gjeld ledig areal, er det arealet ved Saksmoen som er aktuell for bygging. Dette 

arealet kan utvidast mot aust, men her vil vegutløysing vera avgjerande for vidare utbyggingsretning.  

Det kan også vera aktuelt å sjå på beiteområdet  frå Kvistadbakkan, mot Sakshaug gamle kyrkje. 

I planen vil det bli ei vurdering av behovet for offentlege bygg dei kommande åra og om det er avsett 

tilstrekkeleg med areal for dette i dag.

Når det gjeld framtidig næringsareal, vil regulerte areal på Næss dekke serviceformål i åra som kjem. 

Næringsaktivitet elles innanfor kommunedelplan Straumen, vil nok vera basert på små og 

mellomstore bedrifter og aktivitet som kan sameinast med ein attraktiv buplass.

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur.

Det viktigaste tiltaket framover er å få til ein sikker overgang ved Sakshaug barneskule og 

gang/sykkelveg til krysset ved Li. Dette arbeidet er venta å bli sett i gang i 2012. 

Det vil også bli sett på ny vegutløysing til Saksmoen via Li prestegard for å minske presset på veg 

forbi kyrkje/museumsområdet.

Det har også vore fremja ynskje om gang/sykkelveg frå Sundsøya mot Sund folkehøgskule. 

3. Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift. 

Kommunen har hatt ein del dispensasjonssøknader som går på spreidd busetnad. Det har vore eit 

politisk ynskje å sjå på om kommunedelplanen kan gje opning for spreidd busetnad i visse områder. 

Spørsmålet  blir teken opp til vurdering  med tanke på framtidig busetjingsmønster for området.  

4. Sjø og vassdrag.

Det er i dag ei ferdig utbygd båthamn ved Næss med 57 plassar samt ei mindre på Sundneshavna.  I 

reguleringsplanen for Næss  er fremja ynskje om utviding av denne hamna.  Planen vil vurdera heile 

sjø og hamneområdet med framtidig bruk. 

5. Hensyssone.

Etter plan og bygningslovens § 11-8 er det no høve for å leggja inn hensynssoner med ulike tema 

innanfor arealplanar. Dette kan bli aktuelt for enkelte områder og vil bli vurdert etter å ha 

gjennomført konsekvensutreiinga i planomtalen.
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4.2.Følgjande	tema	innan	miljø	og	natur som	skal	vurderast:
TEMA: Vurdering/utreiing: METODE:

Landbruk/Kulturlandskap Eigen vurdering i planbeskrivinga Tilgare vurderingar
Enkel landskapsanalyse

Kulturminne/Kulturmiljø Egen vurdering i planbeskrivinga Registrering av fornminne.
”Sefrak”registrering  frå 1980-
talet

Naturmangfald/biologisk 
mangfald. 

Eige vurdering av området i 
planbeskrivinga

Biologisk mangfaldkartet i 
Inderøy (vilt, naturtypar)
Oppdatert lokalkunnskap. 

4.3.	 Følgjande	samfunnstema	som	skal	vurderast	:
TEMA: VURDERING/UTGREIING: METODE:

Friluftsliv Eige vurdering av området i 
planbeskrivinga.

Tilstrekklig grønnstruktur og  
hensynssoner nær byggefelt.

Universell utforming Eige vurdering av området i 
planbeskrivinga

Synfaring på aktuelt areal med 
tanke på tiltak. 

Samfunnstryggleik Eigen vurdering i planbeskrivinga
og utfylling av sjekkliste for 
utbyggingsområde. 

Kjent informasjon/data frå NGU,
NVE m.v.

Tettstad/busetting Eige kapittel i planbeskrivinga, 
Sette klare grense for 
sentrumsfunksjonar

Bakgrunn i reguleringsplanen for 
Straumen sentrum. 

Kommunale 
tenester/infrastruktur

Eige kapittel i planbeskrivinga Involvere kommunen sine 
tenester i planprosessen. 

4.4.	 Alternative	områder.	
I arbeidet med planen vil det gjennom konsekvensutreiinga  bli vurdert om innkomne innspel er 

aktuelle eller om det bør vurderast alternative områder. Dette gjeld særleg bygging av einebustader 

og framtidig busetnadsmønster innanfor kommunedelplanen. Dersom det er aktuelt å sjå på fleire 

utbyggingsområde, vil dette bli med i planomtalen og behandlast som ein del av planen. 
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5. Planprosess.

5.1	Organisering.
I Inderøy kommune er det formannskapet som har ansvar for planprosessen til overordna planar. 

Kommunedelplan Straumen er ein overordna arealplan, og den blir tilrådd i hovudutval Natur mens 

formannskapet innstiller før den blir endeleg vedteke i kommunestyret. 

Tidlegare planprosessar har blitt utført av ei arbeidsgruppe med tre politikarar og tre frå 

administrasjonen. Det vil bli oppretta ein liknande gruppe for arbeidet med kommunedelplan 

Straumen. Formannskapet vel sine representantar i oppstartsmøte for planen januar 2011.

5.2.	Medverknad/planprosess.
Oppstart av planarbeidet vil bli annonsert samtidig som planprogrammet blir lagt ut til offentlig 

ettersyn med minimum 6 veker. Etter høyringsrunden skal ansvarleg organ i kommunestyret  

fastsetja det endeleg planprogrammet. Når det gjeld lovpålagt medverknad, er dette med bakgrunn i 

plan og bygningslovens kapittel 5. Der er omtalt både høyring og offentleg ettersyn, kven som har 

innsigelserett og mekling før vedtak. 

Under sjølve planprosessen er det viktig å involvera grunneigarar, næringsliv, innbyggarar og lag og 

andre som har interesser av å utvikla Straumen som eit kommunesenter. I sjølve planprosessen vil 

det bli ei samordning mot Inderøy kommune sitt prosjekt Inderøy 2020 når det gjeld folkemøte og 

innspel elles til planen. 

5.3.	Framdriftsplan.
Arbeidsoppgåver Ansvarleg Frist Behandling

Oppstart 
planarbeidet

Rådmannen Jan. 2011 Hovudutval Natur/
formannskapet:
Oppstart av planarbeidet.
Utsending planprogram på 
høring minst 6 veker.
Val av styringsgruppe.

Folkemøte Inderøy 
2020
Planprogrammet til 
offentleg høyring

Arbeidsutvalet
for Inderøy 2020.

Feb./mars 2011 Innspel til 
planprogrammet/planarbeidet.

Planprogram til 
politisk behandling 
med innarbeid 
forslag

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen

April 2011 Hovudutval 
Natur/formannskapet: 
Vedtak planprogrammet.

Utarbeiding av 
planutkast med 
plankart, 
bestemmingar og 
planbeskriving.

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen
Rådmannen

Mai/august 2011. Styringsgruppa,
Kontakt med sektoretatar, 
grunneigarar og aktuelle etatar. 

1. gangs behandling Arbeidsgruppa for September 2011 Hovudutval 
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planutkast kommunedelplan 
Straumen

Natur/formannskapet:
Vedta utsending planforslag på 
offentleg ettersyn i minst 6 
veker. 

Vurdering av 
innkomne 
merknadar og 
innsigelse 

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen

Desember2011/janu
ar 2012

Styringsgruppa

2.gangs behandling 
av planen 

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen/
Rådmannen

Februar 2012 Hovudutval Natur tilrår planen
Formannskapet innstille til 
kommunestyret
Mekling dersom det er aktuelt. 

Ferdig planforslag 
kommunedelplan 
Straumen

Formannskapet Mars 2012 Kommunestyret vedtar planen
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Særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (Pbl. § 20-4,1. ledd nr 5)
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Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (Pbl. § 20-4,1. ledd nr 6)
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Retningslinjer i LNF-områder

000 200 300 400 500100

Målestokk  1 : 10.000

Ekvidistanse 10 m
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sist oppdatert 2003

Eksisterende Planlagt

1. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn 

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak

 Saksnr. Dato

Plankart datert:      17.06.2005 Saksbehandler:   K. Volden

Revidert etter 1. gangs behandling i planutvalget;

KOMMUNEDELPLAN - STRAUMEN

T E G N F O R K L A R I N G 

Grense for retningslinjeområde

LNF-område hvor naturvern dominerer N

Parkeringsplass

Lokal turveg

25.05.04

(LNF-omr. ved Lillesund, parkering ved kulturhuset, barnehagetomt til almennyttig form.)

0010/04

11.03.05 - Revidert etter offentlig ettersyn (div. endringer)

14.06.04 - 20.08.04

Punktfeste - nausttomt

1. gangs behandling i kommite organisjon

2. gangs behandling i kommite organisjon

0024/04 26.05.04

Ekstra behandling i kommite organisasjon 0063/04 24.11.04

0009/05 05.04.05

0021/05 06.04.05

17.06.05 - Revidert etter megling hos Fylkesmannen (Småbåthavn unntas retsvirkning, vegkryss tas ut)

0030/05 27.06.05

09.11.05 - Revidert etter at Fylkesmanne har trukket tilbake innsigelsen

Kommunestyrets vedtak 14.12.05
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/46-2

Saksbehandler:

Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 2/11 02.02.2011

Forslag til nye saksbehandlingsregler i lov om eigedomsskatt til kommunane

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune tiltrer KS’ høringsuttalelse til nye saksbehandlingsregler i Lov om eigedomsskatt til 
kommunane.

Vedlegg
1 Brev til kommunene fra KS
2 Saksframlegg til hovedstyret KS
3 Høringsbrev fra Finansdepartementet

Bakgrunn

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har mottatt høring fra 
Finansdepartementet datert 15.11.2010 (vedlagt). Saken gjelder forslag om nye saksbehandlingsregler i 
lov om eigedomsskatt til kommunane. Frist for å avgi uttalelse er satt til 12.2.2011.

Vurdering

KS gjør spesielt oppmerksom på forslaget om klagerett i alle saker om eiendomsskatt, og at 
klageinstansen skal være Fylkesmannen bortsett fra ved klage over verdsettelsen eller avgjørelser 
under kommunens frie skjønn (høringens kapittel 5). Spørsmål om statlig eller kommunalt klageorgan 
er prinsipielt viktig.
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Departementet foreslår altså at klage over takseringen (verdsettelse) fortsatt skal gå til kommunal 
nemnd. Denne nemnda er hos oss Sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt (personidentisk med vår 
klagenemnd). 

Klager fra skattyter, eksempelvis, på at det ikke skulle vært utskrevet eiendomsskatt på hans eiendom, 
at eiendommen skulle vært omfattet av unntak, eller at han skulle hatt bunnfradrag foreslår 
departementet skal ha Fylkesmannen som klageinstans.

Dersom Fylkesmannen blir klageinstans, vil dette kunne medføre at kommunene ikke får adgang til 
rettslig prøving av uavklarte eiendomsskattespørsmål – i tilfeller hvor Fylkesmannen fatter vedtak i 
kommunens disfavør. Dette vil igjen innebære at tolkningsuenighet mellom stat og kommunene 
avgjøres i siste instans av Fylkesmannen – ikke domstolen. KS anser dette som uheldig.

KS ber om at kommunene avgir høringsuttalelse og motsetter seg statlig overprøving.

Konklusjon

Det tilrås at Inderøy kommune avgir innstilling og – av prinsipielle grunner – går mot at Fylkesmannen 
skal være klageinstans i eiendomsskattesaker.

Rådmannen anbefaler KS’ forslag til høringsuttalelse (vedtak i hovedstyret KS 26.01.11).
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EE
Kommunene
v/rådmann, ordfører,
eiendomsskattekontor

Vår referanse:

Arkivkode:

Saksbehandler:

(Referanse må oppgis)

r0102233-2
M00
Liv Elin
Vermundsberget

Deres referanse:

Dato: 16.t2.2010

Høring om saksbehandlingsregler ved utskriving av eiendomsskatt

KS har mottatt høring fra Finansdepartementet datert 15.11.2010. Saken gjelder forslag om
nye saksbehandlingsregler i lov om eigedomsskatt til kommunane. Frist for å avgi uttalelse er
satt til 12.2.201L

Det gjøres spesielt oppmerksom på forslaget om klagerett i alle saker om eiendomsskatt, og
at klageinstansen skal være Fylkesmannen bortsett fra ved klage over verdsettelsen eller
avgjørelser under kommunens frie skjønn (høringens kapittel 5). Spørsmål om statlig eller
kommunalt klageorgan er prinsipielt viktig.

Dersom Fylkesmannen blir klageinstans, vil dette kunne medføre at kommunene ikke far
adgangtil rettslig prøving av uavklarte eiendomsskattespørsmål - i tilfeller hvor
Fylkesmannen fatter vedtak i kommunens disfavør. Dette vil igjen innebære at
tolkningsuenighet mellom stat og kommunene avgjøres i siste instans av Fylkesmannen -
ikke domstolen. Vi ser dette som uheldig.

Vi ber om at kommunene avgir høringsuttalelse og motsetter seg statlig overprøving.

KS vil sende ut forslag til høringsuttalelse når dette foreligger. Kommuner som ønsker
det kan avsi høringsuttalelse om at KS' synspunkter tiltres.

Spørsmål eller innspill kan rettes til advokat Tove Lene Mannes på tlf. 24 13 29 78 eller
e-post tove-lene.mannes @ks.no.

Med vennlig hilsen

-t" &a o

Liv Elin Vermundsberget
sekretariatsleder KS Eiendomsskatteforum

Vedlegg: FINs hørin g datert 1 5. 1 1.20 1 0

Haakon Vlls gt, I
Postboks 1378 Vika, 01 14 Oslo

Bankgiro 8200 01 65'189

Org,nr 971 032 146

I: +47 241326OO
r: +47 22832222

ks@ks,no
lbanr N063 82000165189
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1170-4

Saksbehandler:

Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Administrasjonsutvalget 1/11 02.02.2011

Formannskapet 3/11 02.02.2011

Inderøy kommunestyre

IKT-strategi INVEST

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et 
vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som 
bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere 
dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.

2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra 
til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og 
kommunikasajonsløsninger.

3. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 02.02.2011

Avstemming

Innstilling Vedtak i Administrasjonsutvalget - 02.02.2011
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Vedlegg
1 Foreløpig IKT-strategi INVEST

Bakgrunn

Administrativ styringsgruppe INVEST består av rådmennene i de tre kommunene og to 
tillitsvalgte, med rådmann i Mosvik som observatør. Styringsgruppen har nedsatt ei 
arbeidsgruppe med følgende mandat: 
”Det skal utredes en felles IKT-strategi for INVEST-kommunene. Denne skal inneholde mål, strategi 
og tiltak innenfor IKT-området, og resultere i en oppdatert handlingsplan. 
Planen skal bl.a. også inneholde: 

 Retningslinjer ved vurdering av IKT-løsninger for fagansvarlige i kommunene, herunder utsjekk 
av samarbeidsmuligheter (ikke begrenset til de ”opprinnelige 9” eller ”Programmet for INVEST”) 

 Retningslinjer ved Innkjøp. 

 Økonomiske og personellmessige konsekvenser ved organiseringen 

 Suksessfaktorer 

 Gevinster 

 Forslag til minimalisering av risiko ”

Arbeidsgruppen har nå levert fundamentet for en IKT-strategi, men anbefaler at det foretas en 
avklaring i de samarbeidende kommuner om etablering av en felles driftsorganisasjon i INVEST. 
Administrativ styringsgruppe INVEST ber nå kommunestyrene (fellesnemnda) om å ta stilling til 
en felles driftsorganisasjon før endelig IKT-strategi utformes og sluttbehandles. 

Politisk arbeidsgruppe er orientert og har forutsatt at en prinsippsak legges fram for avklaring i 
de respektive kommuner.

Vurdering
Det har i flere år vært jobbet med å få til et tettere interkommunalt samarbeid innenfor IKT-
faget i INVEST. Motivet for arbeidet har vært økonomiske 
besparelser(samordning/stordriftsfordeler), bedre oppfyllelse av lovpålagte krav, nye 
muligheter, enklere rekruttering av IKT personell.

Investsamarbeidet på IT-siden er tett. Eksempelvis drives helpdeskløsningen for Inderøy fra 
Steinkjer. Vi samarbeider om de fleste tunge systemer og disse driftes i hovedsak fra Steinkjer.

Det foreløpige strategidokumentet (se vedlegg) gir et godt bilde på utfordringene innenfor 
informasjons- og kommunikasjonsteknologien. Dokumentet beskriver relativt høye 
forventninger til det offentlige Norge. Den teknologiske utvikling gir samtidig mange 
muligheter for å tette gapet mellom status i kommunene i dag, og de forventninger både 
overordnede myndigheter, innbyggere, næringsliv og media har til kommunale tjenester. 

I rapporten stilles det spørsmål om våre ansatte har den kompetansen vi trenger for å bruke 
nye IT-verktøy. Prosjektleder er av den oppfatning at det har vi ikke i dag. Et viktig bidrag vil 
være å etablere en felles driftsorganisasjon. Et større fagmiljø vil kunne gi større grad av 
spesialisering og dermed bedre kompetanse for utvikling og drift av IKT-systemer.
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Men det er også nødvendig med en generell kompetanseheving på alle nivå i virksomheten 
1756 Inderøy, samt en bedre forankring og opplæring i bruk av digitale  
kommunikasjonssystemer. Prosjektleder støtter derfor også pkt. 2 i arbeidsgruppens 
anbefaling om en felles strategi rettet mot hvordan vi raskere og mer effektivt kan levere 
tjenester til vårt publikum.

