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Henvisning
1. Sakbehandleti HovedutvalgNaturden28.11.11,HovedutvalgFolkden29.11.11og

Formannskapetden30.11.11,Utkasttil planstrategifor 2012- 2016ogplanprogram
for kommuneplanensarealdel.

2. Planogbygningslovenskapittel 10 - Planstrategi
3. Planogbygningsloven§§11-13og11-14.

Bakgrunn
Arbeidet medny planstrategifor nyeInderøyble startet opp i 2011.Utkasttil planstrategifor perioden
2012- 2016harvært påoffisiellhøringi seksuker.Formåletmedplanstrategiener at kommunenskal
viseutfordringerknyttet til samfunnsutviklingogarealbruk.I tilleggskalplanbehovetvurderesogdet
skalforetasen prioriteringavplanersomskalutarbeides/revideresinnenforkommunestyreperioden.

SidennyeInderøykommuneer etablert,skaldet utarbeidesny kommuneplan.Deter etter planog
bygningslovenmulighettil å slåsammenplanstrategienmedutarbeidingavplanprogramfor ny
kommuneplan.Planprogrammetfor kommuneplanenssamfunnsdeler sammenfallendemedkapittel 2-
5 i planstrategienogkapittel 6 er planprogramfor kommuneplanensarealdel.Nårdet gjelderkapittelet
om arealdelen, er det sett påhvaslagsutredningersombør gjøresi forhold til samfunnogmiljø.

Deter kommetinn fire høringsuttalelsertil planstrategien,alle fra statligeogregionale
sektormyndigheter.

Vurdering
Forå få enbred forankringavplanstrategien,er det påleggjf. Planogbygningsloven§ 10-1 om å
innhentesynspunktfra statligeogregionaleorgansamtnabokommuner.Detgir offentligemyndigheter
mulighettil å spilleinn sinebehovfor kommunalplanbehov innenforperioden.Dehar ikkeadgangtil å
fremmeinnsigelsemot forslagettil kommunalplanstrategi,mendet kanværeviktigå oppnåtilslutning
til denkommunaleplanstrategienfor å unngåproblemeri senereplanlegging.
Utkasttil planstrategier sendtpr. e-post til alleaktuellestatligeogregionaleorgansamtalle
nabokommunersomgrenserinntil nyeInderøy.I tillegghardet vært annonserti Trønderavisaogpå
kommunenshjemmeside.

Deter kommetinn fire uttalelser.

1. Norgesvassdragsogenergidirektorat(NVE)serpositivt påat Inderøykommuneskalrevidere
miljøplanensini løpet av2013, ogønskerenstørrediskusjonomkringkommunensinstrategi
for å tilpassesegde forventedeklimaendringene- spesieltmedtankepå fremtidige
nedbørsframskrivinger ogutfordringerknyttet bl.a.til kapasitetentil vannogavløpsanleggene.
NVEønskervidereenvurderingavbådeerosjonogskredfarei ROS-analysenfor nye
utbyggingsområderi arealdelen.
Temperaturøkningogmerenedbøri Trøndelager sett påsomenutfordring i planstrategien
underpunkt 5.3ogenvurderinghvaslagskonsekvenserdette har fremovervil værenaturligå
belyseunderutarbeidelsenavarealdelenbådegjennommålsettingerfor arealutnyttingogi
konsekvensanalysenefor deenkelteutbyggingsområdene.
Rådmannenv/enhet for kommunalteknikkharstartet opp meden temaplanfor vassforsyning
ogkloakkanleggder det bør fokuserespåklimaendringenebådei planensmålsettingerog
tiltaksplan.

2. Fylkesmanneni Nord-Trøndelag:



Landbruker positivetil høringsutkastetfor planstrategi.Nårdet gjelderforholdet til regionale
ognasjonalejordvern- ogkulturlandskapsinteresser,har fylkesmanneningenvesentlige
merknadertil planstrategien/-programmet.

Folkehelsevisertil § 5 i ny folkehelselovder kommunenskalhanødvendigoversiktover
helsetilstandeni befolkningensamtpositiveognegativefaktorersomkanvirkeinn på
befolkningenshelse. Kommunensinehelseutfordringerskalinngåsomgrunnlagfor
kommunensplanstrategi.Fylkesmannenkanikkeseat dette er synliggjorti Inderøys
planstrategi,menregnermeddet fremskaffesgjennomarbeidetmedfolkehelseplaneventuelt
brukessomet grunnlagfor kommunenssamfunnsdel.
Detvil værenaturligå fremskafferegistreringerogstatistikkover innbyggerneshelsetilstand
somet grunnlagfor utarbeidingavny folkehelseplan2013.

SamfunnssikkerhetmedROS-analyseer lovpålagtgjennomSivilbeskyttelselovensomtråddei
kraft 1.januar2011.Kommuneneer pålagtå haenoversiktoverhvaslagsuønskedehendelser
somkaninntreffe i kommunene.Dette gir grunnlaget for å utarbeideenberedskapsplansom
skalrevideresårlig.Fylkesmannensavnerenplanfor dette arbeideti planstrategien.
Fylkesmannenminnerogsåom lovpålagtROS-analysefor utbyggingsområdenei arealplanen.
Inderøykommuneharengjeldendeoverordnetberedskapsplanfra 2005medenhandlingsdel
somrevideresårlig. Detskalutarbeidesny planmedROS-analysei løpetav2012medårlig
revisjonavhandlingsdelen.Denneplanenleggesinn i planstrategienunderServiceogstøtte,
planrevisjon– temaplaner2012-2015medårligrevisjon.
Nårdet gjelderROS-analysefor utbyggingsareal, kandette gåinn i konsekvensanalyseneller
utarbeidesi et egetskjemamedROS-analyse.

Miljø skalgjenspeilesi de framtidigearealløsningerkommunenvelger. Detteer medtankepå
tap avbiologiskmangfold,klimatiltaki samordnetareal ogtransportplanleggingogbevaringav
strandsonen.Detvisestil naturmangfoldlovenogbrukavprinsippenei §§8-12.

Helseog omsorganbefaler kommunenå analyserebehovetfor tverrfagligkompetansei sine
omsorgstjenester.Detvisestil planstrategienspunkt4.1der kommunenalleredehar lagetny
helseogomsorgsplan.Denneplanener nettopp utarbeiddmedtankepåat to kommunerhar
slått segsammenogskalmøtenyelovkravogoppgaver.Planenhar mellomannet lagt vektpå
fremtidig kompetansekrav.

Fylkesmannenserpositivt påat kommunensetter i gangarbeidetmedny kommuneplan
alleredei 2012, ogmenerat planstrategiener et godt grunnlagfor det videreplanarbeideti
kommunen.

3. Nord-Trøndelagfylkeskommune:
FylkeskommunenvurdererInderøysitt utkasttil planstrategiogplanprogramsomet helhetlig
dokumentoggir honnørfor å benyttemuligheteni planogbygningsloventil å slåsammen
planprogramogplanstrategii et dokument.

Generelt.Fylkeskommunenvil likevelpekepåat temasomtilgjengelighet /universellutforming
bør tasinn i strategienogsomtemai planprogrammetfor arealdelen.
Nårdet gjeldertilgjengelighet,er det først ogfremst fysisktilrettelegginginnenfor
offentligeformålogutformingavbyggoganleggder enkanleggetil rette gjennom
konsekvensutredningerogbestemmelser/retningslinjeri kommuneplanensarealdelogsenere
detaljplaner.Detvil værenaturligå ta universellutforming/tilgjengelighetsomet temai
kommuneplanenssamfunnsdelder overordnamål ogstrategierblir utformet.
Fylkeskommunenønskerdagensregionaleretningslinjerinn i planprogrammetfor arealdelen.
I følgefylkeskommunensinregionaleplanstrategiarbeidesdet medenny regionalplanfor
arealbruksomforventesvedtatt i løpetav2012.Inderøykommuneønskerå leggedennye



arealmeldingatil grunni utformingavkommuneplanensarealdel.Detteer først ogfremstmed
basisi en forventningom merdifferensierteretningslinjerpåstrandsoneogdyrkamarkennde
nasjonaleretningslinjenesomliggeri dag.

Samferdsel.Fylkeskommunenønskerat planprogrammetfor arealdelenskalsinoeom
knutepunktetfor jernbanetrafikksamtbuss/bestillingstransport.Deminner ogsåom
konseptutvalgsutredningenfor E6ogjernbanepåstrekningenTrondheim- Steinkjer.
Samferdselvil væreennaturligdel avkommuneplanenssamfunnsdelmedtankepåfremtidige
mål for transportnettet. Indrøykommunehar i daggåendeprosesserfor å bedre
kollektivtilbudet.Nårdet gjelderarealbehovfor fremtidig jernbaneogE6,liggerdette innenfor
kommunedelplanRørasomikkevil bli revidert i denneperioden.KommunedelplanRørable sist
vedtatt i 2010, ogvil bli revidert pånytt når det er endeligfastsetthvilket alternativ innenfor
jernbane/E6somblir valgt.

Kulturminner.Fylkeskommunenimøteserutarbeidelseavny kulturplanogspesieltgjelderdet
temaenehistorieogregistrering.I dagmanglerMosvikregistreringavautomatiske
kulturminner, ogdet vil værehensiktsmessigå gjennomføreenhelhetligregistreringfor den
nyekommunen medtankepåå økeforutsigbarheteni plansakerogbedreforvaltningav
kulturminner.Fylkeskommunenhar i sinuttalelseikkeakseptertnoearealbruksomkanberøre
automatiskfredakulturminner, ogforbeholdersegretten til innsigelsetil planarsomkan
berøreautomatiskefredakulturminne.

4. Sametingetminnerom at ny planleggingslovskalsikrenaturgrunnlagetfor samiskekultur,
næringsutviklingogsamfunnsliv.Deter i uttalelsengitt engenerellorienteringom veiledere,
om samiskekulturminnerogdagensreinbeitedistrikt.I dager dendelensomliggerøstfor E6
påRørasamtheletidligereMosvikkommunedefinert somreinbeitedistrikt.Ut fra
reindriftskontoretsinekart overbrukteområder,er det i dagtre områderi Mosviksomblir
brukt til vinterbeiteområde.
Sametingetønskerat samiskekulturminnerblir tatt inn i planprogrammetfor
kommuneplanensarealdelunder temasomskalvurderesi konsekvensanalysen.Detteer tatt
medunderpunkt 6.4.1.undernatur- ogmiljøtemasomskalvurderes.
Sametingethar i tillegggenerellemerknadertil fritidsformål,der deønskerat ny hyttebygging
skalsamlesmestmuligfor å unngåbelastningpåsamiskkultur, næringsutøvelseog
samfunnsliv.Deanbefalerat Inderøykommunetar i brukSametingetsplanveilederi det videre
arbeidetplanarbeidetfor å ivaretasamiskeforhold.

Konklusjon

I innkomneuttalelsergisdet uttrykk for at utkastettil planstrategifor Inderøykommunevil væreet
godt grunnlagfor kommunensitt planarbeidinnenforkommunestyreperioden.Noen
sektormyndighetervisertil statligeretningslinjer ogpekerpå temasombørværemedi det videre
arbeidetinnenforprioriterte planer.Ønskefra sametinget om temasamiskekulturminner, er innarbeid
i planprogrammetfor kommuneplanensarealdel.RevideringavoverordnetberedskapsplanmedROS-
analyseogårligrevisjoner tatt inn i planstrategienunderpunkt 5.4.



1

1756INDERØY

PLANSTRATEGI2012- 2016

PLANPROGRAMFORKOMMUNEPLANENSSAMFUNNSDELOG
AREALDEL2012-2025.



2

Innhold
1. Planstrategi:.........................................................................................................................................4

1.1. Hvaer planstrategi.....................................................................................................................4

1.2. Dokumentetsitt innholdogplanprosessen...............................................................................4

2. Målsetting........................................................................................................................................5

2.1. Nasjonalemålsettingerogretningslinjer................................................................................5

2.2. Regionalplanstrategifor Nord-Trøndelag...............................................................................6

2.3. Kommunalemålogretningslinjer...........................................................................................7

3. Utviklingstrekkfor Inderøykommune............................................................................................7

3.1. Befolkningsutvikling................................................................................................................7

3.2. Bosettingsmønster....................................................................................................................8

3.3. Næringslivogsysselsetting.......................................................................................................8

4. Statusogutfordringer for virksomhetene2012-2016....................................................................9

4.1. Helseogsosial.........................................................................................................................9

4.2. Skoleogbarnehage...............................................................................................................10

4.3. Kultur.....................................................................................................................................11

4.4. Kommunalteknikk..................................................................................................................12

4.5. Næring ogplan......................................................................................................................12

5. Planbehovogforslagtil prioriteringeravplaner..........................................................................13

5.1. Samfunnsutvikling.....................................................................................................................13

5.2. Retningslinjerfor langsiktigarealbruk...................................................................................14

5.3. Klimaogmiljø........................................................................................................................15

5.4. Temaplaner/sektorplaner.................................................................................................... 16

5.5. Kommuneplanen,samfunnsdelogarealdel..........................................................................18

5.6. Reguleringsplaner.(Områdeplan/detaljplan).......................................................................18

5.7. Medvirkningi kommunaleplaner.........................................................................................19

5.8. Sammendragfor planstrategiogplanprogram.....................................................................19

Kapittel6: Planprogramfor kommuneplanensarealdel.......................................................................20

6.1. Bakgrunnog formålmedrevideringen.................................................................................20

6.2. Lovgrunnlaget........................................................................................................................21

6.2.1. Planogbygningsloven................................................................................................... 21

6.2.2. Forskriftom konsekvensutredning................................................................................21

6.3. Utbyggingsformålog tema.................................................................................................... 21

6.3.1. Bebyggelseoganleggetter PBL§ 11-7, pkt 1. ..............................................................21



3

6.3.2. Samferdselogtekniskinfrastrukturetter PBL§ 11-7, pkt 2. ........................................22

6.3.3. Grønnstrukturetter PBL§ 11-7, pkt 3...........................................................................22

6.3.4. Forsvaret- uaktuelt i nye1756Inderøyetter PBL§ 11-7, pkt 4. ................................... 22

6.3.5. Landbruks-, natur – ogfriluftsformål samtreindrift etter PBL§ 11-7, pkt 5. ...............22

6.3.6. Brukogvernavsjøogvassdragmedtilhørendestrandsoneetter PBL.§ 11-7, pkt 6.. 22

6.3.7. Hensynssoneretter PBL§ 11-8. ....................................................................................22

6.4. Aktuelletema i konsekvensvurderingen...............................................................................22

6.4.1. Følgendenatur ogmiljøtemasomskalvurderes:.........................................................23

6.4.2. Følgendesamfunnstemasom skalvurderesi planen:..................................................23

6.4.3. Alternativeformål ogområder......................................................................................23

6.5. Planprosess............................................................................................................................24

6.5.1. Organisering..................................................................................................................24

6.5.2. Medvirkning/planprosess..............................................................................................24

6.5.3. Framdriftsplan...............................................................................................................24



4

1. Planstrategi :

1.1. Hva er planstrategi.
Kommunal planstrategier et nytt verktøyi dennyeplanogbygningslovenskapittel 10. I § 10-1 heter
det:

«Kommunestyretskalminstengangi hvervalgperiode,ogsenestinnenett år etter konstituering,
utarbeideogvedtaen kommunalplanstrategi.Planstrategienbør omfatte endrøftingavkommunens
strategiskevalgknyttet til samfunnsutvikling,herunderlangsiktigarealbruk, miljøutfordringer,
sektorenesvirksomhetogenvurderingavkommunensplanbehovi valgperioden

Kommunenskali arbeidetmedkommunalplanstrategiinnhentesynspunkterfra statligeogregionale
organognabokommuner.Kommunenbørogsåleggeopp til bred medvirkningogallmenndebatt
somgrunnlagfor behandlingen.Forslagtil vedtaki kommunestyretskalgjøresoffentlig minst30
dagerfør kommunestyretsbehandling.

Vedbehandlingenskalkommunestyretta stillingtil om gjeldendekommuneplaneller deleravdenne
skalrevideres,eller om planenskalvidereføresuten endringer.Kommunestyretkanherunderta
stillingtil om det er behovfor å igangsettearbeidmednyearealplaneri valgperioden,eller om
gjeldendeplanerbør revidereseller oppheves.»

1.2. Dokumentet sitt innhold og planprosessen .

Formåletmeddenkommunaleplanstrategiener å sette fokuspådeplanoppgaverkommunenbør
starteoppeller videreførefor å leggetil rette for enpositivutviklingi kommunen.

Kommunalplanstrategier ikkeenplantype,menet hjelpemiddelfor kommunentil å fastleggedet
videreplanarbeidet.Selvemåleneogtiltakenefor å oppnåen godsamfunnsutviklingskalikkesettesi
planstrategienmenvedtasi kommuneplanenssamfunnsdel.

Kommunalplanstrategiskalomfatte kommunensstrategiskevalgknyttet til utviklingenav
kommunesamfunnetsom

� Redegjørelsefor utviklingstrekkogutfordringerknyttet til samfunnsutviklingogmiljø,

� Drøftingavhovedtrekkenei en langsiktigarealstrategifor å ivaretasamordning,utbyggingog
vernavområder.

� Vurderingavsektorenesplanbehov

� Vurderingavprioriterte planbehovogprioriteringavplanoppgavermedmellomannabehov
for revisjonavkommuneplanenssamfunnsdelogarealdel.

Forat det skalværebredforankringavplanstrategien,skaldet innhentessynspunktfra statligeog
regionaleorganer,nabokommunerogbefolkningensåprioriteringenei planstrategiener kjent når
kommunestyretskalfatte sitt vedtak.Deter ikkeanledningtil å fremmeinnsigelsemot
planstrategien,menet samarbeidkanløseaktuelleproblemstillingeri senereplanlegging.
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InderøykommunehargjennomprosjektetInderøy2020kjørt en medvirkningogallmenndebatt om
innspilltil fremtidig planleggingogtiltak. Deter viktigat ideerogtanker fra mobiliseringsprosjektet
blir innbakt i planstrategienogfremtidigesektorplaner.

Nårdet gjelderrettsligkravtil saksbehandlingenfor planstrategi,såskalforslagtil vedtaki
kommunestyretgjøresoffentlig minst30dagerfør kommunestyretsbehandling.Detanbefalesfra
miljøverndepartementetsinveilederfor kommunalplanstrategiat dersomenkommuneåpenbart
stårovenforenhovedrevisjonavkommuneplanen,bør det leggesraskvekt påbehandlingav
planstrategienogat dennekoblessammenmedplanprogrammetfor kommuneplanen.

Inderøykommuneleggeropp til fellesbehandlingavplanstrategienogplanprogrammet.Derformå
dokumentetfølgebehandlingsregleneetter planogbygningslovens§ 11-13der det heter at forslag
til planprogramskalleggesut påhøringmedfrist for uttalelsepå6 uker.Planprogrammetskal
deretter vedtasavkommunestyreteller til delegertmyndighet.

Inderøykommunevil behandleplanstrategiogplanprogrami det nyekommunestyretogsamtidig
somkommunestyretvedtarplanstrategien/planprogramvil det vedtaoppstartavkommuneplanens
samfunnsdelogarealdel.

2. Målsetting

2.1. Nasjonale målsettinger og retningslinjer.
Etterplanogbygningslovens§ 6-1 er det lagtopp til at Kongenhvert fjerde år skalutarbeideet
dokumentmednasjonaleforventningertil regionalogkommunalplanlegging.Detteskalfølgesopp
gjennomstatligdeltakelsei planleggingen.

Det førsteforventningsdokumenteter datert den24.06.11der det er pekt påhvaslagshensyn
fylkeskommuneneogkommunenebør leggevekt på i sinplanleggingfor å få gjennomførtnasjonal
politikk.

Forventningsbrevetleggervekt påfølgendetema:

� Klimaogenergimedmålå redusereklimautslippinnen2020ogkartleggerarealsomer
sårbarefor klimautslipp.

� Byogtettstedsutviklingmedreduseringavomdisponeringavdyrkbarmarkogøke
kollektivtransport.

� Samferdselog infrastruktursamordnesogmiljøvennligealternativerutvikles.
� Verdiskapingognæringsutviklingmedutviklingaveksisterendenæringsgrunnlag,samspill

mellombransjerogoffentlig tjenester. Det leggestil grunnenbredt verdiskapende
næringsutvikling.

� Natur,kulturmiljøoglandskapvedå leggenaturmangfoldettil grunni kartleggingogbruk av
arealeneogvurdererarealenei strandsoneni et langsiktigperspektiv.

� Helse,livskvalitetogoppvekstmiljømedtiltak for å møteeldrebølgenogøkefysiskaktivitet
for å forebyggelivsstilsykdommer.
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2.2. Regional planstrategi for Nord -Trøndelag.
Detskalutarbeidesen regionalplanstrategietter planogbygningslovens§ 7-1 der det skal
redegjøresfor viktigeregionaleutviklingstrekkogutfordringermedtemaogprioriteringav
planoppgavenei fylket.

Inderøykommuneharmottatt et utkasttil regionalplanstrategi.Utkasteter delt i 2 hoveddelermed
endel for hele Trøndelagogendel for Nord-Trøndelag.

Del1: Følgendetemaer prioritert nårdet gjelderfellesutfordringerogmuligheterfor hele
Trøndelag:

1. Klimasomutfordring ogmulighet– fellesregionaltransportplan,rulleringavklimaog
energiplaner.

2. Energi– produksjonoganvendelse.Enøktiltak ogalternativenergifølgesopp.
3. Forskningogutviklingfor verdiskapingi samfunns- ognæringslivmedutarbeidingavfelles

FoU-strategifor Trøndelagogknytte det til det regionalearbeidsmarkedet.
4. Brukavnaturressurseri et bærekraftigperspektiv medrulleringavstrategieri felles

landbruksmeldingogmarinstrategiplan.
5. Kommunikasjon– interneogeksterneforbindelsermedfellesregionaltransportplan.
6. Enregionoglokalsamfunnsomer attraktive for næringsutviklingogbosettingmed

utarbeidelse avstrategiskreiselivsplanogkulturnæringsplanogpåvirkningavungegjennom
yrkesorientering.

Del2: Følgendetemaer pekt ut nårdet gjeldersentraleutfordringerogmuligheteri Nord-Trøndelag:

1. Barnog ungesoppvekstsvilkårmedutarbeidelseavregionalplanmedvektpåhelsestatusog
oppvekstsvilkår.

2. Folkehelsemedutgangspunkti «Strategifor folkehelsearbeidi Nord- Trøndelag2011-2014»
der det lagesenhandlingsplanmedårligrullering.

3. Næringslivsomtar utgangspunkti befolkning,arbeidsmarkedogboligmarked.Prioritering
innenfornæringsområdeter gjennomdeårligeutviklingsprogrammeneRUPogi tillegg
utarbeideset StrategiskRegionaltUtviklingsprogramfor 4 år medårligehandlingsprogram.

4. Fornybarenergimedutfordring å avklarehvor store energiressursersomskalutnytteshvert
år oghvor denskalproduseres.

5. Sørsamisknæringslivogkultur medutarbeidingavet inngrepskartsomviser
totalbelastningenfor reindriften ogstyrkesamarbeidmellomInnovasjonNorgeog
Reindriftsforvaltningen i Verdiskapingsprogrammetfor reindrift.

6. Arealbrukvil haen regionalplanfor arealbrukmedregionalpolitiskeretningslinjerog
strategierfor arealbruk. Foreløpige temasomharpekt segut er lokaliseringavhandelog
tjenester,omdisponeringavdyrka jord, areal- ogtransportplanlegging,differensiert
forvaltningi strandsona,arealplanleggingi sjø,ivaretakelseavulikenaturtyper, reindrift,
kvikkleireproblematikk,vindkraftogutviklingavtematiskegeodata.
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2.3. Kommunale mål og retningslinjer.
TidligereMosvikogInderøykommunerer fra 1.1.2012slått sammentil dennyekommunenInderøy.
Dettegjørat det i kommunestyreperioden2012– 2015måutarbeideskommuneplanfor dennye
kommunen. Sidenkommunalplanstrategiikkeer enplan,såskalen ikke ta stillingtil målog
strategier.Dette arbeidetblir lagt til i kommuneplanenssamfunnsdelmeden sterkpolitisk
involveringi selveplanprosessen.

MosvikogInderøykommunestartet oppsamfunnsutviklingsprosjektetInderøy2020medbakgrunni
ennegativ utviklingi folketall, økningi antalleldreinnbyggereoglav tilbakeflyttingavungdommer
somtar utdannelseutenomkommune.Hovedmålsettingener å skapebolystogøkenæringsutvikling,
noesomogsåliggeri denintensjonsplanende to kommuneneutarbeiddevinteren2010.

I intensjonsplanener det satt opp to hovedmålfor kommunesammenslåingen:

1. Etablereen livskraftigogattraktiv kommunei hjertet avInnherred.
2. Sikreogvidereutviklekvalitet i tjenestenetil innbyggerne.

Videre er det satt opp en rekke meddelmålsom:

� Videreføredet bestei beggekommunerinn i dennyekommunen.

� Sikreendemokratiskstyringavdennyekommunen.

� Sikreat dennyekommuneninnfrir kravfra statligemyndighetergjennomet bredt faglig
miljø.

� Sikregrunnlagetfor kostnadseffektivetjenesterut fra tilgjengeligeøkonomiskeressurser.
� Etablereattraktive bolig- ogfritidsområderi alledeleravkommunen.

� Sikregodeoppvekstsvilkårgjennomutviklingavgodenærmiljø.

� Styrkegrunnlagetfor en offensivogsamordnanæringsutvikling oget rikt kulturliv blant
annetgjennomaktivbruk avnæringsfond.Kraftfondsmidlerskali enovergangsperiode
nyttes i Mosvik.

� Væreenutviklendeogattraktiv arbeidsplassfor deansatte.

Demålogretningslinjersomliggeri Intensjonsavtalensamtinnspillgjennommobiliseringsprosjektet
vinteren2010i Inderøy2020, vil væreet godt grunnlagfor demål ogretningslinjeri det videre
arbeidetmedkommuneplanenssamfunnsdel.

3. Utviklingstrekk for Inderøy kommune.

3.1. Befolkningsutvikling.
Folketallet i dennyekommunen ligger på i overkantav6700innbyggere.

Nedenforer det satt oppen tabellmedutviklingavbefolkningstalleti 1756Inderøyfrem til 2020.
Talleneer hentet fra SSBsin befolkningsframskriving.
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År 2011 2015 2020

0-19år 1826 1730 1647

20-66år 3940 3909 3814

67-79år 621 771 967

80-89år 275 253 266

90år ogeldre 54 61 63

Totalt 6716 6724 6757

Tabellenviserenklar tendenstil tilbakegangblant deyngrealdersgruppene,mensdeeldrevil voksei
årenefremover.I Inderøykommunevil denyngrealdersgruppenfra 0-19 reduseresfra 27,2 %i dag
til 24,4i 2020.Kommunenmåderfor i fremtidig planleggingta høydefor dekravoginvesteringer
«eldrebølgen»vil føre medseg.Detteblir nærmereomtalt i kap.4 medstatusogutfordringer i
virksomhetene.

3.2. Bosettingsmønster.
Inderøykommunebærerpregavet spredtbosettingsmønster.GamleInderøykommunehadde
tetteste befolkningi forhold til areal i Nord-Trøndelagder det bor folk overheleområdet.Destørste
ubeboddeområderfinnespåRøraeller mot Skarnsundet.Det finnsingenområdersomhar
definisjonenuberørtutmark.

Nårdet gjelderMosvik,er det først og fremstbeboelselangsfjorden. I noenområderstrekker
bebyggelsensegopp i høyden.Mosvikhar storeområdermedskog,menselvher er det vanskeligå
finne størreområdermeduberørteutmarksområderpågrunnavenaktivutbyggingavskogsveier
inn i utmarksområdene.

Selvom Inderøykommuneer pregetavspredtbosetting, er det noenområdersometter SSBsin
definisjonkankallestettsteder. Detteer områderder det bor minst200menneskerogavstanden
mellomhuseneskalnormalt ikkeoverstige50m.I dagharkommunenfølgendetettsteder,
SandvollanmedGangstadogSkjelvågen,Røra- HyllaområdetogheleStraumenområdet.

Nårdet gjelderskolestrukturen,har Mosvikenbarneskolefor heleområdet,mensInderøyhar en
sværtdesentralisertskolestrukturmedbarneskolerbådepåSandvollan,Kjerknesvågen,Utøy,
StraumenogRøra.I tillegger det en fellesungdomsskolefor helekommunenpåStraumen.

3.3. Næringsliv og sysselsetting.
BådetidligereMosvikog Inderøykommuneer i utgangspunktettypiskelandbrukskommunerogdet
er fremdelesflere somer sysselsatteinnenfor landbrukenn landsgjennomsnittet (ca.10%).
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Kommunenliggmidt i Innherredmedkort vei til arbeidsplasseri byeneogtettstedenei nærområdet.
Derforhardeleravkommuneni mangeår vært pregetavstor pendlingut avkommunen.

Bådeindustri,byggoganleggsdriftogvarehandeler storegrupper,mensværtmangejobber
innenforoffentlig sektorogdapekerhelsesegut som enstor gruppe.Herer arbeidsmarkedet
innenforbådeegenkommune,nabokommunerogsykehusetpåLevanger.

Nedenforer det sett oppSSBsintabell oversysselsattei Inderøykommuneper 4. kvartal2011.

Tallenei parenteser 1729Inderøyog1723Mosvik

1756INDERØY SYSSELSATTE:
Jordbruk,skogbrukogfiske 323(262+61)
Bergverksdriftogutvinning 41(37+4)
Industri 360(318+42)
Elektrisitet,vannog renovasjon 45(41+4)
Byggeoganleggsvirksomhet 313(277+36)
Varehandel,motorvognreparasjoner 385(350+35)
Transportog lagring 149(116+33)
Overnattingogserveringsvirksomhet 55(49+6)
Informasjonogkommunikasjon 42(38+4)
Finansieringogforsikring 37(32+5)
Teknisktjenesteyting,eiendomsdrift 118(111+7)
Forretningsmessigetjenesteyting 96(84+12)
Offentligadministrasjon,forsvar,sosialforsikring 225(205+20)
Undervisning 347(320+27)
Helseogsosialforsikring 699(592+107)
Personligtjenesteyting 108(104+4)
Uoppgitt 19(17+2)

SUM 3362(2953+ 409)

4. Status og utfordringer for virksomhetene 2012 -2016
Underdette kapittelet er det tatt meddeenhetenesomyter tjenesterogoppgaverdirekte til
befolkningen. Nårdet gjelderadministrativetjenesteri kommuneadministrasjonen,regnerendette
sominterneplanerogretningslinjersomikkehenvendersegdirekte til innbyggernei kommunenog
blir behandleti interne fora.

4.1. Helse og sosial.
Arbeidetmedhelseogomsorgmåta utgangspunkti samfunns- ogbefolkningsutviklingeninnen
kommuneni samtdenasjonaleføringenegjennomloverog forskrifter.Samhandlingsreformener
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fulgt opp medny helseogomsorgslov, ogny folkehelselovder nyeoppgaverogansvarblir overført
fra stat til kommunefor å imøtekommeenny pasientrolleoget «sømløst»behandlingsforløp.

Enhetener alleredei gangmedå møtedenyeoppgavenegjennomet utkasttil kommunedelplanfor
helseogomsorg2012- 2019.Planenskalvedtasi løpetav2011.Planener utarbeiddmedtankepåå
møtenyelovkravogoppgaversamtforbedringermedå slåsammento kommuner.I tilleggvisertall
fra SSBat det blir flere eldre i årenefremoversomskalfølgesopp:

Planenhar lagt vektpåfølgendeutfordringer:

1. Samhandlingmellomulikenivåinnenhelsesamtgi et helhetligpasientforløp.
2. Kompetansemedvekt pårekrutering,kvalitetogkunnskapfor å ivaretaoppgavene.
3. Forebygging/egenmestringinnenfor folkehelseoghelhetligbrukerforløp.
4. Effektivressursutnyttelsemedkravtil sikkerhetogkvalitetsforbedrendetiltak som

dokumentasjonogkommunikasjon.Detskalskapesnyearbeidsrutinerfor personellmed
godt arbeidsmiljøogrekrutering.

I tilleggharenhetenjobbet medbåderuspolitiskhandlingsplanogboligsosialhandlingsplanoghar
behovfor å utarbeideny folkehelseplan.

Ressursbehovvedutarbeidelseavny folkehelseplanogarbeidetmedigangsatte ogplanlagte
planprosesserhentesinnenegnerekker.

4.2. Skole og barnehage.
Nårdet gjelderbefolkningsutviklingeni årenefremover,visertallenefra SSBennedgangi deyngste
aldersgruppene.Dethar imidlertid værten innflytting avbarnefamiliersomutgjørca.15 flere elever
pr. år ennantatt. Antall førskolebarner svaktnedadgåendei dennyekommunen, ogsidendet er
overkapasitetpåbarnehageplasseri dag,regnerenmedat fremtidig behovfor barnehageplasserer
dekket.

I dennyeInderøykommunevil det være6 barneskolerogen ungdomsskole.Elevtalletkanvariere
noe, menviseren nedgangde sisteti årene.PåLyngstadhardet vært forholdsvisstabilt i sisteårene,
mensMosvikharhatt denstørstenedgangeni seneretid.

I daghar skoleogbarnehageutarbeideten egenkompetanseplan,menmangleren overordnet
strategiskplanfor å sikrekvalitetenoghasamletansvarfor skoleogbarnehage.

I tilleggvil det bli startet opp et 3-årigforbedringsprosjekti sambandmedkommunesammenslåingen
somomfatter skole,barnehage,helsestasjon,ppt, psykiatritjenesten,barnevernogkultur og
frivillighet.Det forventesat prosjektetskalresulterei enoverordnetoppvekstplan.
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Inderøykommuneskaletablereen familiesentralsomskalværemedå forbedrehensynettil faglig
samhandlingogkoordineringinnenforoppvekst.

