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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 15/11 Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme 
Venna og omlegging til vannbåren oppvarming 
Inderøyheimen/Helsehuset.

PS 16/11 Utbygging Nessjordet - fase 2.  Forutsetninger videre 
detaljplanlegging.

PS 17/11 Søknad om tilskudd til vintervedlikehold Inderøy Idrettspark

PS 18/11 Distriktsmusikerordningen - videreføring

PS 19/11 Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

PS 20/11 Inderøyfestivalen- søknad om tilskudd

PS 21/11 Navn på nytt administrasjonsbygg

PS 22/11 Temasak: Orientering fra Flyndra AS

PS 23/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 24/11 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/196-36

Saksbehandler:

Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur

Formannskapet 15/11 09.03.2011

Inderøy kommunestyre

Klima og Energiplan. Gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og 

omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Administrasjonen 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 høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh 
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett 
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.

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

4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til 
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Tilskudd Enova: 1,2 mill 
b. Lånopptak: 0,9 mill 
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5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.

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

Vedlegg

1 Fjernvarme - aktuelle tomtealternativ for varmesentral

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.

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 åpnet for kommunalt eierskap.
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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 gjenkjøp 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
eller tilsvarende tomt. 

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.

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 orienteringer om at anbudsrunden er avlyst med grunnlag i 
formelle feil.  Det foreligger det som kan oppfattes som en klage på avlysningen. KS-advokater 
er engasjert for å bistå med de juridiske aspekter.  Rådmannen vil kommentere status rundt 
selve anbudsrunden i møtet.

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. Det skal dog presiseres at rådmannen ikke anser det 
siste tilbudet fra opprinnelig valgt leverandør som godt nok !

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.
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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 minst 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.

På generelt grunnlag kan vi 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). 
Disse avtalene går ut i 31.12.2016. Avtalene regulerer betingelsene for innløsning i 
avtaleperioden. 

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.

Av eget vedlegg fremgår 8 ulike alternativ for lokalisering av et forbrenningsanlegg (flis eller 
pellets) med angivelser av fordeler og ulemper.

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.
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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 
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 2011/212.

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 
mindre enn halvparten 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. Vi har pr. dato fått muntlig bekreftet 
at det vil bli gitt utsettelse med gjennomføring til 01.10.2011.  Dette nødvendiggjør vedtak i 
mars om vi skal kunne realisere.
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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, med et tillegg for prisstigning. 
Med tillegg for byggeledelse og uforutsette kostnader settes investeringsrammen til 2,1 mill 
kroner.

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 900 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

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 
rammer og føringer 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.  Vi må likevel innse at dette praktisk kan 
vise seg vanskelig å få til.

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 utenfor arbeidstid. For levering med mindre kjøretøy vil antall lass øke. På 
samfunnshuset fylles pellets-siloen to ganger pr måned, og her skjer levering med 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 med restriksjon at det kun skjer 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 skissere noen foreløpige tilleggsføringer:

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 og at man er 
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forberedt på eventuelt og innplassere et tyngre flisfyrings- eller lignende anlegg i sentrums-
/vennaområdet.

2. Det kan legges til grunn at det vil bli skaffet til veie relevant tomt (inntil 2 mål) innenfor 
sentrumsområdet at regulerings- og planarbeid ivaretar denne muligheten. Aktuelle tomter 
holdes åpne inntil valg av løsning har skjedd.

3. Det forutsettes at en løsning minimum kan dokumentere en kwh pris på linje med en
langsiktig forventet kwh pris basert på ordinær elektrisk forsyning.

4. For Venna etableres om nødvendig en midlertidig løsning for oppvarming av Inderøy 
helsehus og Inderøy Rådhus med fornybar energi. En midlertidig løsning kan omfatte 
legging av et rørnett som knytter den nåværende kapasiteten for vannbåren energi 
Samfunnshuset til nybygg på Venna.

5. 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.

6. 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. 

7. 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 kr pr omlagt kwh.

8. Økt kapasitet med fornybar energi til Inderøyheimen kan forsynes fra bioenergianlegg. 
Rådmannen ber om fullmakt til å vurdere andre løsninger dersom hovedalternativet faller 
bort. Et aktuelt alternativ vil være en løsning med varmepumpe fra sjøvarme i samarbeid 
med private aktører på Nessjordet. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1331-36

Saksbehandler:

Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 16/11 09.03.2011

Utbygging Nessjordet - fase 2.  Forutsetninger videre detaljplanlegging.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rådmannen viderefører arbeidet med Nessjordet fase 2 i henhold til tidligere vedtak.

2. Det velges en undergangsløsning i form av en plassbygget bruløsning.

3. Det rettes en fornyet anmodning til fylkeskommunen om å ta ansvar for langsiktig 
finansiering av fylkesvegdelen av prosjektet.

Vedlegg
1 Planstyring - Sammenstilling alternativ for underganger
2 Nessjordet - Totalbudsjett februar 2011

Henvisning: Fsk-sak 73/10 – Nessjordet.  Utbygging infrastruktur fase 2.
Fsk-sak 90/09 – Nessjordet.  Utbygging infrastruktur. Salg av utbyggingsområder

Bakgrunn

I  sak Kst-sak  44/10 i møte 27.09.2010 fikk rådmannen fullmakt til å starte prosjektering av 
infrastruktur for fase 2 Nessjordet. Dette omfatter ferdigstilling intern infrastruktur (selve 
Nessjordet), omlegging vegsystemer, rundkjøring og undergang riksveg 755, omgjøring 
Brannstasjonstomta og delvis ”Sparebanktomta.” 
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Prosjekteringen er i gang og er avhengig av en avklaring av valg av undergangsløsning og videre 
håndtering av Brannstasjonstomta før videre arbeide med detaljering. Rådmannen ber videre 
om en klargjøring av forståelsen av punkt 5 i Kst-sak 44/10.

Kort status Ness-prosjektet samlet.

Prosjektet følger de retningslinjer og rammer som er gitt i sak Kst-sak  44/10 kfr. også 
formannskapssak 90/09.

Infrastruktur fase 1 (fsk 90/09) med veg- og kommunaltekniske arbeider - for å legge til rette 
for utbygging av tomtene B3 til B6 - er så godt som ferdigstilt. Det gjenstår mindre arbeider 
ned mot båthavna og masseutjamning. Asfaltering utsettes inntil videre og tas samtidig med 
framtidige nyanlegg.  Delprosjektet gjennomføres innenfor en forutsatt øvre ramme på 4 mill. 
kroner.

Salg av tomter. Sentrumsområdet, og område B5 og B6 er solgt eller stilt til utbyggeres 
disposisjon med opsjon på kjøp. Det forventes at utbygging er i gang i rimelig nær fremtid. Det 
presiseres dog at det alltid vil være usikkerheter vedrørende privates disposisjoner og 
fremdrift. Det legges likevel til grunn for videre planlegging at det faktisk vil bli realisert ett  
eller to kombinerte nærings-/leilighetsbygg på den såkalte næringstomta, som Grande-
Eiendom A/S har opsjon på.  Vi er så sent som i februar skriftlig informert fra Grande-Eiendom 
om at det forventes iverksettingsbeslutning i løpet av mars.

Infrastruktur fase 2.  Vi er i gang med prosjekteringen, jfr. introduksjonen over.  Prosjektering 
og utbygging skjer i nært samarbeid med Vegvesenet/vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune. 
Med grunnlag i vedtak i kst-sak 44/10 er fylkeskommunen utfordret på og medvirke med inntil 
10 mill.  kroner til finansieringen. Det foreligger betinget positive svar. I vegplanen (2014-20) er 
prosjektet tilgodesett med 5 mill.  kroner. Bemerk at dette ikke er forpliktende. Vi vil følge opp 
initiativet mot fylkeskommunen videre. Det pågår forhandlinger med eierne av 
Sparebanktomta om erverv/makeskifte av areal og vi håper på at en avtale kan være på plass 
rimelig raskt.  

Prosjekt ”Utforming/utsmykking av sentrumsaksen fra Rødbrygga/Straumen via Ness til 
Børgin” er under bearbeiding for innhenting av anbud. En partnerskapsavtale mellom 
næringsdrivende, kommune og fylkeskommune er under forberedelse. Fylkeskommunen er 
utfordret på og medvirke til å delfinansiere en sentrumsutvikling/torg. (RUP)

Valg av løsning – undergang.
I flere sammenhenger er betydningen av å etablere en funksjonell ny sentrumsakse som 
forbinder sentrum med utbyggingsområdet/sentrumsområdet på Ness understreket.  Det vises 
til eget prosjekt for utforming og utsmykking av nye sentrumsakse, se over.

Et sentralt virkemiddel er knyttet til undergangsløsningen – rv 755. Forprosjektutredningen har 
presentert flere alternativer med ulik kostnad og funksjonalitet. Disse er nærmere beskrevet i 
vedlegg.
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Plasstøpt bru:   inntil 4,0 mill. kroner. 
Plasstøpt kulvert: Inntil 2,0 mill. kroner
Elementkulvert: inntil 1,6 mill. kroner

Det kan komme utgifter i tillegg for utsmykking og lyssetting for kulvertløsningene. Den reelle 
kostnadsforskjellen er dermed noe mindre enn hva som er angitt over.