Konklusjon 
Prosjektleder foreslår at 1756 Inderøy  vedtar arbeidsgruppens forslag i to punkter.  
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1. Innledning og bakgrunn 
 
Kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer har i flere år arbeidet for et tettere 
interkommunalt samarbeid gjennom INVEST-prosjektet. 
Det har vært gjennomført utredninger tidligere vedrørende  felles IKT-plattform, og i notater 
til styringsgruppa, vært foretatt vurderinger av fagprogrammene og kostnadsanslag på disse. 

Interkommunalt samarbeid generelt handler om å utnytte ressurser og muligheter best 
mulig, og innen IKT-samarbeid går det på å oppnå de gevinster det innebærer å drive større,  
kunne tilby moderne og profesjonell IT-støtte til stadig mer krevende brukere og 
bruksområder for IKT. Det handler om utvikling av det offentlige tjenestetilbudet, i takt med 
nye krav og forventninger fra brukerne.  

Kommunenes vanligste motiver for IKT-samarbeid er:  
• Direkte økonomiske besparelser av samordning og stordrift 
• Bedre evne til å oppfylle lovpålagte krav 
• IKT-samordning gir nye muligheter innen tjenesteområdene 
• Enklere rekruttering av IT-personell til et stort IT-driftsmiljø  

IKT-samarbeid handler ikke bare om kommunenes interne effektivisering og 
prosessforbedring med teknologi. Det handler vel så mye om å innfri de forventninger lokalt 
næringsliv og innbyggere har til at kommunen utnytter mulighetene IKT gir. IKT-samarbeid 
blir på denne måten et sentralt virkemiddel i fornyelsesarbeidet.  

 
2. Grunnlagsdokumenter og rammebetingelser 

  

 INVEST IKT-rapport om felles plattform datert 05.04.2005 

 Rammeavtaler INVEST IKT-plattform  

 Kommunenes egne IKT-strategier 
o Inderøy april 2007 
o Verran 2003 
o Steinkjer 2004 

 Stortingsmelding nr. 17(2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle 

 eNorge 2009 

 eKommune 2009 - det digitale spranget 

 eKommune 2012 - lokal digital agenda 
 
Dette dokumentet er forankret i INVEST kommunenes overordnede plandokumenter samt 
andre strategidokumenter. IKT-strategien skal også gjenspeile de krav som er satt fra 
kommunenes ledelse når det gjelder samarbeid, effektivisering og gevinstoppnåelse. 
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2.1 Styringsgruppe  

 
Styringsgruppen for prosjektet er sammensatt slik: 
 
Rådmennene i INVEST 
To representanter for arbeidstakerorganisasjonene i INVEST 

2.2 Arbeidsgruppe 

 
Arbeidsgruppen for prosjektet var opprinnelig sammensatt slik: 
 
Jon-Ivar Hovd, Verran kommune, leder 
Finn Madsen, Inderøy kommune 
Ole-Jørgen Hammervold, Steinkjer Kommune 
Mari Holien, Prosjektleder INVEST 
 
Sluttproduktet er utarbeidet av: 
Jon-Ivar Hovd, PL INVEST 
Øystein Larsen, Steinkjer 
Kjetil Landsem, Verran 
Finn Madsen, Inderøy 
 

2.3 Mandat  
 

Styringsgruppen for INVEST har gitt følgende mandat: 
 
Det skal utredes en felles IKT-strategi for INVEST-kommunene. Denne skal inneholde mål, 
strategi og tiltak innenfor IKT-området, og resultere i en oppdatert handlingsplan.  
 
Planen skal bl.a.  også inneholde: 

 Retningslinjer ved vurdering av IKT-løsninger for fagansvarlige i kommunene, 
herunder utsjekk av samarbeidsmuligheter (ikke begrenset til de ”opprinnelige 9” 
eller ”Programmet for INVEST”) 

 Retningslinjer ved Innkjøp. 

 Økonomiske og personellmessige konsekvenser ved organiseringen 

 Suksessfaktorer 

 Gevinster 

 Forslag til minimalisering av risiko  
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2.4 Utgangspunkt for arbeidet 
 

Følgende modell skal legges til grunn for tenkningen og gjennomføringen av alle tiltak 
knyttet til IKT-strategiarbeidet. 
 
 

 

 

 

Innbyggere 

IKT-

kompetanse Tjenestetilbud 

Samhandling 

Sammen med innbyggere regner vi 
også bl.a. kunder, velgere, pasienter, 
pårørende, fritidsbeboere, elever og 
brukere 
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2.5    Modell for utforming av IKT-strategi 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektetablering 

Status og behovsanalyse 
•Forstå nå-situasjonen 

•Identifisere behov / utfordringer / ”saker” 
•Gruppere og prioritere 
•Visjon –ideel situasjon 

Mulighetsanalyse 
•Idegenerering omkring mulige løsninger 

på prioriterte ”saker” 
•Vurdere alternative løsninger 
•Bestemme satsingsområder 

•Revidere visjon (-er) 

Mål, strategi, tiltak 
og evt. organisasjonsmodell etablering 

Planlegging 
•Utarbeide handlingsplaner 

Gjennomføring 

Ekstern analyse 
Muligheter og trusler 
Rammebetingelser 
(nasjonale krav og 
strategier) 

•Kommunenes behov 

•Samordning med 
leverandører og 
samarbeidspartnere 

•Teknologisk utvikling  

Intern analyse 
Styrker og svakheter 

•Organisasjonsmessige mål og 
strategier 

•Tjenester/leveranser 

•Prosesser og aktiviteter 

•Eksisterende systemer 

•Eksisterende teknologi 

•Økonomi 

•Organisasjon 

•Personressurser og 
kompetanse 

•Ledelse og styringssystem 
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2.6 Forutsetninger 

 Vinn-vinn.  
Samarbeid er ikke noe poeng i seg selv. Det må være en vinn-vinn situasjon, ikke 
slik at noen vinner på bekostning av de øvrige. Samarbeidsområdene bør ha 
åpenbare gevinstmuligheter for alle involverte. Også på kort sikt.  
 

 Vilje til samarbeid.  
De må enes om en felles visjon som konstituerer samarbeidet, og som sikrer at 
motkrefter og utfordringer overvinnes. Dette fordrer at alle forstår hva 
samarbeidet vil innebære. Eksempelvis er standardisering av programvare og IT-
løsninger ofte nødvendig for maksimal gevinst. Dette kan bety at 
samarbeidstanken må settes høyere enn lokale hensyn og ønsker.  

 

 Enighet om ambisjonsnivå.  
Det må være avklart hvor omfattende og forpliktende samarbeidet skal være. Fra 
det helt enkle: uformelle nettverk og samarbeid om enkelte støttefunksjoner; til 
det mer komplekse og krevende: langsiktig samarbeid om det meste. 
  

  Alle må vite hva det dreier seg om.  
Samarbeidet må forankres hos alle deltakerne og dypt i organisasjonene. De som 
i praksis blir berørt av samarbeidet, må vite hva det hele dreier seg om, og se 
fordelene. Det må gjennom informasjon og bevisstgjøringstiltak skapes en 
interkommunal eller regional identitet. 
  

 Planmessighet og gjennomføringskraft.  
Har samarbeidet utspring i en ovenfra-og-ned-tilnærming, må gjennomføringen 
være planmessig. Det må brukes tid på mobilisering og planlegging, og ledelsen 
må vise engasjement. Rollene til de involverte (politikere, administrasjon, 
prosjektledere) må være avklarte. 
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2.7 Omfang av samarbeid 

 
 

 
 
3. Begrepsbruk 

Følgende målstruktur har vært brukt i prosjektet 
 

3.1 IKT – strategi 

IKT-strategien er de visjoner, mål og retningslinjer som skal ligge til grunn for virksomhetens 
samlede anvendelse av informasjonsteknologi og hvilke satsingsområder som skal 
prioriteres. 
Når IKT-visjon og IKT-mål er valgt, beskriver strategien  hvordan kommunene ønsker å nå 
målene – hvilke hovedgrep (tekniske, organisatoriske eller kompetansemessige) som velges i 
arbeidet med å nå målene. IKT – strategien og handlingsplaner må løpende tilpasses både 
den teknologiske utviklingen og andre endringsprosesser i samfunnet. 
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 3.2 IKT 

Med IKT menes informasjons – og kommunikasjonsteknologi. 
 

3.3 IKT-visjon 

En IKT-visjon er en idealisert ønsket situasjon for IKT-området som er vid nok til å være 
visjonær samtidig som den er konkret nok til å være retningsgivende. IKT-visjonen skal gi 
inspirasjon til innsats og er en ”ledestjerne” for IKT-arbeidet . 

3.4 IKT-mål 

Basert på virksomhetens ulike behov må det fastsettes noen konkrete IKT-mål, som alle er 
knyttet opp til virksomhetens overordnede målsettinger. De strategiene som vi siden 
utarbeider beskriver hvordan vi skal komme fram til disse IKT-målene. Målene knyttes opp 
mot virksomhetens overordnede mål og hvordan IKT kan bidra til å oppfylle disse. 
De målene som settes er basert på behov som er kommet fram ved å analysere: 
 

1. Virksomhetenes visjon og mål. 
2. Behov meldt inn fra virksomhetens ledelse på ulike nivå  
3. Nå - situasjon 

 

3.5 Handlingsplan med prosjektbeskrivelser 

En handlingsplan gir en samlet oversikt over prosjekter og investeringer som 
strategiutviklingen peker ut og som oppstår i samband med strategiutviklingen. Prosjektene 
legges ut i en grov plan med start- og sluttidspunkt.  

Strategi 

Prioriterte 
tiltak 

Økonomi 
 

Praktisk  
bruk av 
IKT   
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I prosjektbeskrivelsen angis på et grovt nivå; prosjektets innhold, kostnader, vurdering av 
gevinster, prosjekteier og ressursbruk. 
 

4. Generelle målsettinger 

4.1 Visjon 

 

INVEST - kommunene skal være blant de fremste i Norge 
på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. 

 
 
 4.2 Mål og krav  
 
Ved å oppfylle målsettingene i eKommune 2012 vil INVEST -  kommunene bidra til å nå 
denne visjonen, herunder: 
 

• ØKT SERVICE MOT INNBYGGERNE 
– Bedre kommunikasjon og tjenester mot publikum 
– En tilpasset teknologi som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav 

 

• MINDRE SÅRBARHET   
– Ingen sårbare enpersonsfunksjoner.  
– Ingen systemer skal påvirkes av tilfeldig fravær.  

 

• HØYERE KVALITET  
– Økt kvalitet på informasjonen for styring, ledelse  

og politiske beslutninger 
  

• ØKT KOMPETANSEKRAV  
– Høy kompetanse innenfor alle fagområdene 
– Imøtekomme innbyggernes kompetansekrav  

 

• BEDRE EFFEKTIVITET  
– Sikker, rask og enkel tilgang til informasjon for styring og ledelse 

Støttefunksjoner som leverer det virksomhetene etterspør 
  

• RASJONELL TJENESTEPRODUKSJON    
– En organisering som effektiviserer og gir samfunnsøkonomiske besparelser  
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5. Status i dag 

 
 

5.1 Generelt  

eNorge 2009  stiller følgende hovedkrav til det offentlige: 
• skape bedre tjenestekvalitet og mer effektive tjenester i offentlig sektor 
• bidra til økt politisk deltakelse 
 
Status i kommunenorge er: 

• flere kommuner har for dårlig service 
• noen svarer sjelden eller aldri på epost 
• noen har foreldet info på nettsidene og de venter på det nye ”publiseringssystemet” 
• de fleste har organisert informasjon på nettsidene etter feil prinsipper 
• selv relativt enkle tjenester mangler på nett 

 
For INVEST-kommunene kan vi kjenne oss igjen i noen av de nevnte punktene, og har 
sammenfallende status og utgangspunkt videre som resten av det offentlige Norge. Derfor 
er eNorge2009 nødvendig å følge opp, og det er nasjonalt en politisk vilje til å bruke mer IKT 
i offentlig sektor. Videre har vi den generelle samfunnsutviklingen på området, kjennetegnet 
med ”eOveralt   -  eReadyness” 

INVEST-samarbeidet  
pr. idag 
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5.2 Ressurser og kompetanse  

Kompetanseutfordringene vil være store for alle tre kommunene mht den teknologiske 
utviklingen, noe som understøtter behov for en enda tettere samhandling og samarbeid 
mellom kommunene i fremtiden, mht kvalitative og kvantitative ressurser. I dag er 
ressursene meget knappe hver for seg, selv om Steinkjer er bedre stilt grunnet størrelsen.  
 
Kostnader ved IKT-bruk er knyttet til bl.a.: 
 

 Anskaffelse av maskinvare, programvare og kommunikasjonslinjer 

 Innstallering og implementering av løsninger 

 Opplæringstiltak 

 Teknisk drift og vedlikehold, herunder driftsavtaler og lisenser 

 Brukerstøtte og problemløsning (”plunder & heft”) 

 Mangelfull informasjonsflyt og tungvinte rutiner pga dårlig integrasjon mellom løsninger 

 m.m 
 
En generell antakelse er at anskaffelseskostnader for maskin- og programvare utgjør kun ca. 
20 % av totale kostnader ved IKT-bruk. Resten av kostnadene er knyttet til IT-
medarbeidernes og brukernes arbeidsinnsats for å ta løsningene i bruk og til en hver tid 
sørge for at IKT-verktøyene bidrar til at kommunenes oppgaver løses på beste måte. 
 
Det er en utfordring at mange av IKT-kostnadene ikke kommer direkte til syne i 
kommuneregnskapene. Dette vanskeliggjør arbeidet med å få full oversikt over 
kostnadene og gjør det dermed også vanskelig å se resultatene av effektiviserende tiltak. 
Lite stabile løsninger og løsninger med dårlig funksjonalitet kan være svært 
kostnadskrevende, uten at det er mulig å påvise kostnadene i regnskapene. Følgelig blir 
det derfor ofte fokusert for mye på anskaffelseskostnader og direkte driftskostnader, og 
for lite på de totale kostnadene. 
 
For å kunne ta ut stordriftsfordeler innenfor IKT-området kreves først og fremst 
standardisering av løsninger. Jo større variasjon i programvare, maskinvare osv., desto større 
kostnader for å få alt til å fungere. 
 
Variasjonene vi i dag har i de tre kommunene på ulike løsninger, gir nok grunnlag for ekstra 
ressursbruk av både IKT-medarbeiderne og eksterne kostnader. En endring av dette bør gi 
både effekter økonomisk og mer tilfredsstillende funksjonalitet for brukerne.  
En endring vil også kunne gi kompetansetilførsel og organisasjonslæring på tvers mellom 
kommunene og de enkelte fagmiljøene. 
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6. Trender / Utviklingstrekk 
  
 6.1 Den Teknologiske utviklingen 

Aldri har kravene til utvikling av eForvaltning vært større – og aldri har mulighetene 
vært så store. Kravene kommer fra politiske myndigheter, innbyggere, næringsliv og 
media, og er begrunnet i behovet for økt brukerfokus, forenkling og 
kostnadseffektivisering. Kravet til mobilitet og fleksibilitet fra dagens og ikke minst 
fremtidens brukere vil stille store krav til oss og tilrettelegging for dette vil bli en stor 
IT – utfordring. Lanseringen av Minside som portal, gir oss utfordringer i å legge opp 
og utvikle stadig nye tjenester som innbyggerne vil benytte.  

 
 
 Andre forhold er: 
 

6.1.1 Teknologikonvergens 
 Teknologibegrepet vil utvides til å omfatte nye funksjoner og løsninger. Flere ulike 
 teknologier vil smelte sammen (teknologikonvergens), slik at man har mange ulike 
 funksjoner i samme ”dings” (eks: mobiltelefonen som både er radio, mp3-spiller, 
 video, kamera og telefon mm)  

It-verden er ikke lenger bare en pc- det er en utvidelse med mange digitale medier, it-
 begrepet er i ferd med å forsvinne, og mobiltelefonen tar over mange av  
funksjonene. 

6.1.2 Standardisering 

 Standardisering av programvare blir stadig viktigere. Dermed blir det lettere for ulike 
 datasystemer/løsninger å snakke sammen og utveksle data. Programvare som ikke er 
 basert på standarder bør derfor ikke anskaffes. 
 Biometriske1 system for identifisering vil forenkle pålogging, og være framtidens 
 identifikasjon.  

6.1.3 Nye anvendelsesområder 

 I årene framover vil ny it-teknologi vinne stadig nye anvendelsesområder, ikke minst 
 vil vi se dette innenfor helse/omsorgsområdet. Her taes teknologien også i bruk i 
 behandlingssammenheng, fysisk avstand kan i noen tilfeller forsvinne i forhold både 
 til diagnostisering og behandling.  
 Det vil skje en automatisering og forenkling av dagens papirbaserte registreringer. 
 Informasjonen vil være oppdatert, korrekt og fullstendig og elektronisk samhandling 
 mellom 1-2-linje-tjenesten/ulike forvaltningsnivå vil foregå elektronisk. 