Ressursbehovutover egneansatteer aktuelt medeksternkompetansei arbeidetmedny
oppvekstplanmenstrategiskeplanerfor barnehagerogskoleblir håndtert innenforegne
stillingsressurser.

4.3. Kultur
Kulturlivetogaktivitetener endel avdennasjonale,regionaleoglokalesamfunnsutviklingen.Dette
kanavhengeavgenerelleutviklingstendenserbådenårdet gjelderbefolkning,næringslivogtrender
innenkultur. Kulturarbeideter nedfelt i endel nasjonaleloverogstortingsmeldingersliksom
kulturlova,folkebiblioteklova,opplæringogkulturminne.I tillegger det føringerinnenforregional
planstrategiogdiversetemaplanersomkulturminnepolitikk,museum,kunst,kulturnæringogteater.

Utfordringenogformåletmedkulturarbeideter å leggetil rette et vidt spekteravkulturvirksomhet.
Tankener at alle innbyggernei kommunenskalfå et tilbud om å delta i kulturaktiviteterogoppleve
et mangfoldigkulturliv. Dettemedførerat kultursektorenharmangetemasomskalfølgesopp og
enhetener startet oppmedarbeidetfor å få til enegenkulturplansomskaltrekkeopp retningslinjer
ogprioriteringerinnenforde lovpålagteoppgavenemenogsåinnenformer privateogfrivilligeorgan.

Innenforfrivillighet skalensepåkommunensrolle i forhold til lagogorganisasjonerog
frivillighetssentralene.

Kulturinstitusjonermedbådekommunaleogprivate institusjonerder planenskalomhandle
profesjonellproduksjon,formidling,opplæringognæringsutvikling.

Kulturellearenaerog lokalitetermedtankepåbedreutnytting aveksisterendebygg.

Stedsutviklingder en skalsepånyskapingogbevaringmedtankepåestetikk,arkitektur og
utsmykning.

Historiemedregistrering,bevaringog formidlingavkulturminnersamtorganiseringogdrift av
museum.

I tillegger enhetenpålagtå lageendelplaner/handlingsplaneri sambandmeddrift og
tilskuddsforvaltning.Endringeri offentligeretningslinjerogøkonomiskerammergir enheten
utfordringerogmedførerutarbeidelseavdelplanerinnenforsinkulturvirksomhet.Mindre delplaner
kanogsåværeendel avhandlingsplaneni selvekulturplanensomer underutarbeidelse.

Ressursbehovi planperiodenmedkulturplanenregnesfra egneansattemedfrikjøp aven50%
stillingtil utarbeidingavkulturplanen.
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4.4. Kommunal teknikk.
Enheten haransvarfor kommunaleiendom.Dettegjeldervann,vegogkloakksamtkommunalebygg
ogoffentligefriområder.KommunesammenslåingavMosvikogInderøykommunevil medføre
utarbeidelseavfellesregelverkoggebyrerinnenforvannogavløp.I tillegger det mangekommunale
vegersomhar manglerogharopprustningsbehov.

Nårdet gjelderkommunalebygg,er det et målå redusereenergibrukenogbedremiljøforholda.Det
vil ogsåkommebehovfor kommunaleboligerogrombehovinnenforenkeltegrupper,ikkeminst
medeneldrebefolkningmedomsorgsbehov.

I tilleggharkommunenenutfordring i etterbrukenavIndrøysamfunnshusogMosvikkommunehus.

EnhetKommunalteknikkharstartet opp medenutredning/status for enny kommunalvegplan.
Planenharutarbeiddforslagpåtiltak oger påregnetå bli vedtatt i 2012. Tiltaksdelenbør inn i en
handlingsplanmedprioriteringogfinansieringsmuligheter.

Detsammegjeldertemaplanfor vassforsyningogkloakkanleggder en statusdelogforslagtil tiltak er
utarbeidd.Hermådet ogsålagesen handlingsdelsominneholderprioritering i forhold finansiering
somøkonomiplanoggrunnlagfor fremtidigegebyr.

Nårdet gjelderkommunalebygg,er det gjort endelutredningfor enkeltbyggi kommunen.Detbør
vurdereså utarbeideenhelhetligtemaplanfor kommunalebygg,der fremtidigebygg,vedlikeholdog
etterbruk blir avklart.Enhandlingsdeli planenbøromfatte deuliketiltakenemedprioritering i
forhold til økonomiplanen.

Ressursbehovi planperiodenvil avhengebådeavøkonomimedbevilgningerogtilskuddogbehovfor
enkeltgrupperi befolkningen.Nårdet gjelderutarbeidelseavplaner,vil det væreet utstrakt behov
for konsulenttjenesterutoveregneansatte.Enregnermedat konsulenttjenesterinnenforvann,veg
ogkloakkvil bli ca.kr. 150.000.- Vedutarbeidelseavtemaplanfor kommunalebygg,vil
konsulenttjenestenavhengeavomfangoginnholdpåplanarbeidet.

4.5. Næring og plan.
Enhetenharhovedansvarinnennæringsutviklingogarealforvaltning.Arbeidetskalbidratil å øke
bolystognæringsutviklingi kommunen, ogsamtidigforvaltearealenei kommunenmedtankepå
miljø ogsamfunn.I samfunnsutviklingsprosjektetInderøy2020er det et hovedmålå økeantall
bedriftsetableringeroghaen befolkningsutviklingminstpåsammenivåsomdeøvrigekommunenei
Innherredfrem til 2020.

Denasjonaleogregionaleretningslinjenehar innvirkningpåbådenæringsutviklingoginnenfor
arealplanlegging. I tillegger det sværtmangeloverog forskrifter somskalhåndteresinnenforhvert
fagområde.Detviktigsteer planogbygningsloven,matrikkelloven, jordlov,konsesjonslov,
kulturminnelovenognaturmangfoldloven.I tilleggvil denårligejordbruksavtalenleggestore føringer
påmyeavforvaltningsarbeidetinnenfor fagområdetlandbruk.

Forå innfri de politiskeføringenetil enhvertid samthovedmålsettingeni prosjektetInderøy2020,er
det knyttet storeutfordringer til:
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Arealforvaltningmedlangstrandsone,myedyrkaarealinnenforsentrumsområdeneogtilgjengelig
byggeområder/næringsarealnærutbygdinfrastruktur.

Næringsutviklingmedå væreenattraktiv og innovativnæringskommune.Dettegjelderbåde
innenfortradisjonelle næringer somjord- ogskogbruk,menogsåutviklingavnyenæringsområder.

Miljøutfordringer innenfornaturforvaltningogfriluftsliv, forurensingogklimaspørsmålder
samfunnssikkerhetvil få et størreomfangi årenefremover.

Med bakgrunni de fagligeutfordringeneogmeddennyekommunen1756Inderøy,mådet arbeides
ut enny overordnakommuneplanmedbådesamfunnsdelogarealplan.I tillegger det vedtatt at det
skalutarbeidesen ny næringsplansomogsåomfatter landbruk.

Når det gjelderandretemaplaner,er revideringavmiljøplaneni tråd mednaturmangfoldlovenog
delplanom klimaogenergienviktigoppgavei planperioden.Detgjelderogsåjevnligrevideringav
trafikksikkerhetsplanen.

I tilleggvil det værekontinuerlige oppgaverinnenforprivateogoffentligereguleringsplaner.

Ressursbehovi planperiodenvil i hovedsakdekkesinnenfordagensbemanningmed8 årsverk.Detvil
midlertidigværebehovfor å kjøpekompetanseknyttet til kartlegginginnenforarbeidmed
miljøplanenmedenanslåttkostnadpåca.kr. 300.000.-

5. Planbehov og forslag til prioriteringer av planer.

5.1. Samfunnsutvikling.
NyeInderøykommuneer alt i gangmedarbeidetnårdet gjelderframtidigsamfunnsutvikling
gjennomintensjonsavtalenfor sammenslåingmellomMosvikogInderøyoggjennom
samfunnsprosjektet2020.

I Inderøy2020sitt mobiliseringsprosjektbledet kjørt prosessermedbrukavfremtidssenarieri
grendeneogfor ungdomsskolenseleveri 10.klasse.I hvert scenarioer det en del formål somgir
framgangogen delsomikkehar lykkes.Deinnbyggernesomhardeltatt påscenarioenehargitt
innspillogvært aktivemed tankepåfremtidig utviklingi kommunen.Etproblemkanværeat det som
oppfattessompositivfor noenkanoppfattessomen negativutviklingfor andre, ogenmåi den
videreplanleggingenavveiedemuligheterogtruslersomkonkretetiltak kanføre til. Dettekanfor
eksempelværeavveiningmellombruk ogvern innenforstrandsonen.

I mobiliseringsprosjektetvardet brukt uliketemasomkompetanse,ressurser,livskvaliteterog
internasjonalorienteringfor å finne noenfellespunkt ogfremtidigetendenser somkannyttes i
utforming avnyeplanerfor 1756Inderøy.Herer tatt mednoenavdeviktigsteinnspillenetil
temaene:
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Kompetansestrategier:

� Etsamfunnmedaktørersomsatserlangsiktigi næringsutvikling.

� Etablereulikenivåfor samarbeid,organiseringogansvarsfordelingmedoffentligeogprivate
aktører.Dettekanværeinnenforbådehelse,oppvekstogkultur.

� Økonomiskemidler somstimulerertil nyskaping.

Ressursstrategier:

� Langsiktigarealforvaltningmedtankepåkontrollert forvaltning.

� Utviklingsprosjektmedprivateogoffentligeaktører
� Prioriteringpåområdersomdet skalsatsespåoghvasomikkeskalarbeidesmed.

Livskvalitet:

� Haenbevisst holdningtil estetikk,arkitekturogdesignmedoppretting avet etiskråd i
kommunen.

� Sikrefysiskogkunstneriskaktivitet ogsikretilgangtil natur ogsjø.

� Haet differensiertbotilbud medå hastabilbosettingogaktivegrender.

� Skapetrygghetfor befolkningenmedtankepåmenneskeverdogmangfold.

Strategierfor nasjonaleverdier:

� Haenhensiktsmessiginfrastrukturnår det gjelderflyplass,vegogjernbanetil bruk for alle
samfunnslag.

� Værepåbaneni nasjonaleogregionaleprosjekt.

� Væreaktiv i internasjonaltmarkedmedgodkommunikasjonogsamarbeidpåtversav
landegrenserogulikekulturer.

5.2. Retningslinjer for langsiktig arealbruk.
Landskapeti MosvikogInderøyer ulikt ogdet harvært praktisertforskjelligarealbruki de to
kommunene- ogdaspesieltinnenforstrandsonen.I Inderøyhar varemerketvært kulturlandskapet
medjordbrukslandskapet, noesomhar gitt næringinnenforreiseliv.I Mosviker de store
skogområdenesomharskaptnæringsgrunnlagogjordbrukslandskapetliggmer nedtil fjorden.

Med utgangspunkti denasjonaleretningslinjeneogde retningslinjenesomliggertil grunni Inderøy
kommunesinkommuneplan, kandet fremdelesværeaktuelt å nytte dissemedtankepå fremtidige
arealplaner.Ikkeminstgjelderdet at:

� Kulturlandskapetskalvernesogutviklesmedtankepågodlandskapspleieog
næringsutvikling

� Arealet skalbærepregaven livskraftiglandbruksnæring, ogenskalunngånedbyggingav
dyrkajord.

� Allmennhetenskaltilgodesesi strandsonen.
� Detskalværeklare skillemellomtettbygdeogubygdeområderder utbyggingsformålmåha

høyutnyttingsgradoggrønnelunger.
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� Brukavarealblir nyttet påenmiljø- ogklimavennligmåte,ogat gang/sykkelveierskal
prioritereslangstrafikkerteveier.Byggoganleggskalleggestil rette for universellutforming.

Nårdet gjelderdenmer konkretearealbruken,vil de overordnamålsettingenei dennye
kommuneplanenssamfunnsdelliggetil grunnsamtutarbeidelseavplanprogramfor
kommuneplanensarealdel.

5.3. Klima og miljø.
Når det gjelderkommunensarbeidi forhold til miljø ogklima,er det tidligereutarbeiddbådeplaner
ogkartleggingi bådeMosvikogInderøy. I Inderøyble det lagetMiljøplanførst i 1994medrevisjonav
planenfor 2003- 2010.

Målet medmiljøplanskullebidra til enbærekraftigsamfunnsutviklingsomsikrerlivskvalitetog
livsgrunnlagbådei dagogfor kommendegenerasjonersamtat aktiviteten i Inderøyskjerinnenfor
naturensbæreevnefor å redusereressursbrukenogmiljøbelastningen.Satsingsområdenei planener
biologiskmangfold,friluftsliv, kulturminne,kulturmiljøogkulturlandskap,forurensingmed
vannkvalitet,avfalloggjenvinning,klimaogenergiogtil slutt nærmiljø,bomiljøogbolyst.

Deter foretatt enkartleggingpå90-tallet overbiologiskmangfoldbådei MosvikogInderøysom
omfatta bådeviktigevilt ogprioriterte naturtyper.Deter behovfor engjennomgangavområdeneog
eventueltse påendringerognyeområder.

Detble foretatt en revisjonavdelplaneni 1729Inderøysomgjelderklimaogenergiplan. Delplanen
ble vedtatt i HovedutvalgNaturden25.01.10medfølgendemål frem til 2020:

� Kommunenskalredusere20%avenergiforbruketi egnebyggsamtøkebrukenav
lokalefornybarenergi.Elskalbarenyttesnårgodealternativerikkefinns.

� Bidratil redusertutslippavklimagasseri tråd mednasjonalemålsettinger.

� Bidratil at innbyggerneskalfå rådom klimavennligeenergiløsninger.

Mosvikharogsåstartet opp medegenklimaogenergiplansomikkeer ferdiggodkjent.Nårdennye
kommunenskalstarte revideringavmiljøplanen,vil Mosviksitt arbeidmedklimaplanenværeet
nyttig utgangspunktfor det viderearbeidet.

Klimaogenergier et nasjonaltsatsingsområdemedtankepåreduksjonogkartleggingavenergi
innen2020. ForskningmedFNsklimapanelslårfastsammenhengenmellomklimagasserogøkingi
temperaturen.Temperaturøkningogmer nedbøri Trøndelagvil påvirkelandskapeti årenefremover
ogsamfunnssikkerhetenvil få størrebetydninginnenforall samfunnsplanlegging.
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5.4. Temaplaner /sektorplaner.
Dekommunaleenheteneharpekt påulikebehovfor temaplaner.Envalgperiodeer på fire år ogdet
kanværevanskeligå ha ressurserogtid til allegodeformål.Forå få en oversiktover plansystemeti
kommunener det satt oppalle forslagtil planerinnenforkommunestyreperiodenogunderpunkt5.8
er det satt opp enprioriteringsliste.

Herer enhetenesineprioritering for nestekommunestyreperiode:

Helseogsosial,planrevisjon2012-2015.

Plan 2012 2013 2014 2015

Folkehelseplan våren

Planenvil ta utgangspunkti samhandlingsreformenogHUNT-undersøkelseni Nord- Trøndelag.

Skoleogbarnehage,planrevisjon2012-2015

Plan(ny, revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015

Strategiskplanfor kvalitet i skoleog
barnehage

våren

Overordnetoppvekstplan våren

Detanbefaleså leggeinn denstrategiskeplanenfor kvalitet i skoleogbarnehagesomendelplani
overordnaoppvekstplanslikat denblir jevnligrevidert.

Kultur,planrevisjon2012-2015

Plan(ny, revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015

Kulturplanmedhandlingsplan: høst

Delplaner:

Bibliotekplan høst

Kulturskoleplan høst

Planfor Denkulturelleskolesekken høst

Planfor denkulturellespaserstokken. høst

Delplanenebør væresomegnekapittel/delplaneri kulturplanenmedhandlingsplanen.
Handlingsplanenskalrevideresårligmedtankepånyeretningslinjerogøkonomiskeføringer.
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Kommunalteknikk,planrevisjon2012-2015.

Plan(ny, revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015

A:Hovedplanveg høsten

B:Hovedplanvassforsyningog
kloakkanlegg

våren

C:Tiltaksplanfor kommunalebygg våren

Enhetenhar ikkesett opp tidspunktfor utarbeidelse,sådette er et forslag.Planeneskalhaen
handlingsplansomskalrevideresårligmedtankepånyetiltak ogøkonomiskerammer.

NæringogPlan,planrevisjon- temaplaner2012-2015.

Plan(ny, revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015

Næringsplan(inkl. landbruk) Høst
Miljøplan(inkl.klima- ogenergiplanog
biologiskmangfold)

Vår

Trafikksikkerhetsplan Årligrevisjon Årligrevisjon Årligrevisjon Årligrevisjon

Vedrevideringavmiljøplanener det viktigat kartet overbiologiskmangfoldblir oppdatertog lagt til
grunnvedrevideringavmiljøplanen.Kapitteletom klimaogenergibør revideresmedå ta
utgangspunkti tidligereplaner.

Serviceogstøtte,planrevisjon- temaplaner2012-2015.

Plan(ny,revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015
BeredskapsplanmedROS-analyse Årligrevisjon Årligrevisjon Årligrevisjon Årligrevisjon

Inderøykommuneharenoverordnaberedskapsplanvedtatt i 2005,mensidendenmanglerenROS-
analyse,vil den i løpetav2012bli oppgradertetter Sivilbeskyttelselovenav1.1.2011.Denneplanen
skalrevideresårlig.
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5.5. Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel.
Planogbygningslovenpåleggerkommuneneå haenoppdatertkommuneplanbeståendeaven
samfunnsdelogenarealdel.For1723Mosvikkommuneer det ensamfunnsdelfra 2009ogen
arealdel medbestemmelserfra 2001.For1729Inderøykommuneer det ensamfunnsdel fra 2006og
enarealdelfra 2007.

Inderøykommuneer nåetablert somen ny kommune, ogdet måutarbeidesny kommuneplanetter
planogbygningslovenskapittel 11.Deter viktigå kommeraskti gangmedsamfunnsdelensomskal
dannemålogretningslinjerfor det viderearbeidetmedutarbeidelseavarealdelen.Deter kartdelen
medplanbestemmelsersomblir juridiskbindendeogvil væreførendefor seneresaksbehandling
innenforarealdisponeringogbyggesaki kommunen.

Sidendet krevesutarbeiddplanprogramfor arealdelenetter planogbygningslovenskapittel 4 med
konsekvensutredningpåarealdelenogdet skalutarbeidesny kommuneplanfor enny kommune,vil
planstrategienfungeresomplanprogramfor kommuneplanenssamfunnsdelogdet er lagt inn et
kapittel til slutt medplanprogramfor arealdelensomomhandlerutredningsbehovogfremdriftsplan.

Vedutarbeidelseavkommuneplanen,er det viktigat politikerneer aktivei planprosessenogføler
tilhørighet til ferdigplan.Derforvil det bli anbefaltat det opprettesstyringsgruppeeller lignende
sominnbefatterpolitikerefra allepartier vedutforming avsamfunnsdelen.

Kommuneplanen,revisjonfor 2012-2015.

Plan(ny, revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015

Planprogram Vår
Kommuneplan,samfunnsdel Høst

Kommuneplan,arealdel Vår

5.6. Reguleringsplaner. (Områdeplan/detaljplan)
Deflestereguleringsplanersomkommunenbehandlerer privatedetaljplanerutarbeiddmedet
bestemtformål.Deter privatekonsulentfirmasomutarbeiderplaneneoglevererdemtil kommunen
for behandling.Nårkommunenhar mottatt planenogharden til 1.gangsbehandling, er det
kommunensomovertarplanenoghardet videreansvaret for godkjenningogvedtaketter planen.

Kommunenvil ogsåutarbeideplanerpåeget initiativ der det offentligehar interessereller at planen
har stor samfunnsmessignytte. Deter satt opp to slikeområdeplanerder arbeideter startet opp og
det er mangeinteressenterinvolvert.

Reguleringsplaner,revisjon2012-2016.

Plan(ny, revisjon,utgår) 2012 2013 2014 2015
Reguleringsplaner,privateplanerder Løpendeved Løpendeved Løpendeved Løpende
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antall kanvarierefra år til år. behov behov behov vedbehov

Kjerknesvågen Høst
Mosviksentrum Vår

5.7. Medvirkning i kommunale planer.
Etterplanogbygningslovener det kravom medvirkningnårdet gjelderkommuneplanenog
reguleringsplaner.Nårdet gjeldertemaplaner,er det naturligat aktuelleparter inkludert
sektoretateneoginteressenterdeltar bådei planprosessenogharmulighettil å uttale seguten at
dette er lovpålagt.Dersomen temaplanskalbehandlessomenkommuneplan,skaldenfølgeplanog
bygningslovensitt regelverkpåmedvirkning,høringogvedtak,jfr. Lovenskapittel 5.

InderøykommunehargjennomprosjektetInderøy2020sitt delprosjektbreddemobiliseringfått en
del innspillog ideersomkanværemedpåå dannegrunnlaget for bådekommuneplanens
samfunnsdelogendel temaplaner.Viderevil denenhetensomharansvarfor sineplanerkjøre
prosessermedaktuelleinnbyggeresamtinformereom planprosessengjennommedia,somskal
skapeet aktivengasjementrundt alleplanprosesseri nyeInderøykommune.

5.8. Sammendrag for planstrategi og planprogra m.
NårMosvikogInderøykommunenåer slått sammentil en kommunefra 01.01.12, er dette enhelt
ny situasjonbådefor kommunensinnbyggereog for administrasjoneni dennyekommunen.

I plansammenhengstartervi påenny planprosessmedto parter medulik utgangspunktbådei
folketall,ulikesektorerognårdet gjelderlandskap.Målet måværeå få samletog funksjonell
kommuneplanmedutgangspunkti:

� Mål ogdelmåli intensjonsplanen.
� Visjonenfor dennye kommunen«Besti lag».

� KommuneprosjektetInderøy2020.

� Eksisterendekommuneplanerfor InderøyogMosvik.

� Nasjonaleog regionaleretningslinjer.

Detmåi tilleggutarbeidestemaplanermedtankepåsamhandlingi enny kommune.Dettekanvære
bådemålogretningslinjermenogsåhandlingsplanersomskalutløsefinansiering.Deflestevil bli
behandletsomtemaplaner,men enkelteoverordna temaplanerkanværeaktuellå behandlede som
kommunedelplaner.

Sidenplanstrategiener sammenfattetmedplanprogramfor kommuneplanen,hardet vært en
forlengethøringsfristi tråd medplanogbygningslovens§ 11-14påminimumseksuker.

Det er lagt opp til følgendeprioriteringer på overordna/ temaplanerplaner i
kommunestyreperioden2012-2016.:

Prioritering: Oppstart: Vedtak:
1. Kommuneplan,samf.del Mars2012 November2012
2. Kommuneplan,arealdel Mars2012 Mars2013
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3. Kulturplan Eroppstarta November2012
4. Næringsplan Januar2012 November2012
5. Miljøplan Oktober2012 Oktober2013
6. Folkehelseplan September2012 November2013
7. Oppvekstplan April 2013 April 2014.
8. Overordnaberedskapsplan Mars2012 Oktober2012

Nårdet gjelderinnrapportertetemaplanerelles,er dette planersomgårpådrift i deulikesektorene
ogkanenten innarbeidessomen delplani enhovedplan,eller utarbeidessomegnetemaplanermed
handlingsdelut fra behov/kapasitetinnenfordeenkelteenhetene.

Nårdet gjelderkommunedelplanStraumen,er det utarbeiddet foreløpigutkastsomhar vært
fremlagtfor regionaleetater ogvil bli kjørt en ordinærkommuneplanprosessvåren2012slikvedtatt
planprogramhar lagtopp til.

Kapittel 6: Planprogram for kommuneplanens arealdel.

6.1. Bakgrunn og formål med revideringen.
NårdennyekommunenInderøynåer etablert, er det viktignaturligå starte rasktopp med
utarbeidelseavny kommuneplan,bådesamfunnsdelogen fellesarealplanfor å få elles
styringsdokumentfor kommendekommunestyreperiode.

Avoverordnetarealplaner i Mosvikkommune,er det i dagen arealplanfra 2001samten
kommunedelplanFramverranfra 2008.

Avoverordnaarealplaneri Inderøy kommune,finnsfølgendeplaner:

� Kommuneplanensarealdelfra 2007

� Kommunedelplansjøfra 2002
� KommunedelplanStraumenfra 2005underrevidering

� KommunedelplanRørafra 2010.

Med utgangspunkti intensjonsplanenfor sammenslåingavkommunene, vil kommuneplanens
samfunnsdelhamålsettingerogretningslinjerfor depolitiskearbeidetinnfor valgperioden.Disse
dokumenteneskalværegrunnlagetfor utarbeideen konkretarealplanmedtankepåbrukogvernav
arealdisponeringeri kommunestyreperioden.I kommuneplanensarealdeler det kartet og
planbestemmelsenesomer juridiskbindendefor seneresaksbehandlingogvedtaki kommunen.

Enarealdelbøromfatte bådelandogsjødeleni nye1756Inderøy.I selveplanprosessenbøren ta
stillingtil om eksisterendekommunedelplanerfor Framverran,StraumenogRøraskalfremdeles
gjeldemedny planeller at nyegrenserskaltrekkesopp eller deskalgåinn i kommuneplanens
arealdel.Bestemmelsenom plangrensenevil væreenviktigdel i oppstartfaseni utarbeidelseav
planen.
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6.2. Lovgrunnlaget

6.2.1. Plan og bygningsloven.
Kommuneplanensarealdeler enoversiktsplanogskalbehandlesetter Planogbygningslovens
kapittel 11. Arealplanenskalvisesammenhengmellomfremtidig samfunnsutviklingogarealbruk.
Planenskalviderevisenyetiltak ogarealbruksomkansettesi verki planperiodensamtvisede
hensynsommåivaretasvedenomdisponering.Deulikearealformålenesomkannytteser gitt i PBL
§ 11-7 oger byggoganlegg,samferdselogtekniskinfrastruktur,grønnstruktur,forsvaret, landbruks-,
natur- og friluftsformålsamtreindrift, ogtil slutt kandet leggesut bruk ogvernavsjøogvassdrag
medtilhørendestrandsone.I tilleggkandet leggesinn hensynssoneretter PBL§ 11-8 innenfor LNF-R
områdene.

Enarealdelbeståravplankart,planbestemmelserogplanbeskrivelsemedkonsekvensutredning.

Nårdet gjelderdenasjonaleogregionaleretningslinjenesomkommertil anvendelseved
utarbeidelseavplaneretter planogbygningsloven,visesdet til punkt 2.1.i planstrategien.

6.2.2. Forskrift om konsekvensutredning.
Formåletmedkonsekvensutredning(KU)er å sikreat hensynettil miljø ogsamfunnblir vurdert
underarbeidetmedplanerogtiltak. Arealplanerpåoversiktsnivåsomenkommuneplanensarealdel,
skalalltid behandlesetter forskrift om konsekvensutredning§ 2, bokstavb. Planprosessenmed
arealdelen skalta varepådekravenesomforskriftens§ 4 setter til utredningogdokumentasjonav
kommuneplanensarealdel.

FremstillingogsaksbehandlingavKUskalfølgeplanogbygningslovenskapittel 4 om planprogram.
Etter§ 4-1 skalplanprogrammetgjøreredefor hvatemasomskalutredes,hvilkenmetodesomskal
nyttes, ogom det finnsalternativeformål.Selvekonsekvensutredningenvil væreen delav
planbeskrivelsentil arealdelensliksombeskreveti planogbygningslovens§ 4-2.

6.3. Utbyggingsformål og tema.
Nårdet gjelderdeulikeformål ogunderformål i kommuneplanensarealdel,er dette fastlagti planog
bygningslovens§ 11-7. I tilleggkandet leggesinn hensynssoneretter planogbygningslovens§ 11-8.

6.3.1. Bebyggelse og anlegg etter PBL § 11-7, pkt 1.
Med bakgrunni intensjonsplanenogvedutarbeidelseavkommuneplanenssamfunnsdelvil det bli
lagt føringersomskalgi:

� Attraktiveboligområderogfritidsområderi alledeleravkommunen.

� Offensivogsamordnanæringsutviklingogkulturprosjekt

� Sentrumsprosjekteti Inderøy2020vil avklarebruk avarealbrukeninnfor sentrumsområdet.
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6.3.2. Samferdsel og tekn isk infra struktur etter PBL § 11-7, pkt 2.
Vedutarbeidelseavtemaplanom kommunaleveieri 1756Inderøy,skaldet utarbeideshandlingsplan
somskalliggetil grunnfor økonomiplanenogfinansiering.Nyeveieroggangogsykkelveiervil bli
vurdert i arealdelen.

I tilleggvil det væreløpendedialogmedFylkeskommunenogStatensvegvesennårdet gjelder
utbedringogbyggingavfylkesvegerogE6samtnyegang/sykkelveieretter prioriteringer i
trafikksikkerhetsplanensomvil bli vurdert i planen.

6.3.3. Grønnstruktur ette r PBL § 11-7, pkt 3.
Arealdelentar siktepåå sikretilstrekkeliggrønneområdersomfriområderogparkernær
sentrumsområder.I tilleggkandet væreaktuelt å sikresværtviktigenaturområdergjennom
grønnstruktur.

6.3.4. Forsvaret - uaktuelt i nye 1756 Inderø y etter PBL § 11-7, pkt 4.

6.3.5. Landbruks -, natur – og friluftsformål samt reindrift etter PBL § 11-7, pkt 5.
I arealdelenvil det væreaktuelt medengjennomgangavnødvendigarealsomer knyttet til
tilleggsnæringerut fra gårdensressursgrunnlag.

I tilleggvil det bli en ny vurderingoverarealsomer egnetfor spredtbolig,fritids- eller
næringsbebyggelse.

6.3.6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone etter PBL. § 11-
7, pk t 6.

Sjøarealenei 1756Inderøyvil bli lagt inn i arealplanen.I dagharMosvikkommunei sinarealdeldet
mesteavvannarealetlagtsomformålvannarealtil fellesfriluftsliv samtet mindreområdeved
Framverrantil akvakultur.I tillegger det noenreguleringsplanersomgårut i sjøen.

For1729Inderøykommuneer det utarbeiddenegenkommunedelplanfor sjø. Detstørstearealeter
lagtut til allmennflerbruk der noeavområdeneer medakvakultur.I tillegger det skipsog
småbåtleder, ognaturområderi tråd meddet biologiske mangfoldkartetfor kommunen.

I dennyearealplanenskaldet tasen revisjonavnåværendeformål ogutarbeidebestemmelseri tråd
mednasjonaleretningslinjeretter PBL§ 11-11.

6.3.7. Hensynssoner etter PBL § 11-8.
I arealplanenvil det i noentilfeller væreaktuelt å leggeinn hensynssoner. Dettegjeldersærlig
innenforLNF-Rformålenemedtankepåsamfunnssikkerhetetter § 11-8 a)eller etter § 11-8 c)som
gjelderbevaringavspesiellenaturmiljøeller kulturmiljø.

6.4. Aktuelle tema i konsekvensvurderingen.
Med bakgrunni Forskriftom konsekvensutrednings§ 4 der det oppramsetkriterier for vurderingav
vesentligevirkningerfor miljø ogsamfunn,er det lageten oversiktover temasomskalbehandlesi
konsekvensutredningenvednyeformål i kommendearealplan.
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6.4.1. Følgende natur og miljøtema som skal vurderes:
TEMA: VURDERING/UTREDNING: METODE:
Landbruk/Kulturlandskap Egenvurdering/tema i

planbeskrivelsen
Jordlov,skoglov,kartdataog
tidligereregistreringer

Kulturminne/Kulturmiljø,
samiskekulturminner

Egenvurdering/tema i
planbeskrivelsen

Tidligereregistreringer
inkludertSefrak-
registreringene.
kulturminneloven

Naturmangfold/biologisk
mangfold

Egenvurdering/tema i
planbeskrivelsen

Tidligereregistreringerinnen
biologiskmangfold,MIS-
registreringer
Naturmangfoldloven,
Verneplanfor sjøfugl

Klimaogenergi Egenvurdering/tema i
planbeskrivelsen

Nasjonaleretningslinjerog
kommunalemål

6.4.2. Følgende samfunnstema som skal vurderes i planen:
TEMA: VURDERING/UTREDNING: METODE:
Friluftsliv/Hyttebygging Egenvurdering/tema i

planbeskrivelsen
Kartog landskapfor å sikre
attraktiveområderfor
befolkningenbådetil fjellsog
til sjøen.

Samfunnssikkerhet/helse Egenvurdering/tema i
planbeskrivelsenogutfylling
avsjekklistefor
utbyggingsområdene

Kjentekartdata,
registreringerfra NVE,NGU
m.v.

Bosettingsmønster/sentrum Egenvurdering/temai
planbeskrivelsen

Klaregrensermellom
sentrum/landskapetutenfor
medbakgrunni eksisterende
reguleringsplanerog
sentrumsfunksjoner

Kommunale
tjenester/infrastruktur

Egettemai planbeskrivelsen Brukeopplysningerogvedtak
i planbeskrivelsen samt
involverekommunensine
enheteri selve
planprosessen.

Universellutforming Vurderingom utforming av
nyeformålogpåleggom
universellutforming i
tilhørendeplanbestemmelser

Sepåulike tiltak for det
enkelteområde.

6.4.3. Alternative formål og områder.
I utarbeidelseavselveplanenvil det gjennomkonsekvensutredningenbli vurdert om aktuellenye
innspillogformål blir aktuelleeller om det børvurdereså leggeformålet påalternativeområder.
Dettegjelderspesieltpånyeformål sombebyggelseoganlegg.Dersomder er aktuelt å sepå
alternativer,klargjøresdette i planbeskrivelsenogeventuellesaksframlegg.
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6.5. Planprosess

6.5.1. Organisering.
I Inderøykommuneer det formannskapetsomhar ansvaret for planprosessenetil overordnetplan
inntil anneter vedtatt. Kommuneplanensarealdeler enoverordnaplansomhar følgendeløpfor
behandlingen:HovedutvalgNatur tilrår, ogFormannskapetutfører før planentil slutt blir godkjenti
kommunestyret.