Brannstasjonstomta.
Gjeldende reguleringsplan åpner for en utvidet bussholdeplass (rundkjøring for buss) og et 
mulig areal for mindre bygg på nåværende Brannstasjonstomt.  Brannstasjonstomta er meget 
sentral og rådmannen tilrår at en – før iverksetting av gjeldende reguleringsplan  – gir seg noe 
tid til å utrede alternative løsninger. I den forbindelse vises også til den pågående utredning av 
et mulig felles anlegg for leveranser av vannbåren varme basert på bioenergi. 
Brannstasjonstomta er en av flere mulige tomtealternativer.

Rundkjøring.
Denne foreslås utformet og dimensjonert med grunnlag i gjeldende reguleringsplan.  Det er 
marginale kostnadsbesparelser å hente ved en neddimensjonering.

Totalkostnadsoverslaget og finansiering.
I vedlegg er et totalkostnadsoverslag for Ness-prosjektet og ”Sentrumsutviklingsprosjektet” 
oppdatert.  

I sak 44/10 ble totalkostnadsrammen satt til 37,8 mill. kroner, inkludert prosjekt 
”Opprustning/utsmykking ny sentrumsakse” med 4 mill. kroner. 

Revidert kostnadsoverslag holder seg innenfor denne rammen, se vedlagte oppsett.  Den 
generelle reserven er redusert til ca 1 mill. kroner i forhold til estimat lagt til grunn for kst-sak 
44/10.

Finansieringsplanen sammenfattes slik:

Total netto investeringsramme 
sentrumsutvikling 29 375 350 37 768 735 37 768 735

Finansiering 29 375 350 37 768 735 37 768 735

Salg av tomter 23 970 000 21 970 000 21 970 000

Andre private bidrag 1 000 000 1 000 000

Fylkesvegbudsjettet 5 000 000 9 000 000 9 000 000

Rup-midler 0 2 000 000 2 000 000

Kommunal finansiering/subsidiering 405 350 3 798 735 3 798 735

Kommunestyrets vedtak i sak 44/10 punkt 5 lyder:

”Det forutsettes at fylkeskommunen medvirker til langsiktig finansiering av rundkjøring med 
tilhørende gangveger og undergang.  Kommunen er – om nødvendig – forberedt på forskottere 
riksveginsvesteringer innenfor en foreløpig ramme på 10 mill. kroner.”
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Utfordringen er finansieringen av rundkjøring og undergangsløsning. Undergangsløsningen er i 
utgangspunktet en konsekvens av vegmyndighetenes krav. Det bør være gode argumenter for 
at i alle fall deler av kostnaden knyttet en undergangsløsning defineres som ”en del av” 
fylkesvegen.

Reviderte kostnadsoverslag viser en antatt samlet kostnad for rundkjøring, gangveger, 
undergang, Brannstasjonstomta mv til ca 11,3 mill. kroner.  I sak for kommunestyret i 
september er summen anslått til 13 mill. kroner.

Så langt bekreftes fra fylkeskommunen positive intensjoner og det vises til at prosjektet er 
tilgodesett med 5 mill. kroner i vegplanrammene fra 2014. (uforpliktende) Det vises videre til 
at fylkestinget tidligere i noen saker har fattet eksplisitte vedtak om forskottering med 
grunnlag i vedtatt vegplan for 4 årsperioden, men ikke for avsetninger i langtidsplaner. Det har 
derfor så langt ikke vært mulig å få en forpliktende erklæring fra fylkeskommunen om overta et  
eventuelt kommunalt låneopptak/forskottering. 

I så måte er det avgjørende å få avklart fortolkningen av punkt 5 i kommunestyrets vedtak i 
forhold til betingelser for iverksetting av selve utbyggingen. 

Bevilgningssituasjonen.
Det er til og med 2011 bevilget netto 27, 8 mill. kroner til prosjektet, se 
investeringsprogrammet i budsjett og økonomiplan 2011-2014 (eks mva). Ut fra foreliggende 
prognoser er det ikke behov for å ta opp forslag til tileggsbevilgninger i denne omgang. 

Krav til ferdigstillingstidspunkt.
Kommunestyresaken forutsetter ferdigstilling 01.11.2011.  Dette punktet var foranlediget av 
daværende planer om ferdigstilling av næringsbygg til ca samme tidspunkt.  Rådmannen legger 
til grunn at vedtaket må tolkes ut fra denne konteksten.  Rådmannen legger til grunn at  en 
fortsatt arbeider ut fra denne målsetting, men at det ikke vil være behov for å gå tilbake til 
kommunestyret med saken så lenge ferdigstillelse av infrastrukturen skjer i et tempo som ikke 
forsinker utbyggere. Kommunestyret vil uansett bli informert om fremdrift i første 
tertialrapport.

Vurdering

Undergang
Ut fra de overordnede mål om å sikre en god sammenheng i den nye sentrumsaksen, vil 
rådmannen tilrå at man velger den mest ”åpne” løsningen for en undergang -  plasstøpt bru 
eller lignende.

Differansen i kostnader mellom dette alternativet og det mest kostnadsgunstige alternativet  
av kulvert er ca 2 mill. kroner. Denne oppfattes som akseptabel.

Brannstasjonstomta
Rådmannen vurderer det slik at det er behov for en time-out når det gjelder gjennomføring av 
gjeldende plan for utnyttelse av Brannstasjonstomta.  Det vises til prosjekt ”Utforming og 
utsmykking ny sentrumsakse” og den pågående utredning omkring mulig sentralanlegg for 
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leveranser av vannbåren varme basert på bioenergi. Før en eventuelt iverksetter utbygging i 
henhold til gjeldende vedtak, kan det være formålstjenlig å ha ”sjekket ut”  alternativer .

Betingelser vedrørende fylkeskommunal finansiering.

Kommunestyrets vedtak i sak 44/10 kan tolkes på noe ulike måter. Bokstavelig fortolket kan 
vedtaket oppfattes slik at kommunal gjennomføring forutsetter et forpliktende 
fylkeskommunalt vedtak om finansieringsmedvirkning.  Rådmannen velger å tolke vedtaket slik 
at det i alle fall må foreligge en tydelig politisk viljeserklæring på finansiering av ca 10 mill. 
kroner før kommunen iverksetter.  Det vil være naturlig å be om et snarlig møte med 
fylkesrådet i denne sak.

Konklusjon
Se innstilling 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/1558-9

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 17/11 09.03.2011

Søknad om tilskudd til vintervedlikehold Inderøy Idrettspark

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000 til Inderøy IL. 

Tilskuddet disponeres til vintervedlikehold av Inderøy Idrettspark . Idrettslaget avklarer i 
samråd med brukerne hvordan midlene disponeres.

Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd - vintervedlikehold - Inderøy Idrettspark

Henvisning:
0 Y Underskrevet avtale mellom Inderøy kommune og 

Inderøy idrettslag om drift og vedlikehold av 
Inderøy idrettspark datert 01.03.2004

Bakgrunn

Inderøy kommune og Inderøy Idrettslag har inngått avtale om drift og vedlikehold av Inderøy 
Idrettspark. Idrettslaget skal på vegne av Inderøy kommune ha det daglige ansvaret.
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De to siste vintersesongene har banen vært vinterstengt med bakgrunn i økonomi og belastning 
av banen.
Idrettslaget har nå kommet til at de ønsker banen er åpen i større omfang vinterstid og søker 
kommunen om tilskudd til å gjennomføre dette. Idrettslaget har henvendt seg til flere men har 
fått inn kun et tilbud. Tilbudet alternativ 1, forutsetter fast pris kr 200.000 pr sesong. Et annet 
alternativ er betaling etter behov som vil bety at en ikke har en forutsigbar kostnad.
Etter møte med idrettslaget er det avklart en kortsiktig løsning for våren 2011.

Vurdering

Det vil være positivt for fotballaktiviteten med lengre sesong på banen samtidig som det også 
vil minske hallbehovet. Samtidig vil slitasje og belastning av banen bli større.
I samtaler med Idrettslaget er det diskutert hvilket nivå en skal ha for vinteråpen bane og at 
det kan være nødvendig å være fleksibel i forhold til værsituasjonen det enkelte år. Det kan 
f.eks være en intensjon at banene er åpen fra 1. Februar.

Konklusjon

Kommunen bør i samarbeid med idrettslaget finne en ordning slik at banen er åpen større 
deler av året.
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Inderøy Kommune

7670 INDERØY

Fot Inderøy IL

on Bj e Madsen
anleggsansvarlig

Tilskudd  — VINTERVEDLIKEHOLD

uIIIII
34816

Inderøy 24.11.2010

Inderøy IL søker herved til Inderøy kommune om å få dekket beløp som gjelder for brøyting
og salting av Inderøy Idrettspark.
Inderøy IL har innhentet pristilbud fra entreprenør Anton Letnes AS på vintervedlikehold av
kunstgressbanen. Ut i fra dette tilbudet har vi 2 alternativ.

Alternativl:
Letnes fikk da beskjed om å komme med en pris som garanterte banen fri for snø. Risikoen
med hvor mye snø og hvordan vinteren skulle bli måtte Letnes beregne og da ha med i prisen.
Pris for dette ble: Kr. 50000,- eks.mva pr.mnd. Dette gjelder desember,januar,februar og
mars.