6.1.4 Stabile system 

 Etter hvert som it-verktøy vil gripe stadig sterkere inn i vår hverdag, vil vi også bli 
 mer sårbar- vi blir mer avhengig av at datasystemene fungerer, og også mer avhengig 
 av at eksterne system som vi ikke har kontroll over, fungerer. Det vil stilles stadig 
 større krav til oppetider, kraftige nettverk, sikkerhet og stabile løsninger. 

                                                 
1
 Biometrisk system kan være fingeravtrykk eller informasjon om ansikt og øyeiris. 
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6.1.5 Automatisering 

Digitalt innhold vil være tilgjengelig til alt - fra hvor som helst - og det vil skje en 
 overgang fra stasjonær til bærbart datautstyr. Våre innbyggere vil forvente digitalt 
 innhold på nettet, de vil ikke bli henvist til kontor og ekspedisjon, de vil ha 
 informasjonen tilsendt – på mobiltelefonen. Innbyggeren forventer også økt 
 samhandling med det offentlige, hvor brukeren vil delta aktivt i en elektronisk dialog. 
 Innbyggeren vil også møte økt grad av selvbetjening i form av automater, roboter o.a. 
i sin samhandling med kommunen. (økt automatisering eksvis på biblioteket) 

6.1.6 Kompetanse 

 En av de største utfordringer blir IKT-kompetanse: har våre ansatte den kompetansen 
 vi trenger for å bruke nye IT-verktøy?  
 Allerede i dag er dette en utfordring innenfor en del områder: ansatte som er 
 sporadiske it-brukere, ansatte som vegrer seg for å ta i bruk denne type teknologi, 
 ansatte i svært lave stillingsandeler, osv. En stor gruppe internt i kommunen sliter 
 allerede i dag og har kanskje ikke forutsetning for å lære ny teknologi. Dette vil stille 
 store krav til organisasjonen, både mht å ta i bruk hensiktsmessige og pedagogiske 
 virkemidler, tilrettelegge for å gi de ansatte økt it-kompetanse, og også sikre at de 
 personer som ikke klarer å anvende it-verktøy ikke faller utenfor i arbeidslivet. 
 Samtidig som stadig flere innbyggere blir rutinerte it-brukere, vil det også blant våre 
 innbyggere være en gruppe som av ulike årsaker ikke behersker teknologien og som 
 har behov for personlig bistand og veiledning. Strategier må legges for å møtekomme 
 også deres behov. 

6.1.7 Samhandling 

 Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fremstår i dag som ett av de viktigste 
 virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT 
 kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av 
 ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Samtidig kan IKT bidra til samordning 
 og samhandling mellom ulike offentlige virksomheter og utvikling av helhetlige og 
 kvalitativt gode offentlige tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. 
 

 6.1.8 eKommune 2012 

 Offentlige IKT-strategier og handlingsplaner må løpende tilpasses både den 
 teknologiske utviklingen og andre endringsprosesser i samfunnet. eKommune 2012 - 
 lokal digital agenda skal være en støtte for kommunene og fylkeskommunene i 
 utviklingen av egne målsettinger og strategier for bruk av IKT i tiden framover. Flere 
 mål og tiltak i eKommune 2009 er videreført i den nye planen. Dokumentet er knyttet 
 til KS' langtidsstrategier for perioden fram til 2012. 
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6.1.9 Oppsummering 

Interkommunalt samarbeid er et virkemiddel for bedre og mer effektive kommunale 
tjenester. IKT gir muligheter til å samarbeide om oppgaveløsning i «sann tid», 
uavhengig av fysisk plassering av personell og teknisk utstyr. En viktig forutsetning vil 
som regel være at det er etablert bredbåndsforbindelse med tilstrekkelig kapasitet til 
å håndtere oppgavene.  

 
Mange kommuner samarbeider om ulike oppgaver innenfor IKT-området, for 
eksempel om anskaffelser, felles brukerstøtte, drift og vedlikehold av maskiner, 
utstyr og programvare. Det er også mange eksempler på kommuner som 
samarbeider om drift av fagsystemer innenfor f.eks. byggesaksbehandling, landbruk, 
miljø og planlegging. I tillegg er det mange kommuner som samarbeider om 
utbygging av bredbånd.  

 
Mulighetene for effektivisering og bedre ressursutnyttelse gjennom interkommunalt 
samarbeid med IKT som verktøy er likevel på langt nær utnyttet. Spesielt gjelder 
dette ressurskrevende områder som helse- og sosialtjenester, pleie- og 
omsorgstjenester og skole/utdanning. Særlig for mindre kommuner med begrensede 
ressurser bør det være aktuelt å etablere samarbeid om fellesoppgaver basert på 
bruk av IKT.  

 
Det eksisterer ulike former for organisering av interkommunalt IKT-samarbeid. 
Organisasjonsformen vil ofte være avgjørende for hvilke oppgaver som kan overlates 
til samarbeidet. Samarbeid om rene IKT-tjenester bør organiseres slik at de 
tilfredsstiller kravene til egenregi i konkurranseregelverket. Det er viktig å være 
oppmerksom på at vertskommune-modellen ikke er «klarert» i forhold til denne type 
tjenester. Det er også viktig å være oppmerksom på at ikke alle IKT-oppgaver uten 
videre kan overlates til interkommunalt samarbeid. Den enkelte kommune bør 
fortsatt ha kompetanse på strategisk IKT-planlegging, bestillerkompetanse og 
kunnskap om hvordan en kan realisere gevinster ved bruk av IKT.  

 

 

7. IKT- strategiske satsningsområder 
 

Strategien har vektlagt noen grunnleggende faktorer som må være tilstede for å lykkes med 
å nå strategiske mål, herunder teknologi, kompetanse og vilje. Strategien må forankres i 
virksomhetene fra topp til bunn i den hensikt å skape en felles forståelse for utfordringene 
og målsettingene, samt medvirke til gjensidig forpliktelse kommunene mellom både 
ledelsesmessig og faglig. 
 
Et samlet INVEST vil kunne bidra til å danne et troverdig og solid fundament for politiske 
beslutninger. 
 

  
(1) INVEST`s IKT-løsninger skal utnyttes planmessig og bevisst i arbeidet  
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med å utvikle og sikre:  
 

 Bedre kommunikasjonen mot publikum 

 Mer effektive arbeidsprosesser. 

 Bedre samhandling og økte effektiviseringsgevinster. 

  Økt kvalitet på tjenestene. 
 

 (2)  Dette krever: 
 

 Felles arkitektur og systemvalg for INVEST 

 Standardisering av fagsystemer 

 Tjenestetilbud mot innbyggerne på felles portalløsning 

 Heve IKT – kompetansen hos ansatte og innbyggere. 

 Økt utnyttelse ved bruk av felles stabile og sikre standardiserte løsninger. 

 Etablere arenaer for å knytte fagmiljøene tettere sammen 
 

 (3)  Dette får konsekvenser med tanke på: 
 

 Organisastoriske endringer og/ eller tilpasninger 

 Automatisering av datafangst 

 Sentralisering av ressurskrevende oppgaver 

 Etablering av ordninger for felles styring og ledelse innen IKT INVEST 
 
 

 (4)  Effekter som ønskes oppnådd 
 

 Effektivisering av rutiner 

 Frigjøring av tid til primær tjenesteyting 

 Bedre tjenester for innbyggerne 

 Samfunnsøkonomiske gevinster  
 

 (5)   Dette innebærer at INVEST-kommunene må bli moderne eKommuner som 
 

 Prioriterer den digitale kommunikasjonskanalen 

 Ivaretar informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunenes nettsider/ 
portaler 

 Gir innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige 
samfunnsspørsmål 

 Samhandler elektonisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter 
for å skape helhetlige offentlige tjenester 

 Bruker IKT til å skape tjenester med høy kvalitet 

 Frigjør ressurser gjennom effektivisering av forvatningen  

 Ivaretar personvernet og sørger for sikker informasjonsbehandling 
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Modellen viser sammenhengen mellom arkitektur, samhandling og integrasjon mellom ulike virksomheter 

 
 8. Vurderinger 
 

 Felles strategi, tydelig ledelse og god kompetanse er fundamentalt for å lykkes. 
Et overordnet mål og grunnleggende prinsipp er at IKT skal brukes på alle områder 
der teknologi kan føre til at oppgavene blir løst på en bedre måte og gir merverdi for 
organisasjonen. 

 
Bruk av IKT krever ny kompetanse på alle nivå i kommunene. Lederne trenger 
strategisk IKT-kompetanse for å kunne planlegge og lede omstillingsprosesser og 
realisere gevinster. Medarbeidere på alle nivåer trenger praktisk IKT-kompetanse for 
å kunne benytte IKT-løsningene på en fruktbar måte. 
 
For å se og forstå hvordan IKT griper inn i og påvirker andre virksomhetsområder i 
organisasjonen er det viktig å ha et strategisk og overordnet syn. I hovedsak er det 
tre nivåer som her må inkluderes: operativt, taktisk og strategisk nivå.  

  
IKT er en av de sterkeste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Det er anslått at IKT står 
for hele 40 prosent av produktivitetsveksten i EU. Norge er blant de land i verden 
som har høyest produktivitet. Dette har mange årsaker, men en av hovedgrunnene er 
utstrakt bruk av teknologi. Høy produktivitet er like viktig i offentlig som i privat 
sektor. Uten en effektiv offentlig sektor er det vanskelig for det private næringsliv å 
oppnå høy produktivitet. IKT er samtidig viktig for distriktsutbygging og utvikling av 
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lokalsamfunn. Regioner og kommuner som vil tiltrekke seg næringsbedrifter og 
innbyggere, må legge til rette for bredbånd og effektive elektroniske tjenester. Både 
innbyggere og næringsliv forventer i dag elektroniske tjenester fra kommuner og 
fylkeskommuner, på samme måte som fra private tjenesteytere. 

 
I INVEST er situasjonen den at hver for seg er kommunene sårbare med hensyn til 
ressurser og kompetanse til å utføre alle disse oppgavene.  

 
 En felles strategi blir derfor et viktig redskap for at  INVEST - kommunene skal bli i 
 stand til å oppfylle visjonen og målsettingene. 
  

 9. Anbefaling 
 Med bakgrunn i de overordnede målsettingene og krav til  

• ØKT SERVICE MOT INNBYGGERNE 
• MINDRE SÅRBARHET    
• HØYERE KVALITET  
• ØKT KOMPETANSEKRAV  
• BEDRE EFFEKTIVITET  
• RASJONELL TJENESTEPRODUKSJON    

 
 anbefaler arbeidsgruppen at: 
 

1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST hvor man tilrettelegger for 
kommunikasjonsløsninger som bedrer integrasjonen, forenkler drift og 
vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere dialog mellom fagmiljøene 
internt og relevante aktører eksternt. 
 

2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette 
skal bidra til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og 
kommunikasjonsløsninger. 

 
  
Steinkjer, 11. november 2010  
 
----------------------------------------- 
Jon-Ivar Hovd/s 
Prosjektleder Invest 
 
------------------------------- ---------------------------------  -------------------------- 
Finn Madsen/s  Kjetil Landsem/s   Øystein Larsen/s 
Inderøy kommune  Verran kommune   Steinkjer kommune 
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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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011:

Anita Axelsson foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:

Under det videre arbeid/revidering av planen, må en ta høyde for at en større del av 

befolkningen får anledning til aktiviteter i nærområdet, for eksempel turstier, 

sykkelstier og lignende.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Anita Axelsson sitt tillegg, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.
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Under det videre arbeid/revidering av planen, må en ta høyde for at en større del av 

befolkningen får anledning til aktiviteter i nærområdet, for eksempel turstier, 

sykkelstier og lignende.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011:

Lena O. Heggstad foreslo slikt tillegg til vedtak:
Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og 
fysisk aktivitet. 

Avstemming:

Lena O. Heggstad sitt forslag til tillegg:  Enstemmig.
Rådmannens forslag:  Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.

Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og 
fysisk aktivitet. 

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.
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.
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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 
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:
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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.
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

Side 117



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

Side 127



10

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.
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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
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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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Strategikonferanse 2011 - debatthefte

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune avgir uttalelse til debattheftet ”Kommunalt selvstyre – teori eller praksis ?”

Rådmannen gis fullmakt til å forme ut den endelige uttalelsen med grunnlag i  konklusjoner fra 
formannskapets drøftinger.

Vedlegg
1 Strategikonferanse 2011 - Kommunalt selvstyre - teori eller praksis - debatthefte

Bakgrunn

KS i Nord-Trøndelag har invitert til strategikonferanse 16. og 17. februar 2011. Strategi-
konferansene er en viktig arena for medlemsdialog og gir KS en god anledning til å komme i direkte 
kontakt med medlemmene over hele landet. Konferansene er en arena hvor både politisk og 
administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner møter. 

Debattheftet, ”Kommunalt selvstyre – teori eller praksis?”, er sendt medlemmene for behandling i 
den enkelte kommune i forkant av strategikonferansen. Debattheftet legges fram for formannskapet 
til behandling og debatteres med utgangspunkt i de spørsmål som er stilt samt innspill fra rådmannen 
på enkelte punkter. En oppsummering av debatten sendes til KS Nord-Trøndelag. 
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Inndelingen av debattheftet er todelt med hovedfokus på 
- Interessepolitikk 
- Arbeidsliv 

KS har bedt om at følgende spørsmål i tilknytning til de to hovedfokusene debatteres og besvares av 
kommunen – se vedlagt debatthefte.

Vurdering

Det anses ikke formålstjenlig og legge ned vesentlige saksbehandlingsressurser. Vi har 
innarbeidet noen mulige innspill som grunnlag for videre diskusjon i formannskapet.

For øvrig overlates til den formannskapet og konkludere om – og hvilken uttalelse – Inderøy 
kommune skal gi og at rådmannen – ut fra en forenklingsbegrunnelse - får fullmakt til å 
formulere uttalelsen med grunnlag i formannskapets konklusjoner.
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Kommunalt selvstyre - teori eller praksis?

Til debatt

Strategikonferansene 2011
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Til kommuner og fylkeskommuner

Til debatt

KS’ formål er å sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser. God dialog med 
medlemmene er en forutsetning for å lykkes med dette. Strategikonferansene er de aller 
viktigste arenaer for denne dialogen. Og fra fylkesmøtene, i tilknytning til 
strategikonferansene, får vi innspill som påvirker KS’ prioriteringer det kommende året.

Debattheftet har som mål å legge til rette for dialog om kommunesektorens 
hovedutfordringer.  Årets utgave tar opp en rekke aktuelle problemstillinger under 
overskriftene: Interessepolitikk og Arbeidsliv. Vi har kalt årets debatthefte: Lokaldemokrati –
teori eller praksis? Statlig styring er et hovedtema i heftet. Bakgrunnen for dette er at 
regjeringen vil fremme en stortingsmelding om forholdet mellom staten og kommunesektoren 
våren 2011. En grundig debatt med medlemmene, og vurderinger fra medlemmene, vil være 
et godt utgangspunkt for KS’ innspill til regjeringens arbeid med meldingen.

KS sender ut debattheftet til medlemmene for at den enkelte kommune/fylkeskommune kan 
behandle det i forkant av strategikonferansene og fylkesmøtene. Det bør være fylkesmøtet 
som behandler uttalelsene fra det enkelte fylket. KS’ regionkontorer oversender uttalelsene til 
KS sentralt for videre behandling. Tilbakemeldingene på debattheftet oppsummeres og 
framlegges for hovedstyret blant annet som grunnlag for konsultasjonsmøtene og 
tarifforhandlingene.

KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter medio januar til medio februar. 
Det vil på strategikonferansene presenteres mer utfyllende og oppdatert informasjon knyttet til 
temaene i debattheftet.

God debatt!

Oslo, oktober 2010

Sigrun Vågeng
Administrerende direktør
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INNHOLD

Del 1: Interessepolitikk

Forventinger i oljefondets tid

Statlig styring

Samhandlingsreformen

Økt gjennomføring i grunnopplæringen

Klima og transport

Del 2: Arbeidsliv

Forhandlinger 2011

Likere deling av arbeid og omsorg

Flere veier til høyere nærvær i kommunesektoren
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Del 1 Interessepolitikk

Forventninger i oljefondets tid

Tekstboks: 
-Ett prosentpoeng økt rente vil gi over 1 mrd kroner i økte renteutgifter for kommunesektoren.

De siste årene har kommunesektorens investeringer og gjeld vokst til rekordnivåer. Lave 
renter gjør så langt gjelden mulig å bære. Sektoren har samtidig hatt høy vekst i 
driftsaktiviteten, noe som dels har vært mulig på grunn av at regnskapsførte 
pensjonskostnader har vært langt lavere enn de betalte pensjonspremiene og at momsrefusjon 
på investeringene har kunnet blåse opp driftsinntektene. Staten varsler nå lavere inntektsvekst 
for kommunesektoren fremover, samtidig som pensjonskostnadene skal økes til et mer 
realistisk nivå og momsføringen endres

Bevisstheten om et stadig mer velfylt oljefond gir liten toleranse for mangler i kommunenes 
tjenestetilbud. Krav om mer statlig styring og flere rettigheter til den enkelte bruker kan fort 
få gjennomslag, selv om dette isolert sett vil gi mindre og ikke mer tjenester innenfor 
begrensede økonomiske rammer.  