Forå få engodplanprosess,kandet væreaktuelt å oppnevneenstyringsgruppe/arbeidsgruppebåde
fra politiskhold ogfra administrasjoneneller en kombinasjonavpolitikereogadministrasjon. Selve
organiseringenvil bli bestemtnår arbeidet medkommuneplanenformelt blir startaopp i mars2012.

6.5.2. Medvirkning/planprosess.
Deter viktigå kommefort i gangmedarbeidetmeden felleskommuneplanfor dennyekommunen.
Deter alleredelagtet grunnlagmedå tenkenytt ogfellesi prosjektetInderøy2020med
mobiliseringsprosjektetsomblegjennomførti beggekommunervinteren2011.

Inderøykommunevalgteå sendeplanprogrammetfor arealdelenut påoffentlig høringsamtidigmed
forslaget til planstrategifor 1756Inderøy.Planstrategienkreverkun30dageretter planog
bygningslovens§ 10-1 før vedtak,mensplanprogrammetfor arealdelenmåleggesut i minst6 uker
etter § 11-14.Nårhøringsrundennåer gjennomført,skalformannskapetvedtaplanstrategienog
planprogrammetfor arealdelenogsamtidiggjørevedtakom oppstartavkommuneplanen,både
samfunnsdelogarealdel.

Nårdet gjelderlovpålagtmedvirkningfra offentlig myndighet,er dette utført medbakgrunni planog
bygningslovenskapittel 5.

Nårdet gjelderselveplanprosessen,er det viktigå involveregrunneiere,næringsliv,innbyggeresamt
lagogaktuelleforeningersomhar interesserknyttet til areali dennyekommunen.Fremtidig
styringsgruppevil ta stillingtil hvorledesbefolkningenfor øvrigskalinvolveresi kommuneplanens
arealdel.

6.5.3. Framdriftsplan.
Arbeidsoppgaver Ansvarlig Frist Behandling
Planprogram,
oppstart

Rådmannen November2011 Natur,formannskapet

Planprogram,høring Formannskapet 1.februar2012 Offentlighøring6
uker

Planprogram,vedtak Rådmannen Mars2012 Natur tilrår,
formannskapet
vedtar

Vedtakoppstart
kommuneplanens
arealdel

Rådmannen Mars2012 Natur tilrår,
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Horing - Planstrategi 2012 - 2016 - Kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel

Vi viser til ovennevnte horing av forslag til planstrategi og planprogram av 02.12.2011.

Vi anser at kommunen(e) giennom disse dokumentene viser en bevisst holdning til viktigheten av gode
planverktoy. V i tror dette utkastet vil kunne danne et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med den
nye kommunens arealforvaltning.

NVE har følgende kommentarer til høringsforslaget:

Det er selvsagt opp til kommunene selv å definere hvilke planer som er viktig for den enkelte kommune
å utarbeide i inneværende kommunestyreperiode ut i fra hvilke utfordringer kommunen står overfor.
Etter det vi kan se av det oversendte planmaterialet onsker kommunen å ferdigstille sin miljoplan i lopet

av 2013. Dette er positivt. NVE har de siste par årene mottatt en rekke slike planer og mange kommuner
er nå i ferd med å utarbeide sin andre generasjons plan. I forste generasjon miljo- og energiplaner var

mange kommuner særlig opptatt av reduksjon av CO2-utslipp, herunder redusert energiforbruk i

kommunale bygg. Dette er selvsagt svært viktige tema. Vi savnet imidlertid i stor grad en diskusjon
rundt kommunenes strategi for å tilpasse seg de forventede klimaendringene. Nedborsframskrivninger
basert på Hanssen-Bauer m.fl. (2009) viser at årsnedboren Norge vil oke i årene framover. For

Trondelag forventes særlig vinternedboren å oke vesentlig. Det samme monsteret ser en hva angår
arealavrenning. Her forventes en okning på 20%-30% over en 20-40-årsperiode. Dette er selvsagt svært
usikre estirnater men ikke å ta hoyde for konsekvensene av for‘entet okt- og kraftigere nedbor i

arealplanleggingen vil være lite framtidsrettet.

I NOU 2010-10: -Tilpassing til eit klima i endring- peker utvalget spesielt på vann- og avlopsanleggene

som sårbare i forhold til endret klima. Det pekes på at anleggene til dels er svært gamle, dårlig
vedlikeholdte og underdimensjonerte. Faren for urban flom er derved okende. Det er derfor viktig at
vann- og avlopssystemet er dimensjonert ifht. de estimerte okningene- ikke minst ved påkobling av nye

utbvaGinosområder med tette flater.
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En vurdering av dette bør inngå i ROS-analysen til arealdelen. Videre bor forholdet til naturfarer som
skred (herunder kvikkleire), flom, havnivåstigning og stormflo inngå- selvsagt på et overordnet nivå

tilpasset kommuneplannivået. Særlig gjelder dette planlagte, nye utbyggingsområder men også områder
med eksisterende arealbruk må tas med. For sistnevnte to tema minner vi om DSBs veileder "Håndtering
av havnivåstigning i Norge" som ble publisert på slutten av fjoråret.

Med hilsen

Finn Her.
Senioringenior Region Midt-Norge

1.74/1
Kan Qivrelid

Regionsjef Region Midt-Norge

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trondelag, Strandvn. 38
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Planstrategi 2012-2016 og planprogram for kommuneplan
samfunnsdel og arealdel, Inderøy kommune - fylkesmannens
uttalelse

Fylkesmannen viser til oversendelse av 2.12.2011 med planstrategi 2012-2016 og
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger og vi har følgende merknader:

Innledning:
Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for
Inderøy viser på en enkel og oversiktlig måte kommunens strategiske valg knyttet til
framtidig samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og kommunens planbehov i perioden, jamfør §10-1 i den nye plan- og
bygningsloven.

Fylkesmannen vil gi honnør for den enkle og kortfattede framstillingen som på en god og
effektiv måte både gir innføring i nasjonale mål og retningslinjer, regional planstrategi og
ikke minst kommunale mål, retningslinjer, status og utviklingstrekk samt planbehov for
perioden.

Landbruk:
Inderøy har store landbruks- og naturressurser, herunder et særegent og verdifullt
kulturlandskap/jordbrukslandskap i store deler av kommunen. Fylkesmannen vurderer de
signaler som gis i planstrategien og i planprogrammet i tilknytning til jord- og skogbruk,
reiseliv, opplevelser og med hensyn til utvikling av nye næringer som positive, innovative og
utviklingsretta. Ti1svarende vurderes også de signaler som gis med hensyn til estetikk og
arkitektur, etablering av etisk råd og ikke minst retningslinjene for langsiktig arealbruk som
positive. Sett i forhold til regionale og nasjonale jordvern- og kulturlandskapsinteresser har
fylkesmannen på dette området ingen vesentlige merknader til planstrategien/-programmet.

Folkehelse:
Fylkesmannen har merket seg at det i planstrategien legges opp til at kommunen skal
utarbeide en Folkehelseplan våren 2012. Ny Folkehelselov trådde i kraft 1.1.2012, og den
pålegger kommunene en del nye oppgaver på dette feltet. I følge lovens §5 skal kommunen ha
nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer
som kan virke inn på denne. Loven sier også at oversikten over helseutfordringene skal inngå
som grunnlag for kommunenes planstrategi. Fylkesmannen kan ikke se at det er synliggjort i

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-post: postmottak@fmnt.no
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 Internett: www.fmnt.no
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planstrategidokumentet at det foreligger en slik oversikt over helsetilstanden, men regner med
at denne er tenkt fremskaffet gjennom arbeidet med folkehelseplanen.

Sett i lys av at fokuset nå naturlig nok er mye på sammenslåing av kommunene i den
foreliggende planstrategien, og at det haster å få til en felles planstrategi, så har fylkesmannen
forståelse for at det ikke vil foreligge en oversikt over helsetilstand og helseutfordringer før
planstrategien evt. skal revideres, evt. at den kan brukes som grunnlag i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel.

Samfunnssikkerhet:
I følge Sivilbeskyttelsesloven som trådde i kraft 1.1.2011 skal alle kommuner lage en
overordnet ROS-analyse for hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og på
bakgrunn av denne utarbeide en beredskapsplan som skal revideres årlig. Fylkesmannen
savner en plan for arbeidet med dette i planstrategien.

I planprogrammet for kommuneplanens arealdel er samfunnssikkerhet satt opp som et tema
som skal vurderes i planen, og det står også at det skal fylles ut en sjekkliste for
utbyggingsområdene. Fylkesmannen vil her presisere at det i følge plan- og bygningsloven
skal lages en fullstendig ROS-analyse for utbyggingsområdene.

Planstrategien gir en god oversikt over ulike planer som kommunen har og eller har behov for
å lage eller revidere i planperioden 2012-2016. Fra et miljøvernsynspunkt er det positivt at
kommunen vil prioritere revidering av både miljøplan og kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel i perioden. Disse planverktøyene er sentrale dokument for å sikre en balansert
utvikling av kommunen som samtidig ivaretar natur- og miljøkvaliteter i et helhetlig
perspektiv.

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er mindre presis på å beskrive hvilke
alternativ/tiltak som skal vurderes og hva som skal utredes. Fra et miljøvernperspektiv er det
vanskelig, på det grunnlaget, å vurdere i hvilken grad planen kommer i konflikt med nasjonale
eller viktige regionale hensyn.

Fylkesmannen vil i videre planprosess være opptatt av hvilke løsninger kommunen velger i
forhold til arealbruk og hvordan dette er sammenholdt med lokalt vedtatte miljømål og
nasjonale/regionale føringer for god arealutvikling. Sentrale momenter vil være hensynet til
målet om reduksjon i tap av biologisk mangfold, klimatiltak i forhold til både reduksjon av
klimagassutslipp og tiltak for tilpasning til klimaendringene, fokus på mest mulig samordnet
areal- og transportplanlegging og bevaring av strandsonen, både langs sjø og vann og
vassdrag.

Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som blir vurdert og
antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å
gi et godt beslutningsgrunnlag. I den sammenheng viser vi til naturmangfoldloven og spesielt
kap. II - alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk, og de miljørettslige prinsippene i §§
8-12.

Helse og omsorg:
Fylkesmannen vil anbefale kommunen å analysere behovet for tverrfaglig kompetanse i sine
omsorgstjenester. For å møte morgendagens utfordringer med helhetlig pasientbehandling vil
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kommunen trenge flere faggrupper innenfor omsorgstjenesten. Skal styrking av en felles
faglig kultur gjennom samhandlingsreformen bli en realitet, vil et aktuelt spørsmål være
hvordan tverrfaglig samarbeid og behov for samhandlingskompetanse i et pasientforløp
gjenspeiles i kompetanseutvikling i alle sektorer. Kommunens KOSTRA-tall viser at det er i
liten grad differensierte faggrupper ansatt i tjenesten.

Fylkesmannen vil også anbefale kommunen å lage egen omsorgsplan som tar utgangspunkt i
St.meld. nr. 25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening". Omsorgsplanen bør
inneholde kommunens samlede plan med strategier og anbefalinger for å kunne møte
utfordringene i St.meld. nr. 25 i et lokalt perspektiv. Bakgrunn for behov for egen plan på
dette området er at samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene.
Disse kan ikke overlates til helse- og sosial tjenesten alene, men må løses med involvering i
de fleste samfunnssektorer.

Avslutning:
Fylkesmannen vurderer det som svært positivt at den nye kommunen allerede i 2012
igangsetter arbeid med både ny samfunnsdel og arealdel til kommuneplanen samt ny
næringsplan inklusive landbruk.

Fylkesmannen mener Inderøy kommune med denne planstrategien og planprogrammene har
et godt grunnlag for videre p1anarbeid i den nye kommunen, og vi vil, fra fylkesmannens side
gjerne bidra tett og konstruktivt i de forestående planprosessene.

Med hilsen

Roald Huseth
Kommunaldirektør

(ef)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen:
Miljøvernavdelingen:
Sosial,- helse, og barnevernsavd.:

Kommunalavdelingen.:

Fylkeshuset6404Molde
Postboks 2560 7735STEINKJER

Anne Berit Lein —74 16 82 09
John Haugen —74 16 81 51
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Uttalelse - Høring på planstrategi 2012-2016 for 1756 Inderøy
kommune og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.

Vi viser til deres brev datert 02.12.2011 med høring av Planstrategi 2012-2016 samt

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2016.

1. Generelt om Sametingets rolle i planlegging

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter den nye plan- og bygningslovens plandel er

å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv (jf. § 3- 1). Denne

bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystem spesielt. Bestemmelsen er derfor

også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser.

Sametinget er i loven pålagt plikten i å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning

for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i

planleggingen innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og

bringe regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk

kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4).

Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin

deltakelse i planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en

forutsigbar måte overfor planyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring

av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner

og konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske

naturgrunnlaget. Den vil være spesielt relevant i forbindelse med kommunal planlegging.

Planveilederen ble vedtatt i Sametingets plenum i juni 2010. Det vedtatte dokumentet kan lastes

ned fra Sametingets nettsider —www.sametin et.no -> Dokumenter - > Veiledere/retningslinjer - >
Sametingets planveileder.



Samiskekulturminner

Samer har hatt tilhold innenfor grensene til det som i dag er nye 1756 Inderøy kommune i lang

tid. Store deler av det som i dag oppfattes som tilnærmet uberørt natur og villmarkspregede

områder, er samiske kulturlandskap. Den tradisjonelle samiske bruken av et område er vanskelig

å spore ute i naturen, da man har vært svært forsiktige i sin utnyttelse av naturressursene og

landskapet. Mye har grodd til og forsvunnet allerede. Dette gjør at samiske kulturminner er

særlig utsatt for ødeleggelse. Registreringene er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i store

områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Samiske stedsnavn kan

være det eneste som vitner om en samisk tilstedeværelse i området.

Eksempler på registrerte samiske kulturminner er gåetie-sillieh (boplasser med gammetufter);

aernieh (ildsted, rester etter teltboplasser); boerne (oppbevaringssteder); buvrie/buvrie-sWie

(bur/stabbur og tufter etter bur/stabbur); giedtie-sWie (reingjerder/trøplasser). I tillegg til dette,

finnes det levninger etter samiske gårdsbruk, ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst og fiske,

hellige fjell og offerplasser, graver og gravplasser samt andre steder det knytter seg sagn eller

tradisjoner til. Det må understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den samiske

kulturen er svært variert og mangfoldig.

Også samiske bygninger regnes som samiske kulturminner og Sametinget har også det formelle

ansvaret for disse. Tiltak som berører SEFRAK-registrerte bygninger eller andre bygninger eldre

enn 100 år hvor man har informasjon om eller en rimelig grunn til å anta at bygningen har vært

bebodd av eller bygd av samer skal sendes Sametinget til høring.

Av samiske kulturminner er det pr. dags dato registrert tradisjonelle boplasser både i Mosvik og

Inderøy. Disse er automatisk fredet. Generelt sett har ikke Sametinget tilstrekkelig

grunnlagsmateriale i dag for å kunne gi en helhetlig og total vurdering av hele kommunens areal

mtp automatisk fredete samiske kulturminner. De kjente kulturminnene utgjør sannsynligvis kun

en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden. Vi anser at det potensiale for nye funn av

hittil ukjente automatisk fredete samiske kulturminner i nye 1756 Inderøy kommune.

Reindrift

Dagens reinbeiteområde dekker kun deler av 1756 Inderøy kommune. I Inderøy er det deler av

kommunen som ligger øst for E6 som er definert som reinbeiteområde. Mosvik er i sin helhet

definert som reinbeiteområde. Ut fra kartene til Reindriftsforvaltningen, er tre områder i Mosvik

brukt som vinterbeiteområder.

I de områdene av 1756 Inderøy kommune der reindriftsnæringa blir berørt, ønsker Sametinget

at reindriften involveres tidlig i arbeidet med kommuneplanens arealdel. I følge plan- og

bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen også å sikre aktiv medvirkning fra

grupper som krever spesiell tilrettelegging. Dette er presisert i merknadene til samme: Det kan

også gjelde grupper av den samiske befolkningen som ikke bestandig har samme tilgang på

aviskunngjøringer og annen planinformasjon som den øvrige befolkningen i kommunen. Det
særlige ansvaret for å sikre aktiv medvirkning for grupper av den samiske befolkningen følger

også av ILO-konvensjonen nr. 169. Kommunen bør ta initiativ til et møte med reindriftsnæringen

slik at man kan få drøftet eventuelle problemstillinger og spørsmål tidlig i arbeidet med

planstrategien og kommuneplanene.
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Tradisjonell kunnskap om og bruk av områder må legges til grunn for utforming av planer. Det

må legges vesentlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og

samfunnsliv, slik at det bevares gjennom planen og ikke trues. (Sametingets planveileder, pkt. 4

b og d).

4. Kommentarer til forslag til aktuelle tema i konsekvensvurderingen

4.1. Kommentar til 6.4.1. Følgende natur og miljøtema som skal vurderes

I forbindelse med konsekvensutredningsprogrammets del om kulturminner kan følgende

formulering tas inn: Det foretas en sammenstilling av kjente kulturminner i de berørte

utbyggingsområdene, herunder også samiske kulturminner. Det foretas en vurdering av
kulturminnenes verdi. Konsekvensenefor kulturminnene beskrives. Potensialet for ukjente

kulturminner angis. Vi henviser i den forbindelse til Riksantikvarens databaser Askeladden og den

offentlig tilgjengelige Kulturminnesøk som begge inneholder den mest komplette oversikten over

kjente kulturminner i Norge. Det finnes imidlertid registreringer av samiske kulturminner som

fortsatt ikke ligger inne i Askeladden/Kulturminnesøk, dette gjelder bl.a. samiske kulturminner i

1756 Inderøy kommune. Sametinget vil derfor kunne være behjelpelig med opplysninger om

samiske kulturminner og kulturmiljø i de berørte utredningsområdene.

Vi presiserer at en oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til forskrift om

konsekvensutredninger av 1. april 2005, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd, ikke avklarer

forholdet til kulturminner endelig. Forholdet til kulturminner i byggeområdene kan avklares

endelig i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 9 på

kommuneplannivå, men det er ikke noe krav i lovverket om dette, og det er opp til planlegger

(dvs, kommunen) om man ønsker dette. Detaljer i forhold til en slik fremgangmåte må avklares

med kulturminneforvaltningen. Hvis ikke denne avklaringen blir gjennomført på

kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner avklares på reguleringsplannivå ved at

undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 da oppfylles. Forslagsstiller er pliktig til å

dekke kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser kulturminneforvaltningen

foretar ved en oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, jf.

kulturminneloven § 10.

I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller

hvor det ikke stilles krav om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i

kommuneplanen som sørger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for

tiltak i områdene, jf. kulturminneloven § 8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-

områder.

4.2.Kommentar til avsnitt 6.4.2. Følgende samfunnstema som skal vurderesi planen

Når det gjelder hyttebygging/fritidsbebyggelse, så bør det jobbes for en fortetting av allerede

eksisterende hyttefelt og -områder framfor en spredt fritidsbebyggelse. Utbygging av hytter og

hytteområder bør som hovedregel skje etter reguleringsplan der også aktuelle infrastrukturtiltak

til slike hytteområder inngår i planen. Hyttebebyggelsen bør være mest mulig samlet for å

konsentrere belastningen på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

(Sametingets planveileder, pkt. 5.3).

4
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5. Sluttkommentar og oppsummering

Sametinget ønsker at 1756 Inderøy kommune tar hjelp i Sametingets planveileder for sikring av

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv for planlegging etter plan- og
bygningslovens plandel i det videre arbeidet med kommunens planstrategi og kommuneplaner.

Planveilederen skal virke som en hjelp i planleggingen for kommunene slik at samiske forhold

ivaretas i hvert trinn i prosessen.

Kommunen bør tilrettelegge for innspill fra reindriftsnæringen som er tilstede i kommunen i de

tilfeller der eventuelle utbyggingstiltak planlegges innenfor beiteområdene som er i kommunen.

I de tilfeller det er planer om utbygging i reindriftas områder, er det viktig at det blir foretatt en

helhetlig vurdering av alle tiltak i området, både tidligere, nåværende og planlagte tiltak. Dette

gjelder alle former for inngrep; veier, hytter/fritidsbebyggelse, gjerder, tekniske installasjoner,

kraftutbygging osv. Dette følger av Forskrift om konsekvensutredninger, Vedlegg III. Rammer for

krav til innhold i konsekvensutredningen: "Når flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få

vesentlige virkninger skal tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og

planlagte tiltak i utbyggingstiltakets influensområde vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir

berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt

vurderes."

Sametinget ønsker lykke til i det videre arbeidet med kommunens planstrategi og

kommuneplaner, og håper de vil bli nyttige verktøy for den videre planleggingen i kommunen.

HeelseglifMed •

RuneFloor
raerije/rådgiver

z1;t111 ,1'
ElinKristinaJåma

Kopiija/ Kopi til:
Nord-TrøndelagFyikeskommunePostboks2560 7735 STEINKJER
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Saksbehandler: Grete
Saksnr.: 11/075
Arkiv: 713.1

Dato: 27.01.2012
Ugradert

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Inderøy - Planstrategi for nye Inderøy kommune og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012 - 2016

Vi viser til oversendelse datert 02.12.2011.
Inderøy kommune har utarbeidd utkast til planstrategi for nye Inderøy kommune.
Utkastet er både forslag til planstrategi for nye Inderøy kommune samtidig som det er
planprogram for ny kommuneplan for 1756 Inderøy.

Siden Mosvik og Inderøy kommuner nå er slått sammen til en kommune, må det
utarbeides en felles kommuneplan for den nye kommunen. Kommunen finner det
hensiktsmessig å slå sammen og utarbeide en felles planstrategi og planprogram, da
det er åpenbart at ny kommuneplan skal utarbeides. Utkastet til planstrategi er lagt
opp slik at det også skal ivareta de pålagte oppgavene som planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel. Det siste kapittelet i dokumentet er planprogram for
kommuneplanens arealdel.

Generelt
Inderøy kommune har etter vår vurdering utarbeidd en planstrategi med planprogram
på en helhetlig og nøktern måte. Vi vil gi honnør for det arbeid som er gjort, der det
benyttes nye muligheter i plan- og bygningsloven til å kombinere utarbeiding av
planstrategi og planprogram og at resultatet har blitt et godt lesbart og helhetlig
dokument.

I planstrategien vil vi peke på at tema som tilgjengelighet/universell utforming må tas
opp. Folkehelse tas opp under 4.1"Helse og sosial". Vi vil peke på at begge disse
tema påvirkes av/innebærer utfordringer innenfor de fleste sektorer. Dette bør
omtales i strategien og som tema i planprogram for kommuneplanens arealdel(ikke
bare under konsekvensvurdering).

Under avsnitt i planprogrammet for kommuneplanens arealdel pkt 6.2.1 bør det i
tillegg til 2.1 vises til 2.2, som angir regionale retningslinjer.

Det er redegjort for medvirkningsprosessen i planprogram for kommuneplanens
arealdel. Det overlates til en framtidig styringsgruppe å ta stilling til hvordan
befolkningen konkret skal involveres i prosessen. Vi vil peke på kravet om å sikre

Postadr: Postboks 2560, 7735 Steinkjer Telefon: 74 11 10 00
Besøksadr: Seilmakergt. 2, Steinkjer Telefax:

E-post:
74 11 10 51
postmottak@ntfk.no

Org.nr. 938 967 091 Hjemmeside: www.ntfk.no



medvirkning i prosessen fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder
barn og unge.

Samferdsel 

Planprogram for Kommuneplanens arealdel pkt 6.3.2 er dekkende for mesteparten
av eksisterende transport, som for Inderøy sin del er hovedsaklig vegtrafikk. Det kan
imidlertid stå noe om utvikling av Røra som knutepunkt for jernbanetrafikk, og evt
ekspressbusser. Det bør også gjøres en vurdering om det er behov for
strukturerende tiltak for å tilrettelegge for bedre kollektivtrafikk
(buss/bestillingstransport).

I KVU for E6 og jernbane på strekningen Trondheim - Steinkjer er ombygging av
Koabjørga tunnel foreslått som tiltak, et tiltak som berører både Inderøy og Verdal
kommuner, et tiltak som vil kreve avklaring gjennom kommuneplanens arealdel.

Kulturminner: 

Inderøy kommune påpeker i kapittel 4.3 flere tema som kultursektoren skal følge
opp. Et av de nevnte tema er historie og registrering. Dette er bra, og
fylkeskommunen imøteser en plan for registrering av kulturminner i den nye
kommunen. Tidligere Mosvik bør bli systematisk registrert med tanke på automatisk
fredete kulturminner, for å øke forutsigbarheten i plansaker og sikre en bedre
forvaltning av de automatisk fredet kulturminnene. Tidligere Inderøy kommune ble
registrert for økonomisk kartverk i 1973-74 og det vil være hensiktsmessig å
gjennomføre en kontrollregistrering med oppdatert stedfesting med hjelp av dgps.
Nord-Trøndelag fylkeskommune vil være behjelpelig i denne prosessen som rette
forvaltningsorgan.

Fylkeskommunen har ikke med sin uttalelse akseptert noen arealbruk som kan
berøre automatisk freda kulturminner, jfr Kulturminnelovens § 3, jfr § 8.4. Dette betyr
at alle planer som lages med bakgrunn i denne arealdelen må sendes oss på høring
til oss, og at vi forbeholder oss å kunne gå til innsigelse mot nye planer med
begrunnelse i konflikt med automatisk freda kulturminner.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske
kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk
kulturminnevern.

Det oppfordres til bruk av askeladden; htt ://askeladden.ra.no og mittkulturminne;
htt ://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.

Etter fullmakt
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Karl-Heinz Cegla
funksjonsleder plan og miljø
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Grete Sildnes
overarkitekt
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Arkivsak. Nr.:
2012/666-1
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur 9/12 05.03.2012

HovedutvalgFolk 10/12 06.03.2012

Formannskapet 12/12 07.03.2012

Oppstartavny kommuneplanfor Inderøy,samfunnsdelogarealdel.

Rådmannensforslagtil vedtak
Detstartesopp arbeidmedny kommuneplan,bådesamfunnsdelogarealdelfor Inderøykommune
2012-2025,jf. Planogbygningslovs§ 11-12,oppstartavarbeidmedkommuneplan.Detannonseres
oppstartmedtankepåinnspilltil planarbeidetmeden frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapetoppnevnessomstyringsgruppemedansvarfor planprosessogutarbeidelseav
høringsutkast.

Henvisning
KommuneplanMosvik,samfunnsdel2009-2020,vedtatt den11.02.09
KommuneplanMosvik,arealdelenvedtatt den31.01.01
KommuneplanInderøy,samfunnsdel2006-2018,vedtatt den12.06.06
KommuneplanInderøy,arealdel2007-2020,vedtatt den14.05.07

Planogbygningslovenskapittel 11

Bakgrunn
Med bakgrunni planstrategienfor Inderøykommune, blir det startet opp arbeidmedå lageny
kommuneplan. Planstrategienhar tatt utgangspunkti at Inderøyskalbli en livskraftigogattraktiv
kommunei hjertet av Innherred, ogsamtidigsikreogvidereutviklede kommunaletjenestenetil
innbyggerne.I utarbeidelseavplanstrategienble det samstundesutarbeiddplanprogramfor
kommuneplanenssamfunnsdelogarealdelmedfelleshøring.



Mosvikkommunehar ensamfunnsdelfra 2009somomfatter enkortfattet planmeden langsiktigdel
medmålogstrategier, ogenkortsiktigdel medøkonomiplan.I tillegghar Mosvikenarealplanfra 2001
medområderfor boligog industri ognoenområderfor spredtboligbygging.
Indrøykommuneharen samfunnsdelfra 2006medoverordnavisjonerogmålsamtstrategierfor
utviklingavkommunen.Arealdelener fra 2007ogharnyebolig- ogfritidsområder, ogforholdsvisstore
områderfor spreddboligbyggingoverhelekommunen.
Nårdet gjelderkommuneplaner,er det arealdelenmedplanbestemmelsenesomer juridiskbindende
for seneresaksbehandling.
Degamlearealplanenemedbestemmelsergjelderinntil ny arealplanfor 1756Inderøyblir vedtatt.

Vurdering
Innhold i kommuneplanen
I planogbygningslovens§ 11-1- Kommuneplan,er kommunenpålagtå haensamletkommuneplan
somomfatter samfunnsdelogarealdel.Kommuneplanenskalivaretabådekommunale,regionaleog
nasjonalemål, interesserogoppgaver,ogbøromfatte alleviktigemålogoppgaveri kommunen.Den
skalta utgangspunkti denkommunaleplanstrategienogleggeretningslinjerogpåleggfra statligeog
regionalemyndighetertil grunn.Enoverordnetplanskalstimulereogsamordnedenfysiske,
miljømessige,økonomiske,sosiale, kulturelleogestetiskeutviklingeni kommunen, ogsikreat
befolkningenhar muligheterfor å påvirkeutviklingen i kommunen.Kommuneplanensarealdelvil være
kommunensoverordnedestyringsverktøyfor detaljplaner, tiltak ogsaksbehandlingfor brukogvern av
arealeri kommunen.

I kommuneplanenssamfunnsdel, jf. Pbl§ 11-2 skaldet utarbeidesenhandlingsplansomgir grunnlagfor
prioriteringogkonkretiseringav tiltakeneinnenforkommunensineøkonomiskerammer.
Handlingsplanenoppdateresårlig i samsvarmedøkonomiplanenfor kommunen.Samfunnsdelenhar
ingenjuridiskbindendekraft, menvil haenviktig funksjontil helhetsløsninger, ogframtidige
rammevilkårfor politiskevedtakogutføringavkommunaletjenester.

I kommuneplanensarealdel,jf. pbl § 11-5 skaldet visestil sammenhengenmellomsamfunnsutviklingen
i samfunnsdelenogkommunensinframtidige arealbruk.Ensamletarealplanskalsikreen forsvarlig
arealutnytting.I planogbygningslovens§ 11-7 er det oppgitt dearealformålsomkanbrukesi planen,
og i pbl §§11-9, 11-10og11-11er oppsatt de juridiskebestemmelsersomkannyttes i enarealplan.Det
er aktuelt å sepånyeområdertil byggoganleggderiblantboligogfritidsbebyggelse,offentligeog
privatenæringsområdesamtutviklingaveffektivesamferdselstiltak.I tilleggvil områdenemed
landbruk,natur og friluftsformål vurderesmedtankepå spredte boliger,hytter ognæringsutvikling
samthensynssonerfor bevaringavbestemteformål.

Planstrategienfor Inderøykommunefungererogsåsomplanprogramfor kommuneplanens
samfunnsdel,ogdet er tatt utgangspunkti demålsettingenegamleMosvik ogInderøykommuneble
enigeom i intensjonsplanensamtdestrategiersomkomfrem gjennommobiliseringsprosjekteti
Inderøy2020.Dettevil skapegrunnlagetfor utformingavkommuneplanenssamfunnsdel.

Vedlagtplanstrategienvarplanprogrammet for arealdelentil kommuneplanen. I planprogrammeter
det sett påaktuelleutbyggingsformålogtemasomskalværemedi konsekvensutredningetter planog
bygningslovens§ 4-2. Utbyggingsformålenesombørutredesi forhold til miljø ogsamfunner følgende
tema:Landbruk/kulturlandskap,kulturminne/kulturmiljø,naturmangfoldloven,klimaogenergi,
friluftsliv, helse,samfunnssikkerhet,bosettingsmønster,infrastrukturoguniversellutforming.

Medvirkning i planarbeidet.
Vanligvisvil annonseringfor oppstartavkommuneplanenskjesamtidigsomplanprogrammetblir sendt
til høring.Sidenplanprogrammetfor kommuneplaneni denneomgangenblir samkjørtmed
planstrategien,mådet foretaset egetvedtakom oppstartavplanen.
Ettervedtatt oppstartvil planarbeidetbli annonsertmedinvitasjonom innspilltil planen.



Detbørværeutarbeiddet utkasttil kommuneplanenssamfunnsdelhøsten2012somskalliggetil grunn
for utarbeidelseavarealdelen.
Nårutkasttil kommuneplanenssamfunnsdelblir sendtpåoffentlig høring,vil det væreaktueltmed
grendemøterfor å informereom planprosessenogsamstundesfå desisteinnspill til planen.
Planogbygningslovensetter kravom at befolkningenskalinvolveresi planprosessen. Dette gjelder
spesieltgruppersombarnogungdom, ogdesomharbehovfor universellutforming.
Nårdet gjelderutarbeidelseavarealdelen,vil det væreaktuelt å inviterede regionalesektoretatenetil
et møtefør planutkastetblir sendtpåhøring.

Organisering/fremdriftsplan
Sidenkommuneplanener et overordnetverktøyfor kommunenesseneretiltak ogvedtak,børdet
politiskenivåetværeinvolverteogstyrendefor planprosessen.Det foreslåsat formannskapeter
styringsgruppefor planarbeidet,ogat det oppnevnesen fra administrasjonentil å væresekretærfor
prosessen.
Detbørvidereværeet egettemamøtei kommunestyreti løpet avvåren2012for å forankre
planprosessenpolitisk,ogkommunensansattebør involveresgjennomenhetsledernesomer ansvarlig
for sineenheter.

Nårdet gjelderframdriftsplaner det i følgeplanstrategienlagtopp til at kommuneplanenssamfunnsdel
skalvedtashøsten2012,ogarealdeler planlagtferdigvåren2013.

Konklusjon
Det foreslåsat Inderøykommunestarter oppprosessenmedny kommuneplanfor 1756Inderøy.Det
blir annonsertoppstart i tråd medplanogbygningslovens§ 11-12, ogdet inviterestil å kommemed
innspilltil planeninnenforen fastsattfrist. Arbeidetmedkommuneplanenssamfunnsdelogarealdel
skalkoordineresgjennomoppnevntstyringsgruppeoginvolveringavbefolkningeni kommunen.



Arkivsak. Nr.:
2012/328-8
Saksbehandler:
KarsteinKjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur 11/12 05.03.2012

Formannskapet 13/12 07.03.2012

Sakshaugvegen.Iverk setting. Disponering av bevilgningsramme.