Alternativ 2:
Letnes får da oppgjør etter antall turer det har foregått brøyting og salting.
Følgende priser gjelder:
Brøyting/fresing: kr.2500,- eks.mva pr. tur
Kosting: kr.1500,- eks.mva pr.tur
Salting: kr.2000,- eks.mva pr tur inkl. salt. Dette er kanskje ikke nødvendig mer en 3-5 gang
for vinteren.
Ved dette alternativet tar Inderøy IL og Inderøy kommune risikoen med hvordan vinteren vil
bli med tanke på snøfall.

Det vil ikke bli aktuelt å starte med brøyting av banen før vi har finansiering på plass.
Idrettslaget tar etter kostnadene, slik som kosting av løpebane, rep av nett osv som evt går i
stykker ved fresing.
David Letnes har egnet utstyr for dette arbeidet.

II

Side 26



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/291-2

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 18/11 09.03.2011

Distriktsmusikerordningen - videreføring

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune understreker betydningen av fortsatt lokalisering av Mint til Inderøy.

Kommunen er innstilt på og drøfte alle sider ved ivaretakelse av vertskommunefunksjonen 
med grunnlag i de alminnelige prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune
og fylkeskommune.

Det vises i denne forbindelse også til den pågående felles utredning vedrørende fremtidige 
utbygging av videregående skole og Inderøy kulturhus hvor også Mints lokalitetsbehov naturlig 
vil inngå.

Bakgrunn

Inderøy kommune  har avtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune om lokalisering av MINT 
til Inderøy gjennom leie av lokaler.

I forbindelse med pågående utredningsarbeid skriver fylkesmusikksjefen til Namsos og Inderøy 
kommune:
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Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune skal legge frem en sak for Fylkestinget i mai 
2011 vedrørende profesjonell musikkformidling. Fylkesrådet har gitt følgende mandat for 
arbeidet:

”….å utvikle en strategi for fremtidig profesjonell musikkformidling i Nord-Trøndelag, herunder 
å vurdere videreføring av distriktsmusikerordningen.”

Det er nedsatt ei arbeidsgruppe under ledelse av fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen.

Denne henvendelsen gjelder siste del av mandatet, ”vurdere videreføring av 
distriktsmusikerordningen”.

For å ha et best mulig grunnlag for dette arbeidet, er vertskommunenes rolle og bidrag 
vesentlig. En tidligere rapport konkluderte med følgende vedrørende distriktsmusikerstillinger:

1. 100 % stillinger
2. Spillbare ensembler
3. Pedagogiske tjenester i stillingene

Det er avgjørende for fylkeskommunen at det etableres forutsigbarhet mht. antall stillinger og 
vertskommunenes andel av disse. 

Det er videre lagt til grunn et prinsipp som også er nedfelt i egen særavtale, at musikerstillinger 
skal ha inntil 40 % undervisning.

Vi har i dag 4 heltidsansatte i 100 % stillinger i tillegg til noen deltid- og engasjementstillinger ( 
som ikke omfattes av undervisningsportefølje)

Klaver  100 %                                  Namsos

Klaver  100 %                                  Inderøy

Trompet 100 %                               Inderøy

Trombone 100 %                           Inderøy

På denne bakgrunn ønsker vi en tilbakemelding fra vertskommunene Inderøy og Namsos på:

1. Ønsker kommunen å videreføre sin vertskommunestatus hvis ordningen videreføres ?
2. Er kommunen beredt til å inngå forutsigbare avtaler med hensyn til uttak av 

undervisningstjenester ?
3. Sannsynligheten for at kommunen vil utvide samarbeidet med fylkeskommunens 

distriktsmusikerordning ?
4. Andre forhold som kommunen ønsker å ta opp i videre drøftinger.

Det arbeides kontinuerlig i denne saken, og det tas sikte på å ferdigstille saken i løpet av 
mars/april. 

Med dette som bakgrunn ber vi om så rask tilbakemelding som mulig. 
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Vurdering

Administrasjonen har gitt en foreløpig tilbakemelding der vi stiller oss positiv til en videreføring 
av vår rolle som vertskommune og samtidig åpen for videreutvikling av samarbeid.

Vi har gjort oppmerksom på at forespørselen ville bli behandlet i formannskapet og at endelig 
uttalelse vi bli gitt i etterkant.

Inderøy  kommune er kjent med den pågående utredning om distriktsmusikerordningen.  Denne 
omfatter også organiserings – og lokaliseringsspørsmål.

Det må være riktig av Inderøy kommune og synliggjøre betydningen av Mints fortsatte 
lokalisering til Inderøy – i prinsippet uavhengig av fremtidig innhold og organisering.  

Det bør signaliseres på generelt grunnlag at Inderøy kommune er innstilt på og drøfte innholdet i 
vertskommunefunksjonen.

Konklusjon

Det vises til innstilling.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/296-1

Saksbehandler:

Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 12/11 08.03.2011

Formannskapet 19/11 09.03.2011

Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan 
og Lyngstad. 

Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

Vedlegg
1 Avtaler med Røra, Sandvollan og Lyngstad samf.hus

Bakgrunn

Komité Organisasjon fattet i sak 68/05 slikt vedtak:

Det nedsettes et utvalg for å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan, 
Sakshaug og Lyngstad  om bruk, leie, drift og vedlikehold. 
Utvalget består av:    Ordfører,  vara;Margareth Halle

                       Laila Roel, vara; Torbjørn Aasheim 
                                  Jostein Gjermstad, vara Anne Stornes

                        Leder er ordfører og Laila Roel nestleder.
Rådmannen er sekretær.
Utvalgets forslag til avtaler legges frem til ny politisk behandling senest i juni 2006.

Vedtaket er ikke fulgt opp.
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Begrunnelsen for å fremme saken i 2005 var at endringer i driftsforhold hadde medført til dels 
stor ubalanse mellom avtalenes innhold og praktisering. Blant annet hadde kommunen som en 
del av nedbemanning av vaktmesterkorpset, fjernet bruk av vaktmesterressurs på ettermiddag 
og kveld ved sine skoleanlegg, mens avtalene forpliktet kommunen til slike tjenester til 
samfunnshusene.

Uklart ansvarsforhold og roller ga utfordringer i forhold til brannsyn og pålegg om utbedringer.

Avtalene med de respektive samfunnshusene var innholdsmessig forskjelling, og medførte 
ulike kostnadsbilder for kommunen. 

Andre forhold.
Inderøy kommune er både kontraktspart og andelseier. I tillegg står kommunen formelt som 
eier av byggene på Sakshaug og Sandvollan.

Sandvollan samfunnshus: 200 andeler á 100 kroner 20.000 kroner
Inderøy samfunnshus 135 andeler á 300 kroner 40.500 kroner
Røra samfunnshus 70 andeler á 500 kroner 35.000 kroner
Lyngstad samfunnshus 350 andeler á 100 kroner 35.000 kroner

Avtalene er sydd over samme lest, samlokalisering med skolene, skolenes frie bruk 
kompenseres med ulike gjenytelser fra Inderøy kommune. Innholdsmessig er de forskjellige. 
Bl.a. har Røra skole egen gymsal, mens samfunnshusene på Lyngstad og Sandvollan brukes til 
kroppsøving.

Avtalen med Sandvollan er fra 1966. Vedlagte avtaleutkast fra 1996 er ikke underskrevet.

Vurdering

Samfunnshuset på Sakshaug holdes utenfor i denne omgang. Det er i gang en egen utredning 
om framtidig bruk av hele anlegget etter at kommunens administrasjon blir flyttet til nytt 
administrasjonsbygg. 

Etter rådmannens vurdering er det behov for harmonisering og forenkling. Det er særlig to 
forhold som det er behov for å gjennomgå på nytt:

- Forhold knyttet til investeringer, vedlikehold, garantier, driftstilskudd, disponering av 
inntekter m.m.

- Forhold knyttet til kommunale ytelser til drift (vaktmester, renhold, energi) og skolenes 
frie bruk av lokaler

Et tredje forhold er hvorvidt Inderøy kommune fortsatt skal stå som eier av bygget på 
Sandvollan. I avtaleutkastet fra 1996 er det forutsatt at samfunnshuset står som eier.

Konklusjon
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AVTALL

mellom

Røra samfunnshus A/L (andelslaget) og Inderøy kommune (kommunen) om
eierforhold, bruk og drift av Røra samfunnshus.

2. Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor.

Større vedlikehold, så som større takreperasjoner, utskifting av dører og
vindu o.1., besørges og påkostes av andelslaget. I tillegg skal andelslaget
delta i løpende vedlikeholdsarbeid med dugnadsarbeid og pengemidler så
langt som mulig.

3 1 (-;,1
2.5P.

1. Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Røra skole, og
bygd på egen tomt, Gnr. 172, Bnr. 12.

3. Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i
skoletiden. Kommunen betaler ikke leie for dette da dette er en kompensasjon
for kommunens underskuddsgaranti.

4. Det etableres felles vaktrnester for Røra skole og samfunnshuset, og
kommunen sørger for det løpende (daglige), alminnelige vedlikeholdet.
Vaktmesteren er administrativt underlagt eiendomsavdelingen, men styre for
A/L Røra samfunnshus har direkte instruksjonsmyndighet for arbeidet i
samfunnshusets lokaler.