Høsten 2011 er det lokalvalg. Det er et år hvor det kan være ekstra krevende å unngå å skape 
nye eller sterkere forventninger blant innbyggerne om økt utbyggig av et offentlig 
velferdstilbud. Også sentrale politikere fra regjeringspartier og opposisjonspartier kan lett 
bidra til at forventninger skrus i været gjennom ulike innspill i valgkampen. Resultatene fra 
lokalvalgene har betydning også nasjonalt. Noe som lett kan resultere i betydelige løfter til 
befolkningen om flere og bedre tjenester fra kommunene. Det er en viktig utfordring å skape 
mer realistiske forventinger i samfunnet til hva kommunesektoren kan levere.

Veksten i antallet eldre over 80 år begynner først alvor om rundt ti år. De neste årene blir det 
viktig å utvikle et mer bærekraftig velferdssamfunn. Kortsiktig handlefrihet må ikke benyttes 
til nye tiltak som ikke kan finansieres over tid. Høyere deltakelse i arbeidslivet og mer 
effektiv offentlig tjenesteproduksjon vil være sentrale politiske mål. Hvis man ser bort fra 
muligheten til vekst i frie inntekter utover det som følger av befolkningsendringer, kan det 
likevel være en rekke faktorer som påvirker kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
Disse kan være knyttet til så vel kommunenes egne prioriteringer og organisering, avtaler med 
de ansattes organisasjoner og statlig politikk, lover og forskrifter.

KS har foreslått for regjeringen at det nedsettes en kommisjon for å utrede veivalgene for å 
sikre økonomisk bærekraftig velferd også når veksten i antallet eldre slår inn for fullt. Dette 
forslaget er så langt ikke tatt til følge. 

KS spør:
1. Hva er det viktigste som de folkevalgte, på lokalt og nasjonalt nivå, kan gjøre i 

2011 og de nærmeste årene for å øke kommunesektorens økonomiske
handlefrihet på lengre sikt?

2. Hvordan kan KS bidra til større handlefrihet for kommunesektoren?

Inderøy kommune – tilbakemelding på spørsmål 1 og 2: 
1.  De lokale folkevalgte bør jobbe for å etablere en sunn balanse i økonomien, begrense 
veksten i lånegjelden, sikre at rentefølsomheten reduseres. På nasjonalt nivå må en jobbe med 
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å sikre forsvarlige økonomiske rammebetingelser. Staten må kompensere for de reelle 
oppgave-endringer. 

2. KS må arbeide aktivt gjennom konsultasjonsmøtene for å dokumentere behovet i 
kommunesektoren. 

Statlig styring

Forholdet mellom stat og kommunesektor i en velferdsstat med sterke sentralistiske trekk, 
men samtidig en tradisjon for lokalt selvstyre, er spenningsfullt. Regjeringen vil våren 2011 
fremme en stortingsmelding om utviklingen i forholdet mellom stat og kommunesektoren og 
prinsippene for statlig styring. 

Kommunenes oppgaveløsning kjennetegnes av en god evne til å tilpasse ressursene og 
tjenestene til lokale, varierende og økende behov for tjenester, og til å prioritere ut i fra 
kunnskap om lokal situasjon og lokale behov. Kommunene har klart å håndtere et stigende 
antall oppgaver uten å miste tillit hos innbyggerne og legitimitet som lokalpolitisk myndighet. 

Til tross for at mange vil være enig i de fortrinn som kommunen har i forhold til 
oppgaveløsning, har utviklingen i forholdet mellom staten og kommunesektoren på mange 
måter vært negativ for det kommunale selvstyret. 

En begrunnelse for økt statlig styring gjennom forskrifter, rettigheter, veiledninger, detaljerte 
rapportering osv, har vært at det avdekkes store ulikheter mellom kommuner og kvalitetssvikt 
i enkelte kommuner. Statlig byråkrati og sentrale politiker mener derfor ofte at statlig 
detaljstyring er nødvendig.

Tekstboks:
Staten styrer kommunene gjennom: 
 Lover: regler som binder kommunene, lovfestede rettigheter for individer og plikter for 

kommunene, klageregler, statlig innsigelsesrett i plansaker og statlig tilsyn 

 Økonomi: , inntektsrammer, skatteregler, øremerkede tilskudd og gebyrtak

 Andre tiltak: rapportering, veiledninger, håndbøker, planer, mål- og 
resultatstyring,dokumentasjonskrav, dialog, foventninger, forskning og utdanningstiltak. 

Samlet ser vi at tendensen til at lov og regelverk i økende grad fremhever kommunens 
funksjon som redskaper i realiseringen av statlig politikk. KS mener det er økonomi, 
ledelse/organisering og tilgang på nok kvalifisert arbeidskraft som er de største utfordringene 
for å sikre et godt tjenestetilbud og utvikling av gode lokalsamfunn. Løsningen er ikke mer 
statlig detaljstyring. Når ansvaret for prioriteringer i kommunene overføres fra folkevalgte 
organer til statlige etater, svekkes grunnlaget for et levende folkestyre uten at kvaliteten på 
tjenestene blir bedre.

KS spør:
3. Hvilke statlige styringsgrep oppleves i din kommune/fylkeskommune som de mest 

problematiske? 

4. Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner selv sikre og dokumentere kvalitet, 
slik at det gir mindre legitimitet for statlig detaljstyring
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Inderøy kommune – tilbakemelding på spørsmål 3 og 4:
3. Kravene til rapportering innenfor de øremerkede statlige ordningene.  Legger beslag på 
ressurser innenfor kommunal forvaltning.
4.Gjennom ordinære mål- og resultatstyringssystemer.

Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler

Samhandlingsreformen er i støpeskjeen. I skrivende stund er innhold i høringsutkast til ny 
helselovgivning ennå ikke kjent. Det samme gjaldt høringsutkastet til ny helse- og 
omsorgsplan. Høringen på disse forslagene vil være gjennomført når strategikonferansene 
holdes rundt månedsskiftet januar /februar 2011. 

Regjeringen vil lovfeste et krav til at kommuner/samarbeidende kommuner og helseforetak 
skal inngå samarbeidsavtaler. Et formål med avtalene er at partene skal avtale klare rammer 
som kan hindre uklarhet om ansvars- og oppgavemessige forhold. Dette praktiseres allerede i 
dag som et frivillig avtalesystem. Det er kravet om et avtalebasert samarbeid som lovhjemles, 
men innretningen på dette samarbeidet forutsettes avklart mellom partene. Forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom partene vil være et sentralt verktøy for å sikre et helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud. KS vil utarbeide en veileder og tilby bistand i utviklingen av 
slike avtaler. KS har foreslått at det etableres et uavhengig tvisteorgan, der saker kan bringes 
inn ved uenighet.
Det er utfordrende for kommunene å kunne opptre som likeverdige partnere med 
helseforetakene og sykehusene ved inngåelse av slike avtaler. Dette skyldes ubalanse i 
ressurser/kompetanse, men også manglende likeverdighet mellom partene i lovverket og en 
asymmetri i styringslinjene. 

Bedre og mer integrerte legetjenester i kommunene er et sentralt område i 
samhandlingsreformen og en forutsetning for økt kommunalt ansvar og større oppgaver. For å 
sikre at legeressursene anvendes til de prioriterte områdene er det nødvendig å knytte 
fastlegene tettere styringsmessig til kommunen. Det er også nødvendig at det blir stilt 
funksjons- og kvalitetskrav til fastlegen knyttet til innbyggerne på deres liste. Kommunene 
har erfaringer med fastlegeordningen slik den fungerer i dag, og det blir vesentlig å vurdere 
hvilke endringer som bør gjennomføres ved innføring av samhandlingsreformen.

KS spør:
5. Hvordan kan kommunene legge opp arbeidet med å få til samarbeidsavtaler med 

helseforetakene på lokalt og regionalt nivå slik at det oppnås reell likeverdighet 
mellom partene?. 

6. Hva bør KS bistå kommunene med i gjennomføringen av 
samhandlingsreformen?

7. Hva er det viktigste for kommunene å få på plass i forbindelse med 
samhandlingsreformen?

Inderøy kommune – tilbakemelding på spørsmål 5, 6 og 7:

Økt gjennomføring i grunnopplæringen

En tredjedel av elevmassen klarer ikke å fullføre grunnopplæringen, eller er forsinket i sin 
progresjon. Dette har for det første konsekvenser på individnivå med høyere sannsynlighet for 
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arbeidsledighet, uføretrygd, sosial eksklusjon. For det andre har det konsekvenser på 
samfunnsnivå gjennom mangel på (faglært) arbeidskraft og økte utgifter til trygdeytelser. 
Frafall fra opplæring skjer ikke plutselig men er snarere en del av en prosess som kan strekke 
seg gjennom hele oppveksten. Tiltak bør iverksettes både så tidlig som mulig, og så raskt som 
mulig når et problem dukker opp. Tidlig innsats kan være;

- tidlig for individet
- i forkant av problemene i den enkeltes livsløpsfase 
- kontinuerlig gjennom oppveksten 

Overgangsfaser er kritiske tidspunkter hvor det bør etableres bedre sammenhenger med 
forrige fase/trinn. Barnehage har en sosial utjevnende effekt - særlig for minoritetsspråklige, 
barn med lavt utdannede foreldre, og barn fra fattige familier.
Kunnskap fra forskning tilsier at et godt læringsmiljø ser ut til å bidra til reduksjon av sosial 
ulikhet. Tidlig innsats dreier seg i stor grad om merverdi gjennom samarbeid, f eks god 
informasjonsflyt og kunnskap om elevene, klare avtaler, involvering av foreldre, kartlegging 
og tett oppføling. Det 3-årige samarbeidsprosjektet Ny GIV mellom KD og fylkeskommunene 
for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring vil kreve et omfattende samarbeid 
mellom fylkeskommunene og utvalgte kommuner som likeverdige parter

KS spør:
8. Hvilke rammebetingelser bør eventuelt endres for å øke gjennomføringen i 

grunnopplæringen?

Klima og transport

Klimautfordringen må møtes både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet gjennom 
plantiltak og nye investeringer. Gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse kan kommunene og fylkeskommunene legge til rette for og bidra til 
reduksjon av klimagassutslipp samt en mer effektiv og miljøvennlig energibruk. Alle 
fylkeskommuner og nær alle kommuner har, eller er i ferd med å få, en klima- og energiplan. 
Dette legger til rette for nye klimatiltak i kommunesektoren.

Klimautslippene fra transport representerer nå rundt 30 % av de nasjonale utslippene. Dette er 
både den største og den sterkest økende utslippskilden i Norge. 

Tekstboks: 
”En miljømessig effektiv lokalisering av boliger, arbeidsplasser, kollektivknutepunkter, 
servicefunksjoner m.m. kan redusere transportbehovet … Dette krever sterk regional og 
kommunal styring av arealbruken.” (Klimakur 2020) 

For å få et effektivt virkemiddel for lokale klimatiltak, blant annet samordnede areal- og 
transporttiltak, har KS foreslått en ny finansieringsmodell hvor staten kjøper lokale 
utslippskutt fra kommunene. Denne ordningen, kalt KLOKT (Klimakutt lokalt gjennom 
kommunale tiltak), bygger på tiltak definert i kommunenes og fylkeskommunenes klima- og 
energiplaner.

I flere regioner arbeides det nå med samordnede areal- og transporttiltak som vil kunne 
resultere i betydelige kutt i CO2 utslippene. Gjennomføringen av slike tiltak avhenger 
imidlertid av store infrastrukturinvesteringer, f eks i forbindelse med etablering av 
kollektivtraseer. Investeringene vil kreve betydelig statlige bidrag. 
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Utsiktene for kollektivtransporten er også utfordrende:
 Storbyområdene vil få betydelig økte driftskostnader hvis rutetilbudet og kapasiteten skal 

økes for å kunne ta en vesentlig del av det økte transportvolumet som kommer i årene 
framover. En grov analyse indikerer at hvis de fire største byområdene fram mot 2020 skal 
greie å møte de nasjonale målsettingene, vil dette innebære et økt tilskuddsbehov på ca. 2 
milliarder kr. pr. år.

 I storbyområdene er det betydelige utfordringer knyttet til prioriteringstiltak, samordning 
av rutestruktur/-informasjon og andre typer virkemidler (arealplanlegging, 
parkeringspolitikk mv). 

 Investeringsbehovene knyttet til universell utforming av kollektivtransportsystemet er 
store. Å oppgradere holdeplasser, kaier og andre terminaler i det fylkeskommunale 
transportsystemet er svært grovt kostnadsberegnet til mellom 8 og 10 milliarder kr. Dette 
kommer i tillegg til drift og vedlikehold.

KS spør:
9. Hvilke rammebetingelser må endres for å gjennomføre en samordnet areal- og 

transportpolitikk?
10. Hva er den største utfordringen for å få gjennomført de klimaplanene som 

kommunene og fylkeskommunene har vedtatt?

Inderøy kommune – tilbakemelding på spørsmål 9 og 10:

Del 2 Arbeidsliv

Arbeidskraft for velferd

Kommuner og fylkeskommuner må sikre sterke fagmiljøer og attraktive arbeidsplasser som 
leverer kvalitativt gode tjenester. Lokale arbeidsgiverstrategier, avtaleverk og lokal 
lønnspolitikk er hovedverktøyene for å sikre arbeidskraftsbehovene på kort og lengre sikt. 
Tydelig politisk forankring av den enkelte kommune og fylkeskommunes arbeidsgiver- og 
lønnspolitiske strategier er en sentral nøkkel for å lykkes. 

Forhandlinger 2011

Tariffoppgjøret i 2011 er et mellomoppgjør. Enigheten fra tariffoppgjøret i 2010 gir 
virkninger inn i mellomoppgjøret, dels gjennom et stort overheng på grunn av ulike og sene 
virkningstidspunkt for tarifftilleggene og lokale forhandlinger i 2010. Deler av de lokale 
forhandlingene gis dessuten fra 1.januar 2011 og belastes den økonomiske rammen for 2011. 
Sammen med antatt lønnsglidning er derfor om lag 3 prosent av årslønnsvekstrammen 
allerede bundet opp før forhandlingene starter. Anslaget for lønnsveksten i nasjonalbudsjettet 
for 2011 er 3 ¼ prosent. Det er således beskjedne midler det forhandles om i 2011. Det er 
ingen inntekstpolitiske problemstillinger som pr i dag synes å bli en del av mellomoppgjøret. 
Heller ikke pensjonsbestemmelser eller fellesbestemmelser forventes å bli tema.

Tekstboks:
KS er overordnet tariffpart for kommuner, fylkeskommuner og ca 500 bedrifter. KS 
forhandler med 40 arbeidstakerorganisasjoner gjennom 4 forhandlingssammenslutninger. 
Over 420 000 stillinger har sine arbeidsvilkår regulert i Hovedtariffavtalen. Om lag 390 000 
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av disse stillingene omfattes av sentrale lønnsforhandlinger. Øvrige har kun lokal 
lønnsdannelse. 

Likere deling av arbeid og omsorg 

Kommunesektoren står overfor store arbeidskraftsutfordringer. Anslagsvis vil vi om 10-20 år 
mangle eksempelvis, 41 000 helsefagarbeidere, 12 700 sykepleiere, 16 000 allmennlærere i 
grunnskolen.

Arbeidsmarkedet kjennetegnes av høy yrkesdeltakelse fra både kvinner og menn, samtidig har 
Norge et kjønnsdelt arbeidsmarked. En høy andel menn jobber heltid i privat sektor, mens en 
høy andel kvinner arbeider deltid i offentlig sektor. 

Tekstboks;
I kommunesektoren er
- andel kvinner 77 prosent
- andel kvinner i pleie og omsorgsektoren 88 prosent 
- andel kvinner i utdanningssektoren 75 prosent 
- 11 prosent av årsverkene blant kvinner i alderen 25-29 år i foreldre/omsorgspermisjon 
- 7,5 prosent av årsverkene blant kvinner i alderen 30-39 år i foreldre/omsorgspermisjon 
- uttak omsorgspermisjon/syke barn ulikt fordelt mellom kvinner (3 prosent) og menn (0,9 
prosent). (PAI) 

Undersøkelse viser at mor i gjennomsnitt tar ut 6 ganger så lang foreldrepermisjon som far. 
Kvinner tar i gjennomsnitt ut 43,2 uker og menn tar i gjennomsnitt ut 7,3 uker (NAV-rapport 
02/09). Statistikk fra PAI viser at deltidsansatte i kommunal sektor har et høyere 
gjennomsnittlig permisjonsomfang enn heltidsansatte. Der hvor mor og far har likere inntekt 
og arbeidstid deles det likere på permisjonstid. Færre som jobber deltid i kommunesektoren 
vil derfor også kunne bidra til en mer balansert deling av arbeid og omsorg mellom kvinner 
og menn.

