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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2010/1328-66
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndasarbeidsutvalg 36/11 31.08.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy 40/11 31.08.2011

Innspill til Regionaltutviklingsprogram2012

Prosjektledersforslagtil vedtak

ProsjekteneArenaSkarnsundbrua,industriområdeLensmyraogsentrumsutviklingStraumen
meldesinn somkonkreteinnspilltil Regionaltutviklingsprogram2012.

Vedlagtestatusrapportfra prosjektetInderøy2020om utviklingsmuligheterfor det nye
Inderøysamfunnet,oversendesfylkeskommunentil orientering.

Vedlegg
1 StatusInderøy2020- august2011

Bakgrunn
Regionaltutviklingsprogramfor Nord-Trøndelag(RUP)er et verktøyfor helhetlig
utviklingspolitikki Nord-Trøndelag,ogsamordnerstoredeleravdenregionalpolitiske
innsatseni fylket.

Programmetutgisårligoggir bådestrategiskeføringerog årligoversiktover
virkemiddelbruken.Regionaltutviklingsprogramutviklesi et bredt partnerskapbl.amed
kommunenefør det vedtasavfylkestingeti desemberhvert år.
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Fylkeskommunenhargjennomførtmøterundermedkommunenei Nord-Trøndelag.
Fylkeskommunenønskerskriftligetilbakemeldingerfra kommunene.

Fellesnemndautsattesakeni møtet i juni ogprosjektlederharetter dette arbeidetvideremed
et notat om statusog muligheterfor det «nye»Inderøysamfunnet.(vedlegg)

Vurdering
Breddemobiliseringvarstartenpåprosessenoghensiktenmedfolkemøtenevarå få fram
engasjementhosinnbyggernei InderøyogMosvik,samtidentifisereaktuelle
samfunnsutviklingstiltak.Innspillenefra folkemøtenevil dannegrunnlagetfor hvilkeplaner
somskalutarbeidesde nestefire årene(kommunalplanstrategi),ogutarbeidelseav
kommuneplan(samfunnsdelogarealdel).

Vedlagtenotat skisserer10 strategiskeområderfor utviklingavnyeInderøy.Detvil være
politikernesvalgvedbehandlingavplanstrategiogkommuneplanenssamfunnsdel,somvil gi
de nødvendigeprioriteringeravstrategiskeområdene.

Prosjektledervil imidlertid pekepåtre konkreteprosjektersominnspilltil RUP2012:

ArenaSkarnsundbrua
Detteer ett kombinertkunst– ogmarkedsføringsprosjektfor ny kommune(ogregionen)og
omfatter lys- oglyd-settingavSkarnsundbrua.Forprosjektetvil væreferdigi august2011,og
gjennomføringer avhengigavfinansieringfra flere aktørerherunderfylkeskommunen.
Lyssettingplanleggesferdigtil sammenslåingstidspunktet01.01.2012,menslyd-settingavbrua
har et lengretidsperspektiv.

IndustriområdeLensmyra
IndustriområdeLensmyrapåRøraharpotensialetil å bli et viktig regionaltnæringsområde
medgodekommunikasjonsmuligheter,nærhettil AkerpåVerdalogsommuligkontaktpunkt
for næringsaksenInnherred- Fosen.Enforstudieavmuligheterforventesferdigi løpetav
høsten2011.

SentrumsutviklingStraumen
Planprogramfor kommunedelplanStraumener godkjentogarbeidetmedplanener
oppstartet.Somgrunnlagfor planenutredesidentifiseringogrekrutteringavny aktivitet i
Straumentil erstatningfor denvirksomhetensomvil bli flyttet til nytt handelssentrumpå
Nessjordet.I tilleggskaldet planleggesutforming/utsmykkingavgater/plasseri Straumen
sentrumogpågangvegertil nytt handelssentrum.

Detre ovennevnteprosjektenevil etter prosjektledersmeningværeviktigei regional
sammenhengogbidra til å styrke Innherredogaksenmot Fosenbådei nærings- og
bosettingssammenheng.

Konklusjon
Detvisestil prosjektledersforslagtil vedtak.
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Notat, august2011

Inderøy2020.Statusaugust2011.

Innledning
”Inderøy2020” er et samfunnsutviklingsprosjektsomble vedtatt oppstartaavInderøy
kommunestyrehøsten2009.
Bakgrunnenfor prosjekteter negativutviklingi folketall,økningi antall eldre innbyggereog
lav tilbakeflyttingavungdommersomtar utdannelseutenomkommunen.