5. For folke- og skolebibliotekets filial, betaler kommunen ordinær husleie. Leie
av biblioteklokaler betales etter en leiepris som pr. 15. januar 1991 er fastsatt
til kr. 140.000,-. Leien indeksreguleres annenhvert år med 60% av Statistisk
Sentralbyrås byggekostnadsindeks gr. A - eneboliger av tre. Basistall er 15
januar.

Utgiftene for samlet lønnsutgifter til vaktmestertjenesten og fyringsutgiftene
for skole og samfunnshus fordeles med grunnlag i kommunens regnskapstall
med 1/3 på Røra samfunnshus og 2/3 på Inderøy kommune. Disse utgiftene
motregnes i andelslagets krav på husleie fra kommunens leie av bibliotekrom
og differansen betales på nyåret.
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6. Kommunen dekker eventuelt regnskapsunderskudd for A/L Røra
samfunnshus på nåværende (dagens) lånegjeld, med å bevilge et årlig
driftstilskudd til andelslaget over kulturbudsjettet ved ordinær
budsjettbehandling på grunnlag av andelslagets driftsbudsjett og kommunens
forutsetninger i langtidsbudsjettet. Bevilget driftstilskudd betales i fire like
deler pr. 01.01, 01.04, 01.07 og 01.10. For meget eller for lite betalt tilskudd
reguleres i først etterfølgende årsbudsjett for kommunekassen. Hvis
lånegjelden skal økes må dette godkjennes av Inderøy kommunestyre.

7. Andelslaget skal føre regnskap for samfunnshuset. Revidert regnskap,
godkjent av generalforsamlingen, skal snarest mulig etter regnskapsårets slutt
sendes kommunens kulturkontor sammen med andelslaget budsjett for andre
året etter regnskapsåret.

8. Avtalen kan ikke sies opp av en av partene, men kan avløses av ny avtale.
Forslag til avtale behandles av partene på vanlig måte.

Inngåelse av denne avtalen innebærer at tidligere inngåtte avtaler, undertegnet
den 14.06.89 / 25.06.89 og den 16.09.92 / 06.10.92, oppheves.

Sakshaug den . .1996. Røra derr3e ./0 .1996.

(7,-;4414-6-1
Kommunen v/ordføreren Røra Samfunnshu A/L

Koik
q-(1) 41‹,
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Framlegg til:

1

SANDtioLLAki
Avtale om reisin o drift av Samfunnshus skole Sandvollan.

2, byggesteg av Sandvollan skole/samfunnshus skal byggjast av Inderoy
kommune og A/L Sandvollan samfunnshus i samarbeid med dette foremål
a

}
å skaffa Sandvollan skole gymnastikksal, ovingsrom og møterom

b å skaffa folket i soknet eit sentrum for samvær, lagsliv og kultur-
liv elles.

Bygget skal reisast på kommunen si tomt  4  

2,

Bygget skal setjast opp etter den endelog godkjende byggeplan utarbeidd
av arkitekt Arne Aursand, Namsos, som forutsett ein byggekostnad på
kr, 3?z, 0"
yggekostnaden skal delast  slik  mellom dei to partane:

Inderoy kommune / 545-ra kr. 1-949-re.GQ-, - 5-1,0 , -
A/ L Sandvollan samf.hus "e" -~ , -
Mogleg innsparing eller meirkostnad blir å dela mellom partane i samsvar
med delinga av byggekostnaden som nemnt ovafor,

3.
Kommunen sokjer fylkestilskot/statstilskot og samfunnshuset søkjer tippe-
midlar til dekning av sine andelar av byggekostnaden.
Så snart denne delen av finansieringa er i orden, blir det valt ein
byggekommite  på 4 medlemer, 2 valde av kommunen og 2 valde av samfunns-
huset,

4,

Kommunen blir eigar av bygget, men samfunnshuset skal ha rett til å
bruka og leiga ut huset i samsvar med sine vedtekter, når roma ikkje er i
bruk til ordinert skolebruk.
Skolen har også rett til  å  bruka huset til ovingar, mote og festar utan-
•,m vanleg skoletid, men da etter samråd med styret for samfunnshuset,
11 bruk av huset utanom vanleg skoletid må varslast i god tid slik at

det ikkje kjem 1 vegen for utleige som alt er bestemt.
Ved bruk og utleige av huset betaler samfunnshuset for driftsutgifter
som lys, varme, vedlikehald, reinhald, assuranse o.l. etter satsar som
kommunen og samfunnshuset til kvar tid blir samde om.

5.
Ved bruken av huset skal det ferast tilsyn med at det ikkje blir nytt
alkohol i huset og at politivedtektene og vedtektene for A/L Sandvollan
samfunnshus blir haldne,

6.

For alt reinhald i huset gjeld reinhaldsforesegnene for skolar,

7.
Evontuolle skador sem IwItte oppstå undor bruk ;tv husot, skal orstht:(:ast
"av doi som leigar huset. Dette gjeld likevel ikkje brannskade,

8.
For såmfunnshuset skal det vera eit styre på 5 me:llemer, 4 valde av
lottlaget og 1 va1,1 av skolestyret,
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9.
Både skolestyret og styret for samfunnshuset har rett til når som holst
å krevja sammøte mellom partane til drofting av saker av felles interesse
kva gjeld drifta og vÆikehaldet av huset.
Eventuelle tvistemål som ikkje kan løysast på slike sammøte, skal av-
gjerast ved voldgift. Voldgiftsnemnda skal vera samansett av 3 medlemer,
1 medlem vald av A/L Sandvollan samfunnshus, 1 medlem vald av Inderøy
formannskap og formannen vald av Sorenskrivaren i Inderøy,

10,

Blir føresetnaden for og/eller vilkåra i avtalen broton av samfunnshuset,
kan kommunen eller fylkesskolestyret seia opp avtalen med 1 -eitt- års
varsel, I dette høvet har kommunen rett til å løysa ut samfunnshuset på
på desse vilkår:
Kommunen betaler A/L Sandvollan samfunnshus det som lottlaget har
investert i form av kontantar og naturalia. Når det gjeld tippemidlar som
er sett inn i bygget, vert dette spørsmålet avgjort av Kyrkje- og Under-

, -risningsdepartementet, Dersom Avtalen blir sagt opp av fylkesskolostyret
Atan at kommunen loyser ut A/L Sandvollan samfunnshus, kan fylkestil-
skotet krovjast tilbake.
Endringar i vedtektene som ikkje blir godkjende av skoledirektøren og
fylkesskolestyret blir å rekna som brot på avtalen. I tilfelle oppløysing
av A/L Sandvollan samfunnshus har kommunen rett til å overta eigedomen
etter dei vilkår som er nemnde i dette punktet.
På den andre sida har samfunnshuset rett til å seia opp avtalen og
krevja seg løyst ut dersom skolen legg så stort beslag på huset at sam-
funnshuset sine interesser ikkje blir tilgodesett, eller føresetnadene
for og/eller vilkåra i avtalen blir brotne av den andre parten.
Blir det tvist om retten til å seia opp avtalen eller vilkåra for ut-
løysing, skal ei voldgiftsnemnd vald i samsvar med pkt, 9 i denne av-
talen dema i tvisten,
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AVTALE iJÏ Ic

mellom

Sandvollan samfunnshus (andelslaget) og Inderøy kommune (kommunen)
om eierforhold, bruk og drift av Sandvollan samfunnshus.

1. Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Sandvollan
skole, og bygd på egen tomt, Gnr. , Bnr. ><- .

2. Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset og samarbeid med
skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av
samfunnshuset.

3. Sandvollan skole og barnehage skal ha førsterett til bruk av lokalene i
sarnfunnshuset i skoletiden, samt til møter og andre arrangement på
kveldstid. Kommunen betaler ikke leie for dette, men utgiftene til vaktmester,
lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgift på Sandvollan
samfunnshus, betales av kommunen. Andelslaget sørger selv for de
resterende 25 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgiften.

4. Det etableres felles vaktmestertjeneste for Sandvollan skole / barnehage og
andelslaget. Andelslagets andel av vaktmesterstillingen på dagtid settes til 20
% av en helstilling. Kommunen sørger for det løpende (daglige), alminnelige
vedlikeholdet. Vaktmesteren er administrativt underlagt eiendomsavdelingen,
men styre for andelslaget har direkte instruksjonsmyndighet for arbeidet i
samfunnshusets lokaler.

Kommunen oppretter en 100 % turnusstilling på kvelds- og helgetid som vil
bli belastet kulturbudsjettet. Hovedområde blir Sakshaug- og Sandvollan
samfunnshus. Røra- og Lyngstad samfunnshus kan ra hjelp ved behov, hvis
det er praktisk mulig. Det er behovet til Sakshaug- og Sandvollan
samfunnshus som fastsetter fordelingen mellom disse to samfunnshusene og
fordelingen vil fremgå i kulturbudsjettet.

5. Større vedlikehold, så som større takreperasjoner, utskifting av dører og
vindu o.1., besørges og påkostes av andelslaget.

6. Kommunen dekker eventuelt regnskapsunderskudd for andelslaget på
grunnlag av lånegjeld etter opptak av nødvendig lån for å gjennomføre
byggetrinn II, begrenset til kr. 600.000,-, med midler fra kulturbudsjettet.
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Andelslaget skal dekke utgiftene til denne lånegjelden før eventuell ny
lånegjeld betjenes. For at kommunen skal dekke eventuelt underskudd på
grunnleg av øket lånegjeld ut over dette, må det godkjennes av Inderøy
kommunestyre.