Rådmannensforslag til vedtak
1. Det gjennomføresoppgraderingav Sakshaugvegenfram til Solhaugen,ogVennalivegenfram til

kryssetSakshaugvegeninnenforensamletrammepå3,5mill. kroner.

2. Endeligbeslutningom oppgraderingSolhaugen-Ås avventesinntil videre.

Vedlegg
1 Utsnitt av kommunedelplanStraumenogskisseSakshaugvegen
2 Forslagtil økonomiplanfor kommunalvegplan

Bakgrunn
Tidligerebehandling.Statusvedtak– budsjett ogøkonomiplan.

I forhold til behandlingavbevilgningssakergjelderat 1756Inderøyer en ny kommuneogikke
automatiskbundetopp avtidligerevedtaki gamlekommuner.(serbort fra inngåtteavtaler)

Deter budsjettogøkonomiplanfor nyeInderøykommunesomgjeldersomhjemmelsgrunnlag,
kostnadsrammeogfinansieringsrammefor gjennomføringavvegprosjekter.

Rådmannenregistrererto forhold avbetydningfor fortolkningenavbudsjettogøkonomiplanvedtaket
opp mot investeringsbudsjettetgenereltogbudsjettvegområdetspesielt:1) investeringsbudsjetteter
ikke100% i samsvarmednyeforskriftsmessigekrav.Kraveter at enhverinvesteringskal



budsjetteres/rebudsjetteresårligut fra forventet forbruk i budsjettåret. Dettemåvi få kommetilbake
til vedengenerellbudsjettrevisjoni løpetavvåren.

2)premissgrunnlageti forhold til denfaktiskebevilgningtil vegopprustningfor 2012,jfr. ogsåavsetning
til fond,er ikke100%entydig.

Dennesakenleggergrunnlagetfor en politiskavklaringavhvilketoppdragogrammerådmannenhar i
forhold til disponeringavmidler.

Budsjettogøkonomiplanvedtaketkansammenfattesslik:

1. Deter bevilget3,5mill. kronertil vegopprustningi 2012finansiertmeddriftsinntekter.
2. Deter avsatt1,9mill. kroneri regnskapet(fond) (inngåendebalanseny kommune)til

vegopprustning,jfr. ogsåvedtaketom disponeringavregnskapsmessigoverskuddfra 2010i
1729Inderøy.

Kommunestyretvedtoket tileggslik:« Forprosjektet for Sakshaugvegenskalomfatte hele
Sakshaugvegenfra Gruvatil Ås»

Premissgrunnlaget– jfr. rådmannensbudsjettforslag– er ikke100%entydig.

Underdeeksplisittekommentarertil investeringsbudsjettet– side88– i budsjettdokumentet
tydeliggjøresat bevilgningen/utgiftsrammenpå 3,5mill. kronerbørgi rom for:

- Oppgraderingog asfalteringGruva-Solhaugen,herunderenmindreopprustning,enkel
asfalteringav Vennalivegen.Dennehar i dag funksjonsomgangogsykkelvegfor beboere
påSolhaugen.(antatt kr. 300.000,-) Detvil væreåpenbartlønnsomtå gjøredissearbeidene
samtidig.

- Egenandelgang-sykkelvegLyngstad–Kjerknesvågenmedoppgjørover2012og 2013.

I et vedleggtil budsjettet(vedleggside34)er det brukt følgendeformulering:

«GruvaSolhaugen,SolhaugenÅs 2 mill. kroner
Oppfølgningprioriteringerihht forslagtil vegplan 1,5mill. kroner»

Deter vissforskjell i disseformuleringene.

Detskalviderebemerkesat egenandelgang- ogsykkelvegLyngstad-Kjerknesvågenble behandletav
kommunestyrei 1729Inderøyi juni 2012,jfr. ogsåfellesnemndafor kommunesammenslåingenogda
medet vedtakom lånefinansiering.Rådmannenseri ettertid at dette vedtaket/sakenburdevært
referert i budsjettsaken.

Deter uansettbudsjettvedtaketsomer det gyldigebevilgningsvedtakfor nykommunen.Rådmannen
fortolker det slikat kommunestyretformelt har stilt til disposisjon/bevilget5,4mill. kroner til
investeringeri vegopprustning/nye prosjekter. Det kan fattes vedtakom å iverksetteprosjekter
innenfor dennerammen. (utover dette må kommunestyretfatte vedtakom tileggsbevilgninger/evt
at formannskapetbruker hasteparagraf)

Rådmannenoppfatter derfor sålangt følgendepolitiskevedtak/føringmedhensyntil disponeringaven
ramme– inkludertavsetning– på5,4mill. kroner:

1. Det forutsettesat Sakshaugvegentil Solhaugenskalprosjekteresmedsiktepåopprustningså
snartsommulig.



2. Det forutsettesat kommunenstiller til disposisjonegenandelfor gangvegLyngstad
Kirknesvågen.

3. Solhaugen– Åsskalforprosjekteresmedsiktepåsamtidiggjennomføring.
4. Vennaliveienvurderes– jfr. premissgrunnlageti budsjettdokumentet.

Rådmannenleggersålangt til grunnat andreprosjekterikkevurderesopp mot denbevilgningsramme
somher er beskrevet.(Detvil for eksempelbli lagt fram en egensakom justeringeravrammenefor
Nessjordprosjektetfor å kunnemøtebehovetfor ensamtidigopprustningavdenøvredel avØvergata)

Vegplanen.

Vegplanenvil kommetil behandlingi kommunestyreti mai. Deter behovfor ytterligeretid til å
kvalitetssikreen innstillingmedgrunnlagi mottatte høringsuttalelser.Vegplanenskonklusjonervil først
ogfremstdannebasisfor arbeidetmedrevisjonavbudsjettogøkonomiplan2013– 2016.

Forå sikrefremdrift, koordineringoggodøkonomii forhold til pågåendeprosjekterer det behovfor å
klargjøreplanforutsetningerogbevilgningsrammer.

Prosjektstatus.

Sakshaugvegen(til Solhaugen) er underplanleggingi henholdtil tidligerevedtak.Revidert
kostnadsrammeer anslåtttil 2,74mill. kroner.Prosjekteter høyt fagligprioritert i utkasttil vegplan.

Sakshaugvegen(Solhaugen– Ås),jfr. kommunestyretsvedtakpådette punkt, er underforprosjektering
oganslåtttil 1,82mill. kroner.Solhaugen– Åser laverefagligprioritert i utkasttil vegplanenn
strekningenGruva- Solhaugen.

Vennalivegener også«forprosjektert»ogfår et revidert oppdatertkostnadsanslagpå0,96mill. kroner.
Prosjekterer høyt fagligprioritert i utkasttil vegplan.

GangvegLyngstad-Kjerknesvågen– seforan.

Vedbeslutningnåkanprosjekteneferdigstillesfør vinteren– eventueltslikat asfalteringgjennomføres
påvårpart.

Vegutløsning– Saksmoen– Prestgården.

I utkastettil kommunedelplaner områdetSaksmoenavsatttil boligformål. (skissert40boliger)I denne
sammenhenger det pekt påmulighetenfor vegutløsningfor disseområdeneovermot Prestgården.
Løsningenhar i segflere kvaliteter- somå reduseretrafikkennedmot ogforbi gammelkirkaognedtil
Gruva.(sekart)

Enslikvegutløsninger grovt kalkulerttil 4,5mill. kronerbrutto ogvil eventueltgjennomføresi et
spleiselagmellomprivateutbyggereogkommune.Kommunensnettobidragkansåledesreduseres.

Deter liten grunntil å tro at det finnesabsoluttehindringerfor dette prosjektet,(arkeologi,eierskap,
jordverneller lignende)menusikkerhetvil det alltid være.Vi måtentativ påregneengjennomføringstid
på1,5år(+/-) fra et prinsippvedtaker fattet.



Rådmannentar oppdennemulighetenfor å gi et bredestmuligvurderingsgrunnlagfør endelig
iverksettingsbeslutning.Kostnadsoverslagetfor et prosjektny vegSaksmoener pånivåeller lavereenn
opprustningsprosjektetSakshaugvegenfrem til ÅS.

Detkanhevdesat bådeoger løsningenover tid. I den forbindelsevil rådmannenpekepå følgende
sammenheng;det er all grunntil å forventestrammeveginvesteringsbudsjetteri årenesomkommerog
det er mangevegstrekningeri kommunensom harbehovfor opprustning.Detvil derfor værekritisk
nødvendigå vurderegodheteni ethvert prosjektogethvert prioriteringsvalg.

Vurdering
Gjeldenderamme– inkludertavsetning– gir somforanbeskrevetrom for å gjennomføre/iverksette
egenandelLyngstad–KjerknesvågenogSakshaugvegentil Solhaugen.(4,8mill. kroner)

Detkanværerom for å gi klarsignalfor Vennalivegenmednoeredusertkvalitet. (i praksista ut
belysning)

Vedtatt rammegir ikkerom for å beslutteiverksettingavSakshaugvegenfram til Åsuten å fatte vedtak
om tileggsbevilgninger.(det tileggerkommunestyreteller formannskapetvedbrukavhasteparagraf.)

Etter rådmannensskjønnvil det uansettværetilrådeligå avvente/utsetteiverksettingavstrekningen
Solhaugen– Åsi påventeavennærmerevurderingaven muligvegfra boligområdene
Solhaugen/Saksmoenogover til «Prestgården».Deter åpenbartat dette kanværeengod
framtidsløsningogsomredusererargumentetfor opprustningavSakshaugvegengenereltog
Solhaugen-Åsspesielt.

Rådmannenserat dennemomentetkanbegrunneat også strekningenSakshaugvegen– krysset
Vennaliveienogtil Solhaugen– ogsåavventes/utsettes.

Innstillingenreflektereren avveiningavulikehensyn– ogtar utgangspunkteti hvarådmannen
oppfatter å værevedtatt rammeogpolitiskeføringerfor vegområdetsålangt.Jegharvurdert og
foreslåenutvidelseavrammen,menanserat denunderliggendeøkonomiskesituasjonikkeer mer
solidennat det børvisestilbakeholdenhetogsåpåinvesteringssiden.

Konklusjon
Sevedtak.
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Utvik lingstiltak Muustr øparken. Tilrettelegging for arrangementer.

Rådmannensforslag til vedtak:

1. Det bevilgeskr. 362500,- brutto– kr. 290000,- eksmva– til opprustningav Muustrøparkeni
samsvarmedforeslåtteplaner.

2. Nettoutgiftene– kr. 290000,- - finansieresoveravsetningertil Inderøy2020.
(Sentrumsutviklingsmidler– Straumen)

3. Tiltakenegjennomføresinnen01.06.2012i nærtsamarbeidmedMuustrøparkensvennerog
ansvarligefor Ringstu.

4. Rådmannenvedtardetaljertbudsjett.

Vedlegg
1 Vedlegg- skissenytt lager bygg

1 S Utviklingstiltak Muustrøparken

Bakgrunn

Inderøykommune,Muustrøparkenhar i brevdatert 25.10.2011søktom et tilskuddpå150000kr til
utbyggingav”lagerhusfor stoler,sceniskutstyr og tilkoblingsanleggfor lyd oglys.”

Søknadener basertpåplanerfra ParksjefPerVatnmfl. somhar fått utarbeidetskissersomdet
innhentetpristilbudpå. I brevetblir det videreorientert om hensiktenmedlagerbygget, ogdet påpekes
at forslåtte tiltak baserersegpåsamleterfaringfra ulikeaktører, gjennommangeår.



Deter avholdtmøteden5.01.2012,hvor representanterfor RingstuogMuustrøparkensVennerdeltok.
I møteble det i tilleggtil nytt lagerhus, presentertplanerfor ombygningavdagenslagermedhensiktå
få etablert to nyetoalett. Kostnadfor dette estimerestil 80000kr inkl mva.

Ettermøtet er det gjennomførten kvalitetssikringavgrunnlagetmedsærligvektpåkorrekte kostnader.
Dethardessuteni ettertid kommetønskeom å inkludereet scenegolvinn i prosjektet.PerVatn
beskriverdette somet underlagavsolideplater somleggespå terrengogsomkanbrukessomgolvfor
orkesterogdans.Golvetbyggesavtrefiberplaterogbestårav9 elementmedutvendigmål3 ganger1,5
meter. Dettegolvetsomblir 40kvadratmeter,kanenkelt leggesut ogkansombådeorkestergolvog
danseplatt.Lagerbyggetmåutvidesnoefor å kunnelagredissegolvplattingene.Orkestergolver spesielt
ønskaavprosjektlederfor InderøyFest.

Ut fra dette settesopp følgendekostnadsoverslageksmva:

Post Beskrivelse Grunnlag Kostnadeks mva
Lagerfor stolerogsceneutstyr Gravingog

vekktransportav
masse.Avrettingmed
pukktilfylling og
oppussing

Innhentetpristilbud
fra 2008, justermed
prisstigningfram til i
dag.

30000

Lagerfor stolerogsceneutstyr Betongarbeider Innhentetpristilbud,
justermed
prisstigningfram til i
dag

114000.

Lagerfor stolerogsceneutstyr Takmedmembran Innhentetpristilbud,
oktober2010

12500

Lagerfor stolerogsceneutstyr Elektriskearbeider Innhentetpristilbud,
2011

60477

Lagerfor stolerogsceneutstyr Portogdør Innhentetpristilbud 10000
Lagerfor stolerogsceneutstyr Beplanting PerVatn 1 000
Plattingerfor orkestergolv Trefiberplater– 9 stk

medmål3 x 1,5
meter

Pervatn 10000

Ombygginglageri
eksisterendebygg

Tonyeklosettrom
medrøroppleggtil
pumpekum.

Anslåttkostnad 64000

Konsulent(byggeleder/arkitekt) Ivaretasavegen
organisajoni
samarbeidmed
frivilligheten

50000

Øvrigdugnadsarbeid Frivilligheten 24000
Sum 365500
Nettoutgift eksmva og
dugnad

290000

Detteoppsetteter basertpåkonkurrerendetilbud oginkludererikkemva.

Totalekostnaderinkl mvaogdugnader kr. 445000. Netto direkteutgifter utgjørkr. 290.000,-.



Vurdering

Muustrøparkener ett avnykommunensto tusenårssteder.Rådmannenregistrererat innsatsenfra
frivillige utgjørenviktig faktor for Muustrøparken, ogparkenbrukesi dagtil en rekkearrangement,
bådei regiavfrivilligeogandre.

I 2011ble det arrangertInderøyFest,et arrangementsomogsåplanleggesfor 2012.Muustrøparken
blir i denanledningbrukt somarena,og forslåtteutviklingstiltaker et resultataverfaringenefra både
Inderøyfest2011ogandrearrangement.

Detiltak somønskesgjennomførtvil forenklearrangementi parken.Lagerfor stolerog lydanleggvil da
bli påscenesidenavelva,noesomvil medførekortere transportavstander.Samtidigvil dagens
lagerromfor stolerbli frigjort for ombyggingtil flere toalett. Fleretoalett er et behovog representerer
enkostnadfor arrangøreri forbindelsemedenrekkearrangement.Etorkestergolvogscenegolvgir
mangeflere muligheterfor å leggearrangementi parken.

Muustrøparkenmedtilhørendeanlegger i kommunalteie,ogutviklingstiltaki form avnyebyggeller
ombygningmåskjei kommunalregi.I denforbindelseer det viktigå opprettholdekontaktenmed
frivillighetenmht. til planlagtbehovfor dugnadsinnsats.

Kostnader og finansiering.

Somfremgårer kostnadsoverslagetnetto kr. 290.000,- eksmvaogdugnadmv.Deter dette beløpet
somskalfinansieres.

Deter i budsjett for 2012satt aven rammepå1 mill. kroner til sentrumsutviklingStraumen.(innenfor
et kostnadsoverslagpå4,8mill. kroner)Detteer utgifter somi utgangspunkteter forutsatt finansiert
overavsattemidler til Inderøy2020. RådmannendefinereropprustningavMuustrøparkenfor
arrangementsformålsomåpenbartå falle innenfordette formålet.

Konklusjon

Detvisestil innstilling.
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Fordeling av tilskudd innen kulturomr ådet

Rådmannens forslag til vedtak
Framlagtforslagtil fordelingavkulturtilskudd/-overføringer2012vedtas.

Vedlegg
1 Sak12/8i Fylkesrådeti N-T
2 Budsjett2012.Spesifikasjontilskuddkultur mars.

Bakgrunn
Densamlederammentil fordelingavulikekulturtilskuddi kommunensbudsjett2012,utgjørkr.
1.956.000.I tilleggkommertilskudd/overføringtil kirke/livssynpåkr. 4.610.000ogtil frivilligsentralene
påkr 396.000.Totalrammetilskuddogoverføringeri budsjett Enhetfor kultur: kr. 6.562.000.-.

Forslagtil fordelingavtilskudder basertpå forutsetningersomble lagt til grunnvedutarbeidelseav
budsjett, til delsbasertpå inngåtteavtaler,til delspåtidligereårstildelinger.Destørstetilskuddeneer
fordelt påkulturpolitiskevirkemidlerInderøykulturhus,tilskuddtil drift oganleggsmidler
anlegg/kulturbyggMosvik,tilskuddRørasamfunnshus,tilskudde@,Inderøysommerog NilsAas
kunstverksted.Dissetilskuddeneutgjør77%avbudsjettertetilskuddsmidlertil kulturformål.Restengår
til lagogorganisasjonerogtil kulturaktiviteteravmindreomfang,tildelt etter gjeldenderetningslinjer.
TidligereInderøyogMosvikkommunerharhatt ulik tekniskfordelingsmodellmht. kulturtilskudd. Mens
Mosvikharhatt en fordelingpåaktivitetstilskudd,driftstilskuddogtildelingavanleggsmidler,har
Inderøyfordelt tilskuddpå fem ulike funksjoner:Aktivitetstilbud barnogunge,Museer,
Kunstformidling,Idrett ogtilskuddandresidrettsanlegg,Andrekulturaktiviteter ogtilskuddandres
kulturbygg.Mosvikhar i tilleggbrukt fondsmidlertil kulturformål.Deter ikkelagt inn tilsvarendemidler
i kulturbudsjettet for 2012.Budsjett2012videreførerInderøy-modellen.Nårdet gjeldermuseum,er
midler knyttet til Mosviktunlagt inn somdriftsmidler i åretsbudsjett.



Vurdering
Detvisestil forslagtil fordelingavkulturtilskudd2012,somikkeinneholder vesentligeendringeri
forhold til InderøyogMosviksfordelingspolitikk2011,om enserbort fra Mosvikstidligerebrukav
fondsmidler.
Midler til størreogrelativt nyeprosjekterliggerikkeinnenfordenkommunaletilskuddsrammen.Flere
Inderøyprosjekter er i år tildelt fylkeskommunalarrangements- ogfestivalstøtte:InderøyFest,Kunsti
Festival,Martin Kvennavika,KortreistDansefestival.I tillegghar InderøysommerogSoddjazz,somer
godt etablertearrangementer,fått fylkeskommunalemidler.Dettevitner om stort kulturengasjement
oghøykvalitetpåarrangementsomplanleggesavkommunaleaktører.Midler til videreutviklingav
pilotprosjektetDansi Nord-Trøndelagliggerheller ikkeinnenfordenkommunaletilskuddsrammen,og
det er ikkelagt inn midler til utarbeidelseavbygdebok,allmenndel.Det foreliggersøknaderfra flere av
disseprosjektene,sommåbehandlesseparatsomtilleggsbevilgningssaker

Konklusjon
Framlagtforslagtil fordelingavkulturtilskudd/-overføringer2012vedtas.















Budsjett2012- spesifikasjontilskudd ogoverføringer kultur
Funksjon TilskuddInderøy2011 Fordelingtilskudd 2012 Sumtilskudd, funks.nivå

KULTUR
2310 17.mai,husleie.Overførttil drift, 2310 12000,00 -
2310 Filmbussen.Overførttil drift, 2310 15000,00 -
2310 TilskuddE@ 210000,00 210000,00
2310 TilskuddBarnogungdom 41000,00 56 000,00 266000,00
3750 TilskuddMuseums-oghistorielag 27000,00 27 000,00
3750 TilskuddBygdebok 40000,00 40 000,00
3750 JektaPauline 30000,00 30 000,00 97000,00
3770 Tilskuddmusikkkorg 40000,00 40 000,00
3770 TilskuddSoddjazz 50000,00 50 000,00
3770 TilskuddSNK(NilsAaasKunstverksted) 210000,00 215000,00 305000,00
3800 Tilskuddidrett 138000,00 148000,00 148000,00
3850 AktivitetstilskuddBarnogUnge 80000,00 100000,00
3850 Aktivitetstilskudd 50000,00 60 000,00
3850 Tilskuddsamfunnshus 22000,00 22 000,00
3850 Tilskuddandreorg 20000,00 28 000,00
3850 TilskInderøysommer/MNK- kursmv 100000,00 100000,00
3850 TilskuddInderøykulturhus 490000,00 490000,00
3850 TilskuddRørasamfunnshus 240000,00 240000,00
3850 Tilskudddrift anlegg/kulturbyggMosvik - 70 000,00
3850 Tilskuddanleggsmidleranlegg/kulturbyggMosvik - 30 000,00 1 140000,00
Sumtilskudd kultur 1 815000,00 1 956000,00 1 956000,00

Andreoverføringer
Funksjon TilskuddInderøy2011 TilskuddMosvik 2011 Fordelingtilskudd 2012
2330 Aktiviseringeldreogfunksjonshememde 396000,00
3900 Dennorskekirke 3 635000,00 1 060000,00 4 495000,00

Tilskuddorgelkonsulent 25 000,00 25000,00
3920 Andrereligiøseformål 45 000,00 47000,00 90000,00
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Kommunestyret

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler for Inderøy kommune

Rådmannensforslag til vedtak:

Framlagtforslagtil Retningslinjerfor tildelingavkulturmidleri Inderøykommunevedtas

Vedlegg
1 Reglerfor tildeling av kulturmidler
2 Forslagtil retningslinjerfor tildeling av kulturmidler
3 Retningslinjerfor tildeling av kulturmidler for Inderøy 1729

Bakgrunn
InderøyogMosvikkommunerhar tildelt kulturmidleretter hhv.Retningslinjerfor tildelingav
kulturmidlerogReglerfor tildelingavmidler til kulturarbeid. Mosviksreglervarnoemer detaljert enn
Inderøysineretningslinjer,og inndelingeni tilskuddstypernoeforskjellig.MensMosvikfordelte
aktivitetstilskudd,driftstilskuddoganleggsmidler,omfatter tidligerereglementfor Inderøygenerelle
kulturmidlerogaktivitetstilskudd.

Retningslinjenei deopprinneligekommuneneer gjennomgått,ogvedlagteforslagtil retningslinjerfor
ny kommunebyggerpåbeggede to foregående,hvor forenklingogtydeliggjøringhar værtet mål.

Vurdering
Framlagteforslagsorterertilskuddenei trådmedopprinneligeregleri Mosvikkommune. I tillegger
tilskuddtil størrearrangementskilt ut somegetsøknadsområde,medegensøknadsfrist.Dettegir en
ryddigprosedyre, forenklersaksbehandlingenogforbedrerservicenover for søkerne.Forslageter
ellersbasertpåat innenkort tid skalhoveddelenavsøknadeneskjeelektronisk. Mulighetenfor



elektronisksøknadskalværepåplassfra midten avmars.Kravtil søknadensinnholdframkommeri
søknadsskjema,oger ikketatt inn i forslagettil retningslinjer.

Konklusjon
Framlagtforslagtil Retningslinjerfor tildelingavkulturmidleri Inderøykommunevedtas



MOSVIK KOMMUNE

REGLER FOR TILDELING AV MIDLER TIL KULTURARBEID
(Vedtatti Kommunestyret 12.10.06– sak55/06)

§ 1 REGLENES OMRÅDE
Reglenegjelderkommunalttilskuddtil kulturabeidi Mosvik kommune.Tilskuddetkangis til
organisasjoner, institusjoner og privatpersonersomarbeidermedeller stimulerertil et aktivt
kulturliv innenkommunen.

§ 2 UNNTAK
Unntattfra slikt tilskudderorganisasjonersomprimærtivaretarmedlemmenesyrkes-,
økonomiskeog politiskeinteresser.Underherkommerogsåorganisasjonersom kun driver
pengeinnsamlingtil veldedigeformål.

§ 3 FORMÅL
Tilskuddgis etterforutgåendesøknadom til skuddtil kulturarbeid,og skalværeenstimulans
til gjennomføringav kulturaktiviteter,kulturprosjekterog investeringeri kommunen.
Kulturarbeid oppmot barnog ungeskalprioriteresi fordelingav kulturmidler.

§ 4 FORMER FOR TILSKUDD
a. Aktivitetstilskudd skalgåtil utøvelseav kultur og gis for dokumentertkulturaktivitet,

herunderprosjektersomteateroppsettinger,konsertero.l.
b. Driftstilskudd skalgåtil drift avanlegg for kulturutøvelseog gis til ansvarligefor

driften av idrettsanlegg,frit idsanleggog kulturbygg.
c. Anleggsmidler skalgåtil investeringi anleggfor kulturutøvelse.Tilskuddetkangis

til bådenyanleggog rehabiliteringav eksisterendeanlegg,herunderanskaffelseav
relevantutstyr.
c.1 Tilskuddkangis medinntil 75%av kostnadsoverslag.
c.2 75%av tilsagnsbeløpetkanutbetalesmotdokumentasjonpåatprosjekteter

igangsatt,resterende25%utbetalesnårprosjekteter avsluttetog prosjektregnskap
foreligger.

c.3 Tilskuddetmåbenyttesinnen2 år regnetfra tilsagnsdato.

§ 5 SØKNADEN
SøknadsendesMosvik kommune,servicekontoret,påfastsattsøknadsskjemainnen1. mai
hvertår. Utlysingskjer i Mosvikorienteringog påMosvik kommuneshjemmeside.

Søknadenskal inneholde opplysningerom:
a. Navnpåsøker
b. Navn,adresseog telefonnummertil leder/ kontaktpersonsamtbankkontonummer
c. Eventuellhovedorganisasjon
d. Eventuelt medlemstall
e. Kort orienteringom formåletmedsøknadenoghvadetsøkesstøttetil
f. Kostnadsoverslagog finansieringsplanfor aktiviteten,prosjekteteller investeringen

detsøkesstøttetil. Gjelderkun for anleggsmidler.
g. Årsmeldlingog revidertregnskapfor foregåendeårsvirksomhetsamtinneværendeårs

budsjett/ årsplan

Tilskuddgis baretil hovedlag.Dissemåta eventuelleundergruppermedi sin søknad.



§ 6 KLAGE
I følgeforvaltningslovens§281. leddkanvedtakom kommunalstøttetil kulturarbeid
påklages.

§ 7 PRESEDENS
Mosvik kommunesfordelingav tilskuddinnebæreringenpresedensfor senereårstilskudd.

§ 8 FORFØYNING
Dersomenperson,organisasjoneller institusjon bryter reglene(forutsetningene)for å få
støtteeller bevisstgir uriktige opplysninger,mistervedkommenderettentil å få kommunal
støttefor minstettår.



Retningslinjerfor tildeling avkulturmidler i Inderøykommune

1. Retningslinjenesområde
Retningslinjenegjelderkommunalt tilskuddtil kulturarbeidi Inderøykommune.Tilskuddkan
gistil organisasjoner,institusjonerogenkeltpersonersomarbeidermedeller stimulerertil et
aktivt kulturliv i kommunen

2. Formål
Kommunaletilskuddskalstimulereeksisterendeognyekulturtiltak i Inderøykommune

3. Formerfor tilskudd
a) Organisasjons- ogaktivitetstilskudd gistil organisasjonerog til aktiviteter/ tiltak som

ikkedekkesavandretilskuddsordninger.Vedtildelingavaktivitetstilskuddskalfølgende
prioriteres:
- Prosjekterfor ogmedbarnogunge
- Rusfriearrangement
- Prosjekter medet folkehelseperspektiv.
- Samarbeidsprosjektersomaktivisererpåtversavalder
- Tiltaksomgir kulturelleringvirkningeri kommunen

b) Driftstilskudd gistil drift avanleggfor kulturutøvelseogskalgistil ansvarligefor driften
avidrettsanlegg,fritidsanleggogkulturbygg.

c) Anleggsmidlergistil investeringi anleggfor kulturutøvelse.Tilskuddetkangistil både
nyanleggogrehabiliteringaveksisterendeanlegg,herunderanskaffelseavrelevant
utstyr.

d) Tilskuddtil størrearrangement.
Tilskuddkangistil størrekulturarrangementogtiltak somfestivaler,konserter,
teaterforestillinger,utstillinger,idretts- ogandrekulturarrangement.

4. Søknad
SøknadkansendesInderøykommunesombrev,mail eller elektroniskviakommunens
hjemmeside.
UtlysningskjervedannonseringogpåInderøykommuneshjemmeside.
Søknadsfrist for organisasjons- ogaktivitetstilskudd,driftstilskuddoganleggsmidler:1. mai.
Søknadsfristfor tilskuddtil størrearrangement: 1. oktober.

Tilskuddgisbaretil hovedlag.Dissemåta eventuelleundergruppermedi sinsøknad.

5. Rapport
Detkankrevesdokumentasjonfor brukenavmidlene.Dersomtilskuddetikkeer brukt i
samsvarmedtildelingen,kankommunenkrevetilbakebetaling.



6. Klage
I følgeforvaltningsloven§28,1. leddkanvedtakom kommunalstøtte til kulturarbeid
påklages

7. Presedens
Inderøy kommunestildelingavtilskuddinnebæreringenpresedensfor senereårstildeling.

8. Forføyning
Dersomperson,organisasjoneller institusjonbryter forutsetningenefor å få støtte,eller
bevisstgir uriktigeopplysninger,mistervedkommenderetten til å få kommunalstøtt for
minstett år.



RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER, INDERØY KOMMUNE

1. Formål
Kommunale tilskudd til kulturtiltak skal stimulere eksisterende og nye kulturtiltak i
kommunen.

2. Mottakere
Kommunal støtte kan gis til lag, organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som
arbeider helt eller delvis innenfor kommunen. Virksomheten skal være allment tilgjengelig.

3. Det kan gis tilskudd til:
A. Generelle Kulturmidler
Kulturmidler kan gis til organisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen. Det
gis støtte til hovedforeningen som må ta medlemstall og aktivitet i eventuelle undergrupper
med i sine søknadsoppgaver.

B. Aktivitetstilskudd
Det kan gis aktivitetstilskudd til spesielle aktiviteter og tiltak som ikke dekkes av andre
tilskuddsordninger. Ved fordeling av aktivitetstilskudd vil følgende prosjekter og tiltak
prioriteres:
� Prosjekter for og med barn og ungdom.
� Kulturtiltak for eldre og funksjonshemmede.
� Rusfrie arrangement for ungdom
� Samarbeidsprosjekter som aktiviserer på tvers av alder.
� Igangsetting av tiltak som gir kulturelle ringvirkninger i kommunen.

4. Kunngjøring
Tilskudd etter disse retningslinjer kunngjøres ved oppslag, annonse, og ev. på Internett.
Søknad sendes kommunen innen fastsatt frist.

5. Rapport kontroll
Det kan kreves dokumentasjon over bruken av midlene. Dersom tilskuddet ikke er brukt i
samsvar med tildelingen kan kommunen kreve tilbakebetaling
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Kommunestyret

Inderøy kommune- etiske regler

Rådmannensforslagtil vedtak
Etiskereglerfor Inderøykommunevedtas.

Vedlegg
1 Etiskeregler

Bakgrunn
Enrekkestyrendedokumenterknyttet til vårarbeidsgiverpolitikker underutarbeidelse.Etiskereglerer
et avdokumentenesominngåri vårarbeidsgiverpolitikk.Forslagtil etiskereglerhar tidligerevært lagt
fram for Fellesnemndatil en foreløpigbehandling.Nemndabaom at forslagetble lagt til grunnfor
viderebearbeidingogforankring.

Vurdering
Etiskereglerkanoppfattessomkjerneni vårarbeidsgiverpolitikk.Deetiskeregleneskalreflektere det
fellesverdisettsomkommuneogkommunensmedarbeidereforutsetteså ståfor.

Forslagettil etiskereglersetter fokuspåfølgendepunkter: formålogvirkeområde,generelt,møtemed
kommunensbrukere,forvaltningavsamfunnetsvirkemidler,habilitet, forbud mot gaverogandre
fordeler i tjenesten,forretningsetiskeregler,åpenhet,ansatte,ytringsfrihetog rett til å varsle,
lederansvar,personligansvar.



Forslagettil etiskereglerer utarbeidetavprosjektgruppeP11i kommunesammenslåingsprosjektet, og
harvært til høringi organisasjonen.

Videreoppfølging:Etiskereglervil inngåsomet avhovedfokusområdenei vårt arbeid med
arbeidsgiverpolitikk.Detvil bli lagt vektpå informasjontil alleansatteogopplæringavenhetsledere,
tjenesteledereogtillitsvalgtei temaet.

Bistandogomsorghar særligfokuspåtemaetog i 2011blede medi KSprosjektet«Samarbeidom etisk
kompetanseheving».Etsamarbeidsprosjektmellomhelse- ogomsorgsdepartementet,
Helsedirektoratet,arbeidstakerorganisasjoneneinnenhelse- ogomsorgsamtKS.Hovedmåletmed
prosjekteter å bidra til at kommunenstyrkerdenetiskekompetanseni helse-, sosial- og
omsorgstjenesteneoggjennomførersystematisketiskrefleksjoni tjenestene.

Det lokale prosjektetheter «SnakkEtikk».Bistandogomsorgønskerå oppnåfølgendemed
etikksatsingen:Økebevissthetpåhvordanegenkommunikasjonpåvirkervårekollegaer,
tjenestemottakere,pårørendeogossselv.At ansattediskuterertemamedetiskeutfordringer i
hverdagenogsåetter at prosjektperiodener over.Prosjektetgårover2 år. Deter alleredeetablert et
egetnettverk for interneveiledere,etablert etikklunsj,samtgjennomførtenegenfagdag(ca.60
deltakere)medeksternforeleserfra KS.Vihar forventningerom at prosjektetharenoverføringsverdi
til andretjenester.Detkanogsåværeaktuelt at temaetetikk inngåri vår søknadom deltakelsei
«Sammenom en bedrekommune».