Styringsgruppabeståravpolitikereogrepresentanterfra næringslivet. Somfølgeav
kommunesammenslåingsprosessenInderøy– Mosvik,ble Mosvikkommunesommeren2010
invitert medi prosjektet.Styringsgruppafor Inderøy2020harpr januar2011følgende
medlemmer; OleTronstad(leder),HaraldNess,HanneDamås, JohnMartin Austad, Signar
BergerogTrineBergFines.

”Inderøy2020” er et fellesprosjektfor de to kommunene.Ettervedtaki begge
kommunestyrenehøsten2010er Fellesnemndafor kommunesammenslåingInderøy-Mosvik
politiskstyringsorganetfor prosjektet.
Styringsgruppaskalrapporteretil Fellesnemnda.
Nårnytt kommunestyrefor Inderøy1756er konstituert i oktober 2011,vil kommunestyret
bli styringsorganfor ”Inderøy2020”.

”Inderøy2020” skalværeen gjennomgåendemobiliseringavheleInderøysamfunnet
(inkludertMosvik)over enprosjektperiodepåtre år.Foreløpigsluttdato er satt til
01.01.2014.

LarsH.Dalinger prosjektansvarlig/prosjektlederfor Inderøy2020.
Deter etablerten administrativstyringsgruppebeståendeav:GunnarWinther,Kristin
Volden,ReidunHusethogLarsH.Daling.

Målsetting
Hovedmålsettingafor prosjekteter at ”Inderøy2020” gjennomsystematisktiltak for økt
bolystognæringsutvikling,skalbidra til veksti antallbedriftsetableringerogenpositiv
befolkningsutviklingi Inderøyminstpånivåmedgjennomsnitteti de øvrigekommunenei
Innherredfram til 2020.

I Intensjonsplan– kommunesammenslåingmellomInderøyogMosvikkommuner,er det lagt
stor vektpåsamfunnsutvikling, noesomunderstrekerhovedmålsettingafor ”Inderøy2020”.
Deneneavto hovedmålsettingeri intensjonsplanener etableringaven livskraftigog
attraktiv kommune i hjertet avInnherred.

Flereavdelmålenei intensjonsplanengir en nærmerepresisering:
� Etablereattraktivebolig- og fritidsområderi alledeleravkommunen.
� Sikregodeoppvekstvilkårgjennomutviklingavgodenærmiljøer.
� Styrkegrunnlagetfor enoffensivogsamordnanæringsutviklingoget rikt kulturliv

blant annetgjennomaktivt brukavnæringsfond.
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Desentraledelmålenesomskalbidratil å oppfyllehovedmåleti Inderøy2020er:
� Øktbolyst,bokraft,og tilflytning.
� Flere,varierteog lønnsommearbeidsplasser.
� Envarignyskapings- ogutviklingskultur

Økonomi
Inderøykommune– avsattefondsmidler2010 3,25mill
Inderøykommune– avsattefondsmidler2011 3,00mill
Inderøykommune– ekstrabevilgning2011 1,50mill
Inderøyformannskap– delprosjekt landbruk 0,35mill
Fylkesmannen– tilsagndelprosjektlandbruk 0,35mill
Nord-Trøndelagfylkeskommune– tilsagnhovedprosjekt 0,75mill

Totalt 9,20mill

Fellesnemndaharvedtatt følgenderetningslinjerfor disponeringavfond Inderøy2020:

� Fondetkandisponerestil utredningerogprosjekterinnenforrammenav
hovedsatsningsområdene.

� Fondetkandisponerestil delfinansieringavressursertil overordnetprosjektledelse
ogadministrasjon.

� Midlenekannormalt ikkebenyttestil investeringereller tilskuddtil investeringer.
� Midlenekanikkebenyttestil prosjektersomstøttesavlokaltNæringsfondeller

InvestNæringsfond.
� Detsettesen øvregrensefor bevilgningertil hovedfokusområderpå1 mill.kroner.