7. Andelslaget skal føre regnskap for samfunnshuset. Revidert regnskap,
godkjent av generalforsamlingen, skal snarest mulig etter regnskapsårets slutt
sendes kommunens kulturkontor sammen med andelslaget budsjett for
påfølgende år.

8. Avtalen kan ikke sies opp av en av partene, men kan avløses av ny avtale.
Forslag til avtale behandles av partene på vanlig måte.

Sakshaug den . .1996. Sandvollan den . .1996

Kommunen v/ordføreren Sandvollan samfunnshus A/L
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AVTALE

mellom

A/L Lyngstad samfunnshus (andelslaget) og Inderøy kommune (kommunen)
om eierforhold, bruk og drift av Lyngstad samfunnshus.

1. Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er en del av anlegget
Lyngstad skole, men bygd på egen tomt, Gnr. 67, Bnr. 16.

2. Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset og samarbeider med
skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av
samfunnshuset.

3. Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i
. skoletiden, samt fritt til møter og andre arrangement som kommunen har på

kveldstid (ikke førsterett). Kommunen betaler ikke leie for dette, men
utgiftene til vaktrnester, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og
renovasjonsavgift på Lyngstad samfunnshus, betales av kommunen.
Samfunnshuset sørger selv for de resterende 25 % av vann-, avløps- og
renovasjonsavgift.

4. Arbeidsoppgavene til vaktmesteren er forvaltning, drift og vedlikehold av
bygningene. D.v.s. at vaktmesteren sørger for det løpende (daglige),
alminnelige vedlikeholdet, inklusiv renhold av samfunnshuset og
administrere utleie av samfunnshuset. Vaktmesteren er administrativt
underlagt eiendomsavdelingen, men styre for andelslaget har direkte
instruksjonsmyndighet for arbeidet i samfunnshusets lokaler.

Andelslaget's andel av vaktmesterstillingen kan fastsettes etter ett år med
denne nye vaktmesterordningen. Kommunen kan dekke inntil 200 timer p.r år
ved utleie i andelslagets regi med midler fra kulturbudsjettet.

5. Større vedlikehold, så som større takreperasjoner, utskifting av dører og
vindu o.1., besørges og påkostes av andelslaget. Andelslaget delta i
vedlikeholdsarbeid av bygg og anlegg med dugnadsarbeid og pengemidler så
langt som mulig.

6. Kommunen dekker eventuelt regnskapsunderskudd for andelslaget med
midler fra kulturbudsjettet. Hvis lånegjelden skal økes må dette gOdkjennes
av Inderøy kommunestyre.
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7. Andelslaget skal føre regnskap for samfunnshuset. Revidert regnskap,
godkjent av generalforsamlingen, skal snarest mulig etter regnskapsårets slutt
sendes kommunens kulturkontor sammen med andelslaget budsjett for
påfølgende år.

8. Avtalen kan ikke sies opp av en av partene, men kan avløses av ny avtale.
Forslag til avtale behandles av partene på vanlig måte.

Inngåelse av denne avtalen innebærer at tidligere inngått avtale, undertegnet
den 17.01.83 / 20.01.83, oppheves.

Sakshaug den .199 Kjerknesvågen den

c-X
Kommunen v/ordføreren Lyngstad Samfunnshus A/L
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1633-9

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 20/11 09.03.2011

Inderøyfestivalen – søknad om tilskudd

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune yter tilskudd til Inderøyfestivalen 2011 på kr 200.000.  

2. Inderøy kommune garanterer for et eventuelt underskudd på inntil kr. 250.000,-

3. Tilskuddet – og eventuelt garantibeløp - utbetales på grunnlag av revisorgodkjent regnskap. 
50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd.

4. Bevilgningene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningsreserve.

5. Det fortutsettes at Inderøyfestivalen blir organisert formelt i en lovregulert foretaksform 
og får en bred eierforankring i Inderøysamfunnet.

Vedlegg
1 Inderøyfestivalen - søknad om støtte
2 Forprosjekt - Inderøy
3 Inderøyfestivalen - innkalling til stiftelsesmøte (2)

Henvisning:
1 S Øynaparken AS på vegne av Inderøy Festival - søknad om støtte til 

forprosjekt
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Bakgrunn

”Inderøyfestivalen 2011”(under etablering) søker om støtte til Inderøyfestivalen 2011. 
Av et foreløpig utgiftsbudsjett på kr 1.175.000 er det et støttebehov på kr 675.000.
Det søkes om tilskudd fra ulike ordninger i Inderøy og Mosvik kommune.

Initiativtakerne har engasjert Per Kvistad Uddu som har utarbeidet forprosjekt for 
Inderøyfestivalen. Det er også invitert til stiftelsesmøte for Inderøyfestivalen 3. Mars.
Forprosjekt og invitasjon følger vedlagt sammen med søknad.

Det vises til tidligere behandling av søknad og til informasjon i formannskapet 2. Februar.
Formannskapet behandlet søknad fra Øynaparken A/S i møte November 2010 og fattet 
følgende vedtak:

Det gis et tilskudd over Formannskapets reserve for tilleggsbevilgninger med inntil kr. 80.000,- -
eller maksimum inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag - til Øynaparken A/S til utvikling av et 
forstudie/forprosjekt under arbeidstittelen ”Inderøy Festival – gyldne øyeblikk ”.

Det forutsettes etablert et bredt eierskap til en eventuell festival. Det vises for øvrig til 
forutsetninger gitt i kommunens brev av 07.11.2010, og referert i saksframlegget.

Forutsetningene det refereres til er tilbakemeldingen fra rådmannen til initiativtakerne i e-post 
av 7.11.2010 var som følger:

Det vises til henvendelse og tidligere møter.

Inderøy kommune stiller seg meget positiv til initiativet og er innstilt på og medvirke i det videre 
arbeide.

Kommunen vil ikke legge avgjørende føringer på innholdet i - og organiseringen av - en 
eventuell Inderøyfest/festival/Gyldne Opplevelser, men vi vil likevel tydeliggjøre:

 Det bør etableres et "prosjekteierskap" med bredest mulig forankring i Inderøy 
samfunnet. Prosjekteierskapet bør ligge til private/frivilligheten.

 Det er viktig at en Inderøyfest/festival søkes naturlig innpasset i et samlet tilbud av 
kulturarrangementer i kommunen og i vårt nærområde Innherred.

 Kommunens medvirkning begrenses til praktiske bidrag, kompetansebidrag og 
eventuelt delfinansiering av prosjektutvikling og gjennomføring.

Vurdering

Arbeidet med forprosjekt og etablering av Inderøyfestivalen er gjennomført i stort tempo. 
Dette er også nødvendig sett i lys av målsetting om festival i juni.
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I forprosjektet er det lagt opp til organisering som Samvirkeforetak. En slik organisering vil 
kunne gi en bred forankring i kommunene. Rådmannen finner det ikke naturlig at kommunen 
er andelseier men bidrar i form av tilskudd til arrangement.

Festivalen satser på et bredt program uten en klar profil. Profilen kan spisses med ulike temaer 
fra år til år. Kulturbygging knytt til kommunesammenslåing er et positivt temaelement i årets 
planer. Rådmannen tror dette vil være fornuftig med bakgrunn i å treffe et stort publikum. 
Kobling mot natur og kulturlandskap må være en viktig profil for festivalen. Det vil også viktig 
at flere organisasjoner og institusjoner blir koblet på etter hvert.

I kommunen har det vært et ønske om et løft på arrangementssida. Inderøyfestivalen vil kunne 
bli et viktig bidrag i så måte.

Fra Fylkeskommunen er det etterlyst et sterkere samarbeid mellom ulike festivaler i 
kommunen. I forbindelse med festivalstøtte for 2011 var det søknad fra fire festivaler i 
Inderøy; Soddjazz, Inderøysommer, Kortreistfestivalen og Kunst i festival. Rådmannen er enig i 
at samarbeid bør utvikles mellom disse aktørene og Inderøyfestivalen i den grad det er 
naturlig.

I forhold til de planlagte festivalene er kommunen inne med kr 50.000 til Soddjazzfestivalen, kr 
70.000 til Inderøysommer og kr 25.000 til Kortreistfestivalen. Kommunen har tidligere år 
bidratt med tilskudd og garantier til Straumspællet.
I forhold til Inderøy kulturhus gir kommunen et tilskudd på kr 492.000 i generell kulturpolitisk 
støtte.  

Det kunne åpenbart være aktuelt å henvise finansieringen til Inderøy 2020.  I denne 
sammenheng fremmes saken med forslag om  dekning over formannskapets post for 
tileggsbevilgning.  Dette er delvis teknisk begrunnet i behovet for en rask avklaring av rammer 
for kommunal medvirkning;  en eventuell finansiering over fond for Inderøy 2020 ville 
prosedyremessig måtte besluttes av fellesnemnda etter innstilling fra en styringsgruppe.