Med tanke på arbeidskrafts- og kompetansebehovene i kommunesektoren vil en mer balansert 
deling av omsorg og arbeid mellom kvinner og menn bidra til at kvinner kommer raskere 
tilbake i arbeid. For å møte arbeidskraftsutfordringene sektoren står overfor er kommuner og 
fylkeskommuner avhengig av at kvinner får en sterkere tilknytning til arbeidslivet, og at menn 
tar en større del av omsorg. Omsorgsoppgaver handler om deling av foreldrepermisjoner, 
omsorg ved sykdom hos egne barn eller pårørende, omsorg for barn mens de er små. En likere 
deling av foreldrepermisjon vil trolig også føre til at det blir likere deling av andre 
omsorgsoppgaver senere. 

På bakgrunn av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vil en likere deling av omsorg mellom 
kvinner og menn bidra til en likere deling av belastninger ved permisjoner for arbeidsgivere i 
henholdsvis kommunal og privat sektor. 

Tekstboks: 
KS Hovedstyre har i sak om ”Likere deling av foreldrepermisjon” vedtatt følgende; 
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KS mener det er rimelig at fravær knyttet til foreldre- og omsorgspermisjoner fordeles likere 
mellom ulike sektorer, slik at arbeidsgivere i kommunal sektor får en mindre belastning 
knyttet til slikt fravær.
KS vil være pådriver for at arbeidsgivere motiverer og oppfordrer sine ansatte til å dele mer 

på foreldrepermisjonen.
KS viser til synspunkter fra behandlingen av Likelønnskommisjonens utredning om heving 

av taket på 6G og selvstendige rettigheter for far som forutsetninger for en likere deling.

For å få til en likere deling av omsorgsoppgaver mellom menn og kvinner må det også jobbes 
med bevisstgjøring og holdningsarbeid i kommuner og fylkeskommune, på både på manns-
og kvinnedominerte arbeidsplasser. 

KS spør:
11. Hvordan kan KS fremme likere fordeling av omsorgsoppgaver, slik at 

belastningen blir likere fordelt mellom arbeidsgivere i kommunal og privat
sektor?

Inderøy kommune – tilbakemelding på spørsmål 11:
Arbeide for å få alle kvinner over i heltid og en sterk reduksjon i uønsket deltid. Sterkere 
fokus på at også mannlige ansatte benytter permisjonsrettigheter knyttet til omsorg for egne 
barn. 

Flere veier til høyere nærvær i kommunesektoren

Arbeidskraftsutfordringer framover krever økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner for 
å øke nærværet blant ansatte, og utnytte arbeidskraftsressurser fra personer som i dag står helt 
eller delvis utenfor arbeidslivet. 

Den nye IA-avtalen for perioden mars 2010-desember 2013 samler virkemidler for å oppnå 
mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø-, og inkluderingspolitikken. Delmålene fra forrige avtale 
videreføres; redusere sykefraværet, øke sysselsettingen av personer med redusert 
funksjonsevne og å få flere til å stå lengre i arbeid. 

Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Det forventes økt innsats 
fra sektorer med spesielle utfordringer, og partene i kommunal sektor har startet samarbeid for 
å se på felles tiltak for å nå målene i IA-avtalen. Helhetlige lokale arbeidsgiverstrategier og 
tydelig ledelse er nøkler for å lykkes. IA-arbeidet er et lederansvar - i samarbeid med 
tillitsvalgte, verneombud og andre aktører som NAV Arbeidslivssenter. For å lykkes er det i 
tillegg nødvendig med et tett samspill mellom personal-/støttefunksjoner og ledere i 
kommunen og fylkeskommunen. 

For mer målrettet sykefraværsarbeid skal både virkemidler og sanksjoner for brudd på 
regelverk for arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder skjerpes. KS mener at sanksjonene må 
være balanserte. 

Tekstboks; 
I kommunesektoren er
- sykefraværet på vei ned, og er på 7,8 prosent (september 2010)
(PAI) 
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KS støtter utvikling og gjennomføring av ny sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Samfunnet har behov for å få flest mulig funksjonshemmede i arbeid, også i 
lys av velferdsutfordringene og arbeidskraftsbehovet framover. KS mener universell 
utforming, innovasjon og bruk av velferdsteknologi må tas aktivt i bruk også for å få flere i 
arbeid. Andelen ansatte med funksjonshemming er høyere i kommunal sektor enn i privat 
sektor og offentlig sektor samlet. 

KS har vært pådriver for at det åpnes opp for og settes av midler fra statlige myndigheter til 
ulike forsøksordninger knyttet til de tre delmålene i IA-avtalen. Forsøksordninger kan handle 
om ulike arbeidstidsordninger, utvidelse av egenmeldinger, lønnstilskudd, traineeordninger 
osv utfra lokale behov, innsatsområder og strategier. 

KS spør:
12. Hvordan kan KS bidra til forsøksordninger knyttet til IA-arbeidet i 

kommunesektoren? På hvilke områder er det hensiktsmessig å prøve ut forsøk? 
13. Hvordan kan KS bistå medlemmene slik at det ansettes flere med redusert 

funksjonsevne i sektoren? 

Inderøy kommune – tilbakemelding på spørsmål 12 og 13:
12. Forsøk med arbeidstidsordninger, forsøk knyttet til egenmeldingene, 
13. Etablere et tettere samarbeid med NAV over lengre tid. Stimulere kommuner til å etablere 
flere arbeidstreningsplasser (lønnstilskudd). 
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Internt dokument

Møtereferat Inderøy 251110

Navn Representasjon Forfall
Kjell Gulstad Flyndra as 
Elin Andersen NAV Inderøy
Tor Reitlo NAV Nord Trøndelag
Jon Arve Hollekim Inderøy kommune Møtte ikke

Tidspunkt: torsdag den 251110, kl 11.30 – 13.00
Sted: Flyndra as, Meieribakken 4 møterom 2 etg.

Godkjenning av referat 
Godkjent, ingen kommentarer

Status for Flyndra Vekst 
Flyndra as eies av Inderøy kommune, og er tiltaksarrangør og har samarbeidsavtaler med 
følgende aktører:

• NAV Nord Trøndelag 
• NAV Inderøy 
• Inderøy kommune  
• Inderøy videregående skole 
• Mære videregående skole 
• Stiftelsen Internettkafeen på Inderøya

Flyndra as arbeider etter de samarbeidsavtaler vi har med våre samarbeidspartnere, og de 
sentrale retningslinjer som gjelder for slike bedrifter. Når det gjelder Flyndra as sine 
inntekter har bedriften en egenproduksjon for salg direkte til kunde og forhandlere. Salg 
av tjenester til lokalt næringsliv, offentlig virksomhet og private. Drift av gavebutikk og 
lysverksted. Drift av bakeri og kafé. Salg av tiltaksplasser til offentlige og private 
virksomheter. 

Målgruppen for bedriften er yrkeshemmede arbeidstakere som trenger tilrettelagt arbeid 
av kortere eller varig karakter. Bedriften gir også arbeidstilbud til elever i videregående 
skole og andre arbeidstakere som trenger avklaring i forhold til sin arbeidsevne. I tillegg 
til dette gir bedriften, arbeidstilbud til personer med fysisk og psykisk 
utviklingshemming.

Bedriften er etablert med to avdelinger henholdsvis på Sundsøya og Straumen. Dette året 
har bedriften etablert en ny leieavtale med Gaus Invest for leie av lokaler for avdeling 
Straumen. Dette med sikte på å ta mot flere deltakere og gi ansatte bedre rammevilkår for 
å utføre arbeidsoppgavene.

Kvalitet i attføringsarbeidet
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Daglig leder informerte om at Flyndra as siden 2007 har satset mye på å skaffe tilveie 
personer med formell kompetanse på høgskolenivå. Dette har vi gjort for å sikre 
kvaliteten i attføringsarbeidet, og bedriften besitter i dag god kompetanse

Måloppnåelse i attføringsarbeidet
Daglig leder informerte om at det ikke har forekommet eller blitt rapportert alvorlige 
arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bedriften har i 2009 hatt god utvikling når det 
gjelder mottak av nye arbeidstakere, og disse har funnet sin plass i et ellers godt 
fungerende og inkluderende arbeidsmiljø. I 2009 gikk 26 personer over i annen 
virksomhet/ledighet, og her la daglig leder fram en skjematisk oversikt som ble 
gjennomgått på møtet. Dette viser at bedriften har en god gjennomstrømning av personer 
som kommer seg ut i annen form for arbeid, skole og annen aktivitet, eller som avslutter 
sin arbeidskarriere. 

Bedriften har pr. 311209 følgene sammensetting av arbeidsstokken. Av totalt 78 personer 
er 13 personer på ordinære vilkår derav 7 kvinner og 6 menn. Når det gjelder 
tiltaksdeltakerne har vi 63 og fordelingen er 33 menn og 30 kvinner. I tillegg kommer 
ungdomsvertene som varierer i antall fra 3 til 6 personer fordelt på begge kjønn. 
Bedriften betrakter likestillingssituasjonen som god.

Utvalget vil at gjennomstrømmingen blir belyst på en bedre måte i neste årsrapport slik 
at dette blir gjenstand for en god diskusjon i fremtidige møter. Det ønskes også at en 
skiller mellom hvordan gjennomstrømmingen fordeler seg i forhold til aktivitet/arbeid. 

Planlagte prosjekter/tiltak
NAV Inderøy i samarbeid med Flyndra as søkte høsten 2009 om eksterne midler 
gjennom kvalifiseringsprogrammet for å starte opp et tilbud for ungdom. Tilbudet skulle 
innbefatte drift av bilverksted med tilhørende teoretisk kompetanseutvikling knyttet opp 
mot praktisk arbeid. 

Dette ble utsatt på grunn av mangel på ekstern finansiering. Tilbudet vil bli prøvd startet 
opp senere ved mulig tilgang på eksterne midler. Bedriften vil se på muligheter for å få 
til et slikt opplegg ved en senere anledning. 

Tiltaksportefølje/fremtidige behov
I 2009 fikk Flyndra as tildelt fire faste VTA plasser, (varig tilrettelagt arbeid), en 
utvidelse av tiltaket Grønt arbeid med to APS plasser (arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet). Bedriften har for tiden følgende fordeling av tiltaksplasser:

• 17 varig tilrettelagte arbeid
• 10 arbeidspraksis i skjermet virksomhet
• 9 Kvalifiseringsprogrammet
• 11 arbeidstakere på enkeltvedtak 
• 6 Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
• 3 elever videregående skoler

NAV var i møte tydelig på at de er fornøyd med bedriftens offensive politikk i forhold til 
å tilrettelegge attraktive arbeidsplasser for deltakerne. De er også fornøyd med hvordan 
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bedriften har håndtert og håndterer utfordringen med riktig plassering av personer på de 
ulike tiltak. NAV ser det som positivt at bedriften skiller mellom det som er et typisk 
kommunalt ansvar, (arbeidstakere på enkeltvedtak), slik at bedriften unngår en 
kryssubsidiering av tiltakene. 

Kjell Gulstad
Daglig leder 
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Journalfør dette og vurder hvordan vi skal håndtere det.
 
Jon A

Fra: Kjell Gulstad [mailto:kjell.gulstad@Flyndra.no] 
Sendt: 26. november 2010 11:31
Til: Elin Andersen; Reitlo, Tor Anders; Jon Arve Hollekim
Kopi: eva.herstad@flyndra.no; kristin@slapgaard.com; leif.hjulstad@steinkjer.net; 
rune.leknes@datapower.no
Emne:
 
Heisan utvalgsmedlemmer i Samarbeidsutvalget overordnet nivå
Her kommer referat fra møte i utvalget. I
I forhold til vårt kvalitetssikringssystem Equass skal denne rapporten distribueres til flere blant annet 
formannskap. Jeg forventer at interne rutiner i Inderøy kommune gjøre dette i dette tilfelle må det bli 
rådmannen.
 
Vh
Kjell Gulstad
Daglig leder
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1717-1

Saksbehandler:

Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 8/11 02.02.2011

Inderøy kommunestyre

Nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte ”Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy” godkjennes.  

Vedlegg
1 Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy 

kommune
2 Gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune
3 NTFK - retningslinjer fond 2010
4 INVEST næringsfond - prosedyrer mv
5 INVEST næringsfond - retningslinjer
6 Prosjekt Inderøy 2020 - hovedretningslinjer

Bakgrunn

Gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy er fra 2007 (se vedlegg 2). 

Det er det siste året gjort endringer i føringene fra regionalt nivå gjennom Regionalt 
utviklingsprogram (RUP) når det gjelder arbeidsdelingen mellom lokalt og regionalt nivå i 
næringsarbeidet. Dette innebærer at Innovasjon Norge er tildelt rollen som finansieringskilde 
for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked. 

Side 166



De regionale fondene (eks. INVEST næringsfond) og de lokale fondene (eks Inderøy kommunale 
næringsfond) skal på sin side bistå i forhold til prosjekter med hovedsaklig et lokalt/regionalt
marked. De tidligere anbefalte beløpsgrensene – som også er gjenspeilet i gjeldende vedtekter 
for lokalt næringsfond i Inderøy – er samtidig fjernet i føringene fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune i tråd med denne nye arbeidsdelingen.

Vurdering

Rådmannen mener det er behov for å endre gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond i 
Inderøy i tråd med de nye føringene fra fylkeskommunen gjennom RUP, og samtidig samordne 
praksisen for kommunalt næringsfond med INVEST Næringsfond og hovedretningslinjene for 
prosjekt Inderøy 2020.

Rådmannen ser gjennom den konkrete tilgangen av søknader om støtte fra det kommunale 
næringsfondet at det også er lokale grunner for å utvide den ytre rammen på maksimalt kr 
50.000 i tilskudd pr prosjekt som ligger i de gjeldende vedtektene for næringsfondet. Dette vil 
kunne gjøre kommunalt næringsfond til en aktuell kilde for støtte også for de litt større 
bedriftene i kommunen. Dette betyr imidlertid ikke at det bør være fritt fram for store og 
kostnadskrevende prosjekter i forhold til vårt eget næringsfond, siden rammene tross alt er 
begrensede sett i forhold til en regional virkemiddelaktør som Innovasjon Norge. Rådmannen 
mener imidlertid at foreslåtte økningen av de ytre rammene for enkeltprosjekter vil gi en 
større fleksibilitet og mulighet for å utgjøre en forskjell i prosjekter med et spesielt stort 
potensial.     

Rådmannen ser det også som formålstjenlig at den administrative fullmakten økes fra dagens 
kr 25.000 for enkeltprosjekt til kr 40.000. Dette for å kunne opprettholde god service og rask 
saksbehandling overfor hovedtyngden av søkerne til det kommunale næringsfondet, samtidig 
som dette er en harmonisering i forhold til den administrative fullmakten for INVEST 
næringsfond som også er på kr 40.000.

Konklusjon

Rådmannen viser til vedlagte ”Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy 
kommune” (se vedlegg 1) for nærmere detaljer omkring endringsforslag. Hovedendringen i 
forslaget til nye vedtekter er at maksimalt mulig tilskudd til enkeltprosjekter støttet fra 
kommunalt næringsfond i Inderøy økes fra kr 50.000 til kr 100.000. Det vil ikke være mulig for 
enkeltbedrifter å motta mer enn kr 100.000 pr år i samlet støtte. 

Det innstilles i tillegg på at rådmannens fullmakt økes fra dagens kr 25.000 til kr 40.000 for 
enkeltprosjekter. 
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Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy

1. Satsingsområder:

For tildeling av midler fra Inderøy kommunale næringsfond legges følgende planer til grunn:

 Regionalt utviklingsprogram (RUP)

 Kommuneplan

 Næringsplan

 Prosedyrer og retningslinjer for INVEST næringsfond

Lokal saksbehandler gjør en vurdering av om prosjektet er lokalt og skal behandles i forhold til 

støtte fra kommunalt næringsfond. Søknader som av lokal saksbehandler vurderes å ha regional 

karakter, fremmes i felles møte hvor næringsapparatet i de tre INVEST kommunene deltar. En 

enstemmig avgjørelse i dette organet avgjør om saken er regional og skal behandles i forhold til 

INVEST næringsfond.

2. Støtteform:

Støtte er forbeholdt enkeltpersoner eller bedrifter i Inderøy kommune. Støtte gis fortrinnsvis 

som tilskudd til mindre prosjekter der markedet er lokalt. Søknader fra potensielle 

vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked skal behandles av 

Innovasjon Norge. 

Samlet støtte skal ikke overstige 50 % av prosjektets totale kapitalbehov. Maksimal støtte til 

enkeltprosjekt er kr 100.000. Ingen enkeltvirksomhet kan motta mer enn kr 100.000 årlig fra 

Næringsfondet.

3. Formål

Støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 

forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk 

kompetanseheving. Mindre investeringer i nødvendig utstyr og maskiner til oppstartsfasen kan 

også støttes, men da med en maksimal støttesats på 25 %.

4. Generelle betingelser for støtte

Prosjekter som mottar støtte skal så langt som mulig tilfredsstille krav om kjønnsbalansert 

representasjon i styringsgrupper og prosjektgrupper m.v.
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5. Fullmakter, klageadgang og rapportering

Formannskapet er styre for Næringsfondet. Rådmannen er sekretær.

Tilskudd inntil kr 40.000 kan besluttes av rådmannen. Tilskudd over dette besluttes av styret for 

Næringsfondet. 

