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Vedtak om oppstart av strategisk næringsplan for Inderøy kommune og 

forslag til planprogram på høring

Rådmannens forslag til vedtak
Det vedtas oppstart av arbeidet med Strategisk næringsplan for Inderøy kommune.

Forslag til planprogram for Strategisk næringsplan i Inderøy kommune 2012 – 2025 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn med seks uker høringsfrist, jamfør plan- og bygningslovens § 4.1.

Vedlegg
1 Forslag til planprogram for Strategisk næringsplan i Inderøy kommune 2012 - 2025

Bakgrunn
Det har vært en gjennomgående forutsetning i arbeidet med samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 
2020 at 1729 Inderøy skulle revidere sin næringsplan, et arbeid som ble satt på vent på grunn av 
sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner. 1723 Mosvik kommune hadde ikke en egen 
næringsplan.

Vurdering
Med ny kommune på plass er det nå viktig og nødvendig å se på utviklingen av næringslivet i Inderøy 
med et strategisk blikk.

Utarbeidelse av næringsplan for Inderøy kommune er vedtatt gjennomført i løpet av 2012 gjennom 
kommunestyrets vedtak av planstrategi 19.3.2012.

Jamfør plan- og bygningslovens § 4.1 kreves det at det utarbeides et planprogram som skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet skal 
legge rammene for hvilke temaer som skal belyses og drøftes i planprosessen. Det skal synliggjøres 
hvilke prosess arbeidet skal ha, og hvordan medvirkningen skal være.



Vedlagt følger forslag til planprogram for høring og offentlig ettersyn utarbeidet i tråd med det 
ovennevnte.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at det vedtas oppstart av arbeidet med Strategisk næringsplan for Inderøy 
kommune, og at framlagte forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
med seks uker høringsfrist.
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Strategisk næringsplan i Inderøy kommune 2012 – 2025

Planprogram
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Bakgrunn

1729 Inderøy vedtok sin siste næringsplan i 2005. 1723 Mosvik kommune hadde ikke en egen 
næringsplan. 

Det har vært en gjennomgående forutsetning i arbeidet med samfunnsutviklingsprosjektet 
Inderøy 2020 at 1729 Inderøy skulle revidere sin næringsplan, et arbeid som ble satt på vent 
på grunn av sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner. 

Med ny kommune på plass er det nå viktig og nødvendig å se på utviklingen av næringslivet i 
Inderøy med et strategisk blikk, noe som også er nedfelt i Planstrategi 2012-2016 / 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2025 vedtatt av Inderøy 
kommunestyre 19.3.2012. Her er arbeidet med ny næringsplan gitt høy prioritet, og planen 
forventes vedtatt innen utgangen av 2012.

Rammer

Kommunal forankring
Arbeidet med den nye næringsplanen vil foregå parallelt med gjennomføringen av 
planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel, og før kommuneplanens arealdel vil være 
på plass. Likeledes vil det nylig igangsatte kulturplanarbeidet ha en del tangeringspunkter 
med et strategisk orientert næringsarbeid.

Det ovennevnte medfører at det mangler direkte planmessige føringer for arbeidet med den 
nye næringsplanen, med unntak av Planstrategi 2012-2016 / Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2012-2025. Videre skal næringsplanen selvsagt 
forankres i budsjett og økonomiplanen for Inderøy kommune. Det foreslås videre at 
næringsplanen forankres i Intensjonsavtale – kommunesammenslåing mellom Mosvik og 
Inderøy kommuner (vedtatt i Mosvik og Inderøy kommunestyrer i april og mai 2010). 
Planarbeidet vil også være tett knyttet opp mot Inderøy 2020, både direkte til hovedprosjektet 
og flere av delprosjektene.

Regionale føringer
 Regional planstrategi
 Regionalt utviklingsprogram
 Strategi for landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag

Nasjonale føringer
 KRDs rapport av 18.02.09: Virkemidler i distriktspolitikken
 Meld. St. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og matpolitikken
 KRDs Handlingsplan for mer entreprenørskap for kvinner
 Næringsdepartementets rapport av 18.12.07: Verdifulle opplevelser, Regjeringens 

nasjonale reiselivsstrategi.
 Nasjonal Transportplan

Andre forhold
Generell samfunnsutvikling og spesielt forhold knyttet til sysselsetting vil være viktige ved 
utviklingen av en strategisk næringsplan for Inderøy med et perspektiv fram mot 2025. I en 
situasjon hvor det i Norge er knapphet på arbeidskraft innenfor mange sektorer og bransjer, 
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må også Inderøy kommune fokusere på hvordan både næringslivet og det offentlig kan 
tiltrekke seg arbeidskraft med riktig kompetanse i årene som kommer. Samtidig er det viktig 
med nyskaping slik at det blir et mangfold av arbeidsmuligheter for de som ønsker å bosette 
seg i kommunen.

Omfang og avgrensning

Strategisk næringsplan for Inderøy skal vedtas som en kommunedelplan etter plan- og 
bygningsloven med tidsperspektiv 2012 – 2015. Jamfør plan- og bygningslovens § 4.1 kreves 
det at det utarbeides et planprogram som skal sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet skal legge rammene for 
hvilke temaer som skal belyses og drøftes i planprosessen. Det skal synliggjøres hvilke 
prosess arbeidet skal ha, og hvordan medvirkningen skal være.

Strategisk næringsplan for Inderøy skal omfatte alt næringsliv i Inderøy kommune. Planen 
skal være konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og strategier. Næringsplanen skal
inneholde en egen handlingsdel som rulleres i begynnelsen av hver ny valgperiode.

Med bakgrunn i at arbeidet med strategisk næringsplan vil pågå parallelt med både 
kommuneplanarbeidet og kulturplanarbeidet, vil det sannsynligvis være nødvendig å gjøre en
del avgrensninger i løpet av arbeidet med planen.

Mål og hovedstrategi

Mål for planarbeidet
Det skal utformes en langsiktig og strategisk næringsplan som skal;

- sikre at Inderøy framstår som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye 
bedrifter

- sikre gode og tilstrekkelige næringsarealer innenfor kommunen
- bidra til å øke innovasjonsgraden hos etablert næringsliv og nyetablerere i Inderøy
- styrke Inderøy som landbrukskommune i et regionalt perspektiv
- gi tydelige føringer for samhandlingen mellom det offentlige og det private på 

næringsområdet

Hovedstrategi
- Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet - Best i lag -
  

Temaer som skal berøres

 Rammebetingelser for næringslivet
 Arbeidskraft og kompetanse
 Industriutvikling
 Reiseliv og opplevelser
 Kulturbaserte næringer
 Landbruk og nye næringer i landbruket
 Infrastruktur
 Samhandlingen mellom det offentlige og det private
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 Regional samhandling på næringsområdet

Medvirkning

Utviklingen av en strategisk næringsplan for Inderøy må skje i tett samarbeid med 
næringslivet i kommunen. Her vil det være nødvendig å trekke inn formelle 
sammenslutninger for næringslivet som Inderøy Næringsforening og landbrukets 
organisasjoner. Det vil også være naturlig å arrangere større møter der næringslivet inviteres 
bredt, samtidig som det kan være nødvendig å få innspill direkte på bedriftsnivå. Det vil tidlig 
i planprosessen også bli tatt stilling til eventuelle behov for å foreta utredninger/gjennomføre 
undersøkelser relatert til planarbeidet.   

Styring av prosessen

Styringsgruppe: Formannskapet
Prosjektgruppe: Styringsgruppen for Inderøy 2020 supplert med prosjektleder
Prosjektleder: Enhetsleder næring og plan

Planprosess og politisk behandling

april 12 Vedtak oppstart og offentlig høring av forslag til planprogram i 6 uker
april – september 12 Innspillsperiode: Dialog med næringsliv og andre aktører for å få innspill til 

planprogram og strategisk næringsplan
20. juni 12 Formannskapet vedtar planprogrammet
29. august 12 Temadrøfting i Formannskapet basert på innspill til planen
september 12 Prosjektgruppa utarbeider forslag til strategisk næringsplan, og oversender 

den til formannskapet
26. september 12 Formannskapet legger forslag til strategisk næringsplan ut til offentlig høring 

i 6 uker
oktober/nov. 12 Prosjektgruppa vurderer innkomne høringsuttalelser og oversender revidert 

planforslag til formannskapet
28. november 12 Formannskapet behandler endelig forlag til strategisk næringsplan og 

oversender den til kommunestyre for vedtak
12. desember 12 Kommunestyret vedtar strategisk næringsplan for Inderøy 2012 - 2025



Arkivsak. Nr.:
2012/190-4

Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 37/12 18.04.2012

Dans i Nord-Trøndelag. Søknad om støtte til pilotprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak
1. Det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag. 

2. Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Fellesområde tileggsbev. (formannskapet til disp).

3. Under forutsetning av forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører, er Inderøy
kommune innstilt på – på grunnlag av konkrete søknader - å videreføre støtte i kommende år.

4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Søknadsbrev Inderøy Kommune Dans i Nord-Trøndelag
2 Søknad om midler til pilotprosjekt for utvikling av profesjonell dansekunst 2012-2013
3 Intensjonsavtaler

Bakgrunn
Dans i Nord-Trøndelag ble i 2010 utpekt som ett av fire pilotprosjekter i en nasjonal satsing på
utvikling innen profesjonell dans. Pilotprosjektet har som mål å utvikle eksisterende og nye utøvende 
dansemiljøer og bidra til økt kjennskap og interesse for dans blant befolkningen. 

Dans i Nord-Trøndelag AS ble etablert i 2011.

Det vises til prosjektbeskrivelse og søknad fra Dans i Nord-Trøndelag AS om støtte til pilotprosjektet, kr. 
60.000 for 2012 og kr. 100.000 for 2013. 

Pilotprosjektet er de to siste årene støttet med kr. 200.000 per år fra Norsk kulturråd. Inderøy
kommune har bidratt med hhv. Kr. 50.000 og kr.40.000.  Norsk kulturråd har også støttet delprosjekter 
med større beløp, og pilotprosjektet er støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. 



Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune har også støttet pilotprosjektet ved støtte til 
Kortreist dansefestival.  

Det vises også til søknad til INVEST næringsfond/kommunalt næringsfond, med søknadssum kr. 450.000 
for 2012. Denne søknaden er avslått med begrunnelse i at prosjektet er dominert av driftskostnader, at 
det legges opp til nær 100%  offentlig finansiering, og at det ikke er lagt opp et langsiktig mer 
bærekraftig løp for virksomheten, der støtte fra det bedriftsrettede virkemiddelapparatet vil kunne 
fases ut etter 2012. Søknaden er dermed ikke i samsvar med formål og retningslinjer for INVEST 
næringsfond og Inderøy kommunale næringsfond.

Vurdering

Dans i Nord-Trøndelag er en aktør som har satt profesjonell dans på det kulturelle kartet i fylket. 
I løpet av pilotprosjektets første to år har Dans i Nord-Trøndelag presentert flere produksjoner med 
profesjonell dans og arrangert kurs og danseverksteder med profesjonelle instruktører. 

Før Dans i Nord-Trøndelag begynte å presentere produksjoner med profesjonelle dansere, var 
formidling av profesjonell dans i Inderøy og ellers i Nord-Trøndelag en marginal sak, i hovedsak knyttet 
til de tre videregående skolene med tilbud innen dans: Namsos, Stjørdal og Inderøy. 