Deetiskeregleneharsommålgruppevåremedarbeidere.Detkanværenaturligå vurdereom det bør
etablerestilsvarendereglerfor folkevalgte.Rådmannenstiller dette åpenti denneomgang.

Konklusjon

Rådmannentilrår at utkastettil etiskereglervedtasogfølgesopp i tråd medsaksframlegget.



Etiskeregler for ansattei 1756Inderøykommune– hjelp til å ta de riktigevalgene

Vedtatt av---den--

1. Formålogvirkeområde

FormåletmedInderøykommunesetiske reglerer å sikreengodetiskpraksisogdefinerefelles
standarderfor ansattei Inderøykommune.Deetiskereglenegjelderallekommunensansatte.

2. Generelt

Ansattei Inderøykommuneskalarbeidefor fellesskapetsbestei tråd medlover,regler,kommunens
verdigrunnlagogpolitiskevedtak.Kommunensansatteskalutføre sineoppgaverogopptre påen
måtesomikkeskaderkommunensomdømmeogtillit i befolkningen.

3. Møte medkommunensbrukere

Ansattei Inderøykommuneskalmøte innbyggereogbrukeremedrespekt.Fagligekunnskaperog
fagligskjønnskalliggetil grunni rådgivning,myndighetsutøvelseogtjenesteyting.Sammenblanding
avansattesogbrukernesprivate interesserogøkonomiskemidler skalikkeforekomme.

4. Forvaltning av samfunnetsfellesmidler

Ansattei Inderøykommuneskalværesegbevisstat de forvalter samfunnetsfellesmidlerpåvegneav
alle innbyggernei kommunen.Kommunensansatteplikter å ta varepåkommunensressurserpåden
mestøkonomiskeograsjonellemåte,ogskalikkemisbrukeeller sløsemedkommunensmidler.

Kommunensansatteskalikketilegnesegpersonligefordeleravkommunensressurser,verken
økonomiskemidler,eiendommer,ellerandreeiendeler.

5. Habilitet

Allesomtreffer beslutningerogtilretteleggerfor beslutningeri Inderøykommuneer bundetav
forvaltningslovenshabilitetsregler.Ansatteharenselvstendigplikt til å varsleoverordnedeom
inhabilitet slikat mankanfritas fra viderebefatningmedsaken.Vedtvil om inhabilitet skalden
ansatteforeleggespørsmåletfor sinnærmesteleder.

6. Forbudmot gaverogandrefordeler i tjenesten

Ansattei Inderøykommunemå, for segselveller andre, ikkemotta gaver,provisjoner,tjenestereller
andreytelseri forbindelsemedanskaffelserogkontraktsinngåelser,eller når ytelsener egnettil eller
avgiverenment å påvirkevedkommendetjenstligehandlinger.Detteomfatter ogsågunstige
betingelserknyttet til reiserogopphold.Med mindregavener avubetydeligverdi,plikter også
ansattei Inderøykommuneå gi avkallpågaverogtestamentariskegaverfra brukereavkommunens
omsorgstjenester,selvom gavenikkekanpåvirketjenesteytelsen.

7. Forretningsetiskeregler

Kommunensforretningsmessigevirksomhetmådrivesslikat innbyggere,brukereogleverandører
har tilli t til kommunensomforvalter avinnbyggernesfellesmidlerogsomforretningspart.All
forretningsvirksomhet,skalbidratil å nådemålkommunenhar for sindrift.



Etiskeregler for ansattei 1756Inderøykommune– hjelp til å ta de riktigevalgene

Vedtatt av---den--

Ansattesomdeltar i kommunenforretningsmessigevirksomhetplikter å setteseggrundiginn i og
etterlevelov ogforskrift om offentligeanskaffelserogkommunensegetregelverkpåområdet.Alle
anskaffelsermåbaserespå forutsigbarhet,gjennomsiktighet,etterprøvbarhet,likebehandlingoggod
forretningsskikk.Kommunensansattekanikkeleverevarerogtjenestertil denvirksomheti
kommunensomdeselver ansatt.Kommunensansatteskalikkegjøreprivat brukavkommunens
samkjøpsavtalereller rabattordninger.Detskalikkeforetasprivat bestillingfra leverandørdeansatte
harkontaktmedsomrepresentantfor kommunen,nårdette kanskapetvil om sammenblandingav
offentligeogprivatemidler.

8. Åpenhet

Inderøykommuneskalgi offentligheten innsyni denkommunaleforvaltning.Kommunenharen
generellaktiv informasjonsplikt.Kommunensansatteskalalltid gi korrekteogtilstrekkelige
opplysningertil innbyggere,organisasjoner,selskaperogandremyndigheter.

9. Ansattesytringsfrihet og rett til å varsle

Ansattei Inderøykommunekangi faktaopplysningerom egetarbeidsområde.Somalleandre
borgerekankommunensmedarbeideredelta i samfunnsdebattenoguttale segpåegnevegne.
Kritikkverdigeforhold i envirksomhetbør tasopp,slikat forholdenekanbedres.Varslingbørskje
internt, menansattehar rett til å varsleoffentlig nårdette er formålstjenlig.

10.Lederansvar

Lederei Inderøykommuneskalbyggepåenorganisasjonskulturbasertpååpenhet,ogsomivaretar
kommunensverdigrunnlagogetiskeregler.Lederepåallenivåerskalgjennomgådeetiskereglene
medsinemedarbeidereengangi året, ogvednyansettelse.Lederneskalpåseat alleansatte
undertegnerpåat de lestogforstått kommuneetiskeregler.

10.Personligansvar

Ansattei Inderøykommuneharet personligogselvstendigansvarfor å følgekommunensetiske
regler.Ansattemåta opptvilstilfeller i forhold til de etiskereglenemedsinnærmesteleder.
Kommunensansattehar rett til å nekteå følgepåleggsomer ulovligeeller medførerbruddpåde
etiskeregler.

Bruddpådeetiskereglenekani henholdtil personalreglementetmedførekonsekvenserfor
arbeidsforholdet.
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Kommunestyret

Offentlig tjenestepensjonfor folkevalgte

Rådmannensforslag til vedtak
Inderøykommunestyrevedtarå inngåavtaleom offentlig tjenestepensjonfor folkevalgte.Avtaleninngås
medKLP ogmeddevilkår somsærskiltgjelderfor folkevalgte.

Vedlegg
1 Vedtekterfor offentlig tjenestepensjonfor folkevalgt- KLP

Bakgrunn
1723Mosvikkommuneog1729Inderøykommunehar hatt offentlig tjenestepensjonsordningfor
folkevalgte,dvsfor ordfører. Vedsammenslåingenavde to kommuneneble ikketemaetom «Offentlig
tjenestepensjonfor folkevalgte»drøftet i forbindelsemedutarbeidelseavretningslinjerfor
godtgjørelseavfolkevalgte.

Kommunerogfylkeskommuner somhar offentlig tjenestepensjonsordning,kaninngåen avtaleom at
folkevalgteskalværemedi pensjonsordningeni samsvarmedegnevedtekterfor offentlig
tjenestepensjonfor folkevalgte.Pensjonsordningenomfatter folkevalgtei tillitsvervsommedføreren
godtgjøringberegnetut fra minst1/3 stilling.

Vurdering
TidligereMosvikkommuneogInderøykommuneharhatt tjenestepensjonsordningfor folkevalgte,som
i praksisharbetyddpensjonsordningfor ordfører.Sålangtvi er kjent med,harde flestekommuneren
slikordningfor folkevalgte.Ordningener beskreveti vedlagtevedtekterfor offentlig tjenestepensjon
for folkevalgtefra KLP. Herframkommeropplysningerfor omfang,pensjonsgrunnlaget,
pensjonsgivendetjenestetid,alderspensjon,uførepensjon,premiebetaling,samordningosv.



I budsjett for 2012er det økonomisklagt til grunnat 1756Inderøykommuneharenslikordningfor
folkevalgte/ordfører.

Konklusjon

Det innstillespåat 1756Inderøykommunevidereførertidligereordningeni Mosvikkommuneog
Inderøykommunemedtjenestepensjonfor folkevalgte,ogat ordningenetableresi tråd med«Offentlig
tjenestepensjoni KLP– tilleggtil vedtekter– særskiltebestemmelserfor folkevalgtei kommunerog
fylkeskommuner».



G
jelder
fra
0
1
.0
1
.2
0
1
1

U
tgave
8

O�entlig tjenestepensjon i KLP
Tillegg til vedtekter

Særskilte bestemmelser for folkevalgte
i kommuner og fylkeskommuner



2



3

Innhold

1. Omfang 4

2. Pensjonsgrunnlaget 4

3. Pensjonsgivende tjenestetid 4

4. Alderspensjon 5

5. Uførepensjon, enke-/enkemannspensjon og barnepensjon 5

6. Ventepenger 5

7. Oppsatt pensjon 6

8. Regulering av løpende pensjoner og oppsatte rettigheter 6

9. Premiebetaling og pensjonsinnskudd 6

10. Samordning med annen tjenestepensjon 6

11. Ikrafttreden, endringer 7

12. Opphør av pensjonering av folkevalgte 7



4

Kommuner og fylkeskommuner som har o�entlig tjenestepensjonsordning i
KLP kan inngå avtale om at folkevalgte skal være med i pensjonsordningen i
samsvar med bestemmelsene i dette tillegget.

Vedtektene og forsikringsvilkårene for o�entlig tjenestepensjonsordning i
KLP gjelder så langt de passer og med følgende spesielle vilkår:

1. Omfang
Pensjonsordningen omfatter folkevalgte i tillitsverv som medfører en godt-
gjøring beregnet ut fra minst 1/3 stilling.

I tilslutningsavtalen kan det avtales høyere eller lavere nedre grense for
medlemskap. Videre kan det avtales at verv som folkevalgt i både kommunen
og fylkeskommunen skal medregnes dersom disse vervene hver for seg er
for små til å omfattes av en pensjonsordning. Det kan også avtales at folke-
valgte som har permisjon fra o�entlig stilling kan unntas dersom de fortsatt er
tilsluttet pensjonsordning gjennom sin arbeidsgiver i permisjonstiden.

2. Pensjonsgrunnlaget
Pensjonsgrunnlaget skal være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelse.
I tillegg kan møtegodtgjørelser medregnes ut fra et forhåndsstipulert gjennom -
snittlig årsbeløp.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i vedtektenes kapittel 4, herunder § 4- 4.

3. Pensjonsgivende tjenestetid
Som pensjonsgivende tjenestetid regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd
for. Medlemstid som er opptjent i KLPi pensjonsordningen for folkevalgte
gjennom �ere fylkeskommuner og kommuner skal slås sammen ved bereg -
ning av pensjon.

Etter avtale med KLPkan også tjenestetid som folkevalgt i kommunen/fylkes -
kommunen før tilslutningen til pensjonsordningen medregnes som pensjons -
givende.

Vedtektenes § 5-2 gjelder ikke for folkevalgte.
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4. Alderspensjon
Alderspensjon kan tas ut fra fylte 65 år dersom den folkevalgte fratrer helt
eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 prosentenheter. Det kan
innvilges redusert alderspensjon dersom den folkevalgte oppebærer delvis
godtgjørelse som fyller kravene for medlemskap etter punkt 1 første ledd eller
er innmeldt i en o�entlig tjenestepensjonsordning som er tilsluttet overfø -
ringsavtalen. Alderspensjon kan ikke ytes så lenge vedkommende er medlem
av Stortinget eller Regjeringen.

Full alderspensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget.

Den pensjonsgivende tjenestetid som kreves for å få full pensjon, skal for
folkevalgte utgjøre 16 år. Ved kortere tjenestetid enn 16 år avkortes alders -
pensjonen forholdsmessig.

Vedtektene § 7-1, 7-2, og7 -4, a, b og f gjelder ikke. Vedtektenes § 7-6 gjelder
med den tilpasning at kravet om 30 års pensjonsgivende tjenestetid erstattes
av 16 år. Forøvrig gjelder vedtektenes kapittel 7.

5. Uførepensjon, enkepensjon,
enkemannspensjon og barnepensjon
Et folkevalgt medlem og dennes etterlatte har rett til pensjonsytelser etter vedtek-
tenes bestemmelser. Dog er kravet for full pensjon 16 år, jf. Punkt 4, tredje ledd.

Ved anvendelse av vedtektenes § 8-8, første ledd og § 9- 2 a) annet ledd,
medtas beregnet tjenestetid frem til det tidspunkt den folkevalgte fyller/ville
fylt 65 år.

Reglene i vedtektenes § 9-3, punkt a og b, gjelder ikke for enke etter en
folkevalgt som har vært medlem av en pensjonsordning som går inn under
overføringsavtalen mellom KLPog Statens pensjonskasse før 1.10.76.

6. Ventepenger
Dersom aldersmessige eller andre hensyn tilsier det, kan KLPs styre tilstå
ventepenger til folkevalgt medlem som blir meldt ut av pensjonsordningen
uten rett til løpende alders - eller uførepensjon. Folkevalgt som går direkte over
på arbeidsledighetstrygd kan søke ventepenger når arbeidsledighetstrygden
opphører ut fra de samme betingelser som rett etter utmeldingen.
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Ventepengene tilstås med et årlig beløp som fastsettes for høyst 3 år av gangen
og som ikke kan overstige den alderspensjon den folkevalgte ville ha vært
berettiget til på grunnlag av sin funksjonstid.

7. Oppsatt pensjon
Vedtektenes bestemmelser om oppsatt pensjon gjelder for folkevalgte med
minst 1,6 år pensjonsgivende tjenestetid, dog slik at rettighetene alltid fast-
settes i forhold til en full tjenestetid på 16 år. Vedtektenes § 2-9 og for-
sikringsvilkårenes § 12 femte ledd gjelder ikke for folkevalgte.

8. Regulering av løpende
pensjoner og oppsatte rettigheter
En folkevalgt som fratrer sitt verv med eller uten rett til straks begynnende
pensjon skal, med utgangspunkt i sin godtgjørelse som folkevalgt (jf. Punkt 2),
senere ha pensjonsytelsene regulert på samme måte som kommunale arbeids -
takere med samme pensjonsgrunnlag.

9. Premiebetaling og pensjonsinnskudd
Premien for folkevalgte fastsettes etter en forhøyet prosentsats som skal være
godkjent av Finanstilsynet. Når kommunen/fylkeskommunen vedtar at en
folkevalgt skal ha medregnet tid som folkevalgt før avtalen ble inngått, belastes
en forsikringsteknisk beregnet engangspremie for dette. Det samme gjelder
når kommunen/fylkeskommunen vedtar å medregne et pensjonsgivende tillegg.

Den folkevalgtes eget pensjonsinnskudd settes til 2% av vedkommendes
pensjonsgrunnlag.

10. Samordning med annen tjenestepensjon
Dersom samme person er medlem av pensjonsordningen både som
folkevalgt og etter bestemmelsene for vanlige arbeidstakere, skal det
pensjonsmessig regnes som om det dreiet seg om medlemskap i to forskjellige
tjenestepensjons ordninger.
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11. Ikrafttreden, endringer
Disse vilkårene trer i kraft fra 01.01.2011. Endringer i bestemmelsene skal
vedtas av KLPs styre og må godkjennes av styret i KS. Endringene må også
godkjennes av Finanstilsynet.

12. Opphør av pensjonering av folkevalgte
En kommune/fylkeskommune kan si opp avtalen om pensjonering av folke-
valgte uavhengig av om den for øvrig opprettholder tilslutningen til o�entlig
tjenestepensjonsordning i KLP.



8



9



10



11



Regionskontor

Vågsallmenningen 16 Bergen

Tlf: 05554
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Retningslinjer for mobiltelefon og andre elektroniske
kommunikasjonstjenester

Rådmannensforslag til vedtak

Vedlagteforslagtil retningslinjerfor mobiltelefonerogandreelektroniskekommunikasjonstjenester
vedtasmedvirkning fra 1.3.2012.

Vedlegg
1 Retningslinjerfor mobiltelefon- ny kommune

Bakgrunn
Det måetableresretningslinjerfor mobiltelefonerogandreelektroniskekommunikasjonstjenesteri ny
kommune.

I delegasjonsreglementeterdetrådmannensomer tillagt fullmaktentil å inngåavtalerom bruk av
mobiltelefonerog andreelektroniskekommunikasjonstjenester.Rådmannenønskerå etablereet system
for godtgjørelsesomerenkeltåadministrere ogsikrerat arbeidstakerfår enrimelig kompensasjonfor
utgifter i forbindelsemedtjenestlig bruk av mobiltelefon.

Vurdering
Rådmannenharvalgt å foreslået systemsomi kortetrekk kanskisseresslik:

� Inderøykommunestårsomeierav abonnementog telefon.
� Fakturafor fasteavgifterog forbruk (jobbog privat) sendestil denansatteprivatogbetalesav

den ansatteselv.



� Det utbetalesenfastmånedligutgiftsgodtgjøringtil mobiltelefon- innehaverneut fra
standardisertesatser.

� Godtgjøringenhåndteressomskattepliktigutgiftsgodtgjørelse.
� Avtalte rabattermedteleleverandørtilfaller densombetalerfakturaen.
� Inderøykommuneeradressatfor ogbetalerfakturafor mobiltelefonersombarebrukesi

jobbsammenheng(mobilenleggessomhovedregeligjen påjobben).
� Det deteretablert2 godtgjøringssatserfor demmedkommunalmobiltelefonpåhhv kr 1.600,-,

kr 3.200,-. Foransattesombrukeregenmobil i tjenestesammenheng,kandetutbetalesen
godtgjøringpåkr 1.600,- pr år.

Det erutarbeidetretningslinjersombyggerpådisseprinsippeneoghervi delt deinn i følgendepunkter:
1. Generelt.
2. Tjenestemobiltelefon.
3. Beskatning.
4. Diverse.

Det visesheri sin helhettil vedlagteretningslinjersombeskriverordningeni detalj.

Konklusjon

Rådmannenvisestil vedlagteretningslinjerog innstiller påat deblir vedtatt.
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Retningslinjerfor mobiltelefonogandreelektroniskekommunikasjonstjenester2012

1 GENERELT

1.1Formål

Inderøy kommuneharsommål å ytegodserviceog væretilgjengeligfor innbyggereog
samarbeidspartnere.Disseretningslinjeneskalregulereordningerfor tildeling av og
kompensasjonfor bruk avEK.

Retningslinjeneskalsikreatarbeidstakerei Inderøykommunefår enrimelig kompensasjon
for utgifter i forbindelsemedtjenstligbrukav EK-tjenestersomdebetalerselv.

1.2Definisjon

Elektroniskekommunikasjon(EK) omfatteralle kommunikasjonstjenestersomarbeidstakere
disponererutenforsin ordinærearbeidssituasjon,herundermobiltelefon,internett,bredbånd
og lignende.

1.3Hovedprinsipper

Hovedprinsippenefor dekningav EK-tjenesteri Inderøy kommune:

• EK skalbaretilståsi detilfeller detansesnødvendigavhensyn til tjenestenogskal
værebasertpåennøyevurderingav faktiskebehov.

� Ved endringav enstillings funksjonellerplasseringi organisasjonenskalordningen
opphørefor vedkommendeansatte,dersomdetfaktiskebehovetikke lengerer til stede

� Det skalforetasinnberetningtil skattemyndigheteneettergjeldenderegler.Eventuell
privat fordel skalinnberettesut fra arbeidstakersbrukav EK-tjenesteri stillingenog
privat, jfr Skatteloven§§5-11 og5-12.

Alle leddi organisasjonenharmedansvarfor at detinngåskorrekteavtalermeddeansatteog
at innberetningtil skattemyndigheteneskjeri samsvarmedgjeldenderegler.

2 TJENESTEMOBILTELEFON

2.1Hovedprinsipper
Somenhovedregelskalbehovetfor tjenestetelefondekkesgjennommobiltelefonordningen.

Følgendeprinsipperleggestil grunn
- Ingenstillingerelleransatteskalgis utgiftsdekningtil merennett telefonabonnement
- Inderøykommunetegnerabonnementog kjøperinn mobiltelefon
- Det inngåsskriftlig avtalemeddenenkelteansatteommobiltelefon

For ansattesomskalbenyttemobiltelefonentil privatbrukgjelderi tillegg
- Fakturaadresserestil og betalesav mobiltelefoninnehaverprivat
- Detgis enfastmånedligutgiftsdekningfor mobiltelefonutgifter etterforhåndsdefinerte

satser

2.2Innkjøp av mobiltelefon
Kjøp av mobiltelefongjøresavdenenkelteenhetslederblantdestandardmodellenesom
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Inderøy kommunenharinngåttavtaleomiht gjeldendefellesinnkjøpsavtalehosavtalt
leverandør.

Medmindredeter feil ellerskadepåutstyret,vil ikke arbeidsgiverdekkekostnadertil
innkjøpav mobiltelefonoftereennhvert3. år.Redusertinnkjøpsprisiht kommunens
innkjøpsavtalergodskrives Inderøy kommune.

2.3Tegningav abonnement
Abonnementsavtalefor mobiltelefonskalinngåsav kommuneniht gjeldendeinnkjøpsavtale.

Ved tegningavabonnement,benyttesetegetbestillingsskjemafor kjøp avmobiltelefonog
abonnement,somfylles ut, godkjennesav enhetslederogsendestil lederfor stab/støtte.
Tegningav ogendringeri abonnementenegjøresav lederfor stab/støtte.Lederfor stab/støtte
holderoversiktoverinngåtteabonnementerog hvemsomtil enhvertid disponererdisse.

2.4Betaling av faktura
Fakturafra teleleverandør,somomfatterfastavgift ogarbeids- ogprivatbruk,adresserestil og
betalesav denansattsomdisponererkommunaltjenestemobiltelefon.

Da kommunenvil ståsomjuridisk eierav abonnementet,vil eventuellpurringog inkassokrav
blir sendtkommunen.I slike tilfeller vil kommunenforetatrekk i lønnfor tilsvarendebeløp.

2.5Utgiftsdekning
Ansattei stilling somkommerinn underkommunensmobiltelefonordning,utbetalesen
månedliggodtgjøringtil dekningav arbeidsrelaterteutgifter,ut fra enkonkret
behovsvurdering.Valg av godtgjøringssatsmåkommefram basertpået skjønnsmessig
overslagovertelefonutgiftervedkommendestilling/arbeidstakermåkunneforventeå få i
løpetavet år,medlike månedligeutbetalinger, jfr godtgjøringssats1-2.

For stillingermedetbeskjedentbehovfor mobiltelefoni arbeidstidenog/ellerut overordinær
arbeidstid,kandetalternativtinngåsavtaleomat arbeidstakerholdermobiltelefonog
abonnementselv,og får enfastmånedligutgiftsdekning,jfr godtgjøringssats3. Ordningen
kanogsåbrukesdersomarbeidstakeri kortereeller lengreperiodermåværetilgjengelig
utenomordinærarbeidstid.

2.5.1Godtgjøringssatser– kommunaleabonnement
Satsenejusteresi trådmeddengenerelleprisutvikling for dennetypetjenesterogvilkårenei
våreinnkjøpsavtalerfor mobiltelefonogEK-tjenester.Satsenefastsettesav rådmannen

Godtgjøringssats1 - kr 3.200 pr år

Satsenbrukesfor ledereog stillingersomharvesentligeutgifter i forbindelsemed
arbeidsrelatertbrukav mobiltelefon.Dettegjelderstillingersomharmangeoppdragutenfor
arbeidsstedeti arbeidstiden,harstortbehovfor å væretilgjengeligeogsomkanpåregneen
del utgåendesamtalerogsåutenforordinærarbeidstid.

Arbeidstakersomfyller vilkårenevil væreomfattetaveventuelleavtalerInderøy kommune
hamedleverandørav teletjenester(herunderbindingsrabatt).
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Abonnementetskalværeregistrertmedkommunensomjuridisk eier.Etteravtalemed
leverandørskalfakturabådefor privatog tjenesterelatertforbruksendesdirektetil
arbeidstaker,somsørgerfor at fakturablir betalt.

Kommunensskalståsomeierog haansvarfor innkjøpavmobiltelefonen.

Godtgjøringssats2 - kr 1.600 pr år

Satsenbrukesfor ledereog stillingersomharmindreutgifter i forbindelsemedarbeidsrelatert
brukav mobiltelefon.Dettegjelderstillinger somharnoereisevirksomheteller ermobilei
arbeidssituasjonenogmåværetilgjengeligeutenomarbeidsstedet/utenomordinærarbeidstid.

Arbeidstakersomfyller vilkårenevil væreomfattetaveventuelleavtalerInderøy kommune
hamedleverandørav teletjenester(herunderbindingsrabatt).

Abonnementetskalværeregistrertmedkommunensomjuridisk eier.Etteravtalemed
leverandørskalfakturabådefor privatog tjenesterelatertforbruk sendesdirektetil
arbeidstaker,somsørgerfor at fakturablir betalt.

Kommunensskalståsomeierog haansvarfor innkjøpavmobiltelefonen.

2.5.2Godtgjøringssats– privat abonnement

Godtgjøringssats 3 - kr 1.600pr år

Satsenbrukesfor stillingersommåpåregnemindreutgifter i forbindelsemedtjenesterelatert
brukav mobiltelefon,mensomikke fyller vilkårenefor kommunalmobiltelefonog som
brukersitt privateabonnementog mobiltelefon.Medarbeiderbetalerbådefor innkjøpogbruk
av telefon.

Dettegjelderstillingersomharnoereisevirksomhetellerer mobilei arbeidssituasjonenog
sommåværetilgjengeligeutenomordinærarbeidstid,mensomharavgrensetantallutgående
samtalerutenforarbeidsstedet/utenomordinærarbeidstid.

2.6Opphør av mobiltelefonordning (mobiltelefon sombrukes privat)

Nårarbeidstakerslutter,gårut i ulønnetpermisjon,lønnetpermisjonut over3 måneder,eller
ikke lengerfyller kriterienefor tildeling, skalkompensasjonenopphørevedendrings-
/sluttdato.Dettegjelderogsåvedsykmeldingerderarbeidstakerer uteav tjenesteni merenn
3 måneder.

Ved permisjoneller sykdom:
- Mobiltelefonenleverestilbakeogabonnementetdisponeresavkommunen.
- Alternativt kanarbeidstakerovertaabonnementetprivat i permisjons-

/sykdomsperioden.Kommunenstårsomjuridisk eierav abonnementet,menden
månedligegodtgjøringenblir stansetfor restenav perioden

Nårarbeidstakerslutter:
- Mobiltelefonenleverestilbakeog abonnementetdisponeresavkommunen
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- Alternativt kanarbeidstakerovertaabonnementetog/ellermobiltelefonenprivat.Det
juridiskeansvaretfor abonnementetoverdrastil denansatte.Detvil påløpeet
oppsigelsesgebyr vedoverføringavabonnementet.Selvemobiltelefonennedskrives
med1/3pr årog kanovertasvederlagsfrittetter3år.

- Alternativt kanabonnementetoverdrastil ny arbeidsgiverdersomdenneharsamme
teleleverandør.Ny arbeidsgiverovertardetjuridiskeansvaretfor abonnementet.Det
påløperikke oppsigelsesgebyr.

2.7Mobiltelefon erstatter fasttelefonpå arbeidsplassen
For arbeidsplasserderfasttelefonererstattetmedmobiltelefon,gjelderikke bestemmelsene
om månedligkompensasjon.Unntakkanogsågjøresfor andrespesiellesituasjonerder
tjenesterelatertebehovgjøratdenvanligemobiltelefonordningenikke kanbenyttes.

I slike tilfeller skalkommunenogsåværeadressatfor og betalefakturaen(bådefasteavgifter,
privat- og tjenesterelatertbruk).Dersomansattedisponerermobiltelefonabonnementetogsåi
fritiden/brukerdenprivat,skaldetforetasetmånedligtrekk for privatbruk.Størrelsenpå
beløpetskalframgåav inngåttskriftlig avtale.Mobiltelefoniht dettepunktskalgodkjennesav
rådmannen.

2.8Mobiltelefon somkun brukes i arbeidstiden
For stillingersomkun harbehovfor mobiltelefoni arbeidstiden,og ikke ønskerå benytte
mobiltelefonenprivat, tegneskommunaltabonnementog fakturasendestil ogbetalesav
kommunendirekte.Det inngåsskriftlig avtaleomat telefonenikke kanbrukesprivatog at
densomhovedregelskalleggesigjen påarbeidsplassenvedarbeidstidensslutt.Arbeidstaker
vil medenslik avtaleallikevel haanledningtil å brukemobiltelefoneninntil 30 dagerpr år ut
overarbeidstid(sporadiskbrukvedtjenestereiserogandrespesiellearbeidssituasjoner).

2.9Avtaleskjema
Følgendeskjemaskalbenyttesvedinngåelseavavtaleom mobiltelefon:

- Avtale om tjenestemobiltelefonsomkan benyttesprivat: Avtalenskalunderskrives
bådeav arbeidstakerog arbeidsgiver.Ett eksemplarskalsendespersonalog INVEST
lønn(for iverksettingav månedligutgiftsgodtgjøring),etteksemplarskaloppbevares
pådenenkeltespersonalmappeog detfjerdeeksemplaretskalarbeidstakerha.

- Avtale om tjenestemobiltelefonsomIKKE kan disponeresutenfor ordinær
arbeidssituasjon: Avtalenunderskrivesbådeavarbeidstakerog arbeidsgiver.Ett
eksemplarskalsendespersonal(for oversikt),ett eksemplarskaloppbevarespåden
enkeltes personalmappeogdettredjeeksemplaretskalarbeidstakerha.

Denenkelteenhetsledermåtil enhvertid hatilgjengeligoversiktoverhvemsomeromfattet
av ordningene.

3 BESKATNING
Nårkommunenstårsomeierav mobiltelefonabonnementog telefonsomlånesut til de
ansatteetterbehovvedtjenestereisermv, blir detikke foretattinnberetningtil
skattemyndighetene.

Nårkommunaltmobiltelefonabonnementdisponeresfastav enansatt/stillingogsåpåfritiden,
skaldetforetasinnberetningtil skattemyndigheteneiht gjeldendereglerom skattepliktig
utgiftsgodtgjørelse.Detsammegjelderfor utgiftsgodtgjørelsetil mobiltelefonog andreEK-
tjenestertil ansattesombrukerprivatutstyr og/ellerabonnementi tjenestesammenheng.
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4 DIVERSE

4.1Beslutningsmyndighet
Beslutningsmyndighetennårdetgjeldergodtgjøringfor mobiltelefonog øvrigeEK-tjenester,
ligger hosrådmannen

Rådmannenfattervedtakom eventuelldekningav utgifter til andre/spesielleordningereller
andresatserenndetsomgårfram av pkt 2 og3.

4.2Budsjettmessigdekning
Kostnadervedtildeling avog kompensasjonfor brukav EK-tjenestermådekkesinnenfor
budsjettetvedhverenkeltenhet.

4.4Reglementetgjelder fra 1.1.2012.
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Midtnordisk Kunstfestival. Kunst - i - festival. Søknad om tilskudd.

Rådmannensforslag til vedtak

Inderøykommunestøtter Kunst-i-festivalmedtil sammenkr. 40.000.

1. Tilskuddkulturmidler– innenforramme 15.000
2. Ansvar830Fellesområdetileggsbev/Formannskapetsdisp 25.000

Rådmannenbeslutterdetaljert budsjett.

Vedlegg
1 KIF Inderøy Kommune- søknad

Bakgrunn
Midtnordiskkunstfestival(MNKF)feirer 15-årsjubileumi 2012.Kunst- i- festivaler et frittstående
prosjekttilknyttet kunstfestivalen,somsøkersamarbeidmedandrefestivalersomSoddjazz,
Steinkjerfestivalen,KortreistdansefestivalogInderøyfest.

Kunst- i festivalharet totalbudsjettpåkr. 450.000,det søkesom kommunalstøtte påkr. 70.000.

Prosjekteter tildelt kr. 15.000fra Nord-TrøndelagfylkeskommunesArrangements- ogfestivalstøtteog
kr. 35.000fra NorskkulturrådKunstogNyTeknologi.

Kunsti-festival2011(InstallasjonavFredrikNorén)fikk kr. 8.000i kommunalstøtte.

Kunst- i -festivaler et samtidskunstprosjekt,ogfor 2012presenteresfire ulikedelprosjekter:Alexander
DecoupignymedLyddusj, Håkki(BjørnKowalskiHansenogTomasEriksson)medkunstsomtar
utgangspunkti logo/identitet, Martin PhilipStråle ogJørgenSlettevoldmedgraffit iprosjekt. Da- Wind-



Chi(BengtCarlingogKerstinLindgren)tar i bruk uterommetoglagerkunst-stunt, hvor ogsåpublikum
blir delaktig,ogikkebarepassivetilskuere.

Vurdering

Kunst- i -festivalbryter medtradisjonelleforestillingerom kunst,og i søknadenheter det bl.a.:

Kunst- i -festivalgår det lekendemenneskesærend,gjennomå overraske,gå nyeveier,rokkevedvante
forestillinger,bringedet visjonæreinn i det nitriste,ellerbringehumorinn i selvhøytideligheten.Alt med
basei enseriøstilnærmingsomsikresgjennomprofesjonaliteti alle ledd.

Samtidskunstenkanværeutfordrende.DaNilsAassitt verkSolble avduketi Inderøysamfunnshuspå
60-tallet, vardet mangesomreagertenegativtognoenble provosertavet uttrykk somvirket fremmed.
I dager det ingensomblir provosertavAassineverk.

Kunst- i - festivalgir publikumi Inderøyogi regionenmulighettil å oppdageat grenserfor
kunstoppfatningkanutvides,ogat dagenssamtidskunstkan gi ny erkjennelse.

