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PARTNERSKAPSAVTALE OM "SENTRUMSUTVIKLING STRAUMEN"

Bakgrunn

Prosjektet Inderøy 2020 omfatter flere satsningsområder med fokus på hele Inderøysamfunnet.

Et av satsningsområdene er utvikling av kommunesenteret Straumen. Behovet for å samordne en
stedsutviklingsprosess forsterkes av utbygging av det nye bolig/handelsområdet på Ness.

En samordnet innsats forutsetter samarbeid mellom private og offentlige interessenter. I
partnerskapet inngår derfor naturlig Inderøy Næringsforening, grunneiere i det sentrale
sentrumsområdet, og andre interessenter som Velforening og tyngre private interesser for øvrig.

Formål

Den underliggende intensjon er å styrke Straumen som sentrumsområde/kommunesenter for
Inderøy kommune — som ledd i en samlet innsats for å styrke vår kommunes attraktivitet som sted
for å bo og etablere næring. Prosjektet skal understøtte Inderøy kommunes profil som en oppvekst
og kulturkommune og med en sterkere næringsprofil.

Hoedprosjektets innhold og tidsramme

Prosjektet omfatter en ideutviklings og  planfase i  2011/2012  og en  gjennomføringsfase 2012-2014.

Hovedprosjektet omfatter i prinsippet:

1. En prosess for mobilisering til utvikling av Straumen som kommunesenter, som attraksjon
for boende og besøkende og for næring.

2. Fysiske tiltak rettet mot utforming og utsmykking av de sentrale sentrumsområder,
torgområde(r), gateløp mv.

I prinsippet er hele sentrumsområdet gjenstand for utredningen og eventuelt tiltak, jfr. punkt 2.

Det vedlegges en oppdatert enkel fremdriftsplan.
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Det vedlegges en oversikt over det området som utredningen er omfattet av.

Avtalens tidsramme

Avtalen gjelder for gjennomføringsperioden — fastsatt til 31.12.2014

økonomisk ramme og bidrag - med skisse til fordeling på faser

Den økonomiske rammen/verdien for hovedprosjektet skisseres så langt til ca 8 mill, kroner og med
en foreløpig intensjon om finansielt bidrag slik:

- Næringslivet, organisasjoner, private: ca 10 %
- Inderøy kommune : ca 60 %
- Nord-Trøndelag fylkeskommune: (RUP mv) ca 30 %

Det forutsettes at interessentene utover finansiell medvirkning bidrar med kompetanse, deltakelse i
prosjekt/referansegrupper og deltakelse i fellessamlinger.

Så vel omfanget av prosjektet som fordelingsnøklene vil være gjenstand for nærmere avklaring
gjennom den videre prosess og årlige budsjett- og økonomiplaner.

Av en antatt ramme på 8 mill. kroner skisseres følgende fordeling på faser:

Inderøy kommune iverksetter og finansierer forprosjektet.

Organisering

Prosjektet organiseres som et delprosjekt under Inderøy 2020. Inntil videre utgjør styringsgruppen
for Inderøy 2020 styringsgruppen for delprosjektet. (forprosjektfasen)

Endelig styringsmodell avklares gjennom den videre utredningsprosessen/forprosjektet høsten 2011.

For vedlikehold og evaluering av partnerskapsavtalen avholdes årlig minst to møter med
interessentene/partnerne.

Prosjektleder er ansvarlig for møteinnkalling og sekretariat. Årlig utarbeides det detaljert regnskap,
oversikter over gjennomførte tiltak, innsats i programmet m.v.



Annet/diverse/begrensninger

Nord-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom RUP-midlene kunne bidra til investeringer i
opprustning/utsmykking av aksen torgområde Nessjordet og eksisterende sentrum i Straumen.

Videre vil fylkeskommunen kunne stille til disposisjon friluftsmidler til opparbeidelser av
stier/turveger langs sjøen.

Inderøy, dato  

Inderøy kommune Nord Trøndelag
fylkeskommune

Inderøy Næringsforening