Dans i Nord-Trøndelag har bidratt til å spre kunstformen ut til et større publikum, bl.a. til barn og 
ungdom ved Den kulturelle skolesekken, og i det siste til eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken.

Å drive kunstformidlingsprosjekter eller kunstformidlingsinstitusjoner uten offentlig støtte, viser seg å 
være økonomisk krevende, og i mange tilfeller umulig.  Mulighetene for å få støtte til oppstart og 
utvikling av et formidlingsprosjekt er flere, men når det kommer til driftsfasen, svinner tilskudds-
mulighetene, jfr. avslag  fra INVEST næringsfond/kommunalt næringsfond og begrunnelse for avslag.  

Å implementere en så vidt «smal» kunstart som profesjonell dans, er ekstra utfordrende. Dans i Nord-
Trøndelag opplever nok det som også andre kunstformidlingsinstanser erfarer – at det er vanskelig å 
bygge opp og drive en formidlingsvirksomhet som er næringssvarende. Soddjazz, som Inderøy 
kommune støtter, kan være sammenlignbar i så måte.

Dans i Nord-Trøndelag betraktes som et positivt tilskudd til andre formidlingsinstanser i kommunen, og 
bør i likhet med dem gis en viss økonomisk støtte. Lokal og regional støtte vil også kunne bidra til 
lettere tilgang til tilskudd fra sentrale støtteinstanser. 
Det vises for øvrig til vedtak i sak 2010/734-2, pkt. 2. og 2.: 

1. Dans i Nord-Trøndelag v/Inderøy Videregående skole ytes et tilskudd på kr. 50.000,- til

prosjektutvikling 2010 under forutsetning av forholdsmessig finansiering fra øvrige 

aktører.

2. Med nødvendig forbehold for kommunestyrets budsjettvedtak, er Inderøy kommune 

innstilt på å videreføre støtte på dette nivå i prosjektperioden under forutsetning av 

forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører.

Konklusjon

1. Det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til pilotprosjektet  Dans i Nord-Trøndelag 

2. Tilskuddet dekkes over ansvar 830 Fellesområde tileggsbev. (formannskapet til disp)



3. Under forutsetning av forholdsmessig finansieringsmedvirkning fra øvrige aktører, er Inderøy
kommune innstilt på – på grunnlag av konkrete søknader - å videreføre støtte i kommende år

4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.
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Prosjektbeskrivelse 

Handlingsplan og strategidokument 

for 

Dans i Nord-Trøndelag 

2012-2014

Foto: Leif Arne Holme.

Matias Rønningen og Else Margrete Sveinssen i Anti- entropi under Ankomst 2011.
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Forord:

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i 

rammen av den Trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping. 

Lokal forankring i forhold til dansemiljøet og publikum står sentralt.

Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilby flere muligheter for dansekunstnere for å utvikle 

seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring. Gjennom å 

presentere dansekunst på en fristende måte, ønsker vi å bli en ettertraktet plattform for 

utøvende dansekunstnere.

Dans i Nord-Trøndelag AS ble stiftet i 2011. Virksomheten står nå som en selvstendig 

juridisk enhet. Etableringen av et styre har tilført organisasjonen bredere kompetanse 

internt.

Dans i Nord-Trøndelag har hatt en stor aktivitet både i form av kompetanseheving, 

nettverksbygging, prosjektutvikling og visning av profesjonelle danseforestillinger i 

2011(se vedlegg Foreløpig rapport).

Vi har som mål at vi i løpet av de nærmeste to årene skal sikre og stabilisere vår 

virksomhet inn i et fremtidsperspektiv. Stabilitet vil være viktig i for å sikre kvalitet,

kunne inngå troverdige samarbeidsavtaler og kunne være en attraktiv plattform for 

dansekunstnere. 

Støtte fra Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune vil 

være en forutsetting for fortsatt drift og utvikling i den nærmeste tiden.

Vår hjemmeside www.dansinordtrondelag.no, med arkiv gir en god dokumentasjon over 

all vår aktivitet i 2011.
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1. Bakgrunn for prosjektet 

Ideen til prosjektet kom i 1998 fra danselærere og ledelse ved Inderøy videregående 

skole i Inderøy kommune. Skolen ønsket å trekke dansefaglig kompetanse til regionen 

for å tilby danseopplæring av høy kvalitet og skape et stabilt dansemiljø. De ønsket også 

å kunne gi danseelever opplevelse av profesjonell dansekunst og at det skulle etableres

et nettverk tilsvarende som for musikk, Musikk i Nord-Trøndelag, for dansekunstnere. 

Ideen ble lansert for Nord-Trøndelag fylkeskommune og forsøkt innfelt i 

fylkeskulturplanen.

Anna C. N. Hegdahl prøvde å initiere kunstneriske dansekunstprosjekt i Nord-Trøndelag i 

1997/1998. Danseprosjekter begrenses på grunn av svak infrastruktur (mottaksapparat) 

for dans, manglende regionale og lokale finansieringsordninger og pga manglende vilje til 

å gi dansekunst plass i kulturbildet. Dansekunst har i dag fortsatt svak infrastruktur for 

spredning i Nord-Trøndelag. I Norske Dansekunstners utreding ”Ta dans på ordet” , 

2007,1 har Anna C. N. Hegdahl bidratt med innspill i kapittel ”Finansiering og utvikling av 

dansekunst i Norge”.

Fra 2005 ble det opprettet en 20% stilling med hensikt å undersøke mulighetene for å 

utvikle dansekunst i området på initiativ av Anna C. N. Hegdahl. Prosjektet ble finansiert 

av regionale utviklingsmidler som Inderøy videregående skole disponerte. Regionale 

utviklingsmidler ble i 2010 omdisponert ved politisk vedtak og ressursen ble fjernet fra 

de videregående skolene. I løpet av perioden 2005- 2009, bidrog Dans i Nord-Trøndelag 

med utvikling av regionale profesjonelle danseproduksjoner, startet PRODA virksomhet 

og innehentet kunnskap fra blant annet svenske resurssenter om deres virksomhet på 

dansekunstfeltet.

I dag har Nord-Trøndelag har tre videregående skoler med danselinje. Fylket utdanner 

mange danseelever som fortsetter en karriere innen profesjonell dans, og flere av dem 

virker på et høy profesjonelt nivå i Norge og verden. Dans i Nord-Trøndelag kan på 

mange måter ses på som et ”kom-hjem-prosjekt” for denne gruppen. Danserne fra Nord-

Trøndelag, er sammen med andre nasjonale og internasjonale dansekunstnere er en 

viktig ressurs i arbeidet med danseplattformen.

De konkrete innsatser vi gjort i 2011 har fungert etter hensikten. Vi har fått god 

tilbakemeling fra profesjonelle dansekunstnere både lokalt og nasjonalt. De

dansekunstnere som vært aktive i Dans i Nord-Trøndelag i 2011 ønsker å fortsette 

                                                          
1

NoDa Rapport, Ta dans på ordet, Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge, kap 7.7.s 78.av Torkel 

Rønold Bråthen, Spectra Offset, 2007 

(http://www.norskedansekunstnere.no/pdf/nyheter/nodarapport_2007.pdf )
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samarbeidet. Publikum gir interessante tilbakemelding på forestillinger vi presenterer. Vi 

har møtt stor interesse fra lokale politikere og ordfører i Inderøy Kommune som nå 

ønsker brede vei for prosjektet og fortsatt regional finansiering. Vi har samarbeid på 

gang med Nord-Trøndelag Teater og Dans i Värmland. Det ligger en mulighet i at Nord-

Trøndelag fylkeskommunes Plan for profesjonell kunst 2007-2011 utgår og at ny plan er i 

vente.

Prosjektet omnevnes også i Plan for profesjonell kunst 2007-20112  og i Teaterstrategisk plattform3 ved NTFK.

2. Situasjonsanalyse

Visjon:

Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende

aktivitet.

Være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse.

Visjonen er i 2011 utvidet med et internasjonalt aspekt for å sikre kvalitet og kunnskapsutvikling. 

Innstudering av Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere ved Odd Johan Fritzøe 2011.

                                                          
2 Nord-Trøndelag fylkeskommune, Plan for profesjonell kunst 2007-2011, kap. 2.2 og 2.4

( http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Sider/default.aspx )

3 Teaterstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune

(http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Teaterstrategi%20NTFK.pdf )
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Oppbygging

Modell og overordnet strategi for Dans i Nord-Trøndelag

Profesjonell 
dansekunst

Kompetansehevi
ng, møteplass 

for 
dansekunstnere 
herunder PRODA

Produsent av 

dansekunst

Eksempel: 
Gjenopptakelse 

av Stjerne.*

Lokal 
danseproduksjon

Eksempel:

De nære ting

Dans for 
voksne

60+

Samfun
nsdans

Skapende

verksted

Prosjekt

utvikling innen 
dansekunst

Eksempel:

Kortreist 
Dansefestival og 

Ankomst

Formidling av 
dansekunst

og 
dansekonsulenttjen

ester

Sommer residens 
dele og spre 

kunnskap om 
dansekunstneres 

arbeid,  tilby 
gratis lokaler til 

prosjektutvikling
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2. Organisasjonens navn og adresse, hovedvirkeområde og oppbygging og 

økonomi

Dans i Nord-Trøndelag AS

Vennaliveien 5

7670 Inderøy

Mob. 98413327 

anna@dansinordtrondelag.no

www.dansinordtrondelag.no

Organisasjonsnummer: 996 560 384

Foremål:

Selskapets virksomhet er å formidle og utvikle prosjekter innen profesjonell dansekunst. 

Prosjektutvikling inkluderer blant annet produksjon og samproduksjon av profesjonell dansekunst. 

Publikumsutvikling og publikumsdialog står sentralt i all formidling. 

Hovedvirkeområde

Dans i Nord-Trøndelag skal være en samlende plattform for utvikling av Dansekunst i Nord-

Trøndelag. 

Dans i Nord-Trøndelags virksomhet omfatter tre hovedområder; formidling av profesjonell 

dansekunst, produksjon av profesjonell dansekunst og publikumsutvikling.

Dans i Nord-Trøndelag skal gi opplevelse og erfaringer av profesjonell dansekunst ute i distriktet. 

Danseforestillinger som vises, skal både være av lokal, regional og nasjonal karakter. Pedagogisk 

aktivitet i form av ”workshops” og kurs kan relateres direkte til den profesjonelle aktiviteten, eller 

bidra til generell økt kunnskap om dansekunsten.

Dans i Nord-Trøndelag skal imøtekomme dansekunstnernes behov og tilby gode muligheter for 

kompetanseheving, nettverk, prosjektutvikling, formidling og spredning av dansekunst.   

Plattformen skal gi dansekunstnere mulighet å utvikle ideer, materiale og danseproduksjoner og 

tilby publikum kvalitative møter med dansekunsten.  

Dans i Nord-Trøndelag fungerer som produsent, prosjektutvikler og formidler av dansekunst.

Dans i Nord-Trøndelag er i dag lokalisert ved Inderøy videregående skole. 

Spillested: Inderøy kulturhus mfl. I området Inderøy kulturhus og Inderøy videregående skole 
planlegges i nær fremtid en Black boks scene.
Musikkmiljø: Sund folkehøgskole/ Jazzlinje og Musikktjenesten I Nord-Trøndelag

Dans i Nord-Trøndelag er i samarbeid med Nord-Trøndelag teater om visninger av forestillinger. 

Dette samarbeidet vil kunne ha betydning på flere områder fremover i tid.
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Organisasjonsmodell

Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling og evaluering. Grunnet påkrevd egenandel ved stiftelse 

av selskapet er eierskapet i dag plassert til en eier.

Økonomi

Dans i Nord-Trøndelag har i 2011 en Dansekonsulent/ Daglig Leder, 35% stilling Anna C. N. 

Hegdahl og en dansekonsulent Live Strugstad, 20% stilling. 

I 2012 og 2013 er ønsket bemanningssituasjon:

Dansekonsulent/ Daglig leder100% stilling, dansekonsulent 50% Stilling samt en produsent i 50% 

stilling.

Dansepedagoger leies inn etter behov. Profesjonelle dansere og koreografer er engasjert på 

oppdrag. Komponist/ musikere/scenografer leies inn til prosjekter. 

Fra 2011 tjenester faktura/ regnskap/revisjon v/Klepp regnskapskontor og Vandvik Revisjon A/S.

Hjemmeside/Profil v/Magnus Holder Bjørk www.værsågod.no. og design www.mustasj.no       

Planlagt totalt budsjett for 2012 ca. kr. 2mil/år. Derav søkes kr. 500.000,-/år fra Norsk kulturråd. 

Regional medfinansiering svarer for kr. 350.000,-/år av totalbudsjettet.

Planlagt total budsjett for 2013 ca. kr.2,5 mil/år. Derav søkes kulturrådet 600.000/år fra Norsk 

kulturråd. Regional medfinansiering svarer for 400.000,-/år

Begrunnelse for videreføring av prosjekt Dans i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag er det fylke i Norge med færrest profesjonelle kunstnere per innbygger. 

Med sine 3 videregående skoler med danselinjer, velutviklede dansemiljøer ved kulturskoler og 

ressursgruppe av utflyttede dansekunstnere/pedagoger ligger Nord-Trøndelag godt plassert for å 

videreutvikle modellen som regionalt ressurssenter for dans. Totalt i Nord-Trøndelag bor og virker 

25 dansekunstnere/dansepedagoger med utdanning innen dans. Videre er flere dansekunstnere 

kontinuerlig knyttet til fylket i annen kunstnerisk aktivitet utenom Dans i Nord-Trøndelag, 

Eier Anna C. N. Hegdahl

Rådgivende styre
Dans i Nord-Trøndelags 

administrasjon
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eksempelvis gjennom arbeid ved Nord-Trøndelag teater og oppsettinger av spel. Det er en vekst i 

dansemiljøet.

Dans i Nord-Trøndelag har erfaringer og bakgrunnsmateriale som vil kunne danne et solid grunnlag 

for å prøve ut en modell som fanger opp behov og kan stimulere dansekunst i de mer rurale strøk 

og utenfor større by - strukturer. 

Dans i Nord-Trøndelag har siden 2007 utviklet nettverk lokalt, nasjonalt og i Norden. Vi har

erfaringer fra formidling og et nettverk i og utenfor Nord-Trøndelag fylke, som kan bidra til å styrke 

den videre utvikling av profesjonell dansekunst i vårt distrikt. Vi planlegger også å utveksle 

prosjekter med våre Nordiske naboland.

Dans i Nord-Trøndelag arbeider fortsatt med å finne en form som kan etableres som en mer stabil 

ordning i regionen.

Dans i Nord-Trøndelag er produsent for flere prosjekter som er under utvikling og/eller er klare for 

å presenteres ut til publikum. Eksempel/ er ”Stjerne,* - en lydinstallasjon for to dansere” av

koreograf Odd Johan Fritzøe, hvor Dans i Nord-Trøndelag er produsent. Forestillingen har premiere 

15.01 ved feiringen av Inderøy og Mosvik kommunesammenslåing og skal videre på turne blant 

annet gjennom Dans i Värmland og DKS. Vi er også produsent for DKSS produksjonen ”De nære 

ting”, av Live Strugstad, lokal dansekunstner, i samarbeid med Musikk i Nord-Trøndelag og 

Levanger kommune. Forestillingen har premiere 24.04.2012 under Dansits festival Multi Plié i 

Trondheim. Vi planlager et samarbeid med ytterligere to dansekunstnere/ koreografer, Matias 

Rønningen og Kenneth Bruun Karlson i samband med Sommerresidens 2012. Videre er Kortreist 

Dansefestival (bransjetreff for dansekunstnere og barn- og ungdomsfestival) planlagt utvidet og er 

omsøkt for 2012. Forestillingen W00T er innmeldt i DKS i Sør og Nord-Trøndelag.

I 2011 har totalt 50 dansekunstnere vært innom vår virksomhet, medregnet audition med 22 

deltakende dansekunstnere fra hele landet og Danmark.

Vi har gjennomført 6 Proda seminar, et av seminarene var et sommerkurs på 4 dager.

Aktiviteten er økende innenfor alle satsingsområder(Se videre vedlegg Foreløpig rapport).

4. Overordnede mål for de neste fem årene

Hovedmål:

Dans i Nord-Trøndelags virksomhet skal i hovedsak omfatte profesjonell dansekunst.

Dans i Nord-Trøndelags prosjekt for å utvikle et profesjonelt dansemiljø omhandler kommende to 

år følgende områder: Produsentbistand/administrativt støtteapparat, utvikling av nettverk, 

kompetansehevende tiltak, strategiarbeid for videreføring og stabilisering av virksomheten inn i et 

fremtidsperspektiv, publikumsutvikling og konsulenttjenester. 

I arbeidet med hovedområdene har Dans i Nord-Trøndelag følgende kortsiktige og langsiktige mål.
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Kortsiktige mål:

Produsent:
 Øke antall visninger av danseforestillinger produsert i Midt Norge, nasjonalt og i Norden.
 Produsere 2 danseforestillinger i året. 
 Alle danseprosjekt skal tilpasses spesifikke målgrupper, og være godt egnet til å møte 

publikum og visninger utenfor de store byene.

Nettverk:
 Gjøre Dans i Nord-Trøndelag til en fristende plattform for dansekunstnere.
 Videreutvikle et nettverk utenfor Norge, spesielt i Norden.
 Undersøke nærmere samarbeidsmuligheter med andre norske dansearenaer i tillegg til Dansit.
 Bli en attraktiv samarbeidspartner for Nord-trønderske kommuner.

Kompetanseheving:
 Lage spesialtilpassede kurs for dansekunstnere og dansepedagoger med høykvalitet.
 Gi innsyn i dansekunstneriske prosesser under våre residensopphold.

Videreføring til stabil ordning:
 Finne en mer stabil finansiering og lokalisering.

Publikumsutvikling og konsulentaktivitet:

 Bidra til større publikumsinteresse og publikumsoppslutting for dansekunst, spesielt hos de 
målgruppersom våre dansekunstprosjekt til enhver tid retter seg mot.

 Utvikle kurs og workshops som gir publikum økt kunnskap om dansekunst og som bidrar til økt 
interesse og lokal forankring av vårt prosjekt som helhet.

 Bistå alle lokale og regionale aktører som ønsker dansefaglige råd. 

Langsiktige mål:

2 år: 

 Ha etablert nærmere samarbeid med Nord-Trøndelag teater eller annen profesjonell 

kunstaktør, med tanke på nye lokaler og samordning av diverse kontorutgifter. 

 Vi skal ha flere prosjekt som videreføres i andre nordiske land.

5 år: 

 Vi skal ha både nasjonale og internasjonale kunstnere som samarbeidspartnere.

 Vi skal være etablert i nye lokaler med både kontor og produksjonsmuligheter. 

 Vi bidrar til utvikling av dansekunst i Norge. 

 Vi skal være etablert under fast regional støtteordning, med prosjektstøtte fra staten. 

 Vi er kjent og har et godt rennomé på landsbasis blant dansekunstnere og andre kulturaktører. 

 Vi skal ha bidratt til dans og dansekunst ses som en viktig del av vår lokale og regionale kunst 

og kultur. 
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Strategier og tiltak 2012-2013

Produsent:

Finne gode samarbeidspartnere i dansemiljøet med interesse av å produsere utenfor de store 

byene, gjerne med regional tilhørighet:

Tiltak:

 Produsere; Matias Rønningens nye koreografi etter Sommerresidens 2012. Matias fra 

Namsos har danset i Pantarei dansekompani og i Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt.

 Starte samarbeid med Kenneth Bruun Karlson fra Inderøy om utvikling av koreografi for 

visning i Nord-Trøndelag. Kenneth er for tiden danser i Kenneth Kvarnström Dance 

Company, tidligere Cullberg Balletten, under Sommerresidens 2012.

Utvikle en barne- og familieforestilling med start prosjektutvikling fra 2012. 

Tiltak:

 Barneforestillingen Glemte ting i sving fra Nord-Trøndelag, 2007, vurderes gjenopptatt og 

videreutviklet med nye dansere etter audition.

Ivareta og distribuere forestillinger vi har produsert.

Tiltak:

 Videreføre og selge: ”De nære ting”  av Live Strugstad og ”Stjerne.* - en lydinstallasjon for 
to dansere” av Odd Johan Fritzøe og ”W00T” av Kari Øyen og Anna Hegdahl. Våren 2012

Videreutvikle og videreføre vellykkede prosjekt fra 2011.
Tiltak:

 Kortreist dansefestival fra 3 til 6 danseproduksjoner i 2012. og 8 produksjoner i 2013.
 Øke publikumstallet på Kortreist Dansefestival med 10% per forestilling fra 300 til  660 

publikum totalt i 2013.Tiltrekke oss flere dansekunstnere, kritikere og danseorganisasjoner 
som publikum og paneldeltakere.

 Invitere nasjonal danseprofil som festivalkunstner og programmerer av vindu mot verden i 
2012.

 Ankomst videreføres hvert annet år som et Kom Hjem prosjekt for utflyttede 
dansekunstnære neste gang i 2013.

Bruke våre kontakter i svenske resurssenter aktivt for spredning av våre forestillinger.
Videreutvikle flere kontakter i nordiske land.

Tiltak:
 Sette av midler fra pilotprosjektordningen for studiereise til norske og utenlandske 

dansefestivaler eksempel Springdance våren 2012.

 Opprette et interregionalt EU samarbeid med ”Danskonsulentene Västra Götaland”.

 Gjennomføre planlagt samarbeid med og videreutvikle samarbeid med Dans i Värmland 
med hovedfokus på utveksling av profesjonell dansekunst og erfaringsutveksling.

Nettverk:

Starte nettverkssamarbeid med flere nordiske land.

Tiltak:

 Studiereiser og gjenbesøk.

 Oversette aktuelle deler av nettsiden til engelsk.
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Organisere og videreutvikle Sommerresidens i samarbeid med IVGS, Juli august 2012 og vurdere 
flere residensperioder.
Tiltak:

 Invitere pedagoger og politikere inn for innblikk i kunstneriske prosesser.

Ivareta det positive samarbeidet med Inderøy kommune, Levanger kommune, Verdal kommune og 
Namsos kommune. 

Tiltak:
 Finne flere muligheter for samarbeid med Levanger kommune innen kultur og helse.

 Legge mer virksomhet som kurs, PRODA og produksjon i disse kommuner.

Øke kontakten og nettverkssamarbeid andre dansearena i Norge.

 Ta vare på og utvikle det positive samarbeidet med Dansit i Trondheim.

Kompetanseheving:

Være i dialog med dansefeltet om deres kursbehov. 

Tiltak:
 Utvide Proda med Residens PRODA og Kortreist Dansefestival Proda med internasjonal 

dansekunstner. Totalt økning fra 19 klasser 2011 til 30 klasser 2012. Øke tilskuddet fra 
35000,- i 2011 til 50000,- i 2013

 Lage kurs som gir smarte tips omtransportable lysdesign og sceneløsninger. Utveksle 
erfaringer om dans på turne.

Videreføring til stabil ordning:

Utvikle en strategi for å en mer langsiktig etablering av Dans i Nord-Trøndelag.

Tiltak:  
 Undersøke mulighet for å komme i egne kontorlokaler, eventuelt knyttet til Nils Aas 

kunstverksted eller ved Saga kulturbrygge i samarbeid med North Photography eller annen 
profesjonell aktør innen kunst.

 Forsette og utvikle samarbeid med Nord-Trøndelag Teater, undersøke muligheter for et 
enda tettere samarbeid. Følge opp inngått intensjonsavtale.

 Fortsett å utforske våre muligheter for fremtidig mer stabil regional finansiering i 
samarbeid med Steinkjer næringsselskap.

Publikumsutvikling og Dansekonsulentaktivitet:

Videreutvikle vår profil og ha fokus på god mediekommunikasjon ut mot publikum.
Tiltak:

 Presentere alle våre forestillinger og prosjekt på en gjennomtenkt og fristende måte som 
skaper riktig forventing til dansekunstopplevelsen.

Utvikle kunnskap, interesse og lokal forankring for dansekunst.
Tiltak:

 Utvikle et kurstilbud på Inderøy i generasjonsdans, Skapende danseverksted for deltakere 
fra forskjellige kulturer og i ulike aldrer.

 Videreføre et kurs i uka med Dans for voksne våren 2012 frem til høsten 2012.
 Videreføre 60+ tilbud i Levanger kommune.
 Bidra til å videreutvikle Talentprogrammet Utvidet kulturskoletilbud, slik at det 

opprettholder høy kompetanse og kvalitet gjennom å sikre evaluering og videre planarbeid 
i 2012.
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5. Anslag ressursbehov for videre drift 2012-2013

For å nå våre langsiktige mål er det nødvendig med større økonomisk forutsigbarhet på sikt. Mer 

stabil økonomi vil gi økt mulighet for langsiktig planlegging.

I 2012 og 2013 vil tilsagn fra pilotprosjektordningen være avgjørende for at vi skal klare å reise 

tilstrekklig tilslutting lokalt og regionalt, for å så oppnå mer stabil regional finansiering. 

Vi har i 2011 hatt økte bevilginger av midler til profesjonelle kunstneriske prosjekt fra kulturfond 

og kulturrådet. Dette har bidratt til at to profesjonelle forestillinger har premiere i Nord-Trøndelag 

våren 2012. Konkrete resultat i form av profesjonelle produksjoner har mye å si for vår status som 

profesjonell aktør lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi vil ha et jevnt behov av produksjonsmidler i det 

Nord- Trønderske dansemiljøet for å kunne finansiere profesjonelle dansekunstprosjekter.

For å klare å utvikle Dans i Nord-Trøndelag i samsvar med våre mål ønsker vi i 2012 å øke vår 

bemanning til 200% stilling. 100% til daglig leder, 50% til en dansekonsulent og 50% til en 

produsent.

Vi ønsker å gjenoppta planer om å utvikle interregionalt EU prosjekt, noe som ble nedprioritert i 

2011 av resursmessige hensyn. Vi har undersøkt Västra Götaland som et mer egnet 

samarbeidsområde enn Nordens Grønne Belte og vi ønsker utforske mulighetene her nærmere med 

tanke på å utvikle et prosjekt. Bakgrunnen er at Västra Götaland har større danseaktivitet og et 

velfungerende resurssentrum. Et interegionalt samarbeid kan tilføre organisasjonen viktige 

resurser og muligheter for kompetanseheving, nettverksbygging og utveksling av profesjonell 

dansekunst.  

6. Evaluering

Norsk kulturråds pilotprosjektordning for utvikling av profesjonelt dansemiljø har i 2011 vært

avgjørende for at vi klart å oppnå støtte regionalt og fra flere kulturfond. Dans i Nord-Trøndelag 

har til tross for mindre resurser enn planlagt fra pilotprosjektordningen som helhet klart å 

gjennomføre mange av sine planer for 2011. Vi har omsøkt flere ulike fond, kommuner og

sponsorer for å styrke vår økonomi. De fleste søknader har utløst midler. Vi har også lagt inn en 

meget stor egeninnsats og klart å sette dansekunsten i Nord-Trøndelag på kartet. 

Gjennom å presentere dansekunst i ulike sammenheng har vi klart å vise hva et regionalt 

danseprosjekt kan omhandle, men vi har foreløpig ikke oppnådd en ikke en stabil posisjon 

regionalt. Vi vil trenge pilotstatusen mens vi arbeider oss inn i en noe mer fast og forutsigbar 

etablering. 

Vi ser store fordeler med vår nye organisasjonsform. Den gir oss et større handlingsrom til politisk 

dialog. 

Vi er i år blitt utfordret på om vi har et næringsaspekt i forhold til videre drif fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune. Slik virksomheten drives i dag har vi ikke kunnet finne den økonomisk lønnsom.

De tjenester vi yter til dansemiljøet sammen med store produksjonsutgifter og liten fortjeneste ved 

salg av forestillinger, gjør så langt ikke virksomheten i sin helhet inntekstbringende.
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Dans i Nord-Trøndelag må ha økonomisk kontroll underveis, spesielt med kostnadskrevende 

kunstnerisk prosjekter og interregionalt EU prosjekt slik at kursendringer kan gjøres i tide. Etter at 

vi er en egen økonomisk enhet med egen regnskapsfører og revisor opplever vi å ha en større 

kontroll over økonomien i daglig drift.

Vedlegg:

1. Oversikt og Finansieringsplan relatert til Pilotprosjekt

2. Tidsplan 2012- 2013

3. Kort CV ansatte 2011

4. Foreløpig rapport 2011

5. Foreløpig regnskapsoversikt pr 15.11.11 utdrag av tall relatert tilskuddet for utvikling av 

profesjonelt dansemiljø. 

6. Samarbeidspartnere

7. Vedlegg 7. Presse omtaler og publikasjoner

8. Intensjonsavtaler

 Inderøy videregående skole

 Nord-Trøndelag Teater

 MNK og Inderøy videregående skole

 Matias Rønningen

 Kenneth Brun Karlson

 Dansit

 Cirka Teater

 Annika Oswald

 Teater Fot



14

Vedlegg 1. Oversikt og finansieringsplan relatert til Pilotprosjekt

Budsjett over deler av Dans NT som er direkte relatert til Pilotprosjektordningen. 2012 2013

Utgifter 

Administrasjon 165000 200000
Produsent 2012 og 2013

Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere. 60000 30000
De nære ting 50000 30000
Ny koreografi Matias Rønningen 50000 30000
Ny koreografi Kenneth Bruun Karlson 30000 60000
Kortreist dansefestival 2012- 2013 70000 90000
W00T 25000 20000
Ankomst 2013 10000 50000
Ny barneforestilling 10000 30000
SommerResidens 2012/ 2013

Matias Rønningen samt 2 dansere 50000
Kenneth Bruun Karlson 30000
Under planlegging 80000
Nettverk 

Reiser og utveksling med andre Norske og utlandske dansearena. 40000 40000
Diverse 20000 20000
Publikumsutvikling og dansekonsulent aktivitet

Bevist målgruppearbeid, mediastrategi og utvikling av PR- materiale 75000 75000
Bidra med regionalt med dansefaglig kommetanse 25000 25000
Kompetanseheving

Administrere PRODA, 20000 25000
Kurs lys og scenografi turne 60000 75000
Strategiarbeid/ viderføring av prosjektet

Politisk arbeid 20000 20000
Ny lokalisering 100000 500000
Utstyr 100000 100000
Sum Utgifter 1010000 1500000

Finansiering 

Norsk kulturråd 500000 600000
Regional utviklingsprogram 350000 400000
Inderøy kommune 60000 100000
INVEST næringsfond/ Innovasjon Norge 100000 400000

Finansiering totalt 1010000 1500000
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Vedlegg 2 Tidsplan 

Vår 2012

Stjerne. *- en 
lydinstallasjon for to 
dansere

Siste øvingsuke 10.01.12-15.01.12

” Opptak og Ny premiere 15.01.12 og 17.01.12

PRODA 13.01.11 og 14.01.11

Kursstart amatører 60+ og Dans forvoksne
Generasjonsdans

De nære ting Filmopptak 60+ Uke2

” Øvingsuker Uke 3-4

” Øvingsuker Uke 

” Premiere Multi Plie 24.04.12

” Turne DKSS Uke 17

” Visning Soddjazz Uke 17

Stjerne. *- en 
lydinstallasjon for to 
dansere

5 forestillinger Nord-
Trøndelag teater

Uke 18
(torsdag- lørdag)

” Turne i Värmland Uke 19

PRODA Uke 18

Planleggingsperiode 
Kortreistfestival

Uke 19-23

Utvidet versjon av Stjerne.* 
7 dansere

Øving Uke 23-25

Kortreist dansefestival 6 Forestillinger, 
FestivalPRODA Kristine 
Slettevold?, fest og 
samarbeid med 
Inderøysommer

Uke 26
24-28.09.11

Oppsumering/Evaluering Uke 27

FERIE Uke 28, 29 

Sommer residens Matias Rønningen med 
Dansere
Kenneth Brun Karlson med 
dansere

Uke 30, 31 og 32

SommerPRODA Jarek Uke 32

Tidsplan Høst 2012

Ferie Uke 33 og 34

Kursstart amatører 60+ og 
Generasjonsdans

Uke 35

Salg Av W00T Nord-Trøndelag DKS Uke 36

Salg av Stjerne.* DKS DKS Hele høsten

Salg av De Nære ting DKSS Hele høsten

Oppsummering og 
planlegging av 
Sommerresidensprosjekt og 
vider produksjon

Uke 40- 44

Proda Høst Uke 40 og 46 og 50

Viderutvikling av Matias 
Rønningens produksjon

URPREMIERE Seinhøsten

Planlegging Interegprosjekt I løpet av høsten
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Tidsplan vår 2013

Kenneth Bruun Karlsons 
produksjon

Øvelse og premiere Uke 4-5

Vår PRODA 3 helger

Audition Glemte ting i sving Uke 7

Salg av Stjerne.* DKS DKS Hele våren

Salg av De Nære ting DKSS Hele våren

Gjenopptagelse
Glemte ting i sving

Øvelse med nye dansere Uke 16-18

Planlegging Kortreist 
dansefestival

Kortreistdansefestival Uke 26

Oppsummering/evaluering Uke 27

Ferie Uke 28-29

Sommerresidens Uke 31-33

Sommerproda Uke 33

Tidsplan høst 2013

Salg av De Nære ting DKSS Hele høsten

Salg av
Glemte ting i sving

DKS Hele høsten

Salg av Matias Rønningens 
produksjon

Festivaler og DKS Hele høsten

INTEREG prosjekt Realisering

Ny lokaliseing Gjennomføring

PRODA 3 helger
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Vedlegg 3 Kort CV ansatte 2011

Nøkkelpersonell   (mini – cv)

Anna C N Hegdahl
Vennaliveien 41, 7670 Inderøy, Norge 

Mob: 98413327, E-postadresse: anna@dansinordtrondelag.no 

Sivilstatus: Gift
3 barn født: 1989, 1995 og 2002  

Tingvalla gymnasiet                     Karlstad Sverige   1979-1982

Konst och Miljøskolan                   Sundsvall 1982-1983

Konstfackskolan         60p Stockholm 1983-1984

Balettakademien, 
Yrkesdansarutbildning

Stockholm 1984-1988

Praktisk Pedagogisk utdanning, 
PPU 60p

Levanger Norge   1997-1999

Kunstformidling blant barn og 
unge 15 p

Tromsø 2008

Publikumsutvikling 15p Tromsø 2009

Om kunst og kulturformidling 
30p

Tromsø 2010

Publikumsutvikling 15p innpass 
2010-2011

Tromsø 2011

Kulturprosjektledelse 30p Tromsø pågår

Etablererkurs PRONEO Stjørdal/Inderøy pågår

Daglig leder og dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 35 % 2011. Dansepedagog ved Inderøy 
videregående skole 60 % høsten 2011.
Yrkesvirksom som koreograf.(som danser tom 2009)

 Live Strugstad
Dansekunstner – danser/koreograf/pedagog.
Adresse: Markaveien 1B, 7670 Inderøy, Norge.
Telefon: +47 45002957
E-post: live.strugstad@gmail.com
www.myspace.com/livestrugstad http://livestrugstad.blogspot.com
Nasjonalitet: Norsk

Fødselsdato: 6. Juli 1979

Sivilstatus: Ugift, 1 barn.
Utdanning:

2009 – 2012 HiNT, Praktisk Pedagogisk Utdanning. Pågår.
2007 – 2009 NTNU, Engelsk Grunnfag.
1998 – 2001 London Contemporary Dance School

Bachelor Moderne Dans
1995 – 1998 Inderøy Videregående Skole. Musikk, dans, drama. 
arb. Dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 20 %, faglærer ved Inderøy videregående skole 60 % og 
frilans danser
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Vedlegg 4 

Foreløpig rapport 2011

Profesjonell aktivitet ved Dans i Nord-Trøndelag 2011:

Ankomst:

Under Dansens dager organiserte Dans i Nord-Trøndelag et kom hjem prosjekt, unge dansekunstnere blev 
invitert hjem for å vise produksjon og koreografi. Forestillingen blev vist i Namsos kulturhus i samarbeid med 
Namsos Kulturskole og Olav Duun videregående skole, Trondheim, Verkstedhallen i samarbeid med Dansit og 
Inderøy kulturhus i samarbeid med Inderøy videregående skole.  

Anti-Entropi, med                                                   Sofasamfunn med Komma Danseteater             Fra Kick Ass Crew

Matias Rønningen og Else Margrete Sveinssen

Foto: Leif Arne Holme fra Ankomst

Dans i Nord-Trøndelag sendte i høsten 2010 ut en forespørsel til tre utflyttede dansekunstnere om å bringe 
hjem egen koreografi. Matias Rønningen, Ingvild Ostad og Bertil Fossli ble invitert med utgangspunkt i at de 
arbeider med profesjonell dans og at de representerer ulike dansestiler/sjangere. Totalt 9 profesjonelle 
dansekunstnere deltok i forestillingen.

Totalt ca 250 publikum opplevde forestillingen. 

Støttet av: Namsos Kommune, Norsk kulturråd(Anti-Entropi), NTE, Namsos storsenter, BK Grongstad, 
Byggmeterne Ulsund &Lindseth AS.

Kortreist Dansefestival:

Kortreist Dansefestival ble arrangert 28-30 juni på Inderøy. 

Dragartist og samtidsdanser Håvard Kalseth, klippet snora på Øynaparken etter åpningstale av varaordfører i 
Inderøy kommune, Ida Stuberg . 

Publikum kunne delta på gratis folkedanskurs fra Hilmarfestivalen, oppleve 8 amatører fra 60+ kultur og 
helseprosjekt fra Levanger kommune improvisere, etterfulgt av profesjonelle dansere fra VIB 
improvisasjonsgruppe fra Trondheim . Totalt ca 40-60 publikum.

3 profesjonelle danseforestillinger ble vist;

Fisk, Inclusive Danse Company(Trondheim) spilte 2 forestillinger , en gratis for inviterte barnehager.

Den Fremmede med Teaterkompani Pilot(Stjørdal) spilte i Inderøy kulturhus og W00T med ”Opps!Dans”( 
Inderøy) i Inderøy videregående skoles scenesal. Totalt 200 publikum opplevde forestillingene.

Kortreist Dansefestival gikk parallelt og i samarbeid med Inderøysommers kurs i kulturfag for barn og unge(110 
deltakere), hvor vi samarbeidet om informasjon, underholdning og billettsalg. Kortreist dansefestival 
avsluttedes med fest og disco først for barna og videre for utøverne. 60 barn og 15 utøvere deltok på festen.
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Samarbeidspartnere: Øyna parken, Teaterkompaniet Pilot, MNK kunstfestival, Inderøy videregående skole, 
Inderøy kulturhus.

Støttet av: Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, Mestertak, Faanes & Gjølga AS, Praksis sivilarkitekter, North 
Photography, .

Håvard Kalseth Fisk av Inclusive Dance 
Company

VIB fra Trondheim

Den fremmede med Teaterkompani Pilot W00T av Kari Øyen og Anna Hegdahl

Foto: Sivert Hegdahl, Johan Arnt Nesgård.

Kompetanseheving:

Dans i Nord-Trøndelag organiserer PRODA(Profesjonell dansetrening) gjennom midler fra PRODA stiftelsen i 
Oslo. PRODA er et viktig ledd i å bidra for å holde på og utvikle kvalitet i dansekunsten.

5 helgeseminar og et sommerkurs er avholdt foreløpig 2011. Cirka 50 dansekunstnere/danserpedagoger har 
deltatt i Proda aktiviteter i år.
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Foto: Sigrid Skoddvin under PRODA workshop med Odd Johan Fritzøe i mars 2011.

Produsent tjenester:

Dans i Nord-Trøndelag er i 2011 produsent for tre danseproduksjoner:

1. ”Stjerne.*- en lydinstallasjon for to dansere”, av koreograf Odd Johan Fritzøe. Tidigere produsert og 
turner gjennom Turneorganisasjonen for Hedmark og vist 300 ganger i inn- og utland. Tre dansere fra 
Midt-Norge fikk jobb i produksjonen etter audition i mars 2011, over 20 dansere fra hele landet og 
Danmark deltok under audition. Gjenopptakelse av Stjerne.* i Midt-Norge og ved Dans i Nord-
Trøndelag fungerer også som kompetansehevende tiltak for dansemiljøet og danserne som er fra 
Trøndelag. Gjenopptakelsen er støttet av Fond for utøvende kunstnere, Spenn.no, Fond for lyd og 
bilde og Inderøy kommune.
Premiere i samband med feiringen av Inderøy og Mosvik kommunes sammenslåing 15.01.12.

Foto: Marit Anna Evanger

2. ”Å snakke med de levende” var arbeidstittel på koreografi av Live Strugstad. Endelig tittel er ”De nære 
ting”. To dansere er engasjeres i produksjonen som er et samarbeid med Musikk i Nord-Trøndelag og 
Levanger kommune. Foreløpig støttet av Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnære, Norsk 
kulturråd og Levanger kommune. Oppstart desember 2011

3. Videre salg av forestillingen W00T. Turne i Trondheim DKS oktober 2011 og Ny tids skole konferansen 
NTFK. Totalt vist 7 ganger i 2011.

Egen produksjon:

 W00T ble produsert av to koreografer og fire dansere fra Nord-Trøndelag i 2010. 

Støttet av: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Inderøy kommune, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende 
kunstnere, Spenn.no, Norsk kulturråd.
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Residens:

Odd Johan Fritzøe var i residens i Inderøy videregående skoles lokaler tre uker sommeren 2011. Dansere, 
dansepedagoger og kulturinstitusjoner får innsyn i Odd Johan Fritzøes arbeid i løpet av residensperioden.

Foto: Anna Hegdahl under Residens 2011.

Nettverksbygging:

Samarbeid med Dansit gjennom informasjonsdeling og visning av forestillingen Ankomst.Planlegging av 
samarbeid fremover i tid.

Bidrag til Nasjonalstrategi for dansekunst 2012-2015 gjennom skriftlige innspill til kulturdepartementet og 
muntlig fremlegg under Kulturdepartementets seminar Oslo i  juni 2011.

Satt i panelet på Dansens hus under Danseriske samtaler angående utvikling av dans i regionene i mai 2011.

Dans i Nord-Trøndelag har besøkt Dans i Värmland og inngått intensjonsavtale om samarbeid. Se vedlegg.

Dansekonsulent Live Strugstad drev nettverksbygging under sommeropphold i Berlin nye kontakter bland annet 
til PRODA 2012. 
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Talentutvikling: 

Dans i Nord-Trøndelag samarbeider med kulturskolerådet om talentutvikling i dans med lørdagsskoletilbud i 
Steinkjer og Namsos høsten 2011.

Bidratt med spredning av informasjon og kompetanseinnhenting.

Ella Fiskum underviser talenttilbudet på Steinkjer høsten 2011.

Dansekonsulent:

Dans i Nord-Trøndelag har gitt råd i forhold til undervisning, organisering, og bidratt med 
informasjonsspredning lokalt og regionalt.

Publikumsutvikling:

Dans i Nord-Trøndelag har arbeidet kontinuerlig med å spre informasjon om danseevent og forestillinger til 
relevante målgrupper. Vi har arbeider for å utvikle våre mediakontakter og finne gode samarbeidspartnere for 
markedsføring. 

Kurs:

Dans i Nord-Trøndelag driver med kurs i dans for noen målgrupper.  Gruppene danner en viktig kontaktflate for 
å nå ut til publikum.  De er også et ledd i organisasjonens lokale/regionale forankringen.

60+, Krem Fresh Dansekompani, et tilbud i skapende dans i Levanger kommunes kultur og helseprosjekt fra 
2009(15 deltakere).

Dans for voksne skal gi tilbud og kunnskap om dans til gruppen mellom 25-50 år fra 2009(40 deltakere).

Samarbeid:

Dans i Nord-Trøndelag har et tett samarbeid med kulturskoler og videregående skoler. Cirka 1700 barn og 
ungdommer er aktive innen begge skoleslagene i løpet av et år. Dansepedagogene ( antall 25 ) som arbeider i 
utdanning er i kontakt med viktige målgrupper for Dans i Nord-Trøndelags virksomhet. Målgruppene barn, 
ungdom, foreldre og besteforeldre kan nås via samarbeid med disse utdanningsinstitusjoner.

For å nå et bredere publikum ønsker vi å utvikle dansprosjekt for forskjellige eksisterende arena og 
arrangement, eksempler er; Kjøpesenter, tog stasjoner, eksisterende spill, kunstutstillinger og naturskjønne 
steder. Samarbeidspartnere er og vil da være frivilligheten og ulike lag og foreninger.

Foto: Sivert Hegdahl, Åpning av Kortreist dansefestival og barn etter forestillingen Fisk av Inclusive Dance 
Company.

Foto: Sivert Hegdahl 
fra Inderøysommer.
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Vedlegg 5

Foreløpig regnskapsoversikt pr 15.11.11 utdrag av relevante tall for tilskuddet 

for utvikling av profesjonelt dansemiljø. 

Regnskap fra deler av Dans NT som er direkte relatert til 
Pilotprosjektordningen. 2011 Lønnskostnader fordeling på prosjekter

Utgifter 

Fast lønnskostnader 262000

Annen driftskostnad 37000

Fast lønnskostnad desember 16000

Annen driftskostnad desember 12000

ADMINISTRASJON 30000

Produsent 2011

Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere. 50000

De nære ting 30000

Ny koreografi Matias Rønningen 2000

Kortreist dansefestival 40000 40000

W00T 15000

Ankomst 2011 40000 40000

SommerResidens 2011

Odd Johan Fritzøe med 3 dansere 26000 30000

Under planlegging 2000

Nettverk 

Reiser og utveksling med andre Norske og utlandske 
dansearena. 5000

Diverse 4000

Publikumsutvikling og dansekonsulent aktivitet

Bevist målgruppearbeid, mediastrategi og utvikling 
av PR- materiale 37000 10000

Bidra med regionalt med dansefaglig kompetanse 10000

Kompetanseheving

Administerer PRODA, 20000

Strategiarbeid/viderføring av prosjektet

Politisk arbeid 20000

Utstyr

Sum Utgifter 470000 278000

Finansiering 

Norsk kulturråd 200000

Nord-Trøndelag fylkeskommune Regional utviklingsprogram 200000

Inderøy kommune 40000

Egeninnsats 3 uker arbeid heltid under Residens.
Samt frivillig egeninnsats 20% stilling fra august til desember. 

68000

Finansiering totalt 508000

Vår administrative personal i 55% stilling server de underliggende 
prosjektene. 
Hele virksomheten har et totalregnskap på ca 1 mil i 2011. 
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Vedlegg 6. Samarbeidspartnere

Inderøy videregående skole

Inderøy kulturhus

Nord-Trøndelag Teater

Musikk i Nord-Trøndelag

Verdal teaterlag

Øynaparken

Inderøysommer

Midt Nordisk Kunstfestival

Sund Folkehøgskole

Kultursmia Inderøy

Kulturskolerådet

Nord- Trønderske kulturskoler

Danselinjene ved de videregående skolene

PRODA stiftelsen

Dans i Värmland

Dansit

Odd Johan Fritzøe(dansekunstner)

Matias Rønningen(dansekunstner)

Kenneth Brun Karlson (dansekunstner)
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Vedlegg 7. Presse omtaler og publikasjoner

 Trønderavisa 14.02.2011, ”Svetter for faglig utvikling”, av Gunn Magni Galaaen

 Inderøyningen 11.03.2011, ”22 på audition” av Stig Leinan.

 Inderøyningen, 08.04.2011, ”Lei av å vente på svar” av Stig Leinan.

 Trønderavisa, 14.04,2011,”Unik mulighet for dans i Nord-Trøndelag” av Tone 

Øvrebø Johannessen, forbundsleder Norske dansekunstnere.

 Namdalsavisa 02.05.2011, ”Matias tilbake i heimbyen som danseproff” av Tone 

Afret

 Trønderavisa, 02.05.2011, ”Spennende Ankomst” av Pål Wegg.

 Trønderavisa, Pluss, 30.04.2011, ”Innovativ dans” av Ingvild Rønning Radwan.

 Trønderavisa, 01.06.2011, Kreativ Inderøysommer” av Sigrun Bakken.

 Inderøyningen,24.06.2011, ”Lanserer kortreist dansefestival” av Stig Leinan.

 Trønderavisa, 29.06.2011, ” Kulturskolen og taletutvikling” Kronikk av Roy A 

Waade, Anders Skaaugen, Svein Kåre Haugen, Kåre Aalberg.

 Trønderavisa,30.06.2011, ”Kortreist kulturuke” av Ane Bjerkan.

 Trønderavisa, ”Trønderske dansere i spennende prosjekt” av Therese Kirkesæter.

 Inderøyningen, 12.06.2011, ”Stjerneklar dans” av Stig Leinan.

 Levangeravisa, ”Den første dansen for Veronica” (skulle være Victoria) av Lars 

Østraat.

 På Spissen 2-2011; ”En liten samtale, midt i livet, midt i dansekarrieren” av Anna 

Hegdahl.

 På Spissen 4-2011; ”Dansekunsten er vår fane og vi skal bære den ut i våre 

bygder i stille vær og storm” av Anna Hegdahl.















































Arkivsak. Nr.:
2012/1960-1

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 38/12 18.04.2012

Eldres råd 9/12 12.04.2012

Rådet for funksjonshemmede 8/12 12.04.2012

Gjennomføring av innbyggerundersøkelse i 2012

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse første halvår 2012, med ferdigstillelse 

av rapport innen 10.september 2012.

2. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i henhold til KS sin standard innbyggerundersøkelse og 
kommunen deles geografisk inn i henhold til gjeldende skolekretser.

3. Det legges opp til undersøkelser hvert 4. år.

Bakgrunn
I vedtatt budsjett- og økonomiplan 2012-2015 er det i kap. 6.2 vist et utkast til gjennomgående 
målekart. For måling av tilfredshet er innbyggerundersøkelser, brukerundersøkelser og 
medarbeiderundersøkelser viktige målemetoder. 

Rådmannen har tidligere signalisert at en innbyggerundersøkelse bør gjennomføres i jan./febr. 
2013. Kommunestyret har i møtet mars vedtatt planprogram for arbeidet med kommuneplanen -
samfunnsdel og arealdel. Som et viktig innspill i utforming av kommuneplanen, ser rådmannen at 
det vil være hensiktsmessig å få kunnskap om innbyggernes vurderinger av kommunens virksomhet 
og kommunen som bosted. Saken fremmes derfor til behandling nå, med sikte på en politisk 
forankring av omfang, gjennomføring og oppfølging av resultater i ettertid.



Det er flere leverandører som tilbyr tjenester i forhold til innbyggerundersøkelser. Vi har etter en 
totalvurdering valgt å benytte Kommunenes Sentralforbund (KS) sin innbyggerundersøkelse 
(www.bedrekommune.no ) – en tjeneste som kommunen abonnerer på i dag.

Innbyggerundersøkelser henvender seg til det allmenne publikum – til innbyggerne – for å 
kartlegge deres vurderinger av sentrale sider ved kommunens virksomhet, og om holdninger og 
tillit til kommunen som sådan. Undersøkelsen er ment å være et verktøy som kan gi kommunen 
informasjon om bl.a. innbyggernes forventninger og kommunens omdømme i befolkningen. Denne 
informasjonen kan brukes både til å videreutvikle kommunens dialog med innbyggerne og som 
grunnlag for kommunal styring.

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer: 
o Kommunens omdømme som tjenesteleverandør 

o Kommunen som bosted 

o Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer 

Nedenfor er vist de spørsmål som berøres innenfor hovedområdene: 

Områder Tema/spørsmål 
Bakgrunnsvariabler Kjønn, alder, utdanning, husstandstørrelse, 

boligtype, botid, fødested 
Tjenestetilbud Kommunale tjenester 
Kommunen som bosted Næring og arbeid 

Transport og tilgjengelighet 
Miljø (vannkvalitet, luftforurensing, 
støyfrihet) 
Klima 
Natur, landskap og friluftsliv 
Levekår 
Bomiljø og senterfunksjoner 
Servicetilbud 
Boligtilbud 
Kultur og idrett 
Utbygging og utvikling 
Trygghet 
Kommunen som bosted 

Demokrati og deltakelse Møte med din kommune 
Tillit 



Vurdering

Ingen av de gamle kommunene har etter det rådmannen kjenner til benyttet 

innbyggerundersøkelser for å få en tilbakemelding på hva innbyggerne mener om kommunen. I 

innbyggerundersøkelsen stilles det et begrenset antall spørsmål om kommunale tjenester. 

Det finnes egne brukerundersøkelser som vil bli gjennomført, og som vil gi mer detaljert 

tilbakemelding fra brukere av den enkelte tjenesten. I 2012 vil vi prioritere brukerundersøkelser 

innenfor bistand og omsorg og barnevern. I tillegg har begge kommunene gjennomført 

medarbeiderundersøkelser med ujevne mellomrom, og som gir en tilbakemelding på de ansattes 

oppfatning av kommunen som arbeidsplass. Vi planlegger ny medarbeiderundersøkelse tidlig i 

2013.

Rådmannen ønsker i forbindelse med innføring av balansert målstyring, å ta i bruk innbygger-, 

bruker- og medarbeiderundersøkelser til systematisk måling av tilfredshet i målgruppen. Det er 

viktig å velge riktig ambisjonsnivå for alle disse undersøkelsene og rådmannen anbefaler at 

innbyggerundersøkelsen gjennomføres hvert 4. år og at det går to år mellom hver 

brukerundersøkelse av en tjeneste. Medarbeiderundersøkelser bør også gjennomføres med to års 

mellomrom.

I innbyggerundersøkelser er det vanlig å dele kommunen inn i geografisk områder. Dette kan være 
grunnkretser, skolekretser, valgkretser eller annen geografisk inndeling.  Det vil være en 
utfordrende oppgave å sende spørreskjema til alle kommunens 6700 innbyggere. Enkelte 
kommuner på vår størrelse har valgt å sende spørreskjema til alle husstander, mens andre har 
foretatt et tilfeldig utplukk av personer basert på folkeregisteret. Begge disse undersøkelsene 
forutsetter en søknadsprosedyre om bruk av data fra folkeregisteret. Rådmannen vil anbefale at 
spørreskjemaet sendes en navngitt person i hver husstand og at skolekretsene danner den 
geografiske inndelingen av kommunen.

Gjennomføring av selve undersøkelsen utføres av kommunen selv, mens sammenstilling av data og 
utarbeidelse av rapport kan settes bort til eksternt konsulentfirma. Kostnadene for en slik rapport 
kan stipuleres til ca. kr. 100.000. Forutsatt at KS sin standard innbyggerundersøkelse benyttes uten 
tilleggsspørsmål, er rådmannen innstilt på at også sammenstilling av data i en rapport gjøres i 
egenregi. 

I sin veileder til innbyggerundersøkelser poengterer KS veldig sterkt hvor viktig det er at formålet 
og oppfølging av resultatene i ettertid forankres både politisk, hos ledere og ikke minst hos 
innbyggerne. Overfor publikum og media er det viktig at den politiske ledelsen fronter viktigheten 
av innbyggerundersøkelsen slik at svarprosenten blir så høy som mulig. Både folkevalgte og ledere 
har et felles ansvar for oppfølging av resultatene i ettertid slik at undersøkelse skal få legitimitet i 
befolkningen.

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel vil det være formålstjenlig å få 
kunnskap om befolkningens forventninger til kommunen som bosted og til tjenestene som 
kommunen leverer. Informasjonen kan brukes som grunnlag for strategiske valg i kommuneplanen, 
og for å videreutvikle kommunens dialog med brukerne i utvikling av tjenestene. 



Det vil også være interessant å se om sammenslåing av kommunene har skapt spesielle 
forventninger i deler av kommunen, og om vurdering av kommunen som bosted endrer seg over 
tid.

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen bør framlegges for kommunestyret i en egen rapport. De 
folkevalgte vil prioritere forbedringsområder gjennom kommuneplanen og budsjett- og 
økonomiplaner. Rådmannen og enhetslederne skal innarbeide de politiske prioriteringene i 
målekartet og virksomhetsplaner. 

Med bakgrunn i sammenslåing av kommunene, oppstart av arbeidet med kommuneplan og fokus 
på kommunens omdømme foreslår rådmannen at det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i 
løpet av første halvdel av 2012 og med ferdigstillelse av en rapport tidlig høst 2012.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at KS sin standard innbyggerundersøkelse benyttes til gjennomføring av 
innbyggerundersøkelse i 2012. Kommunen deles inn i geografiske områder i tråd med dagens 
skolekretser. Hensikten med undersøkelsen er å få innbyggernes tilbakemeldinger på kommunen 
som bosted og tjenesteleverandør. Tilbakemeldingene skal benyttes som viktige innspill ved 
utarbeidelse av kommuneplanen, til positiv omdømmebygging og til forbedring av dialogen med 
brukerne om tjenestetilbudet.  



Arkivsak. Nr.:
2012/217-16

Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 39/12 18.04.2012

Hovedutvalg Folk 20/12 17.04.2012

Eldres råd 8/12 12.04.2012

Rådet for funksjonshemmede 7/12 12.04.2012

Kulturplan 2013-2025. Planprogram

Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag til Planprogram, Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025 vedtas med følgende endring:

Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder
Pkt. 8. Idrett legges til som nytt tema. 

2. Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy 
kommunestyre den 19.03.12  tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre 
planarbeidet.

Vedlegg
1 Planprogram Kulturplan endret 07.02.12
2 Innspill til ny kulturplan
3 Ønske fra kulturfolket
4 Uttalelse fra Inderøy Seniordans
5 Uttalelse fra Inderøy Kunstforening
6 Nils Aas Kunstverksted - innspill til  kulturplan Inderøy Kommune
7 Innspill til kulturplan fra Peers Verksted
8 Høringsuttalelse fra Mosvik Teaterlag
11 Høring kulturplan 2013
12 Innspill til kulturplan , Biennale – Inderøy
13 Uttalelse fra Sametinget
13 Kulturplan. Oppsummering fra temasak i Inderøy kommunestyre 19.03.12



Bakgrunn
Forslag til planprogram for Kulturplan Inderøy kommune 2012-2015 ble behandlet i Inderøy 
formannskap 07.02.12 og sendt til høring og offentlig ettersyn, med seks ukers høringsfrist.
Ved høringsfristens utløp den 22.03.12 er det kommet inn 10 høringsuttalelser.
Planprogrammet er behandlet i Eldres råd, i Rådet for funksjonshemmede og har vært tema i 
Ungdomsrådet.
Følgende har levert innspill til planprogrammet:
Bodil Myhr, Inderøy Museums- og Historielag, «Kulturfolket» v/Siv Furunes, Inderøy Seniordans, 
Inderøy kunstforening, Nils Aas kunstverksted, Peers Verksted, Mosvik Teaterlag, Lillesand Kunst og 
Formidling, Mosvik frivilligsentral.

Det er gjennomført temamøte vedr. kulturplanen i kommunestyret, med orientering om planarbeidet
fra prosjektgruppa. I tillegg orienterte biblioteksjefen om bibliotekplanen, som utarbeides parallelt med 
kulturplanen. 
Kommunestyrerepresentantene presenterte innspill fra gruppearbeid knyttet til utvalgte 
problemstillinger. Tre av fem grupper ga uttrykk for at de savner idrett som satsningsområde i 
planprogrammet. Bakgrunnen for at idrett ikke ble tatt med i planprogrammet, er at det skal lages egen 
delplan for idrett og fysisk aktivitet i 2013. 

Vurdering
Innspillene som er kommet inn, vurderes alle som relevante i forhold til planarbeidet.
Selv om idretten blir behandlet i egen plan, kan området tas inn som satsningsområde i planprogram og 
kulturplan. Øvrige innspill fra kommunestyret blir en del av plangrunnlaget, og vurderes ved 
utarbeidelse av forslag til plandokument.
Ingen av innspillene for øvrig foreslår direkte endring av selve planprogrammet, men poengterer 
betydningen av spesielle kulturområder. Alle innspillene peker på områder som er nevnt i forslag til 
planprogram, og kan oppsummeres med følgende stikkord: 
Kulturarenaer og tilgjengelighet, frivillig kulturaktivitet f.eks. amatørteater og seniordans; fjordkultur, 
profesjonell produksjon og formidling f.eks. billedkunst og dans, kulturlandskapet 
Innspillene representerer i stor grad konkrete tiltak. Disse blir en del av plangrunnlaget, og vurderes ved 
utarbeidelse av forslag til plandokument. Innspill fra flere (f.eks. Nils Aas kunstverksted, Peers venner 
og «kulturfolket») vedr. ideer om utvikling av kunst-/kunstnersenter i Straumen sentrum, er også 
relevante innspill i forhold til sentrumsutviklingsprosjektet i regi av Inderøy 2020.

Konklusjon

1. Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder. 
Idrett legges til som nytt tema, pkt. 8.

2. Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy 
kommunestyre den 19.03.12  tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre 
planarbeidet.
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KULTURPLAN INDERØY KOMMUNE 2013-25

PLANPROGRAM 

I Bakgrunn

Formannskapet	i	tidligere	Inderøy	kommune	vedtok	revidering	av	Kulturplan	Inderøy	
kommune	1997-2005 i	sak 2009/523 -1.		Revideringen	startet	i	november	2009.	Revidert	
plan	skulle	ha	planstatus	temaplan.		Delplan	for	idrett	og	fysisk	aktivitet	ble	utarbeidet	
og	vedtatt	i	Inderøy	kommunestyre	i	mars	2011	(sak	2009/523	– 25).	
Da	arbeidet	med	å	slå	sammen	Mosvik	og	Inderøy	kommuner	startet,	ble	revidering	av	
overordnet	kulturplan	foreløpig	stilt	i	bero.	Den	nye	situasjonen	tilsa	at	det	var	behov	
for	en	ny	kulturplan	for	ny	kommune,	og	i kommunesammenslåings-prosjektet	P2	
Kultur,	delprosjekt	Kulturplan,	ble	kulturplanarbeidet	tatt	opp	igjen.	

II Rammer

Nasjonale føringer nedfelt i lovverket

Lov	om	offentlige	styresmakters	ansvar	for	kulturverksemd		(Kulturlova),	2007
Lov	om	folkebibliotek		(Folkebiblioteklova),	1985
Lov	om	grunnskolen	og	den	vidaregåande	opplæringa		(Opplæringslova),	1997
Lov	om	kulturminner	(Kulturminnelova),	1978
Lov	om	friluftslivet	(Friluftsloven),	1957
Lov	om	folkehelsearbeid	(Folkehelseloven)	2012

Føringer nedfelt i div. stortingsmeldinger og utredninger

Kultur	fram	mot	2014 (St.meld.	48,	2002-2003)
Bibliotekmeldinga	 (St.meld.	23,	2008-2009).	
Leve	med	kulturminner	(st.meld.	16,	2004-2005)	
Kulturskoleløftet	(Rapport,	2010)

Føringer nedfelt i fylkeskommunale  planer

Regional	planstrategi			(under	behandling)
Handlingsplan	for	kulturminnepolitikk,	
Museumsstaregisk	plattform
Plan	for	profesjonell	kunst (2007-11)
Strategiplan	for	kulturnæringer	i	Trøndelag	(2009-2016)
Teaterstrategisk	plattform.
Strategi	for	folkehelsearbeidet	i	Nord-Trøndelag	(2011-2014
Strategiplan	for	profesjonell	musikkformidling i	Nord-Trøndelag	(2011)

Forskningsrapporter

HUNT3,	Kulturdeltakelse	(2006-2008)	

For	øvrig	er	det	ikke	sentrale	og	regionale	formelle	krav,	men	det	er	viktig	å	ivareta	
områder	der	andre	myndigheter	forutsetter	forankring	i	kommunalt	planverk	i	forhold	
til støtte	og
samarbeid.	



Kommunal forankring

Kulturplanen	forankres	i	budsjett	og	økonomiplan	for	Inderøy	kommune.
Foreløpig	foreligger	det	ingen	gjeldende	overordnet	kommuneplan	for	den	nye	
kommunen.	Det	foreslås	derfor	at	kulturplanen	forankres	i	

1.	Intensjonsplan	– kommunesammenslåing	mellom	Inderøy	og	Mosvik	kommuner	(vedtatt	
i	Mosvik	og	Inderøy	kommunestyrer	i	april	og	mai	2010)	

2. Plan for ekstern kulturbygging (Vedtatt	i	Fellesnemnda	17.11.2010).

Intensjonsplanens	Hovedmål:	
- Etablere	en	livskraftig	og	attraktiv	kommune	i	hjertet	av	Innherred.	
- Sikre	og	videreutvikle	kvalitet	i	tjenestene	til	innbyggerne.	

Fra	delmål:
- Styrke	grunnlaget	for	en	offensiv	og	samordna	næringsutvikling	og	et	rikt	kulturliv,

blant	annet	gjennom	aktivt	bruk	av	næringsfond.	

Målsetting		fra Plan	for	ekstern	kulturbygging:
- Nye	Inderøy	kommune	skal	være	en	kulturkommune.	

Planarbeidet	er	også	knyttet	til Samfunnsutviklingsprosjektet	Inderøy	2020,	under
delprosjektet	Kulturløft	Inderøy.	

Planstatus

Det	vises	til	Forslag	til	Planstrategi	og Planprogram	for	kommuneplanens	samfunnsdel	og	
arealdel,	Inderøy	kommune (for	tiden	på	høring),	hvor	kulturplanen	defineres	som	
kommunedelplan.		Plan	og	bygningslovens	§	4-1	stiller	krav	til	utarbeidelse	av	
planprogram	for	kommuneplan	og	kommunedelplaner.	Dette	skal	bidra	til	å	sikre	
medvirkning	og	gode	planprosesser	og	dessuten	klargjøre	formålet	med	planen.	
Forslag	til	planprogram	skal	legges	ut	til	høring	og	offentlig	ettersyn,	før	evt.	redigering	
og	endelig	politisk	behandling.	Planprogrammet	skal	så	danne	grunnlag	for	utarbeidelse	
av	selve	planen,	som	også	skal	ut	på	høring	før	endelig	politisk	behandling.

Andre forhold

Andre	forhold	det	er	aktuelt	å	ta	hensyn	til:	Generell	samfunnsutvikling,	nasjonalt,	
regionalt,	lokalt.	Eksempel:	Demografi.		Arbeidsmarked.		Teknologisk	utvikling.	Trender	
innen	kultur	og	samfunn.	

III Omfang og avgrensning

Kulturplanen	defineres	som	kommunedelplan,	og	skal	ha	tidsperspektivet	2013-25.	
Planen	skal	være	kortfattet	og	inneholde	mål	og	strategier. Kulturplanen	skal	også	
inneholde	en	egen	handlingsplan,	som	rullers	hvert	4.	år.
Inderøy	kommune	har	per	i	dag	behov	for	nye	planer	på	flere	områder,	planer	som	skal	
bidra	til	å	stake	ut	kurs	og	legge	hoved-premisser	for	hvordan	den	nye	kommunen	skal	
utvikles.	Dette	gjelder	også	for	kulturfeltet:



Bibliotekplan	og	plan	for	den	kulturelle	skolesekken	utarbeides	parallelt	som	delplaner	
til	kulturplanen.	Med	utgangspunkt	i	foreliggende	planer	for	idrett	og	fysisk	aktivitet	i	de	
opprinnelige	kommunene,	utarbeides	revidert	handlingsplan	innen	november	2012,	
med	utarbeidelse	av	ny	plan	i	2013.	Delplan	for	kulturskolen	og	kulturminneplan	
utarbeides	i	samme	tidsrom.	Plan	for	forebyggende	helsearbeid	knyttes	opp	mot	vedtatt	
kommunedelplan	for	helse	og	omsorg	2012-2019.	Arbeidet	starter	vår	2012.

Videre	avgrensninger	og	omfang	avklares	gjennom	planprosessen. I	den	sammenhengen	
er	det	viktig	å	erkjenne	at	kulturplanlegging	også	har	sine	begrensninger	i	et	
sammensatt	kommunesamfunn.	Per	Mangset	sier	det	slik:	Det	er	vanskelig	å	nå	
kulturpolitiske	mål	gjennom	systematisk	kulturpolitikk	og	kulturplanlegging,	blant	annet	
fordi	kultur	har	en	grunnleggende	kreativ	kjerne	som	knapt	lar	seg	innordne	i	politikkens	
og	forvaltningens	instrumentelle	tenkemåte (Mangset:	Kulturliv	og	forvaltning,	2000).

IV Mål og hovedstrategi

Mål for planarbeidet 

En	langsiktig	og	overordnet	plan	som	skal
- bidra	til	at	Inderøy	kommune	forsterkes	og	utvikles	som	kulturkommune									
- peke	ut	retning	og	veivalg
- prioritere	aktuelle	satsningsområder
- være	et	godt	verktøy	for	utvikling	av	kulturområdet	i	en	12-årsperiode.	

Hovedstrategi

- Samarbeid - i	tråd	med	Inderøy	kommunes	slagord		- Best i lag -

Kulturbyggingen	som	er	gjennomført	i	forbindelse med	
kommunesammenslåingsprosessen	har	vist	at	en	ny	situasjon	har	utløst	kreativitet	og	
initiativ,	både	med	hensyn	til	samarbeidskonstellasjoner	og	aktivitet.	
Involvering	og	deltakelse	står	sentralt	i	planarbeidet.	Det	er	allerede	gjennomført	tiltak	
som	har	involvert	innbyggerne	i	kommunen,	og	det	legges	opp	til	ytterligere	dialog	i	den	
videre	prosessen	fram	til	ferdig	plan	(se	framdriftsplan).	
Det	er	også	viktig	å	understreke	betydningen	og	nødvendigheten	av	regionalt	samarbeid	
,	med	tanke	på	både	kulturutvikling	og	generell	samfunnsutvikling	i	kommunen	og	
regionen.

Kulturplanens egne mål og strategier

Analyse	av	dagens	situasjon	og	vurdering	av	utfordringer	og	muligheter	skal	være	en	del	
av	grunnlaget	for	kulturplanens	egne	mål	og	strategier,	som	skal	utvikles	i	den	videre	
planprosessen.	

V Tema

Aktuelle satsningsområder

I	tråd	med	Kulturloven,	skal	det	offentlige	bidra	til	at	alle	skal	ha	mulighet	til	å	delta	i
kulturaktiviteter	og	oppleve	et	mangfold	av	kulturuttrykk.	Det	innebærer	at	alle	grupper	



innbyggere,	uansett	alder,	sosial	tilhørighet,	etnisitet,	funksjonsevne	etc.	skal	være	
omfattet	av	det	samlede	kulturtilbudet	i	kommunen.		Dette	betyr	ikke	at	planen	skal	
bygges	opp	etter	grupper	i	befolkningen.	Det	som	blir	viktig,	er	å	legge	til	rette	for	et	
mangfold	av	tilbud	og	aktiviteter	for	alle,	med	utgangspunkt	i	de	ulike	kunst- og	
kulturområder.	
Våren	2011	ble	det	gjennomført	breddemobilisering	i	regi	av	
Samfunnsutviklingsprosjektet	Inderøy	2020,	og	høsten	2011	ble	Inderøykonferansen	–
en	inspirasjonsdag	med	kultur	og	frivillighet	som	tema,	arrangert	i	samarbeid	med	
Frivillig	Inderøy.	Innspill	fra	deltakerne	på	begge	arrangementene	og	innspill	fra	
kommunens	egne	kulturarbeidere	er	med	og	danner	grunnlaget	for	følgende	aktuelle	
satsingsområder,	som	skal	være	utgangspunkt	for	planens	prioriteringer,	mål	og	
strategier
		

1. Det	frivillige	kulturlivet
- Aktiviteteter	i	lag,	organisasjoner	og	av	enkeltpersoner.	Lavterskeltilbud.	
- Frivilligsentralene.	Samarbeidsområder	og	samarbeidsformer.
- Barn	og	ungdom	med	eller	uten	tilslutning	til	etablerte	organisasjoner.

2. Kultur	og	folkehelse
- Avklare	muligheter	innen	kulturområdet.	Folkehelsekoordinator.	Folkehelseplan.

3. Profesjonell	produksjon,	formidling	og	opplæring.	
- Kommunale	kulturinstitusjoner	og	ansvarsområder	(Bibliotek,	kulturskole,	Den	

Kulturelle	Skolesekken,	Den	Kulturelle	Spaserstokken	mm).
- Andre	offentlige	og	private	kulturinstitusjoner:	Inderøy	Kulturhus,	Inderøy	

videregående	skole,	Sund	folkehøgskole,	Nils	Aas	kunstverksted,	Den	Norske	

Kirke,	Musikk	i	Nord-Trøndelag,	Dans	i	Nord-Trøndelag	mm.	Kultursmia.	

- Uavhengige	utøvere:	Musikk,	litteratur,	scenekunst	(teater	og	dans),	visuell	

kunst,	kunsthåndverk.aktører

4. Kultur	og	næring	

Kunstnere	og	kunsthåndverkere.	Matkultur,	Den	Gyldne	Omvei	mm.

5. Kulturelle	arenaer	og	lokaliteter
- Tilgjengelighet.	Vurdering	av	muligheter	i	eksisterende	bygg	og	anlegg.	
- Nye	behov.
- Lokaler,	kulturskole:	Undervisningsrom,	administrasjon,	arbeids- og	

personalrom,	band-rom,	blackboks.
- Arenaer	for	ungdom	med	eller	uten	tilslutning	til	etablerte	organisasjoner.	Eks.	

ungdomsklubber,	øvingslokaler,	verksteder.	Internettkaféen

6. Stedsutvikling.	
Nyskaping	og	bevaring.	Offentlige	bygninger	og	uterom	

- Estetikk.	

- Arkitektur

- Utsmykning

- Muustrøparken



7. Historie
- Kulturminner.	Registrering,	bevaring,	formidling

- Museum.	Organisering	og	drift

- Fjordkultur

Aktuelle problemstillinger

- Hva	skal	til	for	å	styrke	og	utvikle	Inderøy	som	kulturkommune?
- Hvordan	kan	kommunen	best	bidra	til	at	alle kommunens	innbyggere	får	gode	

tilbud	om	kulturdeltakelse	og	kulturopplevelser?
- Hvordan	sikre	og	videreutvikle	de	beste	av	allerede	etablerte	kulturtilbud?
- Hvordan	legge	til	rette	for	kreativitet	og	nytenkning?
- Hvilke	strategier	velger	vi	for	å	fange	opp,	vurdere	og	bidra	til	realisering	av	de	

gode	ideer?
- Hvordan	kan	kommunen	best	bidra	til	å	støtte	det	frivillige	arbeidet	og

aktiviteten	i	grendene? Hvordan	sikre	rekruttering?
- Hvordan	kan	kulturtilbudet	bli	sentralt	i	folkehelsearbeidet?
- Hvordan	skal	Inderøy	kommune	forholde	seg	til	et	digitalisert	samfunn	og	den	

påvirkning	dette	har	på	kulturutviklinga?	 Hvilke	utfordringer	og	muligheter	
finnes	her?

- Hvordan	legge	til	rette	slik	at	det	blir	attraktivt	for	profesjonelle	kunstnere	å
- bo	og	arbeide	i	Inderøy?	
- Hva	kan	kommunen	gjøre	for	at	verdier	og kulturuttrykk	i	det	kulturelle	

mangfold	vi	har,	blir	integrert,	formidlet	og	synlig?
- Hvordan	ta	vare	på	og	formidle	kulturarven?	
- Hvordan	bevare,	utvikle	og	formidle	kommunens	egen	kunst?
- Hva	skal	være	Inderøy	kommunes	«kultur-fyrtårn»		2013-2025?

VI Organisering av planarbeidet

Styringsgruppe:	Inderøy	formannskap
Prosjektgruppe:	Prosjektgruppe Plan i	sammenslåingsprosjektet	P2	Kultur
Prosjektleder:	Enhetsleder	for	kultur
Referansegruppe:	Inderøy	Kultursmie, utvidet	med	representanter	fra	frivilligheten	og	
næringslivet	i	de	opprinnelige	kommunene,	når	det	er	naturlig.
Eventuelle	delprosjekter	avklares	gjennom	prosessen.

VII Planprosess og politisk behandling

Hovedaktiviteter

Politisk	vedtak	om	videreføring	av	planarbeidet	fra	Prosjekt	P2,	Prosjektgruppe	Plan.
Politisk	behandling	av	utkast	til	planprogram
Videreføring av	planarbeid	kunngjøres,	Planprogram	sendes	ut	til høring og	offentlig	
ettersyn,	6	ukers	frist
Dialogmøter	med	lag,	organisasjoner og	profesjonelle	aktører
Møter	i	referansegruppe	og	styringsgruppe	



Temamøte	i	kommunestyret
Dialogmøter	med	regionale	aktører
Systematisere	og	vurdere	høringsuttalelser,	evt.	justere	planprogram
Endelig	politisk	behandling	planprogram		
Utarbeide	forslag	til	plandokument
Politisk	behandling	av	planforslag
Planforslag	ut	til høring og	offentlig	ettersyn,	6	uker
Systematisere	og	vurdere	høringsuttalelser,	evt.	justere	planforslag
Endelig	politisk	behandling,	Kulturplan



VIII  Framdriftsplan

2011 Aktivitet	 Ansvar	 Merknad	 Status

1.	
kvartal

Møter	i	
prosjektgruppe	
sammenslåing	(P2)	
Møter	i	
prosjektgruppe	Plