
Møteinnkalling

Utvalg: Styret for næringsfondet

Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg.

Dato: 18.04.2012

Tidspunkt: 14:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Ida Stuberg Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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PS 5/12 InderøyFest 2012 - søknad om støtte.

PS 6/12 Nye infotavler/turistskilt Inderøy kommune



Arkivsak. Nr.:
2012/548-5

Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 4/12 07.03.2012

Formannskapet 22/12 07.03.2012

Styret for næringsfondet 5/12 18.04.2012

Formannskapet 43/12 18.04.2012

InderøyFest 2012 - søknad om støtte.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Det gis et tilskudd til gjennomføring av Inderøyfest 2012  med  kr. 400.000,-.

2. Dette finansieres slik:

a. Ansvar 830  Til formannskapets disposisjon kr. 250.000,-
b. Næringsfondet kr.   50.000,-
c. Fond Inderøy 2020 kr. 100.000,-

3. Det gis i tillegg en underskuddsgaranti på kr. 100.000,-. Rådmannen gis fullmakt til - med grunnlag i 
revisorbekreftet regnskap - å godkjenne utbetaling ved eventuell søknad om bruk av
underskuddsgarantien. En eventuell utbetaling dekkes over ansvar 830 Til formannskapets 
disposisjon.

4. Rådmannen fastlegger detaljert budsjett.

Behandling i Styret for næringsfondet - 07.03.2012:

Otte Vatn tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er med i en 

arbeidsgruppe i tilknytning til InderøyFest.  Han ble erklært inhabil for behandling av saken og 

fratrådte møtet.



Trine Berg Fines foreslo saken utsatt til neste møte.

Avstemming:
Trine Berg Fines sitt forslag enstemmig.

Innstilling i Styret for næringsfondet - 07.03.2012
Saken utsatt til neste møte.

Otte Vatn tiltrådte møtet igjen.

Behandling i Formannskapet - 07.03.2012 

Otte Vatn tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er med i en 

arbeidsgruppe i tilknytning til InderøyFest.  Han ble erklært inhabil for behandling av saken og 

fratrådte møtet.

Ordføreren foreslo saken utsatt til neste møte.

Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 07.03.2012
Saken utsatt til neste møte.
Vedlegg
1 InderøyFest - søknad om støtte 2012
2 InderøyFest  - Regnskap 2011
3 Driftsbudsjett Inderøyfest 2012

Bakgrunn
Det vises til søknad fra InderøyFest 2012 om kommunal støtte på kr 700.000. 

Inderøy Fest 2012 er tildelt kr. 60.000 fra Nord-Trøndelag fylkeskommunes arrangements-  og 
festivaltilskudd.

I 2011 ble InderøyFest etablert som et samvirkeforetak, med kr. 100.000,- i andelskapitalsbidrag fra 
Inderøy kommune, og festivalen ble arrangert for første gang. 

I Vedtektene for Inderøyfest, pkt. 3, Formål, heter det:

Formålet med samvirkeforetaket er å arrangere InderøyFest i Inderøy og Mosvik. Gjennom en god 
samarbeidsmodell og med lokal forankring i Inderøy og Mosvik, er målet å skape et bærekraftig 
festivalkonsept som kan utvikles til et fyrtårn i Nord-Trøndersk kulturliv i tett samarbeid med næringsliv, 
reiseliv og frivillige organisasjoner. InderøyFest skal bidra til en styrking av allerede etablerte aktiviteter, 
samtidig som den skal bidra til å gi Inderøy og Mosvik stolthet og identitet i framtida. 



I søknaden kommenterer daglig leder at man sannsynligvis vil endre formuleringen Inderøy og Mosvik, 
for å få korrekt kommunenavn.

Fjorårets InderøyFest sto på mange måter i kommunesammenslåingens tegn, og det var arrangement 
på begge sider av Skarnsundbrua i festivalperioden.  Ut fra søknaden skal årets festival ha fokus på 
Sandvollan og Røra, mens sentrum av festivalen er som før, kommunesenteret Straumen. Tidspunkt for 
festivalen er fastsatt til 8. – 10. juni, og sammenfaller med Straumens dag lørdag 9. juni.

I søknaden framholdes nyskapningen Inderøynatt, som skal arrangeres i samarbeid med Næringslivet. 
Inderøynatt skal by på åpne butikker og kulturinnslag utover i de sene nattetimer på Straumen. 
InderøyFest 2012 skal for øvrig allerede ha sterke artistnavn på lista, men disse blir lansert senere.

Vurdering

InderøyFest skiller seg ut fra andre festivaler ved at den ivaretar det utvidede kulturbegrepet, med både 
kultur og idrett, med innslag fra både amatører og profesjonelle aktører. Innholdsmessig må det kunne 
sies at InderøyFest 2011 ble en suksess, særlig om en tar den korte planleggingstida i betraktning.  

Programmet var variert, og bød på flotte konserter og spektakulære idrettsarrangement. Det fungerte 
også godt at ulike arenaer ble tatt i bruk.  Publikumsmessig kunne det nok vært bedre. Kort 
planleggingsperiode gjorde at markedsføringen kom i seneste laget for en helt ny festival. Her er 
utgangspunktet bedre for årets festival. I konkurranse med andre festivalarrangører om i stor grad det 
samme publikum, er det viktig å få ut informasjon så tidlig som mulig. 

Etableringen av Inderøyfest falt sammen med siste fase av kommunesammenslåingsprosjektet.
Sammenslåingsprosjektet  ga  en unik mulighet  til økonomisk støtte til kulturprosjekter i 2011 og 
Inderøyfest var den største tilskuddsmottakeren. 

Det samlede kommunale engasjement i Inderøyfest i 2011, inkludert andelskapitalen, var over kr. 
800.000,-. Dette kan forsvares med grunnlag i etablerings- og utviklingskostnader og den spesielle 
satsningen på kulturbygging i kommunesammenslåingsprosjektet, men er ikke bærekraftig som 
langsiktig støttenivå til et enkelt festivalarrangement.

Det må være et siktemål og bidra til at Inderøyfest kan etableres som en årlig festival langs de 
hovedlinjer til innhold som er skissert. 

Finansieringen dekkes over formannskapets ordinære «reservekonto», avsetning til Inderøy 2020 og 
næringsfondet.

Konklusjon

Se innstilling



InderøyFest

v/daglig leder Per Kvistad Uddu

c/o Inderøy kommune

7670 Inderøy

Dato 10.01.12

Til Inderøy kommune

her

SØKNAD OM TILSKUDD TIL INDERØYFEST 2012

Vi takker for bevilgningen som ble gjort for 2011, og vil samtidig igjen benytte anledningen til å takke 

for utmerket samarbeid under historiens første InderøyFest. Vi håper festivalen blir et permanent, 

sterkt kulturtilskudd for den nye kommunen, og at den vil virke revitaliserende på den nye 

kommunens kultur- og samfunnsliv. Vi takker også for at kommunen gikk inn som den største eieren 

av festivalen.

InderøyFest 2012 blir en videreutvikling og foredling av prosessen rundt kommunesammenslåingen, 

som (jfr NHO’s årskonferanse) er unik i norgeshistorien. Kulturen er et  viktig virkemiddel for å bygge 

den nye kommuneidentitenten.

Vi søker herved Inderøy kommune om tilskudd for InderøyFest 2012. Fra vedtektene siteres:

«3. Formål
Formålet med samvirkeforetaket er å arrangere InderøyFest i Inderøy og Mosvik. Gjennom 
en god samarbeidsmodell og med lokal forankring i Inderøy og Mosvik, er målet å skape et 
bærekraftig festivalkonsept som kan utvikles til et fyrtårn i Nord-trøndersk kulturliv i tett 
samarbeid med næringsliv, reiseliv og frivillige organisasjoner. InderøyFest skal bidra til en 
styrking av allerede etablerte aktiviteter samtidig som den skal bidra til å gi Inderøy og 
Mosvik stolthet og identitet i framtida.»

(Vi endrer sannsynligvis formuleringen «Inderøy og Mosvik» på årsmøtet for å få kommunenavnet 
korrekt).

Vi satser for øvrig på en nyskapning med arbeidstittelen «InderøyNatt»  på lørsdag 9.juni i samarbeid 

med næringslivet. Der vil alle butikker være åpne utover kvelden og natten, og kulturelle innslag vil 

gjennomsyre kommunesentret. Dette blir den andre Kulturnatt i norgeshistorien, og vil bli et positivt 

bidrag til sentrumsutviklinga. Vi har også sterke artistnavn på lista.

Vi viser til vårt behov for tilskudd, slik det fremkommer i vedlagte budsjettforslag. I fjor fikk vi støtte

fra begge kommunene, samt prosjektstøtte fra «Nye Inderøy» og støtte til felles markedsføring. I 

2012 er det et mål å øke markedsføringen i hele regionen, slik at vi øker publikumsoppslutningen fra 

et større distrikt enn i 2011.  Rammen for Inderøyfest 2012 er kr. 1.480.000, og vi søker herved om 

følgende tilskudd fra Inderøy kommune:



Ordinær driftsstøtte  kr 450 000

Inderøy 2020 kr 150 000

Felles markedsføring kr 100 000

Disse tilskuddene vil kunne sikre planleggingen av InderøyFest 2012.

Det er grunn til å tro at kommunen selv vil dra stor nytte av denne festivalsatsingen, og at dette er en 

klok investering for kommunen.