Konklusjon

Det vises til innstilling.
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Inderøyfestivalen
v/prosjektleder Per kvistad Uddu

Dato 23.02.11

Til Inderøy kommune

SØKNAD OM STØTTE TIL INDERØYFESTIVALEN 2011  

Vi viser til vedlagte forprosjekt, og søker herved støtte til gjennomføring av Inderøyfestivalen 
2011. Følgende fase er nå gjennomført:

Juli – oktober 2010      - Idéfase
November  - Bevilgning til forprosjekt fra Inderøy kommune
November - Etablering av prosjektledelse forprosjekt
November - Etablering av arbeidsgruppe
November – 15.februar - Nettverksarbeid, involvering, eierskap

- vurdering av organisasjonsform
- programutvikling

15.februar 2011  - Forprosjekt levert (vedlagt)

Stiftelsesmøte for Inderøyfestivalen vil bli avholdt torsdag 3.mars i Inderøy kulturhus. 
Festivalen vil sannsynligvis ble et samvirkeforetak, der vi inviterer til å tegne andeler til en 
rimelig pris, f.eks. kr. 1 000 pr andel. Stiftelsesdokumenter vil bli signert, vedtekter etablert 
og styre oppnevnt. Daglig ledelse vil bli etablert. Begge kommunene har signalisert at de vil 
kjøpe andeler.

Prosessen med å etablere et godt programinnhold er igang, og det blir nå viktig å etablere et 
godt økonomisk fundament.

Vi viser til vår orientering i formannskapsmøtet, og til flere samtaler med ordføreren.

Vi søker herved om økonomisk støtte fra flere av kommunens finansieringskilder, f.eks.

Næringsfondet i Inderøy kommune
Inderøy 2020
Kulturmidler fra Inderøy kommune

Det er en målsetting for festivalen å bidra til samfunnsutviklingen, og til å skape en felles 
plattform og identitet inn i den nye felleskommunen. Det er også en viktig målsetting å styrke 
kommuenns øvrige kulturliv.

Så sant det blir et godt økonomisk fundament vil festivalen bli gjennomført i pinsa 2011, dvs 
10.- 12.juni. Når det gjelder foreløpige planer for programinnhold viser vi til det vedlagte 
forprosjektet.
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Det er krevende å sette opp et foreløpig budsjett for det første året, men her er en forsiktig 
antydning, grovt satt opp:

A) Utgifter
Honorar artister kr. 550 000 (eksempel: DDE 230 000, TrondSol 50 000)
Reise artister m fl kr.   40 000
Overnatting artister m fl kr.   40 000

Arr tekniske utgifter
Scener kr.  50 000
Lyd og lys kr.  80 000

Markedsføring
Annonser
Plakater
Brosjyrer
Bannere kr. 50 000

Administrasjon og ledelse
Daglig leder
+ medhjelpere kr. 200 000
Frivillige
(klær, mat etc.) kr.  40 000

Leie av lokaler kr. 25 000

Uforutsette utgifter kr. 100 000
Stipulert sum utgifter kr. 1 175 000

B) Inntekter

Billettsalg, stipulert kr. 350 000
Barteravtaler kr. 100 000
Sponsoravtaler kr.   50 000
Støttebehov kr. 675 000
Stipulert sum inntekter kr. 1 175 000

I tillegg til Inderøy kommune søker vi Mosvik kommune, næringsfond og kulturmidler, samt 
utlyste midler i ”Nye Inderøy”, med søknadsfrist primo mars.

Mvh

Inderøyfestivalen
v/Per Kvistad Uddu
(tel 90 67 26 80)
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Forprosjekt –

”Inderøyfestivalen”

Dette dokumentet har følgende innhold:

1. Bakgrunn, idé og formål
2. Visjon og strategi
3. Organisasjonsform, eierskap og forankring
4. Innhold og programutvikling
5. Finansiering 
6. Fremdriftsplan for festivalen 2011

1. Bakgrunn, idé og formål

Kulturlivet i Inderøy hadde et stort oppsving på 1990-tallet, da kommunen bl.a. ble kåret til 
årets kulturkommune i Norge i 1996. Under kommunens ”Inderøy 2020-seminar” for kultur 
og næring i juni 2010 ble det klart at mange nå ønsker et nytt løft for kulturlivet og 
kommunen. En festival som etter hvert ruver i landskapet i fylket, som løfter kulturlivet og 
kan bli et lokomotiv for Inderøy og Mosvik  kan bli et viktig virkemiddel i en slik positiv 
utvikling og satsing.

Sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommune pr. 1.januar 2012 gir også spennende 
muligheter, men samtidig også utfordringer. Det blir viktig å starte en prosess for å skape en 
felles kultur, en felles ”kommunefølelse” og en felles identitet. Prosjektet ”Nye Inderøy” vil 
virke positivt her, og samtidig vil en ”felles festival” kunne riste alle Inderøyningene sammen, 
med de muligheter det gir. En felles dugnad og et felles løft er en god måte å skape samhold 
på, og et godt festivalarrangement vil kunne bidra i stor grad for å styrke fellesskapsfølelsen i 
”Nye Inderøy”.

Med arbeidstittelen ”Inderøyfestivalen” har vi nå startet en prosess med dette som mål. 
Tidspunktet for den første festivalen blir 10.-12.juni 2011, i pinsehelgen. Forhåpentligvis blir 
etter hvert denne helga selve ”Inderøyhelga”. Vi mener det er viktig å bygge på de 
prosjektene som allerede er igang rundt denne tiden. Det er f.eks. naturlig å søke samarbeid 
med bl.a. Den Gyldne Omvei, Straumens Dag, Nils Aas kunstverksted, Muustrøparken, lokale 
lag og foreninger samt mange arrangementer i Mosvik i tillegg til flere rundt om i Inderøy 
kommune.

2. Visjon og strategi

Visjonen er på sikt (mot 2020) å skape et fyrtårn i Nord-Trøndersk kulturliv med en god 
samarbeidsmodell, en stor dugnad, god lokal forankring og bredt eierskap i hele kommunen 
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og med noen spydspisser på konsertfronten. Det blir viktig med et tett samarbeid med 
næringsliv, reiseliv og idrett, slik at dette festivalprosjektet kan bety en positiv tilvekst til 
regional utvikling.

Målet for forprosjektet er å skape et bærekraftig festivalkonsept som gir Inderøyningene 
stolthet og identitet i framtida. Et mål for festivalen er å stimulere kommunens rike kulturliv, 
samt skape entusiasme, ny vilje til satsing og ny utvikling. Et annet viktig mål er å bidra til å 
skape en felles identitet og en felles arena for Mosvik og Inderøy inn i den nye 
felleskommunen.

Strategien er å invitere med flest mulig av de prosjektene som er igang i et bredt, godt 
forankret og folkelig festivalkonsept med høy kvalitet, samt å spisse og toppe det med noen 
såkalte høydare. Samarbeid og koordinering vil være suksessfaktorer her. På denne måten vil 
man skape et høyere trykk og sterkere grunner for tilreisende til å komme til Inderøy.  En slik 
modell vil også skape gode muligheter for en kostnadseffektiv måte å jobbe på, bl.a. med 
samarbeid rundt bl.a. markedsføring, infrastruktur, merkantile tjenester og logistikk.

Et alternativ kunne ha vært å skape en paraply for alle kulturaktivitetene på sommeren, som 
bl.a. Stordal på Sunnmøre har gjort. Dette vil nok også kunne gi en god effekt, men vi tror det 
er viktig å skape stort trykk og sterk festivalfølelse over et kortere tidsrom. Med noen fyrtårn 
på konsertsiden vil  festivalen også kunne trekke nytt publikum til bygda på kort og lang sikt.

Det vil også være naturlig og skrive samarbeids- eller intensjonsavtaler med de viktige 
arrangementer som ligger utenfor ”vår” festivalperiode.

Ringvirkningene av en slik bredt fundamentert festival vil også kunne skape en næringseffekt 
på noe lengre sikt. Erfaringene viser at store kulturprosjekter også kan medvirke til å løfte 
samfunnslivet i en kommune mer generelt hvis forankringen og utviklingen blir god.

3. Organisasjonsform, eierskap og forankring

Bakgrunn

Arbeidsgruppa har i interimperioden diskutert hvilken organisasjonsform som skal velges for 
Inderøyfestivalen. I den forbindelse er gruppa forelagt korte notater som presenterer særtrekk 
ved organisasjonsformene: Aksjeselskap, ansvarlig selskap, samvirkeforetak, stiftelse og 
forening.

Valg av organisasjonsform må være en konsekvens av virksomhetens formål og innhold. Når 
det gjelder Inderøy-festivalen er målet så langt formulert slik:

”Målet er på sikt (mot 2020) å skape et fyrtårn i Nord-Trøndersk kulturliv med en god 
samarbeidsmodell, en stor dugnad, god lokal forankring i hele kommunen og med noen 
spydspisser på konsertfronten. Det blir viktig med et tett samarbeid med næringsliv, reiseliv 
og idrett, slik at dette festivalprosjektet kan bety en positiv tilvekst til regional utvikling.

Målet er å skape et bærekraftig festivalkonsept som gir «Nye Inderøy» stolthet og identitet i 
framtida.”
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Slik dette er formulert er hovedhensikten med organisasjonen brukernytte for de som 
samhandler om å skape Inderøy-festivalen. Dette peker klart i retning av valg av SA 
(samvirkeforetak) som organisasjonsform. Hadde derimot hensikten med Inderøyfestivalen 
vært avkastning på innskutt kapital, ville aksjeselskapsformen vært å foretrekke.