AlexanderDecoupignyhar tidligerepresentertkunsti Inderøy,dahanstod for Kunst- i- Festivals
prosjekti 2010,medLydløypei Muustrøparken.Verketgamulighettil utvidet opplevelseavparkenog
skulpturene,og fungertespesieltgodt i forhold til ungebesøkende.Lyddusjer envidereføringavdette,
basertpå lyder fra bl.a.SoddjazzogKortreistdansefestival.SidenLyddusj er en temporærinstallasjon,
vurderesdentil ikkeå kommei konflikt medparkensintensjon(jfr. Flyndresang).

Alleprosjekteneinkludererogaktivisererpublikum,ognoenvil sannsynligvisspesieltengasjere
ungdom,dautgangspunktetfor kunstensomlagesogpresentereser språkde haret forhold til, som
graffiti, logo- ogt-skjortetrykk.

Kunst-i-festivalkanogsåbetraktessomet viktig ledd i fornyingogrevitaliseringavMidtnordisk
kunstfestivali jubileumsåret.Men prosjekteter ambisiøst,ogdet kansynesfornuftig å presentereet
utvalgavprosjektenei 2012ogflere et senereår.

Konklusjon

Inderøykommunestøtter Kunst-i-festivalmedtil sammenkr. 40.000.

Finansiering:

3. Tilskuddkulturmidler– innenforramme 15.000
4. Ansvar830Fellesområdetileggsbev/Formannskapetsdisp 25.000



Midtnordisk Kunstfestival
Kunst-i-festival
Flagvegen 95
Inger Lillesand,
7670 Inderøy
+47 990 10 494
imlilles@online.no
21.12.11

Inderøy Kommune
Kulturkonsulent Kåre Bjerkan

Kunst-i-festival søker med dette om kr 70 000 i støtte til kunstprogram 2012

Kunst -i-festival er et frittstående prosjekt som har base i Midtnordisk
Kunstfestival og som kny tter forbindelser mellom festivaler i Nord -Trøndelag

Kunst -i-festival har tidligere samarbeidet med Steinkjerfestivalen og
Inderøy fest.
Kunst -i-festival 2012 søker samarbeid med Soddjazz, Steinkjerfestivalen og
Kortreist Dansefestival. Nils Aas Kunstverksted er også en naturlig
samarbeidspartner. For 2012 er også InderøyFest invitert med inn i
samarbeidet, årets kunstprosjekt med Håkki krever imidlertid at kunstnerne
engasjeres for hver enkelthendelse. Det innebærer en egenandel – Inderøy Fest
har det foreløpig samarbeidet til vurdering.

Kunst -i-festival går det lekende menneskes ærend, gjennom å overraske, gå
nye veier, rokke ved vante forestillinger, brin ge det visjonære inn i det nitriste
eller bringe humor inn i selvhøy tidelighet. Alt med base i en seriøs tilnærming
som sikres gjennom profesjonalitet i alle ledd.

Bakgrunn for søknad:
Ar gumentet for søknadsbeløpet er basert på at
det dekker flere festivaler, samt at forutsatt
tilstrekkelig finansiering rommer det muligheter
for en bredere formidling av Muustrøparken
gjennom lydinstallasjon/dusj i Muustrøparken,
samt permanent bruk av lydløy pa til Alex
Decoupigny .



Prosjektbeskrivelse:
Midtno rdisk Kunstfestival feirer 15 år i 2012, og gjennom et utvidet Kunst -i-
festival har vi et ønske om å markere denne begivenheten.

Følgende kunstprosjekt ligger til grunn for søknaden.
Håkki med Bjørn Kowalski Hansen og Tomas Eriksson
www.haakki.se
Al ex Decoupigny med base i Berlin.
www.alexandredecoupigny .com
Da-wind -chi med Bengt Carling og Kerstin Lindgren har base i Gotland,
http://www.verdus.se/da_wind_chi.htm
Martin Philip Stråhle og Jørgen Sellevold
http://kosmonaut.ugress.com/cast.asp hvor Martin har sitt opphav i Gøteborg

Kunst -i-festival berører Midtnordisk Kunstfestival med Soddjazz, Kortreist
Dansefestival, Inderøysommer ( barne - og ungdomskurs ) og
Steinkjerfestivalen og prosjektene blir dermed tilgjengelige for et bredere
publikum gjennom samarbeid mellom festivaler i naturlig tlkny tning.
Ved å samarbeide om kunst i et bredt festivalnettverk sty rkes
kunstsamarbeidet festivalene i mellom, og et bredere publikum får glede av
satsingene.

Al le kunstnere arbeider med relasjonelle prosjekter. Enten i en form hvor
kunstprosessen skjer i selve workshopen eller at publikum blir delaktige og
medvirkede i kunstverkene. Kunstprosjektene bæres av mellommenneskelig
kommunikasjon, samarbeid og utveksling av ideer.

For Håkki sin del er formen workshops hvor logo kontra identitet og budskap
kommer ofte i form av logoer på T-skjorter. De vil være til stede på
Midtnordisk kunstestival med T-skjorteproduksjon koblet mot et
gjennomgangstema som handler om våre forestillinger om mennesker og
musikkpreferanser. Deres prosjekt starter under Soddjazz, går inn i
Midtnordisk Kunstfestival og munner ut i Steinkjerfestivalen.

Håkki is a project hat uses business and art to question globalization and to preserve
the cultural and localidentity of a small town i northern Sweden.
And interesting feature of the project is its use of identity as an instrument to create
change.. The initiative consistently keeps identity at the centre of the stag. And thus
appears as a discussion of local identity versus globalism. In this way the social as
well as the practical and economic issues are elegantly addressed.

Kunstnerparet Da Wind Chi danner en ramme omkring Soddjazz og
Midtnordisk Kunstfestival/Inderøy sommer i samarbeid med Kortreist
Dansefestival. Med sine lekende prosjekter som iscenesetter seremonielle
visninger, dramatis eres uterom og publikum befinner seg involvert i deres
lekende og samlende kunstprosjekter før de rekker å freflektere over at de er
delaktige i”kunst”.

We – Da Wind Chi, are Kerstin Lindgren – an image maker, wind sculptor,
choreographer, dancer and Tai Chi instructor, and Benedict Carling – an image-
maker, inventor, wind sculptor and designer. We are both Homo Ludens – playing
people, who love ephemeral beauty in the form of installations, performances,
workshops and life itself. The room, movement, music, shape, color, the environment
and the elements are components.� � We have worked with the Ice Hotel,



Jukkasjärvi, Sweden, Ismusik; performance on a wind festival in Italy; we have “Rake
us happy” at the Botanical Garden and made fire festival in Visby, Gotland;
developed the Wind Dancer and Wind Harps; performance during Vossajazz,
together with Trondheim Jazz Orchestra, Norway; performance and exhibition, Wind
and Water Festival, Varberg etc.

Lydkunstneren Alexandre Decoupigny skal sample Soddjazz og Kortreist
Dansefestival. Dette skal sammen med lokale innslag av mer ”folkelig”
opprinnelse danne basisen i en lyddusj i Muustrøparken.

Alex Decoupigny s egen prosjektbeskrivelse av verket ”Change”:
"Change" is a sound based work . i call sound & social practice. As time based
media sound & music lend itself well to artworks dealing with time related issues.
Change is such an artwork as at its heart lies the artistic investigation of change over
time as a constant universal force.
Change happens to everyone, everywhere and it happens anytime.. Actually,
paradoxically change is one of the few constant parameters in live. Something thats
very natural, that can be wonderful and also incredibly cruel. Something we often
cant even influence... However, how deal with it and what we make of it is a very
individual choice. I know from my own experience that people and a landscape with
its sounds are the bearer of an incredible wealth of stories about this.

Starting from spring 2012 i want to produce a set of recordings, which tell stories / a
story about change. The content of the recordings itself will be mixed and edited from
field recordings of Berlin and Inderøy, foley tracks, interviews, spoken scripts, sound
effects and music.

All of these recordings will be loosely related to one another, similar to the chapters
of a novel or scenes of a play or a movie. Since they will be presented on a set of
directional speaker placed within the surroundings of a park, a very powerful way of
storytelling is possible by the simple means of creating a composed soundscape to
an existing landscape connected through a fictional narrative.

Graffitikunstnerne Jørgen Sellevold binder sammen Midtnordisk Kunstfestval/
Inderøy sommer og Steinkjerfestivalen gjennom graffiti på Sund
Folkehøgskole/andre arenaer i Inderøy og arenaer på Steinkjerfestivalen.

Strøk is from the southern part of Norway, and has been specializing in
stencils and cutouts for the last four years. He works extensively in layers,
using between two and fifteen colors to achieve his desired level of photo -
realism. In addition to several art exhibitions, he has worked
professionally on music videos, album covers, clubs and most major music
festivals in Norway. You can marvel at his work on Flickr .
Jørgen Sellevold has worked with graffiti for more than 10 years and
knows any trick of the trade.



Budsjett og finansieringsplan KUNST-I-FESTIVAL 2012:
BUDSJETT
DA WIND CHI 40 000
ALEX DECOUPIGNY 40 00 0
HÅKKI 100 000
GRAFFITI 25 000
Materialer 100 000
Markedsføring 40 000
RDO 50 000
Prosjektledelse 75 000

470 000
FINANSIERING
Inderøy Kommune 70 000
Norsk Kulturråd 100 000
Nord-Trøndelag Fylkeskommune 70 000
Kortreist Dansefestival 5 000
Næringsliv/sponsor 15 000
Egenandel Sund FHS 18 000
SoddJazz 25 000
Norsk Kulturråd Kunst og Ny Teknolgi 35 000
Kulturkontakt Nord 25 000
Midtnorden fondet 15 000
Steinkjerfestivalen 50 000
Inderøy Næringsfond 30 000
Midtnordisk Kunstfestival 12 000

470 000

Vi håper at Inderøy Kommune ser nytten av å støtte dette prosjektet, og ber om
forståelse for at søknaden som omfatter et såpass bredt nettverk behøver egen
søknad for å synliggjøre prosjektet, og at den likevel ses i sammenheng med
felles søknad fra Inderøy sommer.

Vennlig hilsen
Inger Marie Lillesand
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Sund Folkehøgskole - søknad om støtte til utvekslingsprosjekt

Rådmannensforslag til vedtak:

Inderøykommunefinner ikkeå kunnegi tilsagnom finansieringavutvekslingsprosjektsomomsøkt.

Vedlegg
1 Søknadtil prosjektUtvekslingIndia - Inderøy
2 EndeligbudsjettCSA- Sund

Bakgrunn

Detvisestil søknadfra Sundfolkehøgskoleom kommunalstøtte til videreføringav
utvekslingssamarbeidmellomSundfolkehøgskoleog ChristUniversity,Centerfor SocialAction
i Bangalore,India.Med økonomiskstøtte fra FredskorpsetharSundfolkehøgskole i perioden
2003-2010mottatt eleverfra ChristUniversity,Bangalore,ogsendtnorskeelevertil India.
Prosjektperiodenmedfredskorpseter nåover.Sundfolkehøgskolesenderfortsatt årligfire
norskeelevertil India,basertpåat elevenebetalerutgiftene selv.

Sundfolkehøgskolepekerpåat de indiskeeleveneharvært ensværtverdifull ressursfor Sund,
menogsåfor Inderøyslokalmiljø,bl.a.gjennompraksispåskoler,bidragvedlokale
arrangement,kontaktmedorganisasjonslivogvertsfamilier.Sund folkehøgskoleogskolens
Indiskepartnerønskerå fortsette det gjensidigeutvekslingssamarbeidet.Envidereføringer



avhengigaveksternmedfinansiering.Medfinansieringsbehovfor å ta imot to indiskestudenter
i ett år: kr. 200.000.

1729Inderøykommunemottok tilsvarendehenvendelsesisteår (behandleti fsk15.06.2011)Saken–
hvor innstillingenfra rådmannenvarå støtte medet mindre(symbolsk)beløp- bleutsatt. Utsettelsen
vardelvisbegrunneti behovetfor å senærmerepåkommunensmuligheterfor å nyttiggjøreseg
kandidateneogandrefinansieringsmuligheter/bidrag.

Foreliggendefornyedesøknadhar i i all hovedsaki segdet sammefaktagrunnlag,finansieringsgrunnlag
ogargumentasjonsomforrigesøknad.

Vurdering

Inderøykommuneble i 2006utpekt sominternasjonalkommune(Fredskorpset), ogSund
Folkehøgskoleharværtoger enspydspissoginspiratori dette arbeidet.

Fredskorpsdeltakerehar tidligereværttilbudt utplasseringi grunnskolen,hvorenhar registrert
gjensidignytte i forhold til undervisning.

Deter tatt oppmedskolenemulighetenefor å nyttiggjøresegkandidatenepåenmåtesomkan
reduserebrukavandreopplærings-/assistentressurser.Detteansesgjennomgåendesomuaktuelt.

Deter gjennomførtmøtermedSundfolkehøgskolei sakensanledning– sistet møtemellom
rådmannogenhetslederkultur i forkantavutsendelseavsaken.

Jegkansåledesikkeseat argument-listener vesentligendretfra sistesøknad. Rådmannenserdet
positivei tiltaket, menanserat det er vanskeligfor kommunenå bidravesentligtil finansiering.

Ettersomavstandenmellomtotalt kostnadsbehovogforeløpigefinansieringstilsagner såvidt stort,
hardet liten hensiktfor kommunenå yte delbidragmedmindrebeløp.

Detteutelukkerikkeat kommunenkanvurderefremtidigesøknader.Detforutsetter i såfall
vesentligefinansieringsbidragfra andrebidragsytere.

Konklusjon
Seforslagtil vedtak.
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Til Inderøy kommune

Søknad om støtte til prosjekt India

Sund folkehøgskole har i perioden

Christ University, Center for Social Action

samarbeidet har Sund sendt norske elever

sendt 4 elever til Sund og Inderøy

Utvekslinga har fått økonomisk

prosjektperioden med Fredskorpset over,

norske elever til India. Dette kan vi gjøre fordi de norske elevene sel

utgiftene. Vi her på Sund og vår partner i India har

fortsette den gjensidige utvekslinga

indiske elever, og vi ser derfor etter al

De indiske elevene har vært svært verdifulle ressurser ikke bare på Sund, men

også i lokalmiljøet i Inderøy. Flere skoler på Inderøy har nytt godt av deres erfaring

og kompetanse gjennom praksisperioder og arrangementer,

ungdomskole, Utøy barneskole og Inderøy videregående skole. I

vært hyggelige bekjentskap både for lokale vertsf

Inderøy.

De indiske elevene som kommer til Inderøy er nennsomt

vi samarbeider med i India på bakgrunn av personlig egnethet, sin akademiske

| Fax: (+47) 74 12 49 10 | E-post: info@sund.fhs.no
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Inderøy kommune

Søknad om støtte til prosjekt India - Inderøy

i perioden 2003 - 2010 hatt et utvekslingssamarbeid med

, Center for Social Action i Bangalore, India. Gjennom dette

norske elever til India, og Christ University har hvert år

og Inderøy.

sk støtte av det norske Fredskorpset. Nå er

korpset over, men likevel forsetter vi på Sund å sende

kan vi gjøre fordi de norske elevene selv betaler

og vår partner i India har imidlertid et sterkt ønske om å

fortsette den gjensidige utvekslinga slik at Sund og Inderøy fortsatt kan motta

ser derfor etter alternative finansieringsmåter.

De indiske elevene har vært svært verdifulle ressurser ikke bare på Sund, men

Flere skoler på Inderøy har nytt godt av deres erfaring

og kompetanse gjennom praksisperioder og arrangementer, der i blant Inderøy

ungdomskole, Utøy barneskole og Inderøy videregående skole. Inderne har

vært hyggelige bekjentskap både for lokale vertsfamilier og organisasjonslivet i

e som kommer til Inderøy er nennsomt plukket ut av unive

på bakgrunn av personlig egnethet, sin akademiske

16. 01.2012

samarbeid med

Gjennom dette

og Christ University har hvert år

Nå er

Sund å sende

v betaler

et sterkt ønske om å

fortsatt kan motta

De indiske elevene har vært svært verdifulle ressurser ikke bare på Sund, men

Flere skoler på Inderøy har nytt godt av deres erfaring

blant Inderøy

nderne har også

amilier og organisasjonslivet i

plukket ut av universitetet

på bakgrunn av personlig egnethet, sin akademiske
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innsats, og det frivillige arbeidet de har lagt ned i universitets frivillige organisasjon

Center for Social Action (se eget vedlegg)

gode ambassadører for sitt hjemland. For

disse elevene, gir det dem en annen innsikt og forståelse av India og Asia, det

fremmer toleranse og internasjon

seg verdifull innsikt om Norge og ikke minst Inderøy hjem til India. Det er mange

Inderøy-patrioter i Bangalore og omegn takket være dette samarbeidet!

Vi vil her kort skissere opplegget vi ser for oss

på tidligere opplegg for de indiske elevene, ønsker fra CSA og Sund og ideer luftet

med aktører i Inderøy. Den overordna målsetninga er å spre opplysning omkring

nord- sør spørsmål, både på Inderøy og i India, samt å

møter mellom folk fra ulike kulturer.

Opplegget for elevene begynner i India, hvor CSA gjennomfører et

forberedelseskurs med elevene. Her vil de

lære om Norge, forventinger samt

litt før skolestart og også på Sund gjennomgå enkelte forberedende aktiviteter

indiske elevene vil være tilknyttet Fredskorpslinja på Sund, og ha status som elever.

De vil delta i undervisning og også

norskundervisning de første månedene for å gjøre dem rusta til både å bidra lokalt

og lære mest mulig. De lærer også om ul

besøk på kommune, eldresenter, miljøstasjon og så videre.

ute i praksis på skolene i Inderøy over lengre perioder. Tidligere år har de

arrangert temadager på skoler, og ellers både dansekurs,

AIDS, deltatt i forhold til marke

engasjement ønsker vi å videreføre og utvide. Det er naturlig at de besøker og
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innsats, og det frivillige arbeidet de har lagt ned i universitets frivillige organisasjon

eget vedlegg). De er derfor svært ressurssterke o

for sitt hjemland. For barn og unge i Inderøy som blir kjent med

disse elevene, gir det dem en annen innsikt og forståelse av India og Asia, det

fremmer toleranse og internasjonal forbrødring. I tillegg tar de indiske elevene

rdifull innsikt om Norge og ikke minst Inderøy hjem til India. Det er mange

patrioter i Bangalore og omegn takket være dette samarbeidet!

vil her kort skissere opplegget vi ser for oss for de indiske elevene i Norge, basert

på tidligere opplegg for de indiske elevene, ønsker fra CSA og Sund og ideer luftet

Den overordna målsetninga er å spre opplysning omkring

sør spørsmål, både på Inderøy og i India, samt å skape kontakt og gode

møter mellom folk fra ulike kulturer.

Opplegget for elevene begynner i India, hvor CSA gjennomfører et

forberedelseskurs med elevene. Her vil de blant annet ta for seg kulturforskjeller,

samt praktiske forberedelser. De vil ankomme Norge

litt før skolestart og også på Sund gjennomgå enkelte forberedende aktiviteter

indiske elevene vil være tilknyttet Fredskorpslinja på Sund, og ha status som elever.

De vil delta i undervisning og også bidra i undervisninga på skolen. Ele

norskundervisning de første månedene for å gjøre dem rusta til både å bidra lokalt

De lærer også om ulike aspekter ved norsk samfunn gjennom

besøk på kommune, eldresenter, miljøstasjon og så videre. Vi ønsker at de er mye

Inderøy over lengre perioder. Tidligere år har de

arrangert temadager på skoler, og ellers både dansekurs, temakvelder om

ering av kvinnedagen og lignende. Denne type

ngasjement ønsker vi å videreføre og utvide. Det er naturlig at de besøker og

innsats, og det frivillige arbeidet de har lagt ned i universitets frivillige organisasjon

er derfor svært ressurssterke og

Inderøy som blir kjent med

disse elevene, gir det dem en annen innsikt og forståelse av India og Asia, det

de indiske elevene med

rdifull innsikt om Norge og ikke minst Inderøy hjem til India. Det er mange

patrioter i Bangalore og omegn takket være dette samarbeidet!

for de indiske elevene i Norge, basert

på tidligere opplegg for de indiske elevene, ønsker fra CSA og Sund og ideer luftet

Den overordna målsetninga er å spre opplysning omkring

skape kontakt og gode

ta for seg kulturforskjeller,

De vil ankomme Norge

litt før skolestart og også på Sund gjennomgå enkelte forberedende aktiviteter. De

indiske elevene vil være tilknyttet Fredskorpslinja på Sund, og ha status som elever.

evene vil ha

norskundervisning de første månedene for å gjøre dem rusta til både å bidra lokalt

ke aspekter ved norsk samfunn gjennom

nsker at de er mye

Inderøy over lengre perioder. Tidligere år har de også

temakvelder om HIV/

ring av kvinnedagen og lignende. Denne type

ngasjement ønsker vi å videreføre og utvide. Det er naturlig at de besøker og
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bidrar opp mot frivillige organisasjoner

Videre kunne det vært interessant for dem å lære mer om den Gyldne Omvei, da

dette er en ide som muligens kunne vært overført ti

er det ønskelig at de indiske elevene

ønsker gjerne innspill på hvordan Inderøy best mulig kan nyttegjøre seg

deltakerne på en måte som styrker Inder

opphold på Sund vil elevene reise hjem til India hvor de er forpliktet til et 30 dager

langt informasjonsarbeid. Formålet med informasjonsarbeidet er å dele kunnskap

og erfaringer med folk i India. Deler av arbeidet

studenter og de gruppene CSA jobber med både på bygda og i byen. Informasjonen

kan også rettes mot barn og unge på ulik

og innholdet i arbeidet definerer eleven og CSA sammen i henh

interesser.

Etter et møte i komité folk i fjor

å få finansieringen på plass for å kunne fortsette å ta imot indiske elever.

fjor sendt ut en søknad til en del lag og

respons fra flere, uten at dette var nok til å skaffe tilveie de midler som trengs.

Det er derfor vi nå appellerer til

for å kunne ta imot to indiske ungdommer fra

være et verdifullt bidrag til Inderøy som internasjonal kommune.

Oppholdet på Sund koster om lag 12

forbundet med flybilletter, visum, utstyr, lærebøker, forsikring,

Norge og skolepenger. Administrasjon og k

Sund og vår partner i India. For to elever betyr det at den totale summen vi trenger
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bidrar opp mot frivillige organisasjoner i Inderøy og i Nord Trøndelag forøvrig

Videre kunne det vært interessant for dem å lære mer om den Gyldne Omvei, da

muligens kunne vært overført til småsamfunn i India.

er det ønskelig at de indiske elevene er mest mulig ute i lokalsamfunnet, og vi

gjerne innspill på hvordan Inderøy best mulig kan nyttegjøre seg

deltakerne på en måte som styrker Inderøy som internasjonal kommune.

opphold på Sund vil elevene reise hjem til India hvor de er forpliktet til et 30 dager

langt informasjonsarbeid. Formålet med informasjonsarbeidet er å dele kunnskap

og erfaringer med folk i India. Deler av arbeidet vil være rettet mot frivillige,

studenter og de gruppene CSA jobber med både på bygda og i byen. Informasjonen

kan også rettes mot barn og unge på ulike skoler og organisasjoner i India. Formen

og innholdet i arbeidet definerer eleven og CSA sammen i henhold til behov og

fjor vår ble Sund anbefalt å samle gode lokale krefter fo

å få finansieringen på plass for å kunne fortsette å ta imot indiske elever.

fjor sendt ut en søknad til en del lag og foreninger i Inderøy, og vi fikk positiv

respons fra flere, uten at dette var nok til å skaffe tilveie de midler som trengs.

nå appellerer til Inderøy kommune for å samle de midler vi trenger

for å kunne ta imot to indiske ungdommer fra Christ University høsten 201

være et verdifullt bidrag til Inderøy som internasjonal kommune.

er om lag 120 000 per deltaker. Dette dekker kostnadene

forbundet med flybilletter, visum, utstyr, lærebøker, forsikring, lommepe

Administrasjon og koordinering av prosjektet dekkes av

For to elever betyr det at den totale summen vi trenger

forøvrig.

Videre kunne det vært interessant for dem å lære mer om den Gyldne Omvei, da

l småsamfunn i India. Generelt

i lokalsamfunnet, og vi

gjerne innspill på hvordan Inderøy best mulig kan nyttegjøre seg av

øy som internasjonal kommune. Etter endt

opphold på Sund vil elevene reise hjem til India hvor de er forpliktet til et 30 dager

langt informasjonsarbeid. Formålet med informasjonsarbeidet er å dele kunnskap

vil være rettet mot frivillige,

studenter og de gruppene CSA jobber med både på bygda og i byen. Informasjonen

skoler og organisasjoner i India. Formen

old til behov og

vår ble Sund anbefalt å samle gode lokale krefter for

å få finansieringen på plass for å kunne fortsette å ta imot indiske elever. Det ble i

, og vi fikk positiv

respons fra flere, uten at dette var nok til å skaffe tilveie de midler som trengs.

samle de midler vi trenger

høsten 2012, som vil

kostnadene

lommepenger, reiser i

oordinering av prosjektet dekkes av

For to elever betyr det at den totale summen vi trenger
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er 240 000 (Se vedlagt budsjett med kommentarer)

Selv om vi nå konsentrerer oss om skoleåret 201

fordelaktig med en langsiktig finansieringsplan.

Prosessen med å ordne pass og visum for eventuelle indiske elever er lang. Vi

håper derfor på tilbakemelding innen 20. mars.

Vi håper dere ønsker å bidra ti

på Sund til høsten.

Med vennlig hilsen

Astrid Moen, Kristin Bjørke,

assisterende rektor

Johny Joseph,

Leder for Center for Social Action, Bangalore India.
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(Se vedlagt budsjett med kommentarer).

oss om skoleåret 2012/13 vil det helt klart være

en langsiktig finansieringsplan.

Prosessen med å ordne pass og visum for eventuelle indiske elever er lang. Vi

håper derfor på tilbakemelding innen 20. mars.

Vi håper dere ønsker å bidra til at Inderøy får to indiske ressurspersoner på plass

Astrid Moen, Kristin Bjørke,

assisterende rektor fredskorpskoordinator

Leder for Center for Social Action, Bangalore India.

vil det helt klart være

Prosessen med å ordne pass og visum for eventuelle indiske elever er lang. Vi

indiske ressurspersoner på plass

Astrid Moen, Kristin Bjørke,

fredskorpskoordinator



Beskrivelse Detaljert Sum

Størrelsenpåbudsjettpostenda
utvekslingenvar finansiertav
Fredskorpset.Tilsammenligning.

1 Kostog losji 6000x 10mnd 60000
2 Lommepenger 1000x 10mnd 10000 FK:10000
3 Vertsfamilier 50x72dager 3600
4 Reiseri Norge 800x 9 7200 FK:7200
5 ReiseIndia-Norge 9000x1 9 000 FK14000
6 Norskundervisning 700x1 700 FK:5000per pers
7 Utstyr 2000x1 2 000 FK:3000
8 Forsikring 5500x1 5500 FK:6000per pers
9 Visum 1000x 1 1000 FK:1000
10 Informasjonarbeidi India 1000x 1 1000 FK:1000
11 Uforutsetteutgifter 20000x1 20000

Total 120000

Kommentarertil budsjettet
1 Ordinæreeleverbetaler81900kr

3

4 Dennepostendekkeralle transportutgifterelevenehar underoppholdet

6

7 Vinterklærogannetutstyr. Legeutgifterer ogsåiberegnet.
10 Midler til transportogmateriell til informasjonsarbeidet
11 Dersomdissemildeneikkebenyttesvil de tilbakeføresbidragsyteren

AdministrasjonSund 50000
AdministrasjonCSA 40000
Revisjon 3000
KoordinatorSund 40000
Partnermøter 24000
Forberedelseskurs 24000 per person
Total 181000

Bidragfra SundfolkehøgskoleogCSAi India:

Budsjetteter for endeltaker,oger basertpåat utvekslingselevenfølgerelevenefra augusttil mai

Budsjett

Elevenevil delta i norskundervisningSundtilbyr andreutenlandske
elever.Summenpå700kronerer for norskbøker

I skoleferierogperioderhvor skolener stengtvil elevenebo i norske
vertsffamilier.Dissefamilienemottar en symbolskgodtgjørelsefor mat på



Arkivsak. Nr.:
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InderøyFest2012- søknadom støtte.

Rådmannensforslagtil vedtak

1. Detgiset tilskuddtil gjennomføringavInderøyfest2012 med kr. 400.000,-.

2. Dette finansieresslik:

a. Ansvar830 Til formannskapetsdisposisjon kr. 250.000,-
b. Næringsfondet kr. 50.000,-
c. FondInderøy2020 kr. 100.000,-

3. Detgisi tilleggenunderskuddsgarantipåkr. 100.000,-. Rådmannengisfullmakt til - medgrunnlagi
revisorbekreftetregnskap- å godkjenneutbetalingvedeventuellsøknadom brukav
underskuddsgarantien.Eneventuellutbetalingdekkesoveransvar830Til formannskapets
disposisjon.

4. Rådmannenfastleggerdetaljert budsjett.

Vedlegg
1 InderøyFest- søknadom støtte 2012
2 InderøyFest- Regnskap2011
3 DriftsbudsjettInderøyfest2012

Bakgrunn

Detvisestil søknadfra InderøyFest2012om kommunalstøtte påkr 700.000.



InderøyFest2012er tildelt kr. 60.000fra Nord-Trøndelagfylkeskommunesarrangements- og
festivaltilskudd.

I 2011ble InderøyFestetablert somet samvirkeforetak, medkr. 100.000,- i andelskapitalsbidragfra
Inderøykommune,ogfestivalenble arrangertfor førstegang.

I Vedtektenefor Inderøyfest,pkt. 3, Formål,heter det:

Formåletmedsamvirkeforetaketer å arrangereInderøyFesti InderøyogMosvik.Gjennomen god
samarbeidsmodellog medlokal forankringi Inderøyog Mosvik,er måletå skapeet bærekraftig
festivalkonseptsomkanutviklestil et fyrtårn i Nord-Trønderskkulturliv i tett samarbeidmednæringsliv,
reiselivog frivillige organisasjoner.InderøyFest skalbidra til enstyrkingav alleredeetablerteaktiviteter,
samtidigsomdenskalbidra til å gi InderøyogMosvikstolthet og identitet i framtida.

I søknadenkommentererdagliglederat mansannsynligvisvil endreformuleringenInderøyogMosvik,
for å få korrekt kommunenavn.

FjoråretsInderøyFeststopåmangemåter i kommunesammenslåingenstegn,ogdet vararrangement
påbeggesideravSkarnsundbruai festivalperioden.Ut fra søknadenskalåretsfestivalhafokuspå
SandvollanogRøra,menssentrum avfestivalener somfør, kommunesenteretStraumen.Tidspunktfor
festivalener fastsatttil 8. – 10. juni, ogsammenfallermed Straumensdaglørdag9. juni.

I søknadenframholdesnyskapningenInderøynatt,somskalarrangeresi samarbeidmedNæringslivet.
Inderøynattskalbypååpnebutikkerogkulturinnslagutover i de senenattetimer påStraumen.
InderøyFest2012skalfor øvrigalleredehasterkeartistnavnpålista,mendisseblir lansertsenere.

Vurdering

InderøyFestskillersegut fra andrefestivalervedat den ivaretardet utvidedekulturbegrepet,medbåde
kultur og idrett, medinnslagfra bådeamatørerogprofesjonelleaktører.Innholdsmessigmådet kunne
siesat InderøyFest2011bleen suksess,særligom en tar denkorte planleggingstidai betraktning.

Programmetvarvariert, ogbødpå flotte konserterogspektakulæreidrettsarrangement.Det fungerte
ogsågodt at ulikearenaerble tatt i bruk. Publikumsmessigkunnedet nokvært bedre.Kort
planleggingsperiodegjordeat markedsføringenkomi senestelagetfor enhelt ny festival.Herer
utgangspunktetbedrefor åretsfestival.I konkurransemedandrefestivalarrangørerom i stor graddet
sammepublikum,er det viktigå få ut informasjonsåtidlig sommulig.

EtableringenavInderøyfestfalt sammenmedsistefaseavkommunesammenslåingsprosjektet.
Sammenslåingsprosjektetga enunikmulighet til økonomiskstøtte til kulturprosjekteri 2011og
Inderøyfest vardenstørstetilskuddsmottakeren.

Detsamledekommunaleengasjementi Inderøyfesti 2011,inkludert andelskapitalen,varoverkr.
800.000,-. Dettekanforsvaresmedgrunnlagi etablerings- ogutviklingskostnaderogdenspesielle
satsningenpåkulturbyggingi kommunesammenslåingsprosjektet,mener ikkebærekraftigsom
langsiktigstøttenivåtil et enkelt festivalarrangement.

Detmåværeet siktemålogbidra til at Inderøyfestkanetableressomenårligfestivallangsde
hovedlinjertil innholdsomer skissert.



Finansieringendekkesover formannskapetsordinære«reservekonto»,avsetningtil Inderøy2020og
næringsfondet.

Konklusjon

Seinnstilling



InderøyFest

v/dagliglederPerKvistadUddu

c/o Inderøykommune

7670Inderøy

Dato10.01.12

Til Inderøykommune

her

SØKNADOMTILSKUDDTILINDERØYFEST2012

Vi takkerfor bevilgningensomblegjort for 2011, ogvil samtidigigjenbenytteanledningentil å takke
for utmerket samarbeidunderhistoriensførsteInderøyFest. Vi håperfestivalenblir et permanent,
sterkt kulturtilskuddfor dennyekommunen,ogat denvil virke revitaliserendepådennye
kommunenskultur- ogsamfunnsliv.Vi takkerogsåfor at kommunengikkinn somdenstørsteeieren
avfestivalen.

InderøyFest2012blir envidereutviklingogforedlingavprosessenrundt kommunesammenslåingen,
som(jfr NHO’sårskonferanse)er unik i norgeshistorien.Kulturen er et viktigvirkemiddelfor å bygge
dennyekommuneidentitenten.

Vi søkerhervedInderøykommuneom tilskuddfor InderøyFest2012.Fravedtektenesiteres:

«3. Formål
Formåletmedsamvirkeforetaketerå arrangereInderøyFesti Inderøy og Mosvik. Gjennom
engodsamarbeidsmodellogmedlokal forankringi InderøyogMosvik, ermåletå skapeet
bærekraftigfestivalkonseptsomkanutviklestil et fyrtårni Nord-trønderskkulturliv i tett
samarbeidmednæringsliv,reiselivog frivillige organisasjoner. InderøyFestskalbidratil en
styrking av alleredeetablerteaktivitetersamtidigsomdenskalbidratil å gi Inderøyog
Mosvik stolthetog identiteti framtida.»

(Viendrersannsynligvisformuleringen«InderøyogMosvik»påårsmøtetfor å få kommunenavnet
korrekt).

Vi satserfor øvrigpåennyskapningmedarbeidstittelen«InderøyNatt»på lørsdag9.juni i samarbeid
mednæringslivet.Dervil allebutikkerværeåpneutover kveldenognatten,ogkulturelle innslagvil
gjennomsyrekommunesentret.Detteblir denandre Kulturnatt i norgeshistorien,ogvil bli et positivt
bidragtil sentrumsutviklinga.Vihar ogsåsterkeartistnavnpå lista.

Vi visertil vårt behovfor tilskudd,slikdet fremkommeri vedlagtebudsjettforslag. I fjor fikk vi støtte
fra beggekommunene,samtprosjektstøttefra «NyeInderøy»ogstøtte til fellesmarkedsføring.I
2012er det et målå økemarkedsføringeni hele regionen, slikat vi økerpublikumsoppslutningenfra
et størredistrikt enn i 2011. Rammenfor Inderøyfest2012er kr. 1.480.000,ogvi søker hervedom
følgendetilskuddfra Inderøykommune:



Ordinærdriftsstøtte kr 450000

Inderøy2020 kr 150000

Fellesmarkedsføring kr 100000

Dissetilskuddenevil kunnesikreplanleggingenavInderøyFest2012.

Deter grunntil å tro at kommunenselvvil drastor nytte avdennefestivalsatsingen,ogat dette er en
klok investeringfor kommunen.

Mvh

InderøyFest

v/PerKvistadUddu

Vedlegg:

Driftsbudsjett2012

Foreløpigregnskap2011

Program2011



01.2011- 12.2011Periode
Hovedbok

Resultatregnskap

Konto Navn Saldo

Driftsinntekter

Salgsinntekt
3500 Billettinntekter 520000,00
3550 Salgkonsert 15000,00
3590 AndelsalgØynaparken 8 000,00

543000,00SalgsinntektSum

Annen driftsinntekt
3600 Driftstilskuddkommunen 550000,00
3700 Sponsorinntekter 321250,00

871250,00Annen driftsinntektSum

1 414250,00DriftsinntekterSum

Driftskostnader

Varekostnad
4000 Honorarerartister -468575,00
4010 Reiseartister -18734,50
4020 Overnattingartister -9 000,00
4030 Cateringartister -54737,00

4040 Lyd / lys -128490,95
4050 Sceneanlegg -85500,00
4060 Transport -56250,00
4070 Diverse -67601,00

-888888,45VarekostnadSum

Lønnskostnad
5000 Fastlønn -186000,00

5090 Ferielønn -26598,00
5400 Arbeidsgiveravgift -26226,00
5401 Arb.giv.avg.avs.feriepenger -3 750,33
6720 Konsulenthonorar -3 500,00

-246074,33LønnskostnadSum

Annen driftskostnad
4500 Leiearbeidfrivillige -15000,00

6320 Renovasjon -2 894,70
6705 Regnskapshonorar -11311,27
6730 Billettavgifter -22930,00
7100 Kjøregodtgjørelse -12045,00
7140 Reiseutgifter -19750,00
7150 Overnatting -10357,00

7160 Kostutgifter -5 290,00
7320 Reklame/annonser -154001,63
7420 Gaver -6 196,00
7710 Møter -1 563,00
7770 Gebyr -469,00
7790 Andrekostnader -6 382,00

-268189,60Annen driftskostnadSum

-1 403152,38DriftskostnaderSum

11 097,62DriftsresultatSum

Finansinntekter

IFE InderøyFestSA Dato:16.01.2012 Kl: 16:03 Side:1



01.2011- 12.2011Periode
Hovedbok

Resultatregnskap

Konto Navn Saldo

Annen renteinntekt
8050 Renteinntekter 429,00

429,00Annen renteinntektSum

429,00FinansinntekterSum

Finanskostnader

Annen rentekostnad
8150 Rentekostnader -61,00

-61,00Annen rentekostnadSum

-61,00FinanskostnaderSum

368,00FinansresultatSum

Ordinærtresultatfør skattekostnad 11 465,62

Ordinærtresultat 11 465,62

Årsresultat 11465,62

Resultat 11465,62

IFE InderøyFestSA Dato:16.01.2012 Kl: 16:03 Side:2



InderøyFest2012

DriftsbudsjettInderøyFest2012

Arr.utgifter

Honorarerartister 570000
Reiseartister 20000
Overnattingartister 10000
Cateringartister 20000
Lyd/lys 90000
Scener 70000
Transport 10000
Diverse 40000

830000

Admutgifter
Stab 320000
RDO 40000
Catering 20000
Frivilligegrupper 25000
Markedsføring 200000
Diverse 45000

650000

Balanse
Arr utgifter 830000
Admutgifter 650000

1480000 1480000
Bill salg 420000
Solgtkonsert 15000
Annetsalg 40000
Off tilskudd 760000
Sponsorer 200000
Privbarter 60000

1495000 1495000
Resultat 15000

17.01.12pku
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Kommunestyret

IKAs selskapsavtale- godkjenning

Rådmannensforslag til vedtak:

Framlagtforslagtil selskapsavtalefor IKATrøndelagIKSgodkjennes.

Vedlegg
1 Selskapsavtale2012

Bakgrunn

Selskapsavtalener et dokumentsomregulererdrift, eierforholdogøkonomieni forholdet mellomden
interkommunalearkivtjenestenogdenseierkommuner.

IKATrøndelag(opprinneligRegionaltarkivfor Inderøy,Steinkjer,StjørdalogLevanger) ble opprettet i
1987somen interkommunalsamarbeidsordningjfr. Kommunelovens§27.Somdet fremgåravnavnet
vardet dengang4 medlemmeri selskapet.

Institusjonenble 21.08.2000omorganiserttil et IKSmed10eierkommuner.Ved
representantskapsmøteti 2001varantall eierkommuner24. Pr.1.1.2012harselskapet40eiere.
Forkommunenvil utvidelsenaveierebety at eierandeleni selskapetvil minskenoe.
Utvidelsenvil ikkehanoenpraktiskbetydningfor eiertilskuddeteller eiernesstemmei
representantskapet,jfr. selskapsavtalens§ 9, sisteledd.

Selskapsavtalens§25måendres.Selskapsavtalens§ 25er ikkei trådmedbestemmelseni Lovom
interkommunaleselskap.Deter kunkommunestyreogfylkestingsomkangodkjenneselskapsavtalen.

Følgendepunkt utgårfra §25:



”Representantskapetgodkjennersomprinsippat kommuner,fylkeskommuner,samkommuner
og interkommunaleselskaperi trøndelagsfylkenesomi dagikkeer medlemmeravIKAkantas
inn i selskapetuten at det er behovfor et likelydendevedtaki samtligekommunestyrer”.

Kommunestyret(Fylkestinget)godkjenner endringeravselskapsavtale.Nye
kommunerharkommettil ogMosvikog Inderøygamlekommunervidereføresi 1756
Inderøy.Selskapsavtalener endret i tråd medstatuspr. 1.1.2012.I tilleggtil endringerpå
eiersiden,er § 4, andreledd,endretsomfølger:"Selskapeter koordinatorfor privatarkiveri
Sør- ogNord- Trøndelagfylker" mot tidligereSør-Trøndelagfylke.

Vurdering

Avtalenanseshensiktsmessig,endringenei avtalenervelbegrunnetogavtalenframståri paktmed
tidligereInderøy- ogMosvik kommunesavtaler.

Konklusjon
Framlagtforslagtil selskapsavtalefor IKATrøndelagIKSgodkjennes.
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Selskapsavtalefor

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

§ 1 Navn
Interkommunaltarkiv TrøndelagIks er eninterkommunalvirksomhetsomer opprettetmed
hjemmeli lov ominterkommunaleselskaperav 29. januar1999.Fylkeskommuneneog
kommuneri Nord- og Sør-Trøndelagog interkommunaleselskapog foretakkanvære
deltakerei selskapet.

Selskapetsfirma er ”IKA TrøndelagIks”.

Selskapetharfølgendeeiere:
1. Bjugn kommune
2. Frostakommune
3. Grongkommune
4. Hemnekommune
5. Hitra kommune
6. Holtålenkommune
7. Høylandetkommune
8. Inderøy kommune
9. Klæbukommune
10.Leksvikkommune
11.Levangerkommune
12.Liernekommune
13.Malvik kommune
14.Meldal kommune
15.Melhuskommune
16.Meråkerkommune
17.Midtre Gauldalkommune
18.Namsskogankommune
19.Oppdalkommune
20.Orkdalkommune

21.Oskommune
22.Osenkommune
23.Rennebukommune
24.Rissakommune
25.Roankommune
26.Røroskommune
27.Røyrvik kommune
28.Selbukommune
29.Skaunkommune
30.Snillfjord kommune
31.Snåsakommune
32.Steinkjerkommune
33.Stjørdalkommune
34.Trondheimkommune
35.Tydal kommune
36.Verdalkommune
37.Ørlandkommune
38.Åfjord kommune
39.Nord-Trøndelagfylkeskommune
40.Sør-Trøndelagfylkeskommune

§ 2 Rettslig status
Virksomheteneret egetrettssubjekt,ogarbeidsgiveransvarettilligger styret.Virksomheten
skalregistreresi Foretaksregisteret.

§ 3 Hovedkontor
Selskapetharsitt hovedkontori Trondheimkommune.

§ 4 Formål ogansvarsområde
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Formåletmedselskapeter å leggeforholdenetil rettefor eiernesrasjonelle,funksjonsdyktige
og effektivegjennomføringav arkivlovensintensjonerog bestemmelser.Selskapetskalkunne
fungere som arkivdepot for eiernespapirbaserteog elektroniskearkiver og sørgefor at
materialetblir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrativeog
kulturelleformål.

Selskapetskal kunnefungeresom fylkesarkiv for deltakendefylkeskommuner.Selskapeter
koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelagfylker og skal ogsåkunne motta,
oppbevareog tilgjengeliggjøreprivatarkiverfra eierkommunene.

Selskapetkanetternærmerevedtakav styretprisevissetjenesterog såledeshaegneinntekter.
Tjenestenesomkanprisesskali hovedsakværeslike somikke vil bli gitt til alle eierne,eller
someiernevil haulik etterspørseletter,eller tjenestersomfaller utenforarkivets
hovedformål.

Til gjennomføringavspesielleprosjekt utenomarkivetsordinærearbeidsoppgaver,blir det
søktfinansieringmellomeierneeller andresomspesieltønskerprosjektetgjennomført.
Selskapetharanledningtil å ta påsegkonsulentoppdragfor andre,nåroppdragsgiverbetaler
for tjenestenogdetikke gårut overarkivetshovedoppgaver

§ 5 Innskuddsplikt ogeierandel
Deltakernebetalerårlig inn midler til driften av selskapeti samsvarmedvedtaki
representantskapet.Grunnlagetfor beregningav driftstilskuddetskalværefolketalletvedsiste
årsskifteog enfordelingsnøkkelsomblir fastlagtav representantskapet.For nyedeltakereog
eksisterendesomikke kanleggefolketallettil grunn,for eksempelIks, fastsettesårlig
innskuddav representantskapet.
Oppgaveroverkostnaderog fordelingav dissepådenenkeltedeltakerskalliggeved
selskapsavtalen,og måvedtassærskiltavhverenkeltdeltaker.Eierandelenerutrekneti
prosentoggir slik fordeling:
Deltakere/eierandeli prosent

1. Bjugnkommune 2,68 21. Oskommune 1,28
2. Frostakommune 1,39 22. Osenkommune 1,09
3. Grongkommune 1,36 23. Rennebukommune 1,39
4. Hemnekommune 1,69 24. Rissakommune 1,94
5. Hitra kommune 1,71 25. Roankommune 1,08
6. Holtålenkommune 1,28 26. Røroskommune 1,84
7. Høylandetkommune 1,14 27. Røyrvik kommune 0,98
8. Inderøykommune 1,95 28. Selbukommune 1,68
9. Klæbukommune 1,87 29. Skaunkommune 1,97

10. Leksvikkommune 1,58 30. Snillfjord kommune 1,08
11. Levangerkommune 2,78 31. Snåsakommune 1,31
12. Liernekommune 1,16 32. Steinkjerkommune 2,91
13. Malvik kommune 2,45 33. Stjørdalkommune 2,94
14. Meldal kommune 1,66 34. Trondheimkommune 18,59
15. Melhuskommune 2,59 35. Tydal kommune 1,06
16. Meråkerkommune 1,38 36. Verdalkommune 2,54
17. Midtre Gauldalkommune 1,89 37. Ørlandkommune 1,79
18. Namsskogankommune 1,07 38. Åfjord kommune 1,52
19. Oppdalkommune 1,96 39. Nord-Trøndelagfylkeskommune 6,18
20. Orkdalkommune 2,38 40. Sør-Trøndelagfylkeskommune 10,86

100,00
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Eierandelblir justerthvert4. år ut i fra innbetaling,basertpåfolketall ogoppgaver, første
gangi 2010. Tilskuddpr. innbyggerjusteresårlig i trådmedberegnetlønns- ogprisstigningi
inneværendeårsstatsbudsjett.Eierandelenskallikeensjusteresvedinn- og utmelding.

§ 6 Ansvarsfordeling
De enkeltedeltakerneheftermedhelesin formuefor sin aktuelleandelavselskapetssamlede
forpliktelser,jf. § 5.

§ 7 Selskapetsorgan
Selskapetskalhafølgendetreorgan:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet
Det øversteorganfor virksomhetener representantskapet,derdeltakerneoppnevnersine
respektiverepresentanter.Hverdeltakerskalha1 – en– representant.

Valgetgjelderfor denkommunalevalgperioden.

Representantskapetkonstituerersegselvog velgerselvsin lederog nestleder.

Deltakerneharinstruksjonsmyndighetoverforsinerepresentanteri representantskapet,mens
representantskapetharinstruksjons- ogomgjøringsmyndighetoverforstyret.

§ 9 Representantskapetsmøter
Representantskapetslederinnkallertil representantskapsmøteinnenutgangenav april måned.
Innkalling til ordinærtrepresentantskapsmøteskalskjeskriftlig medminstfire ukersvarsel,
ogskal inneholdeensaksliste.Med tilsvarendefrist skalogsådeltakernevarsles.

Ordinærtrepresentantskapsmøtebehandler:
1. Årsmeldingog regnskap
2. Valg til styret
3. Overordnedemål ogretningslinjerfor driften
4. Budsjettforutsetningerog-rammer
5. Rammerfor låneopptakog tilskuddfra deltakerne
6. Andresakersomer forberedtvedinnkallingen

Representantskapetslederkaller inn representantskapet.Lederenskalsørgefor atdetføres
protokoll fra møtene.Protokollenskalnormaltlesesoppogundertegnesav
representantskapetsmedlemmervedmøtetsavslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøtetil behandlingav særskiltangittespørsmålskal
innkallesmedto ukersvarselnårto styremedlemmereller ett/flererepresentantskaps-
medlem(mer)beromdetellerom representantskapetslederfinner behovfor dette.

Daglig lederogstyretslederharmøteplikti representantskapet,ogalle styremedlemmeneog
dagliglederharmøte- og talerett.
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Representantskapeter vedtaksførnårminsthalvdelenav medlemmeneer tilstede,ogdisse
representererminstto tredjedelerav stemmene.

Ved voteringharhvertmedlemenstemmehver.

§ 10Budsjettbehandlingen
Representantskapetvedtarbudsjettforutsetningerogbudsjettrammerfor detpåfølgende
kalenderår.

Styret forberederrepresentantskapetsbehandlingav budsjettforutsetningerog budsjett-
rammer.Dersomstyretsforslaggårut overtidligereforutsetningellerbæreri seg
konsekvensersomgårut overrammenei deltakernesøkonomiplan,skalrepresentantskapet
ogdeltakernegjøresoppmerksompådette. Detsammegjelderomstyretmåfremmeforslag
til endringeri vedtattbudsjettfor virksomheten.

Styret vedtardetaljertbudsjettinnenforbudsjettforutsetningerog budsjettrammergitt av
representantskapet.Ferdigbehandletbudsjettskaloversendesdeltakerneinnen1. mars.
Styret sørgerogsåfor utarbeidelseav økonomiplansomviserutvikling av kostnaderog
konsekvenserfor driften i enfire årsperiode.Denneskalgodkjennesav representantskapetog
oversendesdeltakernesomgrunnlagfor deltakernesøkonomiplaner.

Budsjettsomforutsettertilskuddfra deltakerne,er ikke endeligfør deltakernesbudsjetter
behandletetterkommunelovens§45,for såvidt gjeldertilskuddet.

Styret skalutarbeideslike rapportersomrepresentantskapetbeslutter.

§ 11 Styret
Styret velgesav representantskapet.Representantskapetvelgerenvalgnemndpå3 personer
somforberedervalget.Styretskalha5 medlemmer.Styretsleder,nestleder,medlemmerog
varamedlemmerskalvelgesavrepresentantskapetfor fire år.Halvpartenav styret velges
annethvertår.

De ansatteskalværerepresenterti styret.Styremedlemmerfor øvrigskalha1.,2. og 3. vara.

En representantfor Statsarkivetskalhamøte- og taleretti styret.

Daglig ledereller representantskapsmedlemmerkanikke væremedlemmerav styret.
Spørsmålomfritak avstyremedlembehandlesav representantskapet.Ansattesrepresentant
trer ut av styret vedansettelsesforholdetsopphør.Ved endeliguttredenellervarig forfall,
iverksettessuppleringsvalgfor gjenværendedel av funksjonstiden.

Styrets oppgaverer å realiseredeforventningene,bedriftsfilosofienoghovedmålenesom
eiernevedrepresentantskapetharanvist. Styret skalsetteoppdelmål,leggeoppstrategier,
fremskaffedetnødvendigematerialefor representantskapetogutøvestyring gjennomdet
enkeltedriftsår.

Styret skalføreløpendetilsyn medvirksomhetenogharansvarfor at pålagteoppgaver
utføresi henholdtil lov, forskrifterogeventuellepålegg. Styret sørgerfor at sakersomskal
behandlesi ordinærtrepresentantskapsmøte er tilstrekkeligforberedt.Styret iverksetter
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representantskapetsvedtak,menkankun ta opplån ellerpåføredeltakerneforpliktelseri den
utstrekningdetforeliggersærligvedtakomdettei representantskapet.

Styret tilsetterpersonalet.Styret ansetterdagligleder,ogkanbestemmeat vedkommende
tilsettespååremål. Styret kandelegeretil dagliglederå ansettevikarer,ekstrahjelpog
prosjektmedarbeiderefor inntil 1 år.

Styretharinstruksjons- og omgjøringsmyndighetoverfordagligleder.

Styret representererselskapetutadog tegnerdetsfirma. Styretkangi styreledereller daglig
lederrett til å tegneselskapetsfirma og kanfastsetteat desomharslik rett,måutøvedeni
fellesskap.

12Styretsmøter
Styremøteneledesav styretsleder.Styret fattervedtakmedalminneligflertall. Ved voteringi
styret skalhverstemmetelle likt. Ved stemmelikhettellermøteledersstemmedobbelt. Styret
erbeslutningsdyktig nårminsthalvpartenav medlemmeneer til stede,inkludertmøtende
varamedlemmer.Styretsledersørgerfor at detblir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollenskalnormaltlesesoppogundertegnesvedstyremøtetsavslutning.

Kommunelovensregleri § 40 nr 3 omhabilitetskalgjeldevedbehandlingavsakeri styretog
i representantskapet.

De ansattesrepresentantharikke stemmeretti sakersomgjelderforholdetmellomstyret som
arbeidsgiverogdeansatte.Vedkommendeharhellerikke rett til å deltai behandlingenav
sakersomgjelderarbeidsgiversforberedelsetil forhandlingermedarbeidstakerne,
arbeidskonflikter,rettstvistermedarbeidsgiverorganisasjonerelleroppsigelseav tariffavtaler.

§ 13 Daglig leder
Daglig lederadministrerervirksomhetenogharansvaretfor atenhverarbeidsoppgaveutføres
i overensstemmelsemedgjeldendebestemmelserog i henholdtil devedtaksomer fattetav
styret.

Daglig lederer styretssekretærogsaksbehandler.Vedkommendehartale- og forslagsretti
styretsmøter,dersomikke styret i enkeltsakervedtaratvedkommendeikke skalkunnemøte.
§ 14Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig lederskaltil enhvertid holdestyretorientertomalle forholdav betydningfor
virksomhetenogom økonomiog personalforhold.Vedkommendeskalrapporteretil styretpå
enslik måteogsåoftesomsituasjonentilsier detog styret for øvrig måttebestemme.Styret
skalsørgefor at representantskapettil enhvertid harnødvendigoversiktog i tidekan
forberedenødvendigedisposisjoner.Representantskapetsmøtebøkerskalfortløpendesendes
til deltakerne.

§ 15Personvernogbruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven
Det interkommunaleselskapskalfølgeslike rutinerogsaksbehandlingsreglersomervanlige
til ivaretakelseav personvernettil privatpersoner.

Reglenei forvaltningslovenskalgjeldefor selskapetpåsammemåtesomfor organer
oppretteti medholdav kommuneloven.Reglenei kommunelovens§31om åpneeller lukkede
møterskalgjeldefor møtenei representantskapet.
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§ 16Økonomiforvaltning
Regnskapskalføresetterkommunaleregnskapsprinsipperogbudsjettskalfølge
budsjettforskrifterfor kommunaleog fylkeskommunalebudsjett;jf selskapsavtalen§ 24.

Virksomhetenskalfølgeet økonomireglementvedtattav representantskapet.

§ 17Låneopptak oggarantistillelse
Selskapetkanta opplån innenforenrammepåkr 5 000000for selskapetssamlede
låneopptak.Selskapetkanbaretaopplån til kapitalformålog til konverteringav eldregjeld.
Det kanog tasopplån til likviditetsformål,menslike lån mågjøresoppfør
regnskapsavslutningen.

Representantskapetvedtarnærmererammerfor virksomhetenslåneopptakinnenfor
totalrammenvedtatti selskapsavtalen.

Låneopptakskalgodkjennesavdepartementet;jf kommuneloven§ 50 nr. 1.

Virksomhetenkanikke stille garantieller pantsettesineeiendelertil sikkerhetfor andres
økonomiskeforpliktelser. Virksomhetenkanikke selvlåneut penger.

Dersomdetblir krevdatdeltakernestiller garantifor låneopptaktil virksomheten,måvedtak
omdettegjøresav derespektivekommunestyrer/- fylkestinget.Denenkeltedeltaker
garantererfor sin andelav lånetsomtilsvarereierdelen.Deter enforutsetningateventuelt
garantitilsagnskjeri samsvarmedreglenei kommunelovens§51nr. 2.

§ 18Arbeidsgivertilknytting
Virksomhetenkanværemedlemav KommunenesSentralforbund.

§ 19Arbeidsgiveransvar
Styrethardetformellearbeidsgiveransvaret.

§ 20Personalreglement
Representantskapetkanvedtaetegetpersonalreglementfor virksomhetensansatte.

§ 21Lokale lønnsforhandlinger
Styretslederellerdagliglederivaretarselskapetsinteresserunderlokaleforhandlinger.Styret
vedtarforhandlingsresultatet.

§ 22 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelsefor møterm.v. til lederog medlemmerav styretbli utbetaltetterreglement
fastsattav representantskapet.Medlemmeneharrett til refusjonfor tapi inntektog
utgiftsdekningtilsvarendereglenei kommunelovens§41.

§ 23 Klage
Klagepåforholdsomgjelderkommunaledriftsoppgaver,ytelsereller tjenestersomerutført
av detinterkommunaleselskapet,skalrettestil selskapetsstyre.Finnerenavdeltakerne
grunnlagfor å forfølgesaken,skalselskapetgis anledningtil åavgi uttalelseog eventuelt
rettedetpåklagedeforhold.
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Klagesomgjeldervedtaki personalsak,behandlesav representantskapetdersomvedtaketer
fattetav styret,elleravstyretomvedtaketer fattetav dagligleder.

§ 24Regnskapogrevisjon
Styretharplikt til åetterseat detføreslovmessigeregnskapog atdetforetasrevisjonav
selskapet.

Regnskapskalføresetterkommunaleregnskapsprinsipperog fastsettesav representantskapet.
Revisorvelgesogsåav representantskapet.

§ 25 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalenmåvedtasav samtligedeltakere.Kommunestyret/fylkestingetmåselvvedta
avtalen.For deltakeresomer interkommunaleselskapmåvedtaketgjøresav
representantskapet.

Endringi selskapsavtalensomgjelderpunktenesomlov om interkommunaleselskap§4 setter
somminimumsinnholdi enselskapsavtale,kanbareskjevedat deltakernegjøret likelydende
vedtakomdette.

Andreendringerkanvedtasavrepresentantskapetmedtilslutning fra minstto tredjedelerav
deavgittestemmene.

Forslagtil endringerav selskapsavtalenkanfremmesav styret,representantskapeteller
en/flereav deltakerne.

Styret skali alle tilfelle få anledningtil å uttalesegomforslagtil endringav selskapsavtalen
før dissefremmesfor behandlinghosdeltakerne.

Nyemedlemmertaesoppetternærmerebestemmelseri representantskapet.Søknadmå
foreliggeinnen1. juli.

§ 26Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersomendeltakervesentligmisligholdersineplikter i selskapsforholdet,kandeøvrige
deltakerneenstemmigvedtaatvedkommendedeltakerskalutelukkesfra selskapetetter
reglenei lov om interkommunaleselskaper§ 31.

Denenkeltedeltakerkanmedminimum1 ½ årsskriftlig varselensidigsi oppsin deltakelse
etterreglenei lov ominterkommunaleselskap§ 30. Oppsigelsenmåværestyret i hende
senest1. juli.

Forslagtil oppløsningav samarbeidet måvedtasenstemmigav representantskapet.Vedtak
omoppløsningmågodkjennesavsamtligedeltakereogav departementet.

Fordelingav aktivaog passivavedeventuelluttredeneller oppløsningskalskjeetterreglenei
lov om interkommunaleselskaper § 30. Gjennomføringog avvikling skalskjeetterreglenei
lov om interkommunaleselskaper§§33-38og eventuelleforskrifter fra departementet.

Styretplikter å meldefra om avviklingentil Foretaksregisteret.
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§ 27Voldgift
Eventuelltvist omforståelsenav selskapsavtalenog omfordelingav utgiftereller i
forbindelsemeddetøkonomiskeoppgjøretetteroppløsning,avgjøresendeligav en
voldgiftsnemndpåtremedlemmersomoppnevnesav fylkesmannen,omikke annenordning
følgerav lov eller forskrift. Tvistenskalførst forsøkesløstgjennomforhandlingermellom
partene.

§ 28 Andre regler
For områdesomikke erdirekteregulertgjennomstiftelsesavtalen,gjelderdentil enhvertid
gjeldendelov om interkommunaleselskaper.

§29Ikrafttredelse
Denneselskapsavtalentrer i kraft fra dettidspunktdener vedtattog underskrevetavsamtlige
deltakere
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Eiere/deltakere Dato Underskrift
Bjugn kommune
Frostakommune
Grongkommune
Hemnekommune
Hitra kommune
Holtålenkommune
Høylandetkommune
Inderøy kommune
Klæbukommune
Leksvikkommune
Levangerkommune
Liernekommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhuskommune
Meråkerkommune
Midtre Gauldalkommune
Namsskogankommune
Oppdalkommune
Orkdalkommune
Oskommune
Osenkommune
Rennebukommune
Rissakommune
Roankommune
Røroskommune
Røyrvik kommune
Selbukommune
Skaunkommune
Snillfjord kommune
Snåsakommune
Steinkjerkommune
Stjørdalkommune
Trondheimkommune
Tydal kommune
Verdalkommune
Ørlandkommune
Åfjord kommune
Nord-Trøndelagfylkeskommune
Sør-Trøndelagfylkeskommune
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Arkivsak. Nr.:
2012/2-2
Saksbehandler:
ReidunHuseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 24/12 07.03.2012

Midtnordisk kunstfestival - søknad om støtte til markedsføring

Rådmannensforslag til vedtak

1. MidtnordiskKunstfestivalinnvilgesinntil kr 40.000til markedsføringav festivaleni
2012.

2. Beløpetdekkesoveransvar830Reserverttilleggsbev/formannskapet.

3. Rådmannenvedtardetaljertbudsjett.

Vedlegg
1 Dokumenterfra gammelbase

Bakgrunn

MidtnordiskKunstfestival(vedSundFolkehøgskole)søkerom kr 60.000i støttefra
Næringsfondeti Inderøykommunetil markedsføringavåretskunstfestival.Omsøkt
beløputgjør75% av et totalt kostnadsgrunnlagpåkr 80.000.

Det blegitt støtteovernæringsfondetsisteår.Rådmannenfinnerat detikke vil være
innenfornæringsfondetsformålog regelverkå gi støttetil drift/markedsføringav
kunstfestivaler.Søknadenvurderesderfor opp mot andre finansieringskilder.



Midt-Nordiskkunstfestivalfeirer15-årsjubileumi 2012. Søkerskriverat festivaleneret
etablertbegrepi mangesbevissthet,og dener båderegionaltog nasjonaltkjent.Antall
deltakerehardesisteårenesunket,og 2011haddedetlavesteantallet deltakeresidende
to førsteåreneav festivalen.

Søkerskriveratmuligeårsakertil nedgangi antalldeltakerekanværedetøkte
tilfangetav kurs/workshopsinnenforsammesegment, og atmangekunstnereoperer i
dettemarkedetfor åskaffesegtilleggsinntekt.I tillegg skaltilsvarendekursi Danmark
halangtlaverekursavgift.

Det er i søknadenframholdtat festivalenogsåslitermedågjøresegsynlig nok i et stort
marked.

I tillegg til brosjyrer,nettsiderog sosialemedier, skriversøkerat synlighetgjennom
annonseringer etnødvendigsupplementfor å nåut. Trondheimnevneshersomet
områdederpotensialetfor deltakereikke er tatt fullt ut. I tillegg til lavkosttiltaksom
vervingav lokaleambassadører, harMidtnordiskkunstfestivalsøktAdresseavisenog
Trønder-Avisaom støttetil annonsering.

Trønder-Avisaskalalleredehatilbudt sponsing ut fra prinsippetomat demøterkrone
med krone.Det gir derforuttelling å kunneleggeinn merfra festivalensside.
FestivalenstøttesavNTFK og InderøyKommune.

Søkerskriverat festivalenharbetydningsomenfestivalsomunderbyggerkommunenes
kunstidentitet.GjennomkunstprogrammetKunst-i-festivalsamarbeiderfestivalenmed
Soddjazz,
KortreistDansefestival,SteinkjerfestivalenogNils AasKunstverksted.
GjennomKunst-i-festivalivaretarMidtnordiskKunstfestivaldetmidtnordiske
aspektet.

Vurdering

I tilskuddettil Inderøysommerinnebærergenerellstøttetil fleredelaktiviter,herunder
MidtnordiskKunstfestival.

Dennesakenomhandlerbehovetfor ensærskiltsatsningpåmarkedsføringav Midt-
NordiskKunstfestival.

MidtnordiskKunstfestivalblesomanførtogsåforegåendeår innvilgetekstra
markedsføringsstøtteovernæringsfondet.Støttetmarkedsføringsaktivitetvar dengangen
spesieltrettetmot et ungtpublikum(ny profil/logo og tilretteleggingfor sosialemedier).
Det skullei trådmeddettebyggesoppet sideprogramfor unge.

Rådmannentolker - ut fra deltakertalleti 2011- at MidtnordiskKunstfestivalikke har
lyktesgodtnok i sitt forsøkpåå utvidefestivalensdeltakerbase.



Det blir fra IngerLillesandi MidtnordiskKunstfestivalframholdtat eneventuellstøtte
fra detkommunalenæringsfondetskalgåtil avisannonseringi litt størreformat.Detteer
entypeannonseringfestivalenellersikke vil harådtil.

Konklusjon

MidtnordiskKunstfestivalerett - av flere - viktige arrangementi forhold til å
underbyggeInderøysinprofil somkulturkommune. Rådmannenfinneratdetikke vil
væreinnenfornæringsfondetsformålog regelverkågi støttetil drift/markedsføringav
kunstfestivaler.Støtteforeslåsderforfinansiertoverformannskapetsdisposisjonskonto.



MIDTNORDISK KUNSTFESTIVAL
Sund follehøgskole
Flagvegen 95
7670 1NDERØY
Inger M. Lillesand
ingerlillesand@gmaiLcom
990 19 494
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28/11-11

Inderøy Næringsfond
Næringssjef Gunnar Winther
7670 Inderøy

Søknad om støtte til markedsførin

Midtnordisk Kunstfestival søker med dette om kr 60 000,- i støtte til
markedsføring.

Bakgrunn for søknaden:
Midtnordisk kunstfestival feirer 15års jubileum i 2012.

Festivalen er et etablert begrep i manges bevissthet og regionalt, og nasjonalt
kjent. Antall deltakere i de siste årene sunket, 2011 var det laveste antall
deltakere siden de to første årene av festivalen.

Mulige årsaker til nedgang i antall deltakere kan være økt
tilfanget av kurs/workshops innenfor det samme segmentet, mange
kunstnere operer i dette markedet for å skaffe tilleggsintekt samt at
tilsvarende kurs i Danmark har langt lavere kursavgift.

Festivalen sliter også med å gjøre seg synlig nok i et stort marked. I tillegg til
brosjyrer, nettsider, sosiale medier er synlighet gjennom annonsering et
nødvendig supplement for å nå ut.