Mvh

InderøyFest

v/Per Kvistad Uddu

Vedlegg:

Driftsbudsjett 2012

Foreløpig regnskap 2011

Program 2011



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



InderøyFest 2012

Driftsbudsjett InderøyFest 2012

Arr.utgifter

Honorarer artister 570000

Reise artister 20000

Overnatting artister 10000

Catering artister 20000

Lyd/lys 90000

Scener 70000

Transport 10000

Diverse 40000

830000

Adm utgifter

Stab 320000

RDO 40000

Catering 20000

Frivillige grupper 25000

Markedsføring 200000

Diverse 45000

650000

Balanse

Arr utgifter 830000

Adm utgifter 650000

1480000 1480000

Bill salg 420000

Solgt konsert 15000

Annet salg 40000

Off tilskudd 760000

Sponsorer 200000

Priv barter 60000

1495000 1495000

Resultat 15000

17.01.12 pku



Arkivsak. Nr.:
2012/2041-1

Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 40/12 18.04.2012

Styret for næringsfondet 6/12 18.04.2012

Nye infotavler/turistskilt Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Det bevilges inntil kr 150.000 til oppgradering av infotavler/turistskilt i Inderøy kommune. Prioritering 
knyttet til antall nye tavler og geografisk plassering gjøres av Inderøy kommune i samarbeid med 
næringa. 

Prosjektet finansieres med kr 75000,- fra Inderøy kommunale næringsfond og kr 75000,- fra  prosjekt 
Kommunesammenslåing.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Bakgrunn
Inderøy har vært kjent for å ha en god infrastruktur når det gjelder informasjonstiltak overfor 
turister/besøkende til kommunen. Dette har blant annet inkludert et turistkart i avrivningsformat som 
har blitt utdelt i store opplag både på turistkontor, kommunen og ikke minst hos alle bedriftene 
innenfor Den Gyldne Omvei. Nye avrivningskart som dekker hele nykommunen er nylig delfinansiert 
med kr 40.000 fra Inderøy kommunale næringsfond, jfr. adm. beslutning av 15.3.2012, der øvrig 
finansiering er annonsering fra lokalt næringsliv.

Vel så viktig som turistkartene, har imidlertid de mange infotavlene rundt omkring i kommunen vært. 
Disse ville det uansett vært behov for å oppgradere/skifte ut ganske snart, men ny kommune har 
selvsagt bidratt til å framskynde denne prosessen. I tillegg kommer behovet for helt nye tavler 
rasteplass Flaget samt at man over noen år har høstet erfaring rundt hvilke infotavler som fungerer 
godt og ikke.



Det er med basis i det ovennevnte innhentet råd og forslag fra vårt mest kompetente miljø på området, 
Innherred Reiseliv, om hvilken type tavler det bør satses på og hvor de bør plasseres. De har kommet 
opp med følgende geografiske punkter:

Eksisterende plassering:
Jevika
Gangstad-korsen
Straumen, Shell
Straumen sentrum
Røra (Hydro Texaco)
Kjerknesvågen (veggmontert)
Coop Utøy

Foreslått nye:
Vangshylla
Skarnsundsbrua (rasteplass Mosviksida)
Mosvik sentrum
Roelshøgda (ny rasteplass)

Kostnadene knyttet til den nevnte oppgraderingen er anslått til om lag kr 200.000 basert på 
erfaringstall.

Innhold og anslåtte kostnader i prosjekt:

Utgiftsposter Kostnad

Oppdatering info på tavlene fra i dag 20000

Kjøring av filmer 20000

Nye Skiltbøyler 60000

Koordinering og korrektur 10000

Fundamentering 15000

Møter og befaringer 30000

Montere filmene 10000

Diverse/uforutsett 35000

SUM 200000

Vurdering
Rådmannen er av den klare oppfatning at den infrastrukturen som er bygd opp omkring Inderøy som 
besøksmål begynner å bli god. Herunder hører også en kraftig forbedret kommunal heimeside,
inkludert Facebookside, samt nettsidene til Den Gyldne Omvei og mange andre aktører og 
enkeltbedrifter innenfor kommunens grenser.

Rådmannen vurderer det imidlertid slik at en ikke kommer bort fra at mer fysisk håndfaste 
informasjonstiltak som infotavler/turistskilt på rasteplasser m.v. er et viktig tiltak for å gi 
informasjon/skape en stoppeffekt overfor veifarende turister. Dette bekreftes av næringslivsaktører og 
andre aktører med kjennskap til reisemønster og tilbakemeldinger fra besøkende i hele 
Innherredsregionen.

Når det gjelder avrivningskart og privat delfinansiering, har det vært relativt enkelt å løse dette ved at 
egenfinansieringen har kommet gjennom salg av annonseplass. Det er vanskeligere å se for seg en slik 
løsning for infotavler/turistskilt, og sannsynligvis heller ikke ønskelig rent prinsipielt. Rådmannen 



vurderer det derfor slik at det vil være fornuftig av kommunen og tilnærmet fullfinansiere en 
oppgradering av infotavler/turistskilt opp mot det omfang som beskrevet over. 

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at det bevilges inntil kr 150.000 til oppgradering av infotavler/turistskilt i 
Inderøy kommune. Prioritering knyttet til antall nye tavler og geografisk plassering gjøres av Inderøy 
kommune i samarbeid med næringa. Prosjektet finansieres med kr 75000,- fra Inderøy kommunale 
næringsfond og kr 75000,- fra prosjekt Kommunesammenslåing.
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