Hva kjennetegner et SA?

Samvirkeforetak (SA) er en formell, lovregulert foretaksform på linje med aksjeselskap og 
ansvarlige selskap.  Primært har et SA som hovedformål å fremme medlemmenes  
økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av 
varer(tjenester) fra foretaket (alternativt som selgere av varer/tjenester til foretaket). SA’et 
kjennetegnes mao av at eiernes motiv er BRUK av foretakets virksomhet, ikke 
kapitalavkastning. Loven har imidlertid som minstevilkår at medlemmene mottar en ytelse fra 
foretaket som har en økonomisk verdi, det være seg varer, tjenester eller penger.

SA’et kjennetegnes videre av at eiere og brukere av virksomheten er  identiske, at det ikke er 
eksterne investorer (egenkapital bygges opp gjennom driften), og at andelene ikke er fritt 
omsettelige. Videre fattes beslutninger normalt ut fra prinsippet om ett medlem,- en stemme. 
Dette er uavhengig av antall andeler den enkelte medlem måtte ha. SA kjennetegnes også ved 
at det kan ha vekslende antall andelseiere og størrelse på andelskapital. I SA’et har deltagerne 
på lik linje med et AS, begrenset ansvar. Det vil si at de overfor foretakskreditorene kun 
svarer for verdien av innskutt andelskapital.

Ofte velger festivaler AS som organisasjonsform. Vi har imidlertid funnet noen eksempler på 
festivaler som er organisert som SA. En av disse er Tomatfestivalen på Finnøy i Rogaland. 
(se vedlegg).

Prosedyrer ved etablering av SA.

Prosessen starter formelt ved å avholde stiftelsesmøte.
Saklista for dette møtet må inneholde alle nødvendige punkter i samsvar med samvirkelovens 
krav til stiftelsesprosess, dvs. stiftelsesdokument, vedtekter og nødvendige vedlegg til dette. 
Det utarbeides stiftelsesdokument som alle stifterne daterer og signerer. 
Foretaket skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er 
underskrevet. Eventuell innskuddskapital skal være innbetalt før melding til 
Foretaksregisteret. Stiftelsen faller bort dersom melding skjer etter fristen. 

4. Innhold og programutvikling

Prosjektledelsen har allerede i forprosjektperioden knyttet kontakter med 
samarbeidsprosjekter, organisasjoner, agenter og artister. 

Festivalen satser på et bredt program, en folkefest godt forankret i kulturmiljøet, men samtidig 
med høy kvalitet både kunstnerisk og arrangementsmessig.

Mange festivaler av denne typen spisser profilen med temaer, og et aktuelt eksempel på tema 
dette første året kan være:
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Tema: ”Vi bygger nye Inderøy”. 

Her er noe av innholdet det jobbes med (noe er allerede landet mens mye er på idéplanet):

a) Konserter

a. DDE i Øynaparken 11.juni

b. TrondheimSolistene i Muustrøparken 11.juni

c. Gjermund Larsen på Strømnes, Husfrua og Muustrøparken

d. Einar Olav Larsen i Muustrøparken

e. Orgelmaraton i 5 kirker

f. Konsert m/musikk og bilder (samarbeid m/Orgelkomitéen)

g. Jazz night på Rødbrygga

h. Operakafé på Jægtvolden

i. Sie Gubba, Henning Kvitnes, Too Far Gone

j. Chand og Hans Bollandsås

k. Rockemaraton i Muustrøparken

l. Konsert ved åpning av Mølnmuren

m. Korpsgerilja

n. Konserter i Inderøy kulturhus, div. forslag

o. Korkonserter, bl.a. Kor 2000, Sakshaug Blandakor etc.

p. Annet

b) Idrett

a. "Mosvik-sendern opp", et løp på 5,6 km. Fredag 10.juni. 

b. Rulleskiløp i Straumen sentrum. Topp og bredde med både trønderske talenter, 

landslagsløpere. Mosvik og Inderøy IL samarbeider allerede om arrangement. 

Lørdag 11.juni

c. Strandvolleyball på Sundsanden,  lokal turnering, kanskje også i Mosvik. Flere 

dager 

d. Motocross på Utøya: ATV og motorsykler, åpning av ny bane.

e. Fotballkamp: Lokalderby 6.div. avd. 2 mellom Utøy-Mosvik, den er terminlagt 

til pinsehelga. Planer om at kampen går på kunstgressbanen ved 

Samfunnshuset, der det er flest folk. Musikkorps, invitasjon av Fotballkrets, 

avspark ved ordførere, showkamp først, straffesparkkonkuranse med kjentfolk. 

Mosvik hjemmekamp neste år. Rosenborg på besøk

f. Stafett Granavatnet rundt,  årlig tradisjon på pinseaften

g. Bowling i Mosvik på nytt anlegg

h. Puttball på Øynaparken med flere lag: lokale lag, lag fraTrondheim. Allerede i 

kontakt med Roar Strand, Rosenborg og Kattem

i. Annet

c) Marked

a. Straumens Dag blir kjernearrangement lørdag 11.juni

b. Boder, markedsunderholdning, konserter fra scenen i Muustrøparken, 

rulleskirenn med profilerte utøvere på landslagsnivå mm
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c. Den Gyldne Omvei med matlansering 

d. Hylladagen, eventuelt

e. Annet, marked i Mosvika ?

d) Andre arr

a. Festivalgudstjeneste i Sakshaug kirke, 12.juni kl. 11

b. Foredragsserie, bl.a. Gudleiv Forr, Per Egil Hegge, ”Gamle Straumen”

c. Festkveld i Inderøy kulturhus

d. Mulig næringskonferanse 10.juni , kanskje med næringsminister Trond Giske

e. Utstillinger (Åpning av sommerutstilling ved Nils Aas kunstverksted 11.juni)

f. Fiskekonkurranse i Mosvika

g. Martin Kvennavika prosjekt

h. Jekta Pauline

i. Annet

Programutvikling  2012

Eksempler:
Musikkorpsstevne – inntil 1000 deltagere
“Tour of Inderøy” – stort arr med bl.a. skilandslagene, rulleskirenn, sykling og løping.
Tour of Norway for kids: Gratis sykkelløp for barn (dialog med Sykkelforbundet)
Idrettskonferanse, med alt innen idrettslivet i Norge og utland
Sykkelritt for mosjonister og aktive 
Inderøyløpet 

Orientering, skyting, friidrett og håndball.

5. Finansiering 

Det blir viktig å etablere gode rammevilkår for festivalen. Det blir en stor festival med høye 
ambisjoner og gode utviklingsmuligheter når fundamentet er såvidt bredt og eierskapet såvidt 
godt forankret. Det blir en festival som kan bidra til å styrke det nye Inderøysamfunnet og 
være et godt og effektivt virkemiddel i regional utvikling mot 2040.

a) Offentlig finansiering

Etter hvert som innholdet klarlegges sendes søknader om offentlig støtte. Her er det naturlig 
og søke støtte fra bl.a.

- Inderøy kommune - kulturmidler
- Næringsfond Inderøy kommune
- Mosvik kommune
- Næringsfond Mosvik kommune
- Inderøy 2020
- Midler fra ”Nye Inderøy” 
- Andre offentlige midler
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For Inderøyfestivalen 2012 er det naturlig å forberede en større søknad til Nord-Trøndelag 
fylkeskommune. Her kan det være en idé og forankre søknaden i den unike 
kommunesammenslåingen, for å styrke samfunnsutviklingen i den nye kommunens første år.

b) Private midler

Vi har tatt kontakt med noen aktuelle sponsorer, og utformer nå et sponsordokument som tas 
med til møte med 3-5 aktører. Her er det nødvendig å ha en god beskrivelse av innholdet i 
festivalen før man tar en realitetsdrøfting med mulige samarbeidspartnere.

Vi er også igang med å etablere mulige barteravtaler, det er like viktig å få ned utgiftssiden 
for festivalen som å øke inntektssiden.

Når det gjelder billettsystem har vi hatt positive samtaler med Inderøy Kulturhus, som vil la 
oss bruke deres system.

Et konkret budsjett vil gradvis etableres når kontrakter er signert og avtalene er gjort, men det 
vil fremgå av dette dokumentet at festivalen allerede dette første året vil oppnå en relativt høy 
omsetning. 

c) Teoretisk eksempel på budsjett for en utekonsert:
a. Utgifter

i. Honorar artister 230000
ii. Lyd og lys   40000

iii. Scene   40000
iv. Overnatting                  13000     
v. Transport                      10000

vi. Markedsføring              15000
vii. Rider, catering    10000

viii. Annet                            20000
           Utgiftsramme   378000

b. Inntekter
i. Billettsalg 210000

ii. Ølsalg mm   40000
iii. Barteravtaler   40000
iv. Annet                          10000

               Estimat           300000

Dette er kun et eksempel på en skisse og et estimat.

d) Festivaladministrasjon

Det er et avgjørende suksesskriterium å etablere en god festivalledelse på stabssiden. 
Inderøyfestivalen må være profesjonelt drevet fra første stund, dette vil sikre en god start og 
legge et godt grunnlag for den fremtidige utviklingen. En daglig leder må på plass (se kapitlet 
om organisasjonsform ovenfor), og det må også inn 2-3 medhjelpere, i tillegg til de frivillige

6. Skisse til Fremdriftsplan for festivalen 2011
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Her er noen foreløpige, aktuelle punkter i en mulig fremdriftsplan (denne må selvfølgelig 
justeres etter hvert):

15/2 Levering av ”Forprosjekt” (dette dokument)
15/2 - Planlegging av programinnhold
15/2- Booking av arenaer
15/2- Nettverksmøter
17/2 Innkalling til stiftelsesmøte
17/2 Annonse i Inderøyningen om stiftelsesmøte
20/2 Foreløpig engasjement av daglig leder
20/2 Samarbeidsmøter med Røra, Sandvollan og Kjerknesvågen
22/2| Foreløpig engasjement av 2 – 3 medhjelpere
22/2 Utsending av sponsordokument til 5 potensielle hovedsponsorer
25/2 Utarbeiding av søknader om tilskudd fra offentlige instanser
Ca. 3/3 Stiftelsemøte, etablering av Inderøyfestivalen, etablering av styre
5/3 Innbetaling av andeler
5/3 Etablering av arbeidsguppe
10/3- Etablering av mulige samarbeids og intensjonsavtaler
15/3 Godkjenning fra Foretaksregistret
15/3 Engasjement av daglig leder
20/3 Start billettsalg – 2-3 store konserter
25/3 Engasjement av 2 – 3 medhjelpere
15/4- Planlegging av overnatting
15/4- Planlegging av transport
15/4- Planlegging av markedsføring
15/4- Planlegging av arrangementsteknikk (scener, lyd, lys etc.)
25/4 Samling av frivillige, etablering av grupper m/ledere
25/4 – 10/6 Detaljplanlegging 

Program
Finansiering
Produksjon
Kommunikasjon

10/6 Åpning
10-12/6 Den første Inderøyfestivalen
13/6 - Evaluering av den første festivalen
13/6 -    Planlegging av Inderøyfestivalen 2012, 2013 og 2014.

15.02.11  Per Kvistad Uddu
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Dato 18.februar 2011

Til aktuelle interessenter
(lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i Mosvik og Inderøy kommuner)

INVITASJON TIL STIFTELSESMØTE – INDERØYFESTIVALEN

Vi inviterer herved til stiftelsesmøte for Inderøyfestivalen torsdag 3.mars kl. 19.00 i Inderøy 
kulturhus.

En arbeidsgruppe har vært i gang et par måneder og en prosjektleder (undertegnede) med 
medhjelper (Trond Winge) har arbeidet med planlegging av festivalen sammen med 
arbeidsgruppa, med støtte av Inderøy kommune.

Bakgrunn

Kulturlivet i Inderøy hadde som kjent et stort oppsving på 1990-tallet, da kommunen bl.a. ble 
kåret til årets kulturkommune i Norge i 1996. Under kommunens ”Inderøy 2020-seminar” for 
kultur og næring i juni 2010 ble det klart at mange nå ønsker et nytt løft for kulturlivet og 
kommunen. En festival som etter hvert ruver i landskapet i fylket, som løfter kulturlivet og 
kan bli et lokomotiv for Inderøy og Mosvik  kan bli et viktig virkemiddel i en slik positiv 
utvikling og satsing.

Sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommune pr. 1.januar 2012 gir også spennende 
muligheter, men samtidig også utfordringer. Det blir viktig å starte en prosess for å skape en 
felles kultur, en felles ”kommunefølelse” og en felles identitet. Prosjektet ”Nye Inderøy” vil 
virke positivt her, og samtidig vil en ”felles festival” kunne riste alle Inderøyningene sammen, 
med de muligheter det gir. En felles dugnad og et felles løft er en god måte å skape samhold 
på, og et godt festivalarrangement vil kunne bidra i stor grad for å styrke fellesskapsfølelsen i 
”Nye Inderøy”.

Med arbeidstittelen ”Inderøyfestivalen” har vi nå startet en prosess med dette som mål. 
Tidspunktet for den første festivalen blir 10.-12.juni 2011, i pinsehelgen. Forhåpentligvis blir 
etter hvert denne helga selve ”Inderøyhelga”. Vi mener det er viktig å bygge på de 
prosjektene som allerede er igang rundt denne tiden. Det er f.eks. naturlig å søke samarbeid 
med bl.a. Den Gyldne Omvei, Straumens Dag, Nils Aas kunstverksted, Muustrøparken, lokale 
lag og foreninger samt mange arrangementer i Mosvik i tillegg til flere rundt om i Inderøy 
kommune.

Visjonen er på sikt (mot 2020) å skape et fyrtårn i Nord-Trøndersk kulturliv med en god 
samarbeidsmodell, en stor dugnad, god lokal forankring og bredt eierskap i hele kommunen 
og med noen spydspisser på konsertfronten. Det blir viktig med et tett samarbeid med 
næringsliv, reiseliv og idrett, slik at dette festivalprosjektet kan bety en positiv tilvekst til 
regional utvikling. Målet for forprosjektet er å skape et bærekraftig festivalkonsept som gir 
Inderøyningene stolthet og identitet i framtida. Et mål for festivalen er å stimulere 
kommunens rike kulturliv, samt skape entusiasme, ny vilje til satsing og ny utvikling. Et 
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annet viktig mål er å bidra til å skape en felles identitet og en felles arena for Mosvik og 
Inderøy inn i den nye felleskommunen.

Strategien er å invitere med flest mulig av de prosjektene som er igang i et bredt, godt 
forankret og folkelig festivalkonsept med høy kvalitet, samt å spisse og toppe det med noen 
såkalte høydare. Samarbeid og koordinering vil være suksessfaktorer her. På denne måten vil 
man skape et høyere trykk og sterkere grunner for tilreisende til å komme til Inderøy.  En slik 
modell vil også skape gode muligheter for en kostnadseffektiv måte å jobbe på, bl.a. med 
samarbeid rundt bl.a. markedsføring, infrastruktur, merkantile tjenester og logistikk.
Ringvirkningene av en slik bredt fundamentert festival vil også kunne skape en næringseffekt 
på noe lengre sikt. Erfaringene viser at store kulturprosjekter også kan medvirke til å løfte 
samfunnslivet i en kommune mer generelt hvis forankringen og utviklingen blir god.

Det vil bli gitt en orientering om forprosjektet på stiftelsesmøtet (sak 4) og det vil bli god 
anledning til å stille spørsmål her.

Organisasjonsform

Vi foreslår at Inderøyfestivalen organiseres som et Samvirkeforetak (se vedlagt vurdering av 
organisasjonsform). Vi inviterer herved alle til å tegne andeler, og vårt forslag er at 
andelsbeløpet holdes lavt, f.eks. kr. 1 000,- Alle vil stå fritt til å tegne det antall andeler de 
ønsker, og jo større sum for andelskapital, jo sterkere vil festivalen stå. Andelene vil tegnes på 
møtet. Både Inderøy kommune og Mosvik kommune har forøvrig signalisert at de vil kjøpe 
andeler i foretaket.

Vi ber samtidig om forslag på aktuelle styremedlemmer i tiden fram til møtet.

Forslag til sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av sakliste
4. Orientering om Inderøyfestivalen 
5. Orientering om valg av organisasjonsform, formål og vedtekter 
6. Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelse på andelskapital
7. Vedtak om stiftelse av foretaket
8. Vedtak om navn
9. Tegning av medlemskap
10. Fastsettelse av andelskapital
11. Fastsettelse av vedtekter for foretaket
12. Valg av leder 
13. Valg av … styremedlemmer og …varamedlemmer 
14. Valg av revisor
15. Godkjenning av stiftelsesdokument

Mvh
Per Kvistad Uddu
Prosjektleder for Forprosjekt - Inderøyfestivalen

Vedlegg: Vurdering av organisasjonsform v/Kirsten I.Værdal
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/311-1

Saksbehandler:

Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 21/11 09.03.2011

Inderøy kommunestyre

Navn på nytt administrasjonsbygg

Rådmannens forslag til vedtak

Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

Bakgrunn og vurdering

Nytt administrasjonsbygg for Inderøy kommune er under oppføring med beregnet 
ferdigstillelse 01.04.2011.  

I formannskapets møte den 25.08.10, under pkt. rådmannen orienterer, ble tatt opp 
spørsmålet om en midlertidig benevnelse på bygget. Dette var nødvendig for en søknad om 
tilskudd til kunstnerisk utsmykking.  Rådmannen fikk entydig signal om at Inderøy Rådhus 
kunne brukes som arbeidstittel.

Rådmannen legger nå saken fram til realitetsbehandling . Etter rådmannens skjønn er de mest 
nærliggende:

Inderøy Rådhus eller bare Rådhuset
Inderøy kommune
Kommunehuset
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Dette er alle høyst akseptable og dekkende navnevalg. Bemerk at bygget omfatter så vel 
administrasjons – som helsestøttetjenester, barnevern mv. Det er vanskelig å se for seg navn 
som yter rettferdighet til bredden av tjenester.

Rådmannen er i tvil om hva som er det mest formålstjenlige, samtidig som det på mange måter 
kun er et spørsmål om å gjøre et valg mellom gode alternativer. Det mest nøytrale vil nok være 
å bruke Inderøy kommune.  Bruk av ordet Rådhus gir en sterkere symbolsk markering. 

Konklusjon

Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus.
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PS 22/11 Temasak
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PS 23/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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