I Trondheimspublikummet ligger det et større potensial enn festivalen når i
dag. I tillegg til lavkosttiltak som verving av lokale ambassadører har vi søkt
Adresseavisen og Trønderavisa om støtte til annonsering.
Trønderavisa har allerede tilbudt spons ut fra prinsippet om at de møter krone
med krone. Det gir derfor stor utteling å kunne legge inn mer fra MNK's side.

Festivalen støttes av NTFK og Inderøy Kommune. Festivalen har betydning
som en festival som underbygger kommunenes kunstidentitet. Gjennom
kunstprogrammet Kunst-i-festival samarbeider festivalen med Soddjazz,
Kortreist Dansefestival, Steinkjerfestivalen og Nils Aas Kunstverksted.
Gjennom Kunst-i-festival ivaretar Midtnordisk Kunstfestival det midtnordiske
aspektet.



Av et regnskapsført resultat på 470 000 ble 62 000 brukt til markedsføring i
2011. Av dette går kr 45 000 til brosjyre og bilag imagasinet KUNST. Til
annonsering har festivalen som situasjonen er ca kr 10 000 til rådighet.

Midt-Nordisk Kunstfestival annonseringsbudsjett 2012
BudsjettannonseringMNK 10 000
Sponsorer 10 000
Inderøy Næringsfond 60 000




80 000

Vi håper Næringsfondet ser nytten av å støtte Midtnordisk Kunstfestival med
midler til markedsføring.

Vennlig hilsen

../

Inger Marie Lillesand
Midtnordisk Kunstfestival



Arkivsak. Nr.:
2012/1424-5
Saksbehandler:
JonArve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 25/12 07.03.2012

Kommunestyret

Inderøy kirk estue- søknad om garanti for lån.

Rådmannensforslag til vedtak

1. StiftelsenInderøyKirkestuegisgarantifor lån med1,5mill. kronertil utvidelseav lokalerfor
videreutleietil/bruk for InderøyKirkelige fellesråd.

2. Det forutsettesat fordelenav garantienreflekteresi husleie-/bruksavtalenmedInderøyKirkelige
fellesråd.Rådmannengodkjennerdokumentasjon.

3. I henholdtil kommunelovens§ 51ergarantifor lån til virksomhetsomdrivesav andreenn
kommunen,betingetav statliggodkjenning.

Vedlegg
1 Inderøy kirkestue- tilbygg og ombygging.
2 Kostnadssammenstilling
3 Plantegning
4 Søknadom kommunalgarantitil StiftelsenInderøy kirkestue.

Bakgrunn

Detvisestil vedlagtesøknadfra StiftelsenInderøyKirkestueoguttalelsefra Inderøykirkeligefellesråd.
Detsøkesom 3 millionerkroneri garanti.

Rådmannenhar tidligereorientert søkerom at søknadenikkevillebli prioritert for behandlingfør etter
nytt år.



Stiftelsenhar for egenrisikoogregning– dogmedgrunnlagi en avtalemedInderøykirkeligefellesråd
om leie – gjennomførtutbyggingeni samsvarmedplaner.

Utvidelsenavlokaliteterer somfremgårdelvisbegrunneti behovetfor utvidedelokalertil Inderøy
kirkeligefellesråd– for endel somfølgeavkommunesammenslåingen.

Det inngårogsåopprustningavøvrige«utleielokaler»ogsomer lokalersomi prinsippetleiesut i det
ordinæremarkedet.

InderøyKirkestuessamledelån før utbyggingenvarkr 0,- - ogetter utbyggingen3,3 mill. kroner.

1/3 avutbyggingenvedrørerInderøyKirkeligefellesråd. Dennyesalenskalogbrukestil
konfirmantundervisning,et ansvarfellesrådethar.Viderebrukessalentil fellesrådetsbarne- og
ungdomsarbeidsåsombarnekorogdåpsopplæring.

Kirkestuenbrukestil minnesamværfor helekommunenetter hvert ca.60minnesamværsisteåret.

Stiftelsensøkonomier alminneliggod.

Vurdering

Inderøykommuneharpr i dagengarantiportefølgepårundt20mill. kroner,hvoravdestørsteer
InnherredRenovasjon,Inn-Trøndelagbrannvesen,SundFolkehøgskole,FlyndraA/S, Samfunnshus,
Idrettslagmv.

Kommunelovenbegrenserkommunensmulighetfor å yte lånegarantiertil «næringsvirksomhet».
Motivet er flerdelt; genereltbegrensekommunensmulighetfor åpådraøkonomiskrisiko ogmotvirkeat
kommunerindirektesubsidierernoenforretningsdrivendepåbekostningav andre.

Selvom stiftelsenInderøykirkestueikke kommerinn underbegrepet«næringsvirksomhet»i denne
forstand,driver stiftelsenutleiesomuvilkårlig er i envisskonkurransemedandreutleierei området.

Kommunensmotiv for å gi garantimåi hovedsakat dettekommerInderøykirkelige fellesrådtil gode.
Laverekostnader for Inderøykirkelige fellesrådinnebærerovertid tilsvarendelaveretilskuddsbehovfra
kommunen.

Ut fra enslik betraktningtilrås atkommunengir engarantiut fra følgendeforutsetninger1) garantiens
omfangbegrensestil dendel av investeringen somgjelderarealerleid eller brukav InderøyKirkelige
fellesrådog 2) detforutsettesat rentefordelenvedgarantienreflekteresi husleieavtalenmedInderøy
Kirkelige fellesråd.Rentefordelenvedenkommunalgarantikanbeløpesegtil ca2 % (+/-).

Det anslås– etteroppgavefra Inderøykirkestue– at 1/3 av nyinvesteringeneller vel 1 mill. kroner
gjelderutvidelserav arealerfor videreutleietil Inderøykirkelige fellesråd. Somanførtforangjør
fellesrådetsegnytteogsåav øvrigelokaliteter.

Risikoenvedå gi engarantii dettetilfelle ansesmarginal.

Konklusjon

Ut fra begrunnelseogmotivasjonforantilrår Rådmannenatdetgisengarantifor halvpartenav omsøkt
beløp.
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IIIIStiftelsen Inderøy Kirk(
Vangsveien nr. 106
7670 INDERØYInderøy Kommune

7670 INDERØY

Deres referanse. Vår referanse. Dato.
Jon Arve Hollekim Nils Ole Madsen 07.10.2011

Sak: Inderøy Kirkestue - Tilbygg og ombygging.

Stiftelsen Inderøy Kirkestue vil med denne henvendelsen søke Inderøy Kommune om
kommunal garanti på et lån vi har fått innvilget i Sparebank 1.

Stiftelsen Inderøy Kirkestue har i mange år leid ut lokaler til Inderøy Kirkelige
Fellesråd, dette er kontorer til prester og administrasjon samt kontor og lager for
kirkegårdsarbeidere.

På grunn av at kommunene Inderøy og Mosvik slår seg sammen fra nyttår 2012, blir
nåværende utleide lokaler for små. Vi har fått henvendelser fra våre leietakere om
større plass til kontorer, møterom og sanitære rom.
I tillegg bygges en mindre sal med et lite kjøkken til bruk for barne og
ungdomsarbeid, konfirmantundervisning og andre aktiviteter.

Det totale leiearealet som Inderøy Kirkelige Fellesråd skal disponere i nybygget er
aktiviteter i henhold til gjeldende kirkelov.

Ferdigstillelse for denne utbyggingen er satt til 31.12.2011.
Byggherren Stiftelsen Inderøy Kirkestue har valgt hovedentreprise der firma
Fuglesang & Dahl A/S er hovedentreprenør, byggeledelse er Planstyring med
byggeleder Terje Strand.

Total byggekostnad: Det vedlegges Kostnadssammenstilling i hht. NS 3453 fra
Planstyring A/S. Videre vedlegges tegninger for utbyggingen.

Stiftelsen Inderøy Kirkestue søker ut fra ovennevnte opplysninger om en kommunal
garanti pålydende.

Kr. 3 000 000 ,00

Vi håper på en positiv behandling fra Inderøy Kommune.

Med hilsen

ff 776, ti
Nils Ole Madsen
Leder byggekomiteen
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DEN NORSKEKIRKE
INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD

____________________________________________________________________________________________________
Inderøy kirkekontor Tlf. 74 15 60 20
Adresse: Vang svn. 108 Fax 74 15 60 21
7670 Inderøy. Organisasjonsnr.: 976999509

Inderøykommune
Att.: JonArve Hollekim
rådmann

AD.: SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI TIL STIFTELSEN INDERØY KJ ERKSTU
Viser til mail mottatt17.10. hvor Kirkelig Fellesrådbes redegjøre for følgendepunkter i forbindelse
medbyggeprosjekt”Utvi delseavkjerkstu” :

1. Fellesrådetsvurderingerav prosjektet
2. Fellesrådetsinteresseri prosjektet
3. Betydningeneav kommunalgaranti.

1. Fellesrådetsvurderinger av prosjektet.
- Kommune-sammenslåingaaktualiserteenlengeplanlagtutbyggingav kjerkstuytterligere.
- Fremdrifteni byggeprosjektet tilsier innflyttingsklarelokaler 01.01.2012
- Planløsningav ny salm/kjøkkentilfredsstillerFellesrådetsbehovfor lokalertil lovpålagt

konfirmantundervisning,til et aktivt kor-miljø og til menighetsarbeidavulik karakter.
- Planløsningav kontorarealertilfredsstillerFellesrådetsbehovfor 2 nyekontorplasser.

Trosopplæringsreformen,somer underinnføring,vil utløsetilskuddoverstatsbudsjettettil
ansettelseav trosopplæringsmedarbeider, noesomlett kantilpassesdennyeplanløsningen.

2. Fellesrådetsinteresseri prosjektet
- Fellerådetharingeneier-interesseri prosjektet,menvil væreenvesentligleietaker.
- Fellesrådetvil etterutbyggingakunnetilby kirkekontoretsansattetidsmessigeog

praktiskekontor- og møtelokaler,enforutsetningfor et godtarbeidsmiljø.
- Kirkekontoretmedtilstøtendesal, vil etterutbyggingakunneivaretadelovpålagtekontor-

ogundervisningsoppgavene.
- Kirkekontoretvil etterutbygginahaalle forutsetningerfor å væreetservicekontorinnen

kirkelig sektorsombetjenerdennyekommunensinnbyggerpåengodmåte.

3. Betydningen av kommunal garanti.
- Enkommunalgarantivil i førsterekke habetydningfor utbyggerog lånebetingelsene.
- Fellesrådeterpresentertutkasttil ny leiekontrakt.Forhandlingeneer ikke sluttført.
- Redusertelånekostnadervil derforhabetydningfor fastsettelseavendelig leiepris.

Med bakgrunni ovenståendehåperInderøykirkelige fellesråd påenpositivbehandlingav søknadom
kommunalgarantifra StiftelsenInderøyKjerkstu

Inderøy 20.10.11

Kjell Westerdahl
kirkeverge





Arkivsak. Nr.:
2012/1273-3
Saksbehandler:
ReidunHuseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 26/12 07.03.2012

Nils Aas kunstverksted.Søknad om midler til forstudie

Rådmannensforslag til vedtak:

1. Detbevilgeskr. 30.000,- til NilsAasKunstverkstedtil en forstudiefor videreutviklingavNilsAas
Kunstverksted.

2. Beløpetdekkesoveransvar830Reserverttilleggsbevilgningformannskapet

3. Rådmannenbeslutterdetaljert budsjett.

Vedlegg

1 Søknadom kr 30.000til enforstudietil forprosjektfor et utvidetNils AasKunstverksted.

Bakgrunn
NilsAasKunstverkstedsøkerom midler til forstudietil forprosjektfor utvidelseavkunstverkstedet.
Søknadssumkr. 30.000.Argumenteter et reelt behovfor utvidelseavinnholdogvirksomhet,samtkrav
om å aktivisereensamlingsomhovedsakeliger plasserti magasin.Bakgrunnener mulighetensom
liggeri å ta i bruk enstørredel avCoop-bygget,om Coopflytter virksomhetentil Næssjordet.

DaNilsAaskunstverkstedbleetablert i 1996,ble «Gaven»,en samlingkunstavNilsAas,gitt av
kunstnerensomgavetil Inderøykommune.Etter at NilsAasdødei 2004,deponertearvingene
ytterligereenstor samlingverkavkunstnerentil NilsAasKunstverksted.Dennesamlingener deponert
for en periodepå20år medenklausulsomsierat samlingenmåaktiviseres,det vil siat verkmåstilles
ut, formidlesogkunneforskespå.



I 2010bleNilsAaskunstverkstedendel avdet konsoliderte muséetStiklestadNasjonalekultursenter.
StiftelsenNilsAashar fortsatt et eiendomsansvar,det vil si ansvarfor selvekunstverkstedetogkunsten,
inkludertdeponertkunstetter kunstnerensdød.

Vurdering
I dagenslokalerhar ikkeNilsAasKunstverkstedtilstrekkeligarealfor å oppfylleklausulenom
aktiviseringavgaveogdeponertkunst.Deleravsamlingener foreløpigplasserti magasinpåStiklestad
Nasjonalekultursenter,oger dermedlite tilgjengeligfor vekslendeutstillinger.Fraktavtunge
skulpturerer dessutenen ressurskrevendesak.Beggedisseforholdenebidrar til at disponibelkunstav
NilsAasikkekanaktiveres.

I Nord-Trøndelagfylkeer det forholdsvisdårligtilgangpåutstillingerogkunstavstoreoghøyt
anerkjentekunstnere. NilsAaskunstverkstedrepresentereret unntaki densammenhengen.NilsAas
regnesavmangesomdenstørstenorskebilledhuggeri sitt århundre.
EtableringenavNilsAasKunstverkstedhar hatt stor betydningkommunaltogregionalt,samtidigsom
NilsAas’kunstogsåer avnasjonaltog internasjonaltformat. Kunstverkstedeter viktig for allesom
besøkerstedet.Dethar ogsåbetydeligverdi for Inderøysprofileringsomkulturkommune.
Gjennom«Gaven»påliggerdet kommunenet ansvarfor å bidra til at stor kunstikkeforblir i magasin.
Envidereutviklingavkunstverkstedeter avhengigavå kunneutnytte formidlingspotensialetsomligger
i deponertkunstDeter derfor i kommunensinteresseat kunstverkstedetvurderermulighettil å utvide,
i betydningenutviklearealog innhold. Detteer ogsåviktigsett i et sentrumsutviklingsperspektiv.

Konklusjon

Seinnstilling.



NIIS AAS KUNSTVERKSTED
STIFTELSENNILSAAS- POSTBOKS27- 7671INDERØY

Inderøy Kommune

Rådmann Jon Arve Hollekim

Ordfører Ida Stuberg

7670 Inderøy

Inderøy, 14/2 2012

Søknad om midler til forstudie for utvidelse av Nils Aas
Kunstverksted

Nils Aas Kunstverksted søker med dette Inderøy kommune om kr 30.000 til en forstudie til forprosjekt

for et utvidet Nils Aas Kunstverksted.

Begrepet utvidet innebærer i denne sammenhengen en utvikling av innhold og areal.

Bakgrunnen er mulighetene som ligger i å ta i bruk en større del av Coop-bygget når Coop flytter

virksomheten til Næssjordet.

Argumentet er et reelt behov for en utvidelse av innhold og virksomhet, samt et krav til å aktivisere en

samling som hovedsakelig er plassert i magasin.

Nils Aas Kunstverksted driver i randsonen mellom museums- og gallerivirksomhet. Det innebærer

skiftende utstillinger, hvor en til to per år tematiserer Nils Aas sitt kunstnerskap. Dette vekselbruket er

nødvendig for å opprettholde interesse og dynamikk innenfor de rammene det arbeides innenfor, men

det tilfredsstiller ikke behovet for en bred presentasjon av Nils Aas sin kunst. Noe som er etterspurt av

turister, og som er ønskelig for formidling til publikum og skoleklasser året gjennom. I

kjernevirksomheten står for øvrig verkstedbegrepet sentralt, og konkretiseres gjennom en kombinasjon

av teoretisk formidling og praktisk arbeid i verksted.

h,l th,

Etter at Nils Aas døde i 2004 deponerte arvingene hans en stor del av samlingen til Nils Aas

Kunstverksted. Denne samlingen er donert for en periode av tjue år med en klausul om at den må

aktiviseres. Den deponerte samlingen og samlingen Gaven (som ble skjenket av Nils Aas til Inderøy

Kommune i forbindelse med etableringen av Nils Aas Kunstverksted i 1996) danner til sammen en bred

plattform for å presentere Nils Aas sitt kunstnerskap.

"høld
Fra starten i 1996 til nå i 2012 har Nils Aas Kunstverksted beveget seg fra å være et såkalt

enmannsmuseum hvor profil og drift er i overenskomst med kunstneren, til en situasjon hvor framtidig

drift fordrer at man opprettholder interessen for museet gjennom dynamisk formidling og aktivisering

av samlingen, og samtidskunst som bygger på relevante forbindelser til Nils Aas sin kunst.

Nils Aas Kunstverksted trenger et sterkere fokus på Nils Aas sin nasjonale betydning og internasjonale

format gjennom en dynamisk formidling av samlingen i kombinasjon med langtidsinnlån, og et sterkt

fokus på skulptur og kompetansedanning innenfor skulptur.

Telefon74 1552 12 Org.NO976030451
Telefax 74 15 52 13 Besøksadresse:Nergata12,Straumen,Inderøy Bankgiro44511048556
E-mail: info©nils-aas-kunstverksted.no
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NILS AAS KUNSTVERKSTED
STIFTELSENNILSMS - POSTBOKS27- 7671INDERØY

Et utvidet verkstedbegrep eksempelvis gjennom gjesteatelierer, en aktuell og bred presentasjon av

samtidskunst, en seriøs tilnærming til barn og unges arbeid med kunst og et godt nettverksarbeid er

også områder for en fremtidig satsing.

Ilva skal torstudipn lkolikrelkere?
Forstudien skal definere arbeidsform gjennom å etablere en arbeidsgruppe og en referansegruppe.

Videre skalden etablere forprosjektets områder samt definere overordnet visjon og mål i forhold til de

enkelte delområder.
I tillegg til skulptur ligger verkstedbegrepet i bunnen av virksomheten ved Nils Aas Kunstverksted.

Dette er to viktige målområder, i tillegg til i større grad å skille mellom formidling av samtidskunst og

formidling av samlingen, samt å gi en bredere presentasjon av samtidskunst.
Forstudien skal på muligheter for innholdet i forhold til samarbeidspartnere.
Ut fra denne plattformen etableres premissene for forprosjektet og hvordan man skal arbeide videre

med det.

BUDSJETI"FORSTUDIE

RDO 25000

Referansegruppe 5000

Prosjektledelse 40000

Sum 70000
Egenandel 10000

Inderøy Kommune 30000

Nord-Trøndelag Fylkeskommune 30000

Sum 70000

Vi håper på et positivt svar på søknaden og et godt samarbeid fremover.

Vennlig hilsen

Henning Lystad,
Daglig leder

Inger Aarie Lillesand
Kurator

Telefon74 15 52 12 Org.NO976030451
Telefax74 15 52 13 Besøksadresse:Nergata12,Straumen,Inderøy Bankgiro44511048556
E-mail: info@nils-aas-kunstverksted.no



PS 27/12 Temasak: Transporttjeneste - orientering.



PS 28/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker
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Arkivsak. Nr.:
2012/218-6
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgFolk

HovedutvalgFolk 19/12 06.03.2012

Formannskapet 30/12 07.03.2012

Kommunestyret

Inderøy rådhus byggetrinn II - funksjoner og kostnader

Rådmannensforslag til vedtak:

InderøyrådhusbyggetrinnII gjennomføresmedutgangspunkti framlagtplanskissealt. 4 og innenfor en
kostnadsrammepå4,9mill. kronerinklusivemva.

Revidertøvrekostnadsrammefor prosjektetInderøyrådhusmedfamiliesenterøkesfra 33,5mill.
kronertil 38,0mill. kronerinklusivemva.(30,4mill. inkl mva)

Netto utgiftsøkning– i alt 3,6mill. kroner– finansieresvedlånopptak.

Rådmannengisfullmakt til å gjennomføreprosjektetherunderinngåavtalemedpolitiet om leieavtalei
helsebygget.

Vedlegg
1 InderøyrådhusbyggetrinnII - planskissealt. 4
2 InderøyrådhusbyggetrinnII - kostnadskalkylealt. 4



Bakgrunn

Kommunestyreti 1729Inderøybehandleti sak18/09 valgavalternativfor nytt administrasjonsbygg.
Formannskapeti 1729Inderøyutvidet kostnadsrammentil 30,5mill.kr. i sak47/10,påbakgrunnav
kommunesammenslåingenogutvidelsemed4 kontorer.

I budsjettogøkonomiplanfor 2012til 2015er revidert rammesatt til 33,5mill. kroner.Rådmannenhar
skriftligogmuntligvarsletvisseoverskridelseri førstebyggetrinn.

Regnskapetfor byggetrinn1 er ikkeavsluttet. Etøvreanslager på 33,1mill. kroner.I dette liggerendel
kravsomkommunensombyggherrebestriderogsluttregnskapetkankommenoened.

Ut fra endredeforutsetningerfinner rådmannenat det ikkevil væremuligå få påplasset funksjonelt
familiesentersomopprinneligforutsatt innenforgjeldenderammeogfremmerderfor sakmedforslag
til tilleggsbevilgning.

Slikprosjektetharutviklet seger det naturligå deleprosjektetinn i to byggetrinnmedseparate
regnskaper.

Historikkogutgangspunkt

Inderøyrådhusble tatt i bruk i mai2011ogoffisiellåpningble foretatt 10.juni2011.Åpningenmarkerte
avslutningenpådenførstedelenavutbyggingen.I tilleggharavsluttendeoppgraderingavhelsebygget
blitt utsatt noei tid. Detharderfor vært formålstjenligå deleheleprosjekteti to byggetrinn.

Inderøyrådhus,byggetrinnI, omfattet byggingavnytt administrasjonsbygg,sammenbyggingmed
«gamlehelsebygget»samtmøterom/kantine,tilpasningavservicetorgogombyggingav4 kontorer i
2.etg.i det «gamlehelsebygget». (heretter kalt helsebygget)

I forhold til opprinneligeplanerskulledet i helsebyggetforetasenmegetbegrensetombyggingfor å
sikreetableringavfamiliesentralensamtnoentilpasningerpåhelsestasjon,total omgjøringavca.90
m2.Deøvrigearealenei helsebyggetvardet ikkeplanlagtå gjørenoemed.Detharvært planlagtat PPT
skulleflytte inn i de lokalenesomlegeneflytter ut avi mars2012.

Denombygging/oppussingsomnåskalgjennomføresi helsebyggeter benevntInderøyrådhus,
byggetrinn II. I kontraktenmedentreprenører det gjort et fradragpåkr. 510.000for ikkeutførte
arbeideri byggetrinnI (gjenståendeombyggingavhelsebygget).

Politiet sendtei oktober2011enhenvendelsetil kommunenom muligheterfor leieavlokaler(20-
25m2)ogkjøpavtjenesterfra kommunensservicetorg.Rådmannenhar - referer ogsåorienteringeri
formannskapet- i utgangspunktetstilt segpositivtil politietshenvendelse.

Helsebyggethuseri dagfølgendefunksjoner:

1.etasje:Servicetorget,helsestasjonoglegetjeneste
2. etasje:NAVInderøy,tannhelseklinikken,barnevern,enhetslederogkommunepsykolog



Rådmannenharpåbakgrunnavpolitiets forespørselogandrebehovfor funksjonelleløsninger,valgtå
foreta enny gjennomgangavfunksjonerogløsningerfor helsebygget.

Følgendemomenterharvært diskutertunderveis:
� Flyttepsykiskhelsefra Inderøyheimentil helsebygget
� Samleledelseninnenforbistandogomsorgoginntaksteam/saksbehandlingi et kontorfellesskappå

Inderøyheimeni tilknytningtil psykiskhelse
� Degodeløsningerfor helsestasjon,servicetorgogPPT
� Giet godt tilbud påkontorløsningtil politiet
� Giet kontortilbud til hovedtillitsvalgtutdanningsforbundet
� Løsningerfor håndteringavavfall
� Omfangavombyggingogoppussingavkontorerherundernytt tilbyggtil helsebygget
� Etablerevannbårenvarmesystemi 1.etasjeogadgangskontrolli helehelsebygget

Underveisharvi benyttet arkitekt til å vurderebygningsmessigeløsningerogtegneut planskissermed
tilhørendekostnader.

Vurdering

Plasseringavpsykiskhelse
Vedbehandlingavnytt administrasjonsbyggi gamleInderøykommunestyresak18/09,stårdet i
vedtaketspunkt 1: «samlingavdeleravenhetenhelse,rehabiliteringogbarneverni helsehusetog
tilknytningavfamiliesentral i tilknytningtil helsehuset».Deter muligheterå flytte psykiskhelsetil
helsebygget2. etg. (4kontorer)Dettevil medføreombyggingavett kontor til to kontorerpåbarnevern.
(ca.kr. 100.000inkl. oppussingavkontorene)

Fagligevurderingerkantilsi at psykiskhelsefortsatt medfordel kanlokaliserestil Inderøyheimen.
Begrunnelsener at denstørsteandelenavbrukerneavtjenestener voksnepersoner.Etgodt
samarbeidmedbistandogomsorggjennomnærheti kontorplasseringogi forhold til goderutiner for
medikamentutlevering,vil totalt sett gi denbestetjenestentil brukerne.

Samtidig«ofres»daet naturlig fagligfellesskapmedandretilstøtendetjenesterslikdet opprinneligvar
tenkt. I praksisvil beggeløsningerværefagligakseptable.Mangekommunerharpsykiatriogrus inn i
NAV-enheten.

Samleledelseogsaksbehandlereinnenforenhetenbistandogomsorg

Enhetslederogtre tjenestelederesamtsaksbehandlereer i dagspredtrundt omkringpåulikekontorer i
Inderøyheimen.Detteer ikkefunksjonelt.

Dersomenvelgerå la psykiskhelseforbli påInderøyheimener det naturligat administrasjonen
«samlokaliseres»meddenneenheten.

Lokalenesomer mestaktuellebenyttesi dagtil lagring/utleveringavtekniskehjelpemidler.
Funksjonelleerstatningslokalerfor dissehjelpemidleneer ikkefunnet.Deter imidlertid tidligerevurdert
om drift, vedlikeholdogutleveringavhjelpemidlerkanivaretasavet eksterntfirma, f.eksFlyndra.

Enombyggingavlokalenetil et kontorfellesskapfor bistandogomsorger anslåtttil enkostnadpåkr.
500-600.000.



Dersompsykiskhelseflyttes til helsebygget,kanbistandogomsorgta i brukeksisterendelokalertil
psykiskhelse.Detmåpåregnesombyggingavdeleravdissearealenefor å få tilstrekkeligantall
kontorer,stipulert til kr. 300-400.000.

Konklusjon:
Detvil væreforholdsvisliten kostnadsforskjelli investeringermellomå beholdepsykiskhelsepå
Inderøyheimenogflytte tjenestentil helsebygget.Dette forutsetter at drift avhjelpemidlerfra eksterne
ikkeoverstigerdekostnaderkommunenhar til dissetjenestenei dag.

Ut fra ensamletvurderingfinner rådmannenå tilrå at planenegjennomføresut fra opprinnelige
forutsetningerom å samlefagressursenerundt et familiesenter,dvs.at psykiskhelseetableresi lokaler
i det nyeRådhuset.Dette frigjørarealer for administrasjonentil BistandogOmsorg.Behovfor
eventuellebygningsmessigetilpasningerblir å håndtereunderandrebevilgningsrammer/eventuelt som
egensak.

Skissetil planløsninghelsebyggetalt. 4

Denvedlagteskissetil funksjons-/planløsningav1. etasjei helsebyggetomfatter følgendefunksjonerog
løsninger:
� Familiesentralenetableresi del avkantine/møterom
� Politietgistilbud om lokalerveddagensinngangspartitil lege-/helsesenteret
� Kontortilbudtil hovedtillitsvalgtutdanningsforbundetenten i henholdtil skisseeller i 2.etasje
� Øvrigeromtilpasningerpåhelsestasjon,servicetorgoggangareal
� Etablerevannbårenvarmesystemi 1.etasjeogadgangskontrolli helehelsebygget
� Løsningfor håndteringavavfall
� Psykiskhelse

Totalter det i henholdtil skissenplanlagtombyggingav290m2 ogoppussingav369m2.

Skissetil planløsninger diskutertmedbrukerne31.01.12.Med unntakavenkeltedetaljer, er det gode
tilbakemeldingerpå funksjonsdelingogplanløsning.

Økonomi

ByggetrinnI
GamleInderøykommunestyrefattet sak18/09 vedtakom ensamlet kostnadsrammepåkr. 29,0mill.
kr. for nytt administrasjonsbyggmedombyggingavhelsebygget.Det forelåpådette tidspunktkun
skissetegningeravutbyggingen.Formannskapeti gamleInderøykommuneutvidet kostnadsrammentil
30,5mill. kr. i sak47/10,påbakgrunnavkommunesammenslåingenogutvidelsemed4 kontorer.
Kommunestyrethargjennombudsjettvedtaketi 2011bevilgetkr. 3,0mill. til nytt rådhus/familiesenter.
Bruttorammenfor prosjekteter såledeskr. 33,5mill. kr.

Kostnadenetil InderøyrådhusbyggetrinnI, er slikdet framstårpr. i dagpåkr. 33,1mill. kr.

Deter tidligerevarsletoverskridelse,menmindreenndensomnårapporteres.Vi regnermedå kunne
leggefram et ferdigbyggeregnskapinnenrelativt kort tid. Forklaringenpå«overskridelsen»vil
hovedsakeligværeknyttet til 1) uventededirekteogindirektemerkostnadersomfølgeavat prosjektet
måtte omarbeidesetter igangsettingsomfølgeavkommunesammenslåingen2) utstyr og inventar
Investregnskapoglønnvar ikkebudsjettert,mener belastetbyggeregnskapet(skali prinsippet
reflekteresi leiekostnadenetil Investregnskapoglønn) 3) betydeligemerkostnaderomgjøringeri
Helsehusetmv.



ByggetrinnII

Kostnadenevedombyggingavhelsebyggeter i henholdtil førstekalkyleberegnettil kr. 6,4mill. kr. inkl.
mva.

Rådmannenhar sett på følgendeelementer for å reduserekostnadene:

Utsetteoppussingavrom somikkeblir berørt (369m2) kr. 1,600mill. kr
Redusereomfangavombygging(helsestasjonoggangca.65m2) kr. 0,660mill. kr
Adgangskontrollutsettes kr. 0,460mill. kr
Vannbårenvarmesystemutsettes kr. 0,770mill. kr.

Forå få et enhetligpregoghensiktsmessigelokalerfor å yte godetjenester,vil en
ombygging/oppussingi henhold til skisse4 væredet ønskelige. Detvil væreøkonomiskfornuftig å
gjennomføreombygging/oppussingi riktig rekkefølge.Dette innebærer at ombyggingavrom og
etableringavvannbårenvarmesystembørgjennomføresførst, ogat oppussingogadgangskontroll
prioriteresned i denneomgang.Dersomadgangskontrollogall oppussingtasut, vil kostnadsrammen
for byggetrinnII værepåca.4,4mill. kr. inkl. mva.

Forutsattet regnskapfor byggetrinnI på33,1mill. kr., vil dette forslagettil ombyggingmedføreen
totalkostnadfor Inderøyrådhuspå37,5mill. kr.. Ensliktotalkostnadforutsetter en tilleggsbevilgningpå
kr. 4,0mill. kr.

Rådmannenber om å få godkjenten rammeøkningtil 38mill. kroner - 30,4mill. kronernetto – som
grunnlagfor ferdigstillingavnyeInderøyrådhusmedfamiliesenter.

Sammenfattendevurderinger.

Etterat deopprinneligeplanermedrammerble lagthar forutsetningerfor planleggingenendret seg:

1. Vimåerkjenneat det harvært noemer komplisertennforutsatt oghåndteredesamlede
konsekvenseravendredeforutsetningersomfølgeavkommunesammenslåingen.Detpågår
fortsatt avklaringermedhensyntil grunnlagetfor endeligoppgjørmedutførendekonsulenterog
entreprenørfor byggetrinn1.

2. Politietsanmodningom leie i Rådhuset– medkravom en egenreserveinngang– påvirkeri
vesentliggradrammebetingelsenefor utforming av«familiesenteret».Rådmannenleggertil grunn
at det er i kommunensinteresseogtilby lokalertil politiet.

3. Vimåi ettertid erkjenneat det i det opprinneligekonseptgrunnlagikkevar tilstrekkeligvurdert
behovetfor omgjøringerogopprustningi de lokalersomnåer gjenstående.Disselokalenefremstår
trangeoglukkedeoglite egnetfor «tverrfaglige»aktiviteter.

4. Vannbårenvarmevar ikkemedi deopprinneligerammermentilrådd tatt inn i forbindelsemed
ferdigstillingavprosjektet.

I ettertid er det lett ogseat kvalitetenpåforprosjekteringenkunnevært bedreogdermed
kalkylegrunnlaget.Samtidighar det vært mangehensynogta underveisogsomhar komplisert
planleggingen– herundernevnt innfasingenavInvestregnskapoglønnogkommunesammenslåingen.

Med en total kostnadsrammepånetto 30,4mill. kroner (dersomtilleggsbevilgningenaksepteres)–
heravenantatt investeringsandelpåca8 mill. kronerpåInvestregnskapoglønn– er realisert nytt



rådhusmedfamiliesentertil en nettokostnadpåvel22mill. kroner.Dettemåuansettanseså væreet
megetakseptabeltøkonomisksluttresultat.

Konklusjon

Rådmannenforeslårat InderøyrådhusbyggetrinnII, gjennomføresmedutgangspunkti framlagt
planskissealt. 4 oginnenforen kostnadsrammepåkr. 4,9mill. kronerinklusivemva.(4mill. kroner
netto)
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