
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap Inderøy kommune august 2011. (Rapporten 

legges også fram for fellesnemnda som referatsak) 

 

 «Kulturcampusprosjektet». Fellesprosjekt kommune, kulturhus, fylkeskommune/videregående 

skole. 

Styringsgruppen (administrativt) har hatt møte og tilrår en forenklet mulighetsstudie for et noe 

utvidet prosjekt og hvor mulige felles lokaliteter videregående skole og ungdomsskole utredes før 

rammer og grunnlag for forprosjekteringen endelig fastlegges politisk hos de respektive 

samarbeidspartnere.  

Se vedlagte notat utarbeidet av eiendomssjef Rune Venås. Det presiseres at det er snakk om en siste 

vurdering av et mulighetsområde og som ikke bør/vil forsinke fremdrift med mål om igangsetting 

høsten 2012. Det er spesielt realfagselementet som er nytt i forhold til tidligere forventede 

innholdselementer. 

Rådmannen vil ta opp dette temaet spesielt under rådmannen orienterer og be om en politisk 

avklaring. Det har ikke vært mulig å fremme en særskildt sak.   

Steinkjer, 24.08.2011  
 
Styringsgruppe Inderøy vg skole  
 
I anledning organisering av prosess og deltakere Ny tids skole på Inderøy viser jeg til referat i siste 
styringsgruppemøte, av 17.08.2011. Der ble det besluttet å sette sammen gruppe for programmering 
i forhold til noen fellesområder for den videregående skolen, ungdomsskolen og kulturhuset på 
Inderøy.  
 
Dette for å gi et grunnlag for konseptbeskrivelse og videre prosess.  
 
Samtidig ble det gitt signaler om at undertegnede skulle lede denne prosessen.  
 
Fellesområder som er nevnt er:  
 
Realfag, scene/blackbox, kantine, bibliotek og idrett/hallflate. Hver gruppe bør ha 6 deltakere , fra 
skolene og kulturhuset, som i det store og hele er hentet fra praksisfeltet.  
 
Jeg ser for meg to samlinger på Jægtvolden Fjordhotell, 06.09. og 26.09. Gruppene må regne med å 
samles en gang i mellom disse datoene.  
 
Jeg ønsker at styringsgruppa tar kontakt med de respektive partene og at det velges medlemmer til 
gruppene.  
 
Mvh Nina Hoseth  
Assisterende eiendomsleder NTFK 

Lensmyra – Mulighetsstudie. Det inngås i disse dager kontrakt med Selberg Arkitekter A/S om 

gjennomføring av mulighetsstudien/forprosjektet. I løpet av oktober forventes å foreligge en faglig 

utredning om hva et utbyggingsprosjekt vil innebære av muligheter og kostnader og hvordan det 



mest effektivt kan gjennomføres. Hvorvidt studien vil grunnlag for en endelig beslutning om 

gjennomføring eller ikke , gjenstår å se. Det vil selvsagt være avhengig av hvor entydige konklusjoner 

som fremkommer. 

Vennaprosjektet– vegomlegging, energiforsyning og tilrettelegging av området ved Ungdomsskole 

kulturhus. På det tidspunkt dette skrives er kontrakter under ferdigforhandling. Det gjenstår å 

avklare hvilke forutsetninger som endelig skal legges til grunn for infrastruktur energiforsyning – med  

konsekvens for dimensjonering og utstrekking av rør for vannbåren varme. Rådmannen vil orientere 

særskildt i natur og formannskap – og be om en avklaring -  eventuelt en tileggsbevilgning - dersom 

det skulle være nødvendig. (var forutsatt som en mulighet i kommunestyrets vedtak 15.06 og 

formannskapet er gitt nødvendig fullmakt) 

Nytt forsøksprosjekt Ungdomsskole. En søknad om å etablere en ny pilot basert på vesentlige 

elementer i GAP- prosjektet er avvist av direktoratet. Ungdomsskolen er derfor tvunget til å tilpasse 

planer til «de» ordinære læreplaner, med den nyansering at rammeverket søkes utnyttet så langt 

som mulig for å ivareta intensjonene i Gap. Det vil bli gitt en særskildt orientering - primært i 

Hovedutvalg folk. 

Mot. Rådmannen fikk av hovedutvalg folk  fullmakt til å forhandle med Mot-organisasjonen i et 

forsøk på å videreføre Mot-prosjektet hovedsakelig innenfor gjeldende praksis. (primært 

ungdomsskolerettet) Det foreligger et brev fra Mot-organisasjonen som i praksis utelukker andre 

samarbeidsmodeller enn den «samfunnsbaserte». Rådmannen ser det ikke som hensiktsmessig å 

bruke mer ressurser på å prøve å finne løsninger med Mot-bevegelsen i denne omgang.  Rådmannen  

er dog opptatt av at Inderøy skal ha et like sterkt «mot-engasjement» de facto – selv om samarbeidet 

med MOT inntil videre legges på is.  Det vil bli orientert nærmere i møte. 

Henvendelser vedrørende kjøp av tomter. Straumen båtforening har henvendt seg til kommunen 

vedrørende mulig kjøp av noe areal ved båtforeningens område – Børgin. Brødrene Sundli A/S  har 

henvendt seg til kommunen vedrørende kjøp av et mindre tileggsareal grensende mot ny veg inn til 

Venna-området. (sørsida av vegen) Det foreligger også et par andre henvendelser vedrørende 

arealkjøp. Rådmannen vil orientere nærmere i formannskapet og eventuelt be om en 

forhandlingsfullmakter. 

Budsjettrevisjon/disponering av fond. I sak om budsjettrevisjon for kommunestyret i juni ble fra 

rådmannens side antydet en egen sak med forslag til disponering av noe fondsmidler til læremiddel 

og utstyrstiltak på oppvekstområdet og omsorgsområdet. Videre er det aktuelt å be om en 

tileggsbevilgning – fondsfinansiert – for å sikre finansiering av pågående vedlikeholdsarbeider. Det 

har ikke vært mulig å få fram en sak til fristen, men den arbeides med ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Det søkes etablert tilbud innenfor gitte rammer som ivaretar vesentlige el 

 

 

 

 

 