Styret for Næringsfondet er klageorgan for vedtak gjort av rådmannen.

Det rapporteres innen 1. februar til Nord-Trøndelag fylkeskommune om tildelinger over

kommunalt Næringsfond foregående år, og rådmannen legger samme rapport fram for styret for 

Næringsfondet. 

6. Utbetaling

Anmodning om utbetaling skal skje skriftlig. Tilskuddet utbetales mot regnskap attestert av 

regnskapsfører for enkeltpersonforetak og revisorgodkjent regnskap for aksjeselskaper. 

Rådmannen kan etter individuell vurdering sluttutbetale med basis i regnskap med bilag dersom 

antallet bilag er få og oversiktlige. Regnskapet skal kunne sammenliknes med planene som lå til 

grunn for tilsagnet.

Gitte tilsagn har en varighet på to år fra tilsagnsdato.
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Vedlegg 7
Retningslinjer for bruk av regionale-/kommunale fond 2010

Formålet med tildeling av fondene er å skape økt politisk engasjement for et aktivt 
næringsutviklingsarbeid i kommunene, tilføre midler til mindre og lokale prosjekt, og 
at det kommunale tiltaksapparatet skal kunne spille en mer aktiv rolle på heimebane. 

Det er et krav at alle prosjekter som finansieres gjennom programmet ivaretar 
kjønnsperspektivet og miljøperspektivet. Det vises til fylkestinges vedtak i sak 
07/85 pkt 10.

Følgende prinsipper er lagt til grunn for bruk/tildelingen av midler:
 Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i det regionale 

utviklingsprogrammet og med spesiell vekt på næring.
 Det stilles krav om et tiltaksapparat med ansvar for forvaltningen 
 Midler fra fondet kan ikke brukes til ordinære kommunale oppgaver 
 Prioritering av midler til fondene skal skje i forhold til distriktspolitiske 

retningslinjer og status; jfr. Tilsagnsbrev fra Kommunal- og 
regionaldepartementet 

 Det åpnes for at også kraftkommuner kan tilføres fondsmidler 
 Stjørdal kommune tilføres fond gjennom fylkeskommunale midler 
 De distriktspolitiske sonene definert av Kommunal- og regionaldepartementet, 

er lagt til grunn for størrelsen av fondene. 
 Regionale fond prioriteres med ekstra midler.

For å ha en avklart rollefordeling i forholdet mellom fylkesnivå og kommunalt-
/regionalt nivå gjelder følgende veiledende avgrensninger for hvor sakene skal 
behandles.

I bedriftssaker er det følgende arbeidsdeling: 
 Kommunene behandler alle saker som krever lokal innsikt og som har et lokalt 

marked.
 Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for 

bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked.
Utviklingsprosjekter med kostnadsrammer under kr 150 000, bør behandles på 
lokalt nivå.

Dette gjelder ikke BU-midlene. BU-saker behandles på fylkesnivå uavhengig av 
beløpsgrenser. De regionale/lokale fondene kan likevel benyttes i ”gråsonesaker”.

Når det gjelder organisering av de regionale fondene, ser en for seg følgende 
hovedmodell:

 Prosjekteier: Kommunene i samarbeid og med politisk valgt styringsgruppe. 
 Sekretariat som foretar ordinære sekretariatsoppgaver. 
 Saksbehandlingen blir foretatt i nært samarbeid med det lokale 

tiltaksapparatet. 
 Vedtekter 

Sekretariatene har ansvaret for rapporteringen for bruken av hele fondet. Det åpnes 
for at en andel på inntil 5% av fondet kan brukes til administrasjon.
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Administrativ styringsgruppe for INVEST Side 1 av 3

Referat fra møte i den administrativ styringsgruppen INVEST

Møtedato: 22.02.2010

Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen

Tidspunkt: Kl. 12.00

Deltakere Jon Arve Hollekim, Torunn Austheim
Rolf Bosnes, tillitsvalgt, Nanna Marit Dyrendahl, tillitsvalgt
Jacob Almlid - fravær

I tillegg møtte Jon Ivar Hovd og Bjørn Holder

Jon Ivar Hovd ble ønsket velkommen som nytilsatt prosjektleder. Tiltrer 100% i stillingen 
6.april, men vil være i aktivitet på timebasis frem til da.

Strategisk næringsfond:
Saken er tidligere behandlet den 26.10. og forslag til drift og rutiner var sendt ut i forkant av 
møtet.
Diskusjon i møte resulterte i justeringer/endringer og flg vedtak:

1. Administrativ styringsgruppe vedtar vedlagte arbeidsprosedyrer med roller og drifting 
av fondet ihht dette saksfremlegget med vedlegg. Med følgende kommentarer:

(a) Verran kommune får hele INVEST næringsfondsbeløpet inn på sin konto fra 
NTfk. Verran overfører så den kommunale delen av fondet fra sin konto til 
Steinkjer og Inderøy slik at de kan bevilge og overføre lokale tilskudd til de som 
er innvilget dette.

(b) Vedtak om å omdefinere innkomne søknader til regionale saker skal være 
enstemmig i næringsapparatet i INVEST kommunene. Det samme gjelder 
alle saker/prosjekter som skal defineres og håndteres som regionale.

Ny beskrivelse av ”Prosedyrer og saksbehandling med roller” følger vedlagt
2. Administrativ styringsgruppe vedtar vedlagte maler for informasjon til søkere, mal for 

saksfremlegg, retningslinjer for budsjett, regnskap og sluttrapport fra mottaker av 
tilskudd.

3. Verran kommune honoreres med 5% av fondets størrelse for utførelse av 
sekretariatstjenestene.

4. Det avsettes likelydende beløp fra hver av kommunene som kan benyttes til regionale 
tildelinger. For 2010 er dette i ”fordeling av fond 2010” angitt å være Kr 467.250.-.
Til lokale tildelinger overføres Kr 290.750.- til Verran kommune, kr 230.750.-
overføres til hver av kommunene Steinkjer og Inderøy.

5. 5% av fondets størrelse for utførelse av sekretariatstjenestene.
6. Det avsettes likelydende beløp fra hver av kommunene som kan benyttes til regionale 

tildelinger. For 2010 er dette i ”fordeling av fond 2010” angitt å være Kr 467.250.-.
Til lokale tildelinger overføres Kr 290.750.- til Verran kommune, kr 230.750.-
overføres til hver av kommunene Steinkjer og Inderøy.
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Aktivitetsplan 2010:
Flg aktiviteter skal ha hovedfokus dette året:

 IKT-strategisk plan
 Barnevern
 Oppfølging DMS

Neste møte:
29.3. i Verran

Næringsfondssøknader til behandling
Hilmarstiftelsen – innvilget.
Skognettverket – innvilget. Endelig behandling i politisk styringsgruppe 7.4.

Vedlegg:

Prosedyrer og saksbehandling med roller

Administrasjon og rapportering
Verran kommune har det administrative ansvaret for INVEST-næringsfond. I det ligger utforming av 
prosedyrer, rutiner, retningslinjer, maler og skjemaer, saksbehandling på lokalt og regionalt nivå, samt
oppfølging og rapportering ihht NTfk krav.

Saksbehandlingsverktøyet RAPP 1350 benyttes til å holde orden og oversikt i fondet. 
Dette gjelder søkere, vedtak, økonomiske disposisjoner og utbetalinger. 
Hver enkelt kommune har ansvar for å registrere disponeringer i egen kommune mens adm.leder har 
ansvar for å registrere disponeringer på regionalt nivå.
Disse registreringene skal kunne brytes ned på måten fondet disponeres på mht om det har regional 
karakter, lokale enkeltbevilgninger i kommunene og på NTfk sitt behov for årsrapporter.
Adm.leder har ansvar for å bekjentgjøre fondet i regionen, kommunene skal bekjentgjøre fondet på 
sine respektive hjemmesider. 

Søknader til fondet
All kommunikasjon mellom søker og fondet skjer mot tiltaksapparatet i den enkelte kommunene.
Alle søknader sendes søkerens hjemmekommune, søknadene behandles der etter de rutinene en har 
hatt for dette tidligere. Dvs. med de tidligere saksbehandlerne, med de fullmakter disse har hatt og 
med det styre de kommunale fondene har hatt. Nytt blir at Verran kommune får hele INVEST 
næringsfondsbeløpet inn på sin konto fra NTfk. Verran overfører så den kommunale delen av fondet 
fra sin konto til Steinkjer og Inderøy slik at de kan bevilge og overføre lokale tilskudd til de som er
innvilget dette. Dette etter at søkers regnskap og sluttrapport er godkjent av saksbehandler. Eventuell 
klage fra søker behandles i hver kommune i henhold til tidligere praksis.

Regionale saker
Søknader som av lokal saksbehandler vurderes å ha regional karakter, fremmes i felles møte hvor 
næringsapparatet i de tre INVEST kommunene deltar. En enstemmig avgjørelse i dette organ avgjør 
om saken er regional og skal behandles som det i fondet. Adm.leder delegeres en fullmakt på å tildele 
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tilsagn på inntil kr 40.000.- i slike saker. Større saker må til adm.styringsgruppe for vedtak og 
saksbehandles og fremmes av adm.leder eller av annen person etter fullmakt fra adm.leder.

Tiltaksprosjekter skal vedtas av adm.styringsgruppe. Disse saksbehandles og fremmes av adm.leder 
for fondet eller av annen person etter fullmakt fra adm.leder. Regnskap og sluttrapport skal godkjennes 
av adm.styringsgruppe før utbetaling av tilskuddsbeløpet. Tiltaksprosjekter er av karakteren 
”kommunalt tiltaksarbeid”. Slike saker fremmes ofte av tiltaksapparatet og kan derved komme i en 
dobbeltrolle eller innhabilitet. Ordinære søknader kan også være av en slik karakter at de er å oppfatte 
som tiltaksprosjekter. Disse sakene skal også til adm.styringsgruppe til vedtak for å unngå at 
tiltaksapparatet blir inhabil.

Ev klage på vedtak i adm.styringsgruppe behandles ihht vedtektene.

Administrasjonen sender bekreftelse til søker om utbetalt støtte. 
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              INVEST-næringsfond
                      Inderøy – Verran – Steinkjer

INVEST-næringsfond Tlf. 982 44 044
c/o Verran kommune, 7790 MALM stig.solum@verran.kommune.no

Retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet:

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra INVEST-næringsfond:

1. Fondet benyttes i mindre prosjekter som har et lokalt marked og i utviklingsprosjekter 
som har en kostnadsramme under kr 150.000.-.

2. Ved beregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen 
arbeidsinnsats beregnes inn i kapitalbehovet. For beregning av egeninnsatsen kan 
inntil kr 200.- pr. time benyttes. 

3. Støtteandel pr. bedriftsutviklingsprosjekt begrenses til maks. 50 % av totalbudsjettet. 
4. Søknader for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med nasjonal-/internasjonalt 

marked sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler. 
5. For tiltaksprosjekter som er til nytte for flere bedrifter/etablere kan det ytes tilskudd på 

inntil 100 % av et godkjent kostnadsoverslag. 
6. Fondet anvendes i tråd med satsingsområdene i det regionale utviklingsprogrammet og 

de kommunale næringsplanene.
7. Fondet skal fortrinnsvis gi tilskudd til bedriftsetableringer eller utviklingsprosjekter i 

etablerte bedrifter i en tidlig fase. 
8. Fondet skal fortrinnsvis støtte prosjekter som har til hensikt å gi initiativtaker et best 

mulig beslutningsunderlag og å styrke forberedelsene i forbindelse med en etablering, 
eller i forbindelse med investering i en utviklingsoppgave i bedriften.

9. Fondet skal unntaksvis støtte fysiske investeringer og støtter ikke investeringer som 
tilhører den ordinære driften.

10. Tilskudd fra fondet kan ikke benyttes i prosjekter hvor også Innovasjon Norge har gitt 
tilskudd.

11. Det ytes kun tilskudd. Lån og eventuelt garantier er utelukket. 
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Prosjekt ”Inderøy 2020 ”

Hovedretningslinjer  

Organisering og styring.

1. Fellesnemnda for kommunesammenslåing ivaretar den overordnede politiske styring 
av Inderøy 2020

2. Fellesnemnda disponerer avsatte fondsmidler til prosjektet tilsvarende 4,0 mill. 
kroner, fordelt med 3,25 mill. kroner til samfunns- og næringsutvikling og 0,75 mill. 
kroner til tjenesteutvikling.

3. Ledelsen av prosjektet ivaretas av en egen styringsgruppe bestående av politikere og 
representanter for næringslivet. Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda.

4. Fellesnemnda kan delegere til styringsgruppen og beslutte disponering av midler  
avsatt til samfunns- og næringsutvikling på grunnlag av godkjente prosjektplaner
innenfor vedtatte hovedsatsningsområder – se punkt 5.

Inderøy 2020 – hovedsatsninger.

5. Inderøy 2020 – samfunns- og næringsutviklingsdelen  - videreføres med grunnlag i 
følgende hovedfokusområder:

Grendemobilisering 

Nærings – og industriutvikling 

Straumen som kommunesenter 

Kulturløft Inderøy 

Infrastruktur 

Profilering og markedsføring Inderøy

6. Fellesnemnda kan beslutte endringer i hovedsatsningsområder.

Nærmere om retningslinjer for disponering av avsatte fondsmidler -  3,25 mill. 
kroner.
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7. Fondet kan disponeres til:

- Utredninger og prosjekter innenfor rammen av hovedsatsningsområdene

- Delfinansiering av ressurser til overordnet prosjektledelse og 
administrasjon

8. Det settes følgende begrensninger:

- Midlene kan normalt ikke benyttes til investeringer eller tilskudd til 
investeringer. 

- Midlene kan ikke benyttes  til prosjekter som støttes av lokalt Næringsfond 
eller Invest Næringsfond.

- Det settes en øvre grense for bevilgninger til hovedfokusområder på 1. mill. 
kroner.
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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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011
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.
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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.

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 
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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. 

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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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/71-4

Saksbehandler:

Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 11/11 02.02.2011

Inderøy kommunestyre

Kjøp og finansiering av bolig- Årfallveien 12

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til tidligere vedtak i formannskapet er anskaffet ny kommunal bolig i Årfallveien 12.

Investeringsbeløpet, i alt kr. 2.205.183,- , finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Bakgrunn

Kommunen har måttet forholde seg til akutte behov for nye kommunale boliger  i Straumen 
etter at det er fastslått at en kommunal tomannsbolig i sentrum ikke kan bebos på permanent 
basis på grunnlag av miljømangler. (soppdannelser mv)

I formannskapets møte den 16.12.2010 fikk  rådmannen fullmakt til å gå til anskaffelse av bolig 
for å dekke akutte behov som kommunen har.

Det er i etterkant av dette inngått avtale med Block Watne om kjøp av bolig i Årfallveien 12.

Kjøpesum for bolig er kr. 2.148.000,-. I tillegg kommer samlet tinglysningsgebyr på kr. 3.483,-
samt dokumentavgift på kr. 53.700,-. Totalt finansieringsbehov blir etter dette kr. 2.205.183,-.
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Vurdering.

Kommunen har et akutt behov for flere boliger. Samtidig har kommunen et økt behov for flere 
boliger på permanent basis med bakgrunn i økt opptak av flyktninger.  Denne investeringen er 
kan derfor uansett sees på som langsiktig.

Det registreres at utbudet av relevante boliger i sentrum er begrenset og at våre alternativer 
på denne bakgrunn er begrensede.

Samlet investering på kr. 2.205.183,- foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. 

Fondet har p.t. en status på ca 4,3 mill. kroner og vil etter disposisjonen utgjøre ca 2,1 mill. 
kroner.

Ved bruk av disposisjonsfond må det alltid tas et formelt forbehold for regnskapsavslutningen 
og årsoppgjørsdisposisjoner.

  

Konklusjon

Se innstilling.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/299-48

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 13/11 02.02.2011

Nessjordet.  Området B-5.  Opsjons-/salgsavtale Fuglesang Dahl.

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet godkjenner vedlagte avtale.

Vedlegg
1 Vedtak i formannskapet 18.11.2009
2 Undertegnet avtale om opsjon på kjøp og utbygging 27.01.11 - Nessjordet B5

Bakgrunn

Området B5, Nessjordet, er lagt ut for salg.

Målsettingen var opprinnelig å realisere salget i løpet av 2010.  

Prospektet ble lagt ut i regi av Eiendomsmegler 1 før sommerferien. Eiendomsmegler 1 ble 
gjennom ordinær konkurranse rekruttert til å ivareta salget. 

Tidlig oktober ble det besluttet og innlede forhandlinger med Inderøy-bedriften Fuglesang Dahl 
A/S som var den eneste som innen en gitt frist hadde avgitt et tilbud som det var grunnlag og 
starte forhandlinger på. Øvrige kontaktede eller meldte interessenter var innen fristen ikke 
interessert i å avgi bindende tilbud som grunnlag for forhandlinger.