Delprosjekter
Styringsgruppaharoppretta følgendedelprosjekterunderInderøy2020:

� Breddemobilisering
� MulighetenesLandbruk2020
� Nærings- ogindustriutvikling
� Straumensomkommunesenter
� Kulturløft Inderøy
� Profilerig ogmarkedsføring

Breddemobilisereing

Prosjektetomfatter ideutviklingogprosessfor identifiseringogbearbeidingavaktuelle
samfunnsutviklingstiltakmedbakgrunni oppdatertevisjonerfor utviklingavInderøy-
samfunnet.
Tildelprosjektetgrendemobiliseringellerbreddemobilsering,somprosjektetble omdøpttil
underveisble konsulentfirmaetProneoASfra Verdal innleidsomprosess-styrer.
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Detble gjennomførtflere møtermellomadministrativstyringsgruppeogProneo,og Proneo
har ogsådeltatt i møter i styringsgruppa.
Ettervedtaki styringsgruppa07.10.10ble det gjennomførestre grendebasertemøterogett
fellesemøtefor hele1756Inderøy:

Onsdag9. februar. Sandvollansamfunnshus
Tirsdag15. februar. Rørasamfunnshus
Torsdag17.februar. Mosvikskole
Torsdag14.april Inderøykulturhus(Fellesmøte)
Allekvelder19.00– 22.00.

Egetmøte(2 timer) medalletiendeklassingervedInderøyungdomsskole,

Målsettingenvarat folkemøteneskulle gi en tydeligretningfor det viderearbeidetmed
Inderøy2020.Detteer helt nødvendig,for uten et folkeligengasjementer det ikkemulig å
drivesamfunnsutvikling.
Hensiktenmedfolkemøteneogmedbreddemobiliseringener å få fram kunnskapog
engasjementhosfolk i InderøyogMosvik.Dettesomgrunnlagfor utviklingavkommunal
planstrategi(overordnakommuneplan,kulturplan,næringsplan)samtkonkretiseringav
satsningenunderInderøy2020.

StyringsgruppaogProneoble enigeom at brukavframtidsbilder– eller såkaltescenarier–
kanværeen godmetodefor å få oppengasjementet i grendemøtene.Proneolagetderfor
tre ulikescenariersomskullevisehvordanInderøykanseut i 2040.I hvert enkeltscenarioer
det flere sentraleutfordringertil stede.Detteer utfordringersomdet finnesmerennén
løsningpå,ogdeltakernei møtenemåtte prioritere mellom utfordringene.Folkemøtene
skullederfor gi godemulighetertil å kommemedinnspillom hvilkenutviklingvi ønskerfor
nyeInderøyframover– oghvordanvi skalkommedit.

Detre scenarienevar:

� ”Midt i smørøyet”/ handlerom et Inderøysomet samkjørtlokalsamfunnsom
satserlangsiktiggjennomfokusi næringsutviklingsarbeidetog”samlingi bånn”,
der samarbeider en bærendeverdi.

� ”I bakevja”/ handlerom et Inderøysomsatserder de tradisjonelter sterke,
nemliginnenforlandbrukogkultur, ogsomivaretarsindesentralisertestruktur,
der identitet ogfellesskaper bærendeverdier.

� ”Eldrekommunen”/ handlerom et Inderøysomgjennomsinenaturressurserog
beliggenhetsatserpå tjenestetilbudtil eldreferierendevedhjelpavkapitalsterke
eksterneutbyggere.Sentraliseringogeldrebølgekarakteriserersamfunnetmed
individualismesomverdi.

Entok siktepåat heleInderøy-samfunnet(inklusivMosvik)skullemobiliseres.
Møter i grendeneharmyepositivt i seg. Utfordringeni slikemøtervil kunnebli at
grendefokusetvinneroverInderøyfokus.Gjennomgrundigplanleggingogbrukavscenarier,
håpetmanpåå unngåreint grendefokus.Dette lyktesrimeligbra.
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Deltakelse:
Ca120aktivedeltakerepåde tre folkemøtene.
Ca100tiendeklasseri egetmøte.
15 aktivepolitikere i egetformøtefør folkemøte.
Ca90deltakerepåavsluttendefolkemøtei Inderøykulturhus.

ResultatBreddemobilisering:

Alt av innspillfra folkemøtene(inkl.10.klasse) gjenfinnesi ”Muligheter ogtrusler i
scenariene– informasjonfra folkemøtene”.
Innspilleneer strukturert etter følgendefokustema:Kompetanse,ressurser,livskvalitetog
internasjonalorientering.Detvil værebehovfor allefire fokustemai framtidas
samfunnsutviklingi Inderøy.
Alle3 scenarierer bådesannsynligeogusannsynlige.Hensikten er å identifisereviktige
spørsmålom framtidafor Inderøygjennommuligemuligheterogtrusler.
Muligebehovfor strategierer beskreveti ”Frascenariotil strategi”.

Vegenvidere:

Tolkingogvalgavstrategierer et arbeidsompolitisk ledelseogadministrasjonselvmåta
ansvarfor å gjøre.Kommunenemåvelgestrategierogomsettestrategitil handling.
Næringsutviklingkreverhandling– praktiskutførelseavvisjonerogdrømmer.
Vi måholdefokuspåde to viktigstefaktorenefor å opprettholdeog økefolketallet,arbeid
ogbolig.Fåfram enhelhetlignæringsstrategifor Inderøy.

Dagensnæringsliv – videreutvikling

Videreutviklingaveksisterendenæringslivi kommunenmåhahøgprioritet.
SamarbeidetmellomInderøyNæringsforeningog kommunener godtmenkanutvilsomt
forbedres.Næringsforeningarepresentererca700arbeidsplasser.
Samhandlingpolitikk/privat næringslivharutviklingsmulighter.

Strategiskepunkt til oppfølging:

Med bakgrunni delprosjektbreddemobiliseringogspredteinnspillfra annethold forslås
følgendestrategiskepunkt til oppfølgingfor 1756Inderøy:

MulighetenesLandbruk2020

Styringsgruppeer etablert: SteinarKlev(leder),AstridAasen,ArveStenstad,LeneLeira,
SteinarViken,OleAnders Iversen,MaiaVardenær.
YngveSkaaraer ansattsomprosjektlederi 40%stillingogtiltrådte 1. mars1.3.2011.
Prosjektperiode2 år. (2011og2012).
KetilVerdaldeltar i møteneoger en aktivbidragsyter.
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Økonomiskrammefor delprosjektlandbruker kr 700.000,-. FMLAbidrar til finansieringa
medkr 350.000,-. Deter foreslåttat resterendemidlerdekkesgjennomfond avsatttil
Inderøy2020– satsing.

Delprosjektlandbrukskalbidra til å opprettholdeogøkedenverdiskapningsomlandbruketi
kommunen(lesInderøy1756)stårfor. Prosjektetønskerå senærmerepådet tradisjonelle
landbruketi nyeInderøyogharekrutteringsomhovedfokus.Prosjektetharogsåsommålå
utvikleeksisterendetilleggsnæringerognyenæringerknyttet til landbruketi kommunen.
Skoger enbetydeligressursi dennyekommunen.
Videre vil det væreet målå markedsføreInderøykommunesomenattraktiv
landbrukskommuneogbosettesegi.

Mål:
� Styrkerekrutteringentil landbruket– ta bedrevarepånyegårdbrukere.
� Synliggjørelandbruketsbetydningfor kommunenbådei forhold til økonomiog

produksjonavfellesgoderfor øvrig.
� Målrettet strategiarbeidfor utviklingavlandbruket,herunderå fremskaffeet bedre

tallgrunnlag/statistikksombasisfor strategiskebeslutninger.
� Bedresamhandlingmellomlandbruket, øvrignæringslivogkommunen.
� Opprettholdeogstyrkede ulikeproduksjonsmiljøene.
� Øktbosettingi grendene,herundertomteutviklingfor spredtbebyggelse.

Arbeidsmetodikk:
� Harekrutteringsomhovedfokus
� Stimuleretil veivalgfor videredrift.
� Fåkartlagt situasjonenfor landbruketbedre,om nødvendiggjennomanalyserhelt

nedpådet enkeltegårdsbruk.
� Sepåmuligheterfor oppfølgingavdemsomalleredehargjennomførtstørre

investeringer.
�

Gjennomførtetiltak:

� Landbruksmøte2. mars2011.
Sted: Kulturhuset.
250fremmøtte.Møtet ble arrangerti samarbeidmedNord-Trøndelagbondelagog
fungertesom”kick-off-møte” for prosjektet.Fokuspå landbruksmelding.Innledere
varAneHansdatterKismul(LMD),ArneL.Haugen(landbrukspolitisktalsmannAp),
NilsT.Bjørke(lederNorgesbondelag)ogTrineHasvangVaag(lederNord-Trøndelag
bondelag).

� Orienteringom prosjektetpåmeierifest2. april.SteinarKlevogLarsH.Daling.
� Inspirasjonsturfor melkeprodusenter,9. april.30deltakeremedomvisningog

tankeomvisningi FlatåsenogRøfloa.LunsjpåGulburet.Arild Vistvarguide.
� Grendemøter.

Ni grendemøteravviklai periodenmars-april.Totalt113personermøtte opp.
Sammendrager underutarbeidelseog leggesfram for styringsgruppa21.juni. På
genereltgrunnlagkanensiat det vargreiediskusjonerpåmøteneogat det kom
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fram enmengdemedkonkreteinnspilltil somtasmedi det viderearbeideti
prosjektet.

� Bachlor-oppgave.Hint-studentHeidiVerstader i ferd medå skriveenbachlor-
oppgave:
”Hvordaner rekrutteringentil landbruketi Inderøy/Mosvik,sammenholdtmed
andrekommuner”?

Nærings- og industriutvikling

Ett av seksdelprosjekti Inderøy2020.Utredningav Røraog Lensmyrasomframtidig
regionaltnæringsområdevil væreetsentraltprosjekt.HererSelbergArkitekterAS valgt til å
gjennomføreenforstudieinnenforenkostnadsrammepåkr. 130.000etteranbudsrundemed
forhandlinger.
Rørasomknutepunkti Innherred.
Tilretteleggingav mindrenæringsområderspredtrundt i kommunen børogsåhafokus.
InderøymåknyttenæringslivskontaktmedFosenogsærliggradmiljøet i Leksvik/Vanvikan.
Samhandlingmedinvestorer,gjernemedtilknytning til Inderøy.
Leggetil rettefor høgteknologibedrifter.IKT-bedrifter.
Kommunenbørbli medi trainee-ordningen.
Samhandlingmedkompetansemiljøer, Næringsselskap(Steinkjer),konsulentfirmaer
(Proneo),utdanningsinstitusjoner(HiNT, NTNU, FoU-miljøer.

Straumensomkommunesenter
StyrkingogsynliggjøringavStraumensomkommunesentrumi Inderøyer forankret i
kommuneplaneni ”gamle” Inderøy.I henholdtil intensjonsplanenfor
kommunesammenslåingsåskalkommunesenteretfor Inderøy1756leggestil det nye
kommunehusetpå Inderøy.(Inderøyrådhus).Vedtakom kommunesammenslåingvil derfor
ikkei særliggradvirkeinn påutviklingavStraumen.Fleresatsingerunderstøtterdette;
utbyggingavNessjordet,byggingavrådhusognytt lege- ogfysioterapisentermedtilhørende
fasiliteter.Flyttingavbetydeligehandelsfunksjonerfra Straumensentrumtil Nessgjørdet
nødvendigogidentifisereogrealiserenytt innholdi frigjorte lokaler.

Detvil bli lansertto under-prosjekter(delprosjekter):
� Enutredningfor identifiseringogrekrutteringavny aktivitet i Straumentil

erstatningfor denvirksomhetensomvil bli flyttet til nytt handelssentrumpå
Nessjordet.

� Planfor utformingogutsmykkingavgater/gangfra nedersti Straumenvia
Meieribakken,undergangriksveg,torg vednytt senterogvideretil båthavnaved
Børgin.

KommunedelplanStraumen,godkjenningavplanprogramer politiskbehandleti Inderøy
kommune

Kulturløft Inderøy
Intensjonsplanenfor kommunesammenslåingleggertil grunnat Inderøy1756skalværeen
kulturkommune.
Kulturplanfor ”gamle” Inderøy,revideringigangsatt– menblir avløstavnykulturplanfor
Inderøy 1756.Arbeidetstartet vår2011.Planarbeidetblir sentralt i Kulturløft Inderøy.
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Eksempelpåutfordringer:
� Integrerekulturlivet somendel avnæringsliveti et samfunnsutviklingsperspektiv.
� Kommunensomstøttespiller/tilretteleggervedutviklingogetableringav

kulturarbeidsplasser.
� Utviklingavkommunaleogandrekunst- ogkulturinstitusjoner.
� Vedlikeholdeogutvikleet allsidigprofesjoneltkunst- ogkulturmiljø.
� Tilbudtil allealdersgrupper.
� Arenaer
� Kultur/idrett/folkehelse
� Kultur/ungdom
� Kultursom en viktigdel avkommunensprofilering.

Flerestørrekultursatsingerer startet opp,andreer underplanleggingellergjennomført,
noeni regiavkommunesammenslåings-prosjektet,andrehar link til Inderøy2020eller til
beggeprosjektene.

Eksempelpåkunst- ogkulturtiltak somer gjennomførteller pågang:
� InderøyFest2011
� ArenaSkarnsundbrua.Etmarkeringsprosjektoget samtidskunstprosjekt.
� UtsmykningInderøyrådhus.Utendørs.
� Danseforestillingeri regiavDansi Nord-Trøndelag.
� Kultur- ogfrivillighet. Konferanse23.september2011.
� Markering31.12.11

Kulturcampus– samarbeidmellomkommunen,Inderøyvideregåendeskoleogkulturhuset.

Profileringogmarkedsføring
Underinfrastrukturellersomegensatsningdefinereset delprosjekt
”Inderøyprofil/markedsføringInderøy”.I vid forstandomfatter dette delprosjekteten
satsningpåmarkedsføringavInderøysamfunnetregionaltognasjonalt.
ProfileringavInderøyer gjennomkommunesammenslåingsprosessen,lagtpåpolitisknivå.
Valgavkommunevåpen,profileringogvalgavkommuneblomster politiskvedtatt.
Profileringogmarkedsføringbør til envissgradbli ivaretatt gjennomarbeidetmed
kulturplan.Detteer ikkenok.I løpetav2011mådet skisseresen planfor profileringav
Inderøy.

Reiseliv

Trondheimsfjorden (IndreTrondheimsfjord)haret potensialesomreiselivsarena.Kombinert
medcharterbussoganløpavcruisebåteri Trondheim.
StrekningSteinkjer– Kjerknesvågen– Framverran– Trongsundet– Vangshylla– Jækta
Mosvik, Leksvik,Vanvikan,Trondheim.
Muligheterfor fiske i Skarnsundetog”toppturer” til MosviksenderenogSkarnsundbrua.
Mangeserveringsmuligheterunderveis.
I tillegg til fiske kandykking,sjøsafariog brukav sjømatværeaktiviteterknyttatil
”sjçturisme”.Flyndreoppdretti Børgin.
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Jaktturismeogelgsafarikanutvikles.
Kammavegenerprosjektsom harligget i dvaleenperiode.
Kammavegenvar forutsattåskullebli enviktig brikke i forbindelsenmedfellessatsingpå
utvikling av Reiselivsnæringai LeksvikogMosvik.
I fellesformannskapsmøtemellomLeksvikogMosvik den04.01.2006ble detbesluttetat:
”veienmellomÅsbygdaog Bergbygdaskalværeendelav reiselivsprosjektetVanvikan-
Trongsundet,og atdetskulleutarbeidesplanfor viderearbeidmedprosjektet”.
Kostnadsrammevar påca3 mill.
Mat, kulturlandskap,overnatting(Fuglekassen),sykkelturisme.
Smakenav Inderøysomfestivalkonsept(prøvdut underStraumensdagog Trøndersk
Matfestivali år).
Nye turistkart/turistskiltfor hele1756Inderøy.
InnherredReiselivvil væreensentralsamarbeidspartner,

Bredbånd

I RegionaltUtviklingsProgram2011blir detpresisertat: ”Envelutvikletinfrastrukturer enav
deviktigsteforutsetningenefor å utviklenæringslivogbolyst”. I Fellesnemndassøknadtil
KRD om dekningav engangskostnadervedsammenslåingav Inderøy– Mosvik, ble detsøkt
om midler til utbyggingav bredbåndfra Utøy skoletil Mosvik sentrum.Detteble ikke
imøtekommet.
1756Inderøyønskeråværeenledendebredbåndskommune, ogvil leggetil rettefor
fiberutbygging til alle offentligeinstitusjoneri dennyekommunen.Ettersøknadtil Nord-
Trøndelagfylkeskommune,er1756Inderøygitt tilsagnom kr. 540.000til utbyggingav
bredbåndpåstrekningenUtøyskole– Mosvik sentrum.Detteer bra,meni tillegg måen
intensivere arbeidetmedbredbåndutbyggingtil alle grenderi dennyekommunen.Støttentil
”Fiber te Våja” ogdefçringersomble lagt dervil væreretningsgivende.

Samferdsel/ Gang- ogsykkelveg

Rørastasjonmåopprettholdes.1 time til byenvil åpnefor fleredagpendleretil Trondheimog
Stjørdal.
Godebussforbindelserog tilbringertransport(Taxi).
Inderøysentralti forhold til aksenØstersund– Trondheim– Steinkjerogbindeleddtil Fosen.
Framangehold innspill omgang- ogsykkelveg.Røra– Mosvik ogRøra– Sandvollan.
Strandpromenader.Ridestier.

Arealforvaltning

Behovfor arealerbådetil næringog boliger(inklusiv hytterog fritidsboliger)
Spredtboligbyggingi framtida.Småboligfelt. Det måbo folk i grendene.Prosjektknyttatil
grendeutvikling bçr vurderes.Skolenesom”nav”? Bygdebyerkanværenoeå tenkepå.
Straumenskalbli småby,ikke drabantby.
Sjåpåfritidsboligersomenressurs.
Fleksibilitet i forhold til 100-metersbeltemotsjøen.

Tavel i mot 25-åringersomvil flytte tilbakeeller flytte til Inderøy.
Arbeidsplasser,bolig, barnehage,skole,fritid, samferdsel.
Kommunaltungbobyggelag.
Muligheterfor litt storeboligtomter(Hest,hund,egenhage)
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Sommerjobbertil studenter.
I dagerdetsomregelto i enfamilie somskalhajobb.

Rekkefølgeplanarbeid:Planstrategi– kommuneplan(samfunnsdelog arealdel).

Stedsutvikling Mosvik sentrum medMosvik skoleog Mosvang

Intensjonsplan– kommunesammenslåingmellomInderøyogMosvik kommunerinneholder
ett delmålmedønskeom etpositivt fokuspåutvikling i Mosvik.

Det eksistererenstedsutviklingsplanfor Mosvik sentrum– ”Trivsel i sentrum”,fra januar
2008.
Planenerutarbeidetav Multiconsultpåoppdragfra Mosvik kommune.Målgruppenfor
arbeidetharværtfastboende,fritidsboligeiereog besøkende.
Planeneret godtutgangspunktfor utvikling av Mosvik sentrum.
Mosvangkulturhuser i daget AL. Områdetrundtogeruryddig.Enbørvurdereå
samleidrettsaktiviteterog friluftsaktivitetertil Mosvang-området.
GjøreMosvang-områdettil entydeligdelav skole-området.Skolenvil væregrunnpilareni
lokalsamfunnetogetviktig elementi utviklingaav bygda.

Andre sentralemomenter:

Avslutningsvisenkort presentasjonavandresentralemomenter:

� Energiog miljø

Alternativeenergikilder.Bioenergi.Småkraftverk.Vindkraft.
Utnyttingav energifra Straumenog Skarnsundet.

� Inderøyi et internasjonaltmarked

Alle trescenariosieråværei et internasjonaltmarked.(Inderøyi verden).
Byggepersonligerelasjoner,kommunikasjon,språk, gjensidigforståelseog
kulturbarrierer.
Deterkort vegtil næringslivmedinternasjonaltilknytning. (Aker, NorskeSkog,
Fosen).Deleravnæringsliveti Inderøyopereralleredei et internasjonaltmarked.

� Venneshamn
ReguleringsplanVenneshamnerutarbeidetog godkjent.
InitiativtakererFramverranVekst.Prosjektetomfatterblantannettiltak i områdetved
butikken,utvidelseavsmåbåthavna,boliger/fritidsboliger/rorbuerog servicebygg.
FramverranVekstharogsåandreideerknyttatil næringsvirksomhet ogaktivitet i
Framverran.

� PetterNorthug-senter

Deter fra flereholdkommetinnspill i forhold til å etablereet PetterNorthug-senter.
Statue,hotell,skisenter”på skogen”mellomLeksvik ogMosvik erblantinnspillene.
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RABE AS vedRagnarBergharfått et tilskuddpåkr. 50.000,- fra LeksvikogMosvik
Næringsfond,i forbindelsemedutarbeidelseav forretningsplanrundtNorthug.

� Inderøyning.
Detkanta tid åbli Inderøyning.Noenmenerdettar tregenerasjoner.
Sominnflytter skaldu føle velkommenpåInderøyfra førstedag.
I USA erdetdeintegrertesamfunnsomermestinnovative.
Mangeinnvandrereerhøgtutdanna.

� Skolekommune

Trekkefram Inderøysomenattraktivskolekommune.
Mangegodegrendeskoler.Ensværtbrau-skolemedsærpreg(GAP).
InderøyvgsogSund.

� Dugnadskommune

Inderøyer endugnadskommune.Bl.a gjennomFrivilligsentralenekandetteutvikles.
1756Inderøyfår etøkendeandeleldre.Mestøkningpåeldreunder80 år.Mangeav
dissevil kunneværeenressursfor frivilligheten.

� Inderøysomsjøkommune
Sjåpåmuligheterfor hvordankommunensstrandlinjekanutnyttes.

� Arbeidsplassersomer stedsuavhengige.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2010/1790-6
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndasarbeidsutvalg 37/11 31.08.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy 41/11 31.08.2011

Folkevalgtprogram2011- 2015

Prosjektledersforslagtil vedtak:

1756Inderøydeltar i folkevalgtprogram2011– 2015i regiavKSmedgrunnlagi det opplegget
somer beskreveti saken.

Vedlegg
1 FraKS:Folkevalgtprogrammet2011- 2015
2 AdministrativtilbakemeldingpåFolkevalgtprogrammet2011-2015

Bakgrunn
KShar i brevav28.juni2011invitert kommunenetil å delta i folkevalgtprogrammet2011–
2015,sevedlegg1.

Administrasjonenhar i samrådmedlederfellesnemndagitt en foreløpigtilbakemeldingpåat
dennyekommunenønskerå delta i folkevalgtprogrammetsamttilbakemeldtønskerpå
veiledere,sevedlegg2.

Sakenleggesfram for fellesnemndafor en endeligavklaring.
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Vurdering
Deter formålstjenligat nyefolkevalgtegiset tilbud om folkevalgtopplæringsåtidlig sommulig
etter konstituering.
Konstituerendemøtei kommunestyreter planlagttil 16.oktoberogmedlemmertil styrer,råd
ogutvalger planlagtvalgti kommunestyretsmøte17.november.

Det tilråsat det giset tilbud om opplæringoverto dageri uke47(21-25nov.)Videretilråsen
oppfølgingsdagpået seneretidspunktnårde nyefolkevalgtehar fått litt erfaringmedden
politiskehverdagen.Februar/marskanværeet aktuelt tidspunktfor en oppfølgingsdag.

Paralleltmedfolkevalgtprogrammetvil det spesieltetter høstensvalg– somfølgeav
kommunesammenslåingen– værenaturligågi utvidet informasjontil nyepolitikere.

Konklusjon

Detvisestil prosjektledersforslagtil vedtak.
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KOMMUNEEKTORENS INTERESSE-OGARBEIDSGIVERORGANISASJON
The NorwegianAssociationof Localand RegionalAuthorities

Til
Ordfører og rådmann.

FOLKEVALGTPROGRAMMET 2011 - 2015.

Til høsten er det igjen aktuelt å starte med folkevalgtopplæring.

M ,venn1igilsen

inar
Adt

Jak,Øbsen
Daglig der KS Nord-T ndelag

KS Nord —Trøndelag
Postboks 2566 TELEFON
7735 Steinkjer +4748156878

TELEFAX:

II

74 14 72 78

II
Steinkjer 28. juni 2011

KStilbyr ogsådenne gang, medlemskontingentfinansiert, en opplæringspakke og erfarne
veiledere.
Veilederne er : Gunn B.Gjerde og Maritta Ohrstrand fra Møre og Romsdal, Ivar Skeiog
Ingvild Kvernmo fra SørTrøndelag, Karin Sørauneog Ole Tronstad fra Nord Trøndelag.
For Fylkeskommunene har vi fylkesordfører Audun Tron, fylkesrådsleder Alf Daniel Moen
og tidligere fylkesordfører Arne Øren.

Vi vil prøve å tilfredsstille kommunenes ønsker om veileder, gjennomføring m.m. så langt
det er mulig. Fylkesgrensenevil ikke være noen hindring.

Opplæringspakken som tilbys går over 3 dager. 2 dager med obligatoriske tema og en
dag med fritt valgt tema. Hvilke tema som vektlegges m.m. avklares med veileder i
formøte med ordfører og rådmann.
Nærmere orientering om dette finnes på htt : www.ks.no Portaler Folkeval t ortalen

Etter påmelding vil den enkelte veileder ta kontakt med kommunen for avtale om
formøte. I dette formøtet avtales nærmere om gjennomføringen.

Medlemskontingenten dekker kostnadene med veilederne bortsett fra reise og
oppholdkostnadene som dekkes av den enkelte kommune.

Vennligst meld inn ønskeom deltagelse i programmet, eventuelle ønsker om veileder,
aktuelle tidspunkt for gjennomføring m.m. så snart som mulig til einar..akobsen ks.no

E-POST/INTERNETT
einariakobsenks.no
htto://www.ks.no
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Solb'ør Kirknes

Til:
Emne:

Mvh.
Inderøy kommune
Solhjørg Xirknes
sekretær

einar.jakobsen@ks.no
Folkevalgtprogrammet 2011-2015

IIII11111
050283

Melder med dette at Inderøy kommune ønsker å delta i Folkevalgtopplæringen høsten 2011.
Envil komme tilbake til tidspunkt for gjennomføringen etter at saken er framlagt til politisk diskusjon
i Fellesnemndasmøte 31.08.11.
Følgendeønskessom veileder:

1. Karin Søraune
2. Ivar Skei
3. Ingvild Kvernmo

IIII
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