
Foreløpig notat - Innspill til Regionalt utviklingsprogram (RUP 2012) 

 
 

Etter vedtak i Statsråd, 5. november 2010, skal Inderøy og Mosvik kommuner slås sammen til 
en kommune – Inderøy kommune, fra 1. januar 2012. 
Kommunene har kommet godt i gang med samarbeidet, og det meste av tjenestene er 
samkjørt fra 1. april. Det er derfor naturlig at de to kommunene kommer med felles innspill 
til ”RUPèn”. 
 
Inderøy 2020 
 
Innledningsvis en kort orientering om ”Inderøy 2020” 
Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstarta av Inderøy 
kommunestyre høsten 2009. 
Bakgrunnen for prosjektet er negativ utvikling i folketall, økning i antall eldre innbyggere og 
lav tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen. 
 
Styringsgruppa består av politikere og representanter fra næringslivet. Som følge av 
kommunesammenslåingsprosessen Inderøy – Mosvik, ble Mosvik kommune sommeren 2010 
invitert med i prosjektet.  
Inderøy 2020 skal være en gjennomgående mobilisering av hele Inderøysamfunnet 
(inkludert Mosvik) over en prosjektperiode på tre år. (2011-2014) 
 
Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematisk tiltak for økt bolyst 
og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv 
befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i 
Innherred fram til 2020. 
 
Prosjektet er nå godt i gang og flere delprosjekter er etablert. (Mulighetenes Landbruk2020, 
Breddemobilisering, Profilering og markedsføring, Straumen som kommunesenter, Nærings- 
og industriutvikling, Kulturløft Inderøy). 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt tilsagn om en støtte på kr. 750.000,- til ”Inderøy 
2020”. 
 
Bredbånd 
 
I ”RUPèn” blir det presisert at: ”En velutviklet infrastruktur er en av de viktigste 
forutsetningene for å utvikle næringsliv og bolyst”. I vår søknad til KRD om dekning av 
engangskostnader ved sammenslåing av Inderøy – Mosvik, ble det bl.a søkt om midler til 
utbygging av bredbånd fra Utøy skole til Mosvik sentrum. Dette ble ikke imøtekommet. 
1756 Inderøy ønsker å være en ledende bredbåndskommune, og vil legge til rette for 
fiberutbygging til alle offentlige institusjoner i den nye kommunen. Etter søknad til Nord-
Trøndelag fylkeskommune, er 1756 Inderøy gitt tilsagn om kr. 540.000 til utbygging av 
bredbånd på strekningen Utøy skole – Mosvik sentrum. Dette er bra, men i tillegg må en 
intensiver4e arbeidet med bredbåndutbygging til alle deler av den nye kommunen. 
 



 
Kommunale fond 
 
Inneværende år er Mosvik kommune tildelt kr. 790.000 og Inderøy kommune kr. 730.000 
som grunnbeløp til kommunale fond. Det er sendt en anmodning til Kommunal og 
Regionaldepartementet/Nord-Trøndelag fylkeskommune om en overgangsordning for 
tildeling av utviklingsmidler til regionalt næringsfond Invest i samsvar med prinsippet for 
overgangsordning for statlig rammetilskudd ved kommunesammenslåing. I klar tekst betyr 
dette at den nye kommunen i en overgangsfase, tildeles et grunnbeløp til næringsfond, som 
tilsvarer det beløp de to kommunene hadde fått hvis de skulle fortsatt som egne kommuner. 
 
Den gyldne omveg 
 
Videreutvikling av Den gyldne omveg må prioroteres i den nye kommunen. Den gyldne 
omveg omfatter mange bedrifter med høg kvalitet men med utviklingspotensiale innen 
småskala matproduksjon, turisme, husflid, kunst med mer. 
  
Reiseliv – samarbeid med Leksvik. Trondheimsfjorden. 
 
1756 Inderøy bør ha ambisjoner om å bli en enda tydeligere reiselivskommune, ikke minst på 
grunn av sitt unike kulturlandskap og beliggenhet.  
Mosvik og Leksvik hadde for noen år siden et felles prosjekt i forhold til Kammavegen som er 
den gamle ”sjøvegen” mellom Leksvik og Mosvik. Dette er et prosjekt som må revitaliseres. 
Gjerne kombinert med bruk av Trondheimsfjorden.  
 
Grønn omsorg 
 
Prosjekter knytta til Grønn omsorg/Inn på tunet i nært samarbeid mellom kommune, skoler, 
helse og gårdbrukere, bør spilles inn som et satsingsområde. Her bør en tenke kvalitet 
framfor kvantitet.   
 
Røra som knutepunkt og industriområde. 
 
Tydeliggjøring av Røra som knutepunkt mellom Inderøy og resten av Innherred og mellom 
Innherred og Fosen.  
Røra har et stort område regulert til industriformål, med betydelig utviklingsmulighet. 
Det har kommet innspill om at nabokommuner også kan være interessert i utfasing av 
bedrifter til Lensmyra. (Interkommunalt næringssamarbeid) 
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