På dette grunnlag har rådmannen ført realitetsforhandlinger med  Fuglesang-Dahl om en 
avtale. Denne er ferdigstilt torsdag i denne uke. Den politiske arbeidsgruppen for Nessjordet 
har vært informert om forhandlingen underveis.
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I en av fase av forhandlingene har Fuglesang-Dahl valgt å forespørre eiendomsmeglere, herav 
Eiendomsmegler 1,  om tilbud på eiendomsmeglertjenester ved eventuell avtale.  Kommunen 
ble informert om dette og at det var aktuelt for Eiendomsmegler 1 å avgi tilbud. Fra dette 
tidspunkt har kommunen benyttet uavhengig advokat som rådgiver under forhandlingene.

Avtalen vedligger og i prinsippene relativt lik den avtalen som er inngått på Nessjordet med 
Grande Eiendom. Avtalen gir Fuglesang Dahl en rett til å kjøpe arealet innen en gitt periode og 
på visse betingelser. Fuglesang Dahl A/S betaler et engangsbeløp på kr. 300.000,- for opsjonen 
og belastes renter (3 %) for avtalt beløp på 6 mill. kroner fra tidspunktet for inngåelse av 
avtale.

Avtalen baserer seg på en løsning vedrørende utforming av området som beskrevet i en 
prinsippiell ”detaljplan” og som viser en løsning med terassebygg med leiligheter  som naturlig 
følger terrenget. 

Som fremgår tas det i forhold til selve avtalen forbehold om at den videre regulering ikke 
medfører pålegg som vil virke vesentlig fordyrende sammenlignet med den foretrukne løsning.

For øvrig vises til avtalen.

Vurdering

Rådmannen er fornøyd med å ha nådd fram med en løsning  for betinget salg og utbygging av 
B5. (opsjon)

Tomta ble i sin tid utlyst med en prisantydning på 6,5 mill. kroner – dette beløpet er utledet 
med grunnlag i en tilnærmet selvkostberegning. Avtalt prisramme på 6 mill. kroner ligger 
innenfor et forventet prisområde og må anses akseptabel.

Skissen til bebyggelsesplan skiller seg noe fra de skisser som er laget i tidligere konkurranser.  
Løsningen kan virke naturlig i et sterkt hellende terreng og gir et presumptivt lavt konfliktnivå i 
forhold til bakenforliggende naboer.  Det er denne prinsippløsningen utbygger mener er 
økonomisk mulig og realisere. Etter rådmannens skjønn bør denne prinsippløsningen kunne 
realiseres på en måte som i hovedsak tilfredsstiller våre estetiske målsettinger for utbygging av 
området. 

Det er viktig å presisere at det er den videre plan- og byggesaksbehandling som setter endelige 
krav og rammer for utforming av området og bygg. 

Vi har fått inn i en avtalen en plikt til å knytte seg til et eventuelt fjernvarmeanlegg. Det skal 
tilegges at denne plikten har vesentlige forbehold. På den annen side gjelder at kommunen i 
planleggingen så langt ikke har sett for seg denne delen av B5 som et sannsynlig målområde 
for biobasert fjernvarme. Avtalepunktet gir oss i alle fall en mulighet for å kunne påberope 
leveransekrav i den grad dette skulle være aktuelt.

Avtalen legger ikke til krav om at utbygger skal tilgodese spesielle grupper – for eksempel 
spesielle krav om at det skal bygges ungdomsleiligheter etc.  Rådmannen anser at et eventuelt 
spesifikt krav om sosialt begrunnet boligbygging må vurderes nærmere hensyntatt i 
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forbindelse med den videre utbygging av Nessjordet; jfr. også arbeidet med boligsosial 
handlingsplan hvor dette tema kan aktualiseres.

Konklusjon

Avtalen tilrås godkjent.
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Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2009:
Utbygging av infrastruktur:

1. Det igangsettes utbygging av teknisk infrastruktur for byggetrinn 1 (jfr. vedlegg)

2. Det avventes utbygging av varmefordelingsnett, men igangsettes en utredning som i 
samarbeid med utbygger på sentrumsområdet gir grunnlag for endelig valg av 
energiløsninger området. 

Salg av tomter: 

1. De 5 eneboligtomtene i område B6 legges ut for fritt salg.

2. Område B5 legges ut til salg umiddelbart. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte 
salgsframdriften for områdene B2 og B3. Ved salg av disse 3 områdene skal kommunens 
kvalitetsmålsetninger og pris samlet utgjøre vurderingskriteriene for salgsavtale. 
Formannskapet godkjenner endelige kjøpekontrakter.
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II
AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING

11111111j5
Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963 955 162 som eier/selger og Fuglesang-
Dahl AS (FD) som kjøper og utbygger, organisasjonsnr. 991 836 330, inngås følgende avtale
om kjøp og utbygging av fast eiendom.

Avtalen gjelder eiendommen gnr. 135 bnr.139, omtalt som område B5 i reguleringsplan for
Nessjordet. Tomten utgjør 10333 m2 . Matrikkelbrev vedlegges som en del av denne avtalen.

1. Opsjonsperiode, opsjonspris og utbyggingsprosjekt.

1.1 FD har opsjon frem til 30.06 2012 til utbygging av leilighetsprosjekt på
ovennevnte tomt på de betingelser som fremgår nedenfor. FD vil likevel ikke
gjennomføre en slik utbygging med mindre det lykkes å selge minst 10 leiligheter
av prosjektet.

1.2 Etter 30.06.2012 har både IK og FD en ubetinget rett til å si opp FDs opsjon på
utbygging av tomten. Slik oppsigelse skal skje skriftlig. Dersom ingen av partene
har sagt opp opsjonen innen 30.06.2013 faller den automatisk bort ved denne dato
med mindre partene har avtalt annet.

1.3 Kjøper betaler kr. 300.000,- (opsjonspris) ved undertegning av denne avtale. I
tillegg skal det i opsjonsperioden betales slik rente som nevnt i pkt 2.4.

1.4 Dersom utbyggingen realiseres går opsjonsbeløpet til fradrag fra hovedstolen ved
gjennomføringen av oppgjør etter punkt 2.3.

1.5 Skulle det ikke lykkes FD å selge minst 10 leiligheter innen opsjonsfristene nevnt i
1.1 eller 1.2. ovenfor, beholder Inderøy kommune opsjonsbeløpet på kr 300.000,-.

Dersom FD velger å fragå avtalen om utbygging etter at endelig detaljregulering er
vedtatt, jf. pkt. 5.1, skal kommunen refundere kr 200.000,- av den innbetalte
opsjonsprisen. Plikten til å betale rente av kjøpesummen bortfaller fra og med
samme tidspunkt.

1.6 FDs utbygging av tomten vil baseres på samme konsept som arkitekt Lyngstads
losningsforslag av 12.11.2010, jfr pkt 5.1.

2. Areal, pris, betalingsbestemmelser m.v.

Dersom prosjektet blir besluttet gjennomfort i samsvar med pkt 1. 4. skal FD betale
folencle oppgjor:

2.1 Kjøpesum er kr 6.000.000,- for tomten som utgjor kr 580,66 pr. m2.

2.2 Kjøpesummen, jfr. pkt. 2,1, forfaller til betaling slik:

IIII
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2.3 Kjøpesummen, med unntak for opsjonsprisen iht pkt 1.3, (kr 5.700.000,-) forfaller
i sin helhet til betaling umiddelbart etter at FD har solgt de 10 første leiligheter av
prosjektet og skriftlig kontrakt er signert mellom FD og disse 10 leilighetskjøpere.

2.4 Kjøpesummen, med fradrag av opsjonsprisen, (kr 5.700.000,-) tillegges en
fastrente på 3 % p.a. fra tidspunktet for inngåelse av denne avtale og betales frem
til enten oppgjør etter pkt 2.3 er gjennomført eller frem til opsjonens bortfall iht
pkt 1.1 eller 1.2.

2.5 Ved forsinket betaling påløper ordinære morarenter.

3. Detaljreguleringsplan for området.

3.1 FD sørger for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for B5

3.2 FD utarbeider og bekoster alle lovpålagte dokumenter og utredninger som
reguleringskart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse med mer.

3.3 FD bekoster eventuelt nødvendig tilleggsmateriell for saksbehandlingen i henhold
til avtale med IK.

3.4 FD bærer alle kostnader knyttet til markedsføring og salg av leilighetene.

4. Kommunaltekniske anlegg.

4.1 IK besørger og bekoster fremføring av kommunaltekniske anlegg, slik som
tilførelsvei og kryss samt vann og kloakk, fram til eiendomsgrensen i samsvar med
reguleringsplan, innen 01.05.11.

5. FD's rettigheter og plikter.

5.1 FD forplikter seg til å bygge ut eiendommen iht. seinere vedtatt
detaljreguleringsplan med bestemmelser.

Forutsetningen for avtalen er at den endelig vedtatte detaljreguleringsplan ikke er
til hinder for at utbyggingen baseres på samme konsept som arkitekt Lyngstads
løsningsforslag av12.11.2010. Videre at endelig detaljreguleringsplan ikke
medfører merkostnader av betydning i forhold til det som er normalt for
tilsvarende prosjekter og ut fra de FD hadde grunn til å forvente basert på
reguleringsplan for Nessjordet av 19.03.10 med tilhorende regulerin2:skart av
14.03.10. Slike merkostnader til infrastruktur skal under ingen omstendigheter
overstige kr 300.000,-. FD ivaretar alt dokumentasjonsansvar.

Dersom den endelige detaljregulerimLsplan medforer at ffirutsetninuene i andre
ledd ikke er oppfyit har 1'D rett, men ikke plikt, til a ga fra denne avtale med
umiddelbar virkning. Kommunen refunderer i så fall en del av opsjonsprisen slik
fastsatt under pkt. 1.5.
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FD avklarer om forutsetningene for utbygging, som nevnt ovenfor, er til stede for
overtakelsen av eiendommen

5.2 FD plikter å legge opp til vannbåren varme ved planlegging og bygging av
prosjektet iht til reguleringsplanens krav.

FD har videre plikt til å legge til rette for et miljøvennlig oppvarmingsalternativ,
herunder at det skal være mulig å knytte seg til et f:jernvarmeanlegg. FD plikter å
benytte seg av et eventuelt felles fiernvarmeanlegg for Straumen under
forutsetning av at dette ikke får negative konsekvenser for fremdrift eller
kostnader. Dette betinger at kommunen innen 01.04 2011 må kunne garantere at
et anlegg vil være leveringsklart innen 01.01.2012 og til konkurransedyktige
priser. (en langsiktig leveringsavtale som gir en pris like beste miljobaserte
alternativ, som f.eks energibrønner med varmepumpe)

5.3 FD kan, hvis de finner det hensiktsmessig, overdra denne avtalen med de
rettigheter og plikter som følger av denne til et eget utbyggingsselskap. IK skal
samtykke i overdragelsen og kan nekte overdragelse dersom det foreligger saklig
grunn. Overdragelse kan ikke gjennomføres før kjøpesum er gjort opp i henhold til
pkt. 2.3, eller det er stilt tilsvarende garanti.

Det er saklig grunn til å nekte overdragelse dersom det medfører en økt risiko for
at prosjektet ikke blir gjennomført i henhold til denne avtale.

5.4 Når eiendommen er ferdig utbygd, kan FD fritt videreselge denne på de betingelser
som fremgår av denne avtale.

5.5 FD plikter selv å innhente alle nødvendige tillatelser ved utbygging av
eiendommen.

5.6 FD plikter, så langt dette er påkrevd for utbyggingen, å undersøke, få påvist og ta
hensyn til evt. offentlige eller private:

o ledninger/kabler (også stikkledninger) for vann, avløp, gass, fiernvarme, tele
og data på tomten.

o høyspent- og lavspentkabler av enhver art, kabelskap, nettstasjon, veilysmaster,
trafo og lignende på tomten.

5.7 Eventuell flytting/omlegging av eksisterende (lovlig lagte) ledninger/kabler må
bekostes av FD.

5.8 Det er ikke tillatt å lede overflatevann fra det område nærværende avtale gjelder
inn på offentlig vei, fortau, friområde, annen offentlig- eller privat grunn eller
fellesarealer.

5.9 1 den utstreknin2 utbyggingen medforer skade pi eventuelle offentlige eller private
ledningerikahler eller andre tekniske anlegg (L)atelel!.-eme. kantstein. annet
fellesområde etc.), pahviler det FD for egen regning og enten knytte disse til det
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nye anlegget som opparbeides, eller utbedre skaden etter planer godkjent av
Inderøy kommune.

5.10 FD besørger og bekoster nødvendig opparbeidelse av eiendommen, herunder
opparbeidelse av utearealene i samsvar med den detaljreguleringsplan som blir
vedtatt.

FD har videre ansvar for at det etableres ordninger som sikrer framtidig
vedlikehold av fellesarealene på tomten. Denne plikten ansees varetatt dersom de
aktuelle arealer overføres til et borettslag eller til et sameie som består av
beboerne. Ved salg/overføring til andre skal det inntas bestemmelser i avtalen om
plikt til å delta i felles vedlikehold. FD har ansvaret for at et eventuelt restareal blir
vedlikeholdt.

6 Overtakelse av tomten.

6.1 FD overtar tomten fra det tidspunkt oppgjør for tomten iht pkt 2.3 overfor er betalt
til IK. Eiendomsrett og risiko for tomten går over til FD fra samme tidspunkt.

6.2 Eiendommen skal være fri for pengeheftelser og alle andre heftelser enn de som
følger av denne avtale.

6.3 IK beholder grunnbokshjemmel til eiendommen frem til FD skal overdra
eiendommen til de aktuelle kjøpere, jfr pkt 6.4. FD har fulle eierbeføyelser over
eiendommen fra overtakelse. IK skal ikke etter avtaleinngåelsen disponere over
eiendommen ved salg, pantsettelse eller på noen annen måte.

6.4 Avtalen forutsetter at overskjøting skal skje direkte fra IK til FDs kjøpere av
leilighetene. IK plikter å underskrive generalfullmakt til FD sammen med
underskriften av denne avtale, jfr vedlegg 1.

Generalfullmakten oppbevares hos Eiendomsmegler 1 frem til oppgjør er foretatt
iht pkt 2.4. Eiendomsmegler innestår for at FD ikke får overlevert
generalfullmakten for betaling har skjedd.

7. Diverse bestemmelser:

7.1.Gjerdehold mot omkringliggende arealer og eiendommer er kommunen
uvedkommende. Kommunen kan kreve at det for FD's re2ning settes opp gjerde
mot offentlige eiendommer eller fellesarealer.

7.2 1Kerklærer herved at han ikke er kjent med planer om offentlige regulerimier eller
forhold ved eiendommens beskaffenhet, herunder grunnforhold, forekomster av
fortidsminner, miljo£Lifter eller annen forurensning SOM skulle være til hinder ffir at
slik utbvslging av eiendommen til kan skje.

7.3 bekrefter ved undertegning av denne avtale å ha gjort seg kjent med gjeldende
reguleringsplan m/bestemrnelser for det aktuelle området.
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8. Forbehold

Avtalen er gyldig under forutsetning av godkjenning i Inderøy formannskap.

***

Denne avtale er skrevet i to eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Inderøy den, / -
///-

. For Inderøy kommune

5

I .

Inderøy den, /

For Fugl s g-Dah AS

(
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Skisseprosjekt
Boliger, tomt B5, Nessjordet

Inderøy kommune
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Lyngstad Arkitekter AS
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/196-35

Saksbehandler:

Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Formannskapet 14/11 02.02.2011

Inderøy kommunestyre

Klima og Energiplan - videre framdrift med enkeltprosjekter

1. Adminstrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for 
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47, og 
i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.

2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med 
ferdigstillelse våren 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på 2 kwh pr. installert 
kapasitet.  Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett dersom 
hovedalternativet bortfaller.

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse 
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg et 
tilskudd 

4. Det fremmes en egen sak om finansiering innen rimelig tid.

5. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og fremdrift.

Bakgrunn

Innledning.

Denne saken tar opp følgende spørsmål for politisk avklaring:

1. Forutsetninger for oppfølgning av vedtak i sak 09/67 vedrørende varmeforsyning til 
Venna-området.
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2. Spørsmålet om iverksetting av ombygging for vannbåren varme ved Inderøyheimen og 
nåværende Helsehus basert på gitt tilsagn fra Enova.

Vedtak og oppfølgning av sak 09/67.

Det vises videre til sak 09/57(Natur) og 09/67(FSK) om varmeforsyning til Venna hvor vedtaket 
sammenfattes innholdsmessig slik:

1. Rådmannen etablerer samarbeid med andre brukere om varmeforsyning basert på 
vannbåren varme produsert ved bioenergi.

2. Rådmannen innhenter tilbud i privat marked
3. Alternativt til pkt 2 startes planlegging og anbudsinnhenting for utbygging i egen regi.
4. Avtaler og finansieringsbehov forelegges til politisk behandling. 

Sak 09/67 inneholder flere utredninger og faktagrunnlag. Disse refereres ikke i sin helhet i 
denne sak, men er lagt til grunn i vurderingene.

Anbudsrunden og opprinnelige anbudsgrunnlag.

Rådmannen engasjerte firma Rambøll AS til prosjektering og gjennomføring av 
anbudskonkurranse for infrastruktur for vannbåren varme til Venna-området og Næssjordet / 
Inderøyheimen – med muligheter for leveranser til så vel private og offentlige brukere. 

Det ble valgt å ta med forsyning også til Inderøyheimen for å synliggjøre mulighetene for 
stordriftsfordeler. Anbudsforespørselen omfattet både rørnett for varmefordeling 
(kulvertsystem) og ny varmesentral med bioenergi. Anbudene åpner for kommunalt eierskap 
ved oppkjøp etter 5, 10, 15 og 20 år.

Det kom inn to anbud. Anbudsprosessen hadde karakter av konkurranse med forhandling; dvs 
det var åpnet for forhandlinger med beste tilbyder. Anbyderne var Norsk Bioenergi A/S og 
NordEnergi A/S.

Innkomne tilbud beskriver to alternative prinsippielle løsninger og som gav energiforsyning til 
både Venna og Inderøyheimen (kapasitet i 2 MW energimengde 3 GWh fra 2016).  Av de 3 
GWh var 75 % levering til kommunen og fylkeskommunen. Resten til andre aktører som så 
langt – gjennom rammeavtaler med kommunen – har forpliktet seg til å kjøpe under 
forutsetning av konkurransedyktige betingelser. (Inderøy Helsehus A/S; Grande 
Eiendom/Nessjordet og Fuglesang-Dahl/Nessjordet.) Venna Eiendom har uttrykt interesse for å 
knytte seg til uten at det er inngått noen avtale eller forpliktelser for øvrig.

Begge alternativ innbefattet mulighet for kommunalt gjennkjøp etter 5, 10, 15 og 20 år.

De fysiske løsninger er i anbudene i utgangspunktet beskrevet slik:

1. Et større bioanlegg basert på flisfyring med en varmesentral plassert på Solstadtomta. 
Forutsatt et energisalg på 3 GWh (og en del andre forutsetninger) og at et 
flisfyringsanlegg med flislager kunne plasseres primært på Solstadtomta, ville dette gi 
en beregnet energipris på ca 75 øre.  

Side 197



2. To eller tre distribuerte fjernvarmeanlegg, herunder videre drift av eksisterende anlegg 
ved Samfunnshuset og Inderøyheimen. For Venna var det forutsatt et flisfyrt anlegg på 
Solstadtomta eller ved Kulturhuset. Dette alternativet var basert på fortsatt bruk av 
pellets i eksisterende anlegg og flis i nytt anlegg på Venna. Gjennomsnittlig kwh pris 
ville komme ut om lag som alternativet ett større anlegg.

Tilbudene antas å reflektere hvilke prinsippielle alternative løsninger som foreligger og som det 
kan forventes blir lansert på nytt ved en eventuell ny anbudsrunde.

Anbudsrunden er avlyst.

Det vises til tidligere muntlige orientert om er anbudsrunden. Grunnlag for avlysning er at en 
anbyder klaget på tildeling og ut fra entydige råd  fra egen utførende konsulent Rambøll og fra 
uavhengige juridiske rådgivere i KS. Begrunnelsen for dette entydige rådet er 1) det er en mulig 
feil at utlysningen ikke tilfredsstiller formelle krav,  2) innstillingen til valg av anbyder bygger på 
mulig sviktende grunnlag, dvs. alle relevante kostnadselementer er ikke hensyntatt.  

Realitetsvurdering av anbudene.

I henhold til opprinnelig sak skal avtaler eller løsninger godkjennes av politisk nivå. 

Ettersom anbudsrunden er avlyst på et formalgrunnlag er det ikke grunnlag for å gå inn på en 
nærmere realitetsvurdering av tilbudene. 

Konsekvenser av avlysning.

Det er inngått avtaler - med noe ulikt innhold – som forplikter Helsehuset A/S (leger og
fysioterapeuter) , Grande Eiendom og Fuglesang Dahl til å knytte seg til et sentral-/fellesanlegg 
gitt konkurransedyktige vilkår.

Våre muligheter for å inngå forpliktende avtaler med private om leveranser av biovarme fra et 
sentralt anlegg er noe redusert med de forsinkelser som har oppstått. Vi må påregne 10 
måneders gjennomføringstid for et eventuelt større anlegg dersom en unngår at regulerings-
og byggesaksbehandling forsinker. I den forbindelse vil vi være i dialog med private for å se på 
alternative strategier for likevel å gjøre det mulig.

Vi kan ikke utelukke at kommunen kan møte erstatningskrav fra anbydere. Det vurderes dit 
hen at det uansett ikke vil dreie seg om mer enn kompensasjon for medgåtte arbeider med å 
levere tilbud.

Eksisterende avtaler om bioenergi i området. 

Kommunen har pr. i dag to avtaler med Nord-Energi A/S om levering av varme til skoler og 
samfunnshus (pelletsanlegg lokalisert til samfunnshuset) og til Inderøyheimen. (pelletsanlegg 
lokalisert til Inderøyheimen) Disse avtalene går ut i 2016. Rådmannen har fått tilbud fra Nord 
Energi om innløsning eller videreføring av avtalene.
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Tomtealternativer		for	større	eller	mindre	anlegg.

Anbudsrunden har tydeliggjort behovet for en mer presis avklaring av aktuelle tomtealternativ.   
I alle fall må det avklares at tomt vil bli stilt til disposisjon. I denne sammenheng har 
anbudsrunden tydeliggjort at et eventuelt frittstående anlegg er relativt plasskrevende.

I tilbudsrunden er Solstad-tomta (som lokaliseringspunkt for et større anlegg) brukt som 
referansepunkt for prisberegninger mv. Det har samtidig vært tydeliggjort at Solstad-tomta 
ikke ville være en prioritert lokalisering for et eventuelt flisfyringsanlegg.

Rådmannen orienterte Hovedutvalg Natur på møte 31.01.2011. 
Vedlegg som viser 8 ulike alternativ for lokalisering av et forbrenningsanlegg (flis eller pellets)
vart presentert. 

Det er ikke gjort en realitetsvurdering av godhetene i lokaliseringsalternativene. Alternativene 
har ulike tekniske, økonomiske, reguleringsmessige og miljømessige forutsetninger.

Anleggene er miljøanlegg med ytterst begrensede utslipp av miljømessig negativ karakter. (i 
praksis damputslipp) Anlegget har i utgangspunktet et industrielt preg, men kan selvsagt 
tilpasses det miljø det skal bygges slik at dette inntrykket dempes. Tilsvarende anlegg er 
plassert i og nær boligfelt, skoleområder og sentrumsområdet i det ganske land. Det er 
vanskelig å se at objektive miljømessige hensyn kan forhindre lokalisering til de områder som 
over er antydet som aktuelle – dersom det er politisk vilje til det. Rådmannen legger likevel 
merke til at et tilsvarende nytt anlegg i er lagt til industriområdet – med rimelig god avstand til 
boligfelt og kunder. 

Reguleringsforslag for Venna innbefatter plassering av et forbrenningsanlegg på Solstadtomta. 
For gjeldende plan for brannstasjonstomta anser rådmannen det slik at det ikke trengs 
omregulering for å plassere et forbrenningsanlegg på området. For utnyttelse av areal ved 
idrettsanlegget (Staal-bua) må det avklares med jordvernmyndigheter og andre 
planmyndigheter. Rådmannen anser denne tomta som gunstig.

Økonomisk vil naturlig nok  effektiv kwh pris – alt annet likt – bli høyere de lengre 
ledningsnettet er. Kostnaden pr. meter lagt ledning er over kr. 3500,-.  Et eksempel som kan 
illustrere effekten: Om det legges en sentral til området vest for idrettsbanen så vil dette gi 
effektivt ca 200 meter økt ledningsnett sammenlignet med Solstad-alternativet.  
Kostnadseffekten på levert energi ved 2 mill. kwh blir et tilegg på ca 2,5 øre pr. kwh eller kr. 
50.000,- i året. (muligens noe mer)  Eksemplet illustrerer at det er økonomisk uaktuelt  - gitt  
de omsetningsvolumer som er realistiske for et sentralanlegg – å flytte anlegg lengre fra 
sentrum/kundegrunnlag enn de alternativer som er skissert.

Eierstatus representerer en tileggsutfordring for alternativer  3, 4, 5 og 7. For så vidt gjelder 
kulturhusområdet er det Inderøyhallen A/L som er eier; områdene 5 og 7 er i privat eie og en 
vil være avhengig av frivillig avtale eller ekspropriering. 

Tidsaspektet vil kunne ha betydning her dersom en ønsker å være driftsklar til de nye 
anleggene på Venna er realisert rundt årsskiftet 2011/2012.  Ved beslutning om ny 
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anbudsutlysning nå vil en teknisk kunne være på plass med et anlegg innen ca 10 måneder.  
Det forutsetter da at reguleringsprosessen ikke gir forsinkelser. Det er åpenbart en risiko for.

I denne sammenhengen ber rådmannen om en oppdatert føring for 1) om et større anlegg skal 
inngå i den videre utredning og  2)om de aktuelle lokaliseringsalternativer kan arbeides videre 
med – dvs. ikke utelukkes.

Midlertidige løsninger for administrasjonsbygg og Inderøy Helsehus. 

Det etableres midlertidige løsninger for oppvarming av administrasjonsbygget og det nye 
private helsehuset. Avtaleforhold om energi sluttføres ut fra at byggeier er forpliktet til å kjøpe 
varme fra et eventuelt sentralanlegg. For så vidt gjelder Inderøy Helsehus A/S hvor 
utbyggingen ikke er begynt, er det fortsatt mulig å være klar med leveranser når bygget står 
ferdig senvinteren 2011.01.28

Når det gjelder administrasjonsbygget vil vi måtte basere oss på elektrokjel og en dispensasjon 
fra miljøkravene for en begrenset periode.

Enova-tilsagn om støtte til omlegging av vannbåren varme.

Enova har så langt ikke bekreftet fristforlengelse for utlovt tilskudd på kr. 2 pr kwh for 
ombygging til vannbåren varme til ombygging av Inderøyheimen og Helsehuset. (nye regler gir 
kr. 1 i tilskudd)

Som tidligere redegjort for har kommunen frasagt seg retten til tilskudd til omgjøring ved Røra 
skole og skolene på Sakshaug. Disse investeringene ville ikke la seg forsvare.

Omlegging av vannbåren varme ved Inderøyheimen og Helsehuset er de eneste prosjektene 
hvor omlegging med en viss rimelighet kan forsvares økonomisk. Rådmannen har allerede 
informert Enova om dette og bedt om en snarlig avklaring av om vi – på bakgrunn av 
omstendighetene – kan få en ytterligere fristforlengelse.

Rådmannen har gjennomført anbudskonkurranse for ombygging til vannbåren varme i D-fløya 
på Inderøyheimen. Kontraktforslag er med sum 1,9 mill kroner klart. Entreprenøren vedstår 
seg kontrakten til ut februar og er åpen for ytterligere utsettelse. 

Enova-tilskuddet vil ut fra rådmannens vurdering bli 1,2 til 1,4 mill kroner avhengig av hvor 
mye energi som overføres fra el til vannbåren. Kommunen må dekke et mellomlegg mellom 
kontraktssum og Enova-tilskudd på 500 til 700 tusen kroner.  

Rådmannen er avhengig av en beslutning på om en omlegging kan gjennomføres betinget av 
eller ubetinget av utbygging av et felles anlegg for biovarme.

Vurdering
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Rådmannen oppfatter at administrasjonen så langt ikke har fullført det oppdraget som lå i 
formannskapssak 09/47. Slik situasjonen er ber rådmannen om en politisk avklaring av 
rammene for det videre arbeidet.

Det er fortsatt teknisk mulig å kunne avklare og implementere ulike alternativer for en 
fjernvarmeløsning i forkant av de planlagte tyngre private utbygginger på Nessjordet og 
dermed utnytte det energigrunnlag som ligger i disse. Det gir i så fall behov for planleggings-, 
beslutnings- og gjennomføringskraft.

Et sentralanlegg for flysfyring har begrensede negative nærmiljøeffekter. Med utgangspunkt i 
at forskriftsmessige krav om røykrensing og skorsteinshøyde følges, vil det kun være visuelle 
ulemper med å bo nært et anlegg. Mengde sot er fastlagt ut fra at det ikke skal være synlig 
nedfall. For transport av brensel til anlegget er det anslått to til tre trailer-leveranser pr uke og 
dette kan skje på kveldstid. For levering med mindre kjøretøy vil antall lass øke. På 
samfunnshuset fylles pellets-siloen to ganger pr måned, og her skjer levering tankbil og blåsing.

Rådmannen har sett på tre ulike anlegg med flisfyring og med nesten samme størrelse som et 
stort anlegg for Venna / Straumen. I Grong er anlegget plassert på et industriområde med 
avstand ca 1 km til skole, sykeheim og kommunehus. På Levanger (Leira) er et anlegg plassert 
inne på skoleområdet og et (Skogn) like i nærheten av ungdomsskolen. På Leira skjer 
inntransport av flis over skoleplassen og kan kun skje på kveldstid.

Klima og energiplanen som er vedtatt gir signal om retning og rammer for videre utvikling av 
energibruk og klimautslipp i Inderøy kommune. Det er gitt klare signaler om at El-forbruket skal 
erstattes med mer miljøvennlig energi. Ny lovgivning forutsetter at for oppvarming av nybygg 
skal minst 40 % av energien være fornybar.

Kostnads- nyttemessig er det åpenbart at omlegging til vannbåren varme i eksisterende bygg er 
en utfordring. Miljøhensyn bør vektlegges i tillegg til rene økonomiske hensyn, jf vedtatt Klima 
og energiplan. 

Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen tilrå:

1. Det arbeides videre på det grunnlag og de rammer som ble gitt i sak 09/47.  Det innebærer 
en ny anbudsrunde med tilnærmet samme forutsetninger som i forrige.

2. Det kan legges til grunn at det vil bli skaffet til veie relevant tomt (inntil 2 mål) innenfor en 
radius av ca 1 km fra Straumen sentrum og at regulerings- og planarbeid ivaretar denne 
muligheten.

3. Det forutsettes at en løsning kan dokumentere en kwh pris på linje med eller bedre enn 
langsiktig kwh pris basert på ordinær elektrisk forsyning.

4. Det forutsettes en totalentreprise hvor leverandør forplikter seg til å levere kwh til en gitt
pris. Det kan åpnes for et alternativ med kommunalt eierskap til rørnettet.

5. Med tanke på mulig fremtidig kommunalt eierskap legges inn krav om mulig gjenkjøp
(opsjon til forhåndsfastsatt pris ) etter 5, 10 15 og 20 år også i denne anbudskonkurransen. 

6. Det gis klarsignal til omlegging av vannbåren varme for Inderøyheimen og nåværende 
Helsehus under forutsetning av at Enova forplikter seg på et tilskudd på 2 kwh pr. installert 
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KWH.  Kommunens netto investeringskostnad tilsvarer en effekt på energiprisen på  6-8 øre 
og kan forsvares ut fra våre langsiktige målsettinger.

7. Økt vannbåren kapasitet ved Inderøyheimen kan forsynes fra en eventuell 
bioanleggsløsning. Alternativt kan både luft til vann løsninger, jordvarme og varme fra sjø 
vurderes dersom en relevant bioanleggsløsning ikke viser seg teknisk og økonomisk 
gjennomførbar. Rådmannen ber således om en betinget fullmakt til å se på alternative 
miljøløsninger for forsyning av vannbåren varme dersom hovedalternativet bortfaller.
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Enova-tilskudd Vedlegg 

Rådmannen har i forbindelse med budsjett og økonomiplaner gjennomgått de enkelte prosjekt 
som er tildelt Enova-tilskudd. Her refereres kun konklusjoner. 

Røra skole: Ombygging til vannbåren oppvarming, herunder ombygging av varmesentral til økt 
kapasitet og bioenergi, utsettes.

Skolene på Sakshaug : ombygging til vannbåren oppvarming av Anda og Ekorn på 
ungdomsskolen, samt Paviljongen og SFO-fløya på barneskolen, utsettes.

Vennaområdet : Deler av Helsehuset ombygges til vannbåren oppvarming. Ombygging til 
vannbåren oppvarming i Kulturhuset utsettes og ses i sammenheng med prosjekt Cultucampus. 
Det er aktuelt med et felles anlegg med vannbåren energi for Venna. Plassering av 
varmesentral og system for distribusjon avklares gjennom forhandlinger med gunstigste 
anbyder

Inerøyheimen: Hensikten med investeringer i dette området er å sikre Inderøyheimen sikker og 
miljøvennlig energiforsyning. Det er fornuftig å gjennomføre ombygging til vannbåren varme i 
Inderøyheimen av hensyn til gunstig finansiering fra Enova, samt at det blir et mer tidsmessig 
anlegg. Dersom det blir utbygd felles varmeanlegg sammen med Nessjordet så vil økt utttak til 
Inderøyheimen redusere energiprisen for andre.

Nessjordet: Rådmannen anser det lite aktuelt med igangsetting av planlegging for vannbåren 
energi til kommunale omsorgsboliger i Næssområdet, før det er mottatt tydelige signal fra 
private utbyggere som vil investere i infrastruktur for fjernvarme. Avtaler om bygging av nytt 
næringsbygg på Næssjordet må legge til grunn vannbåren oppvarming. Forsyning med 
fjernvarme ses i sammenheng med varmesentral for Inderøyheimen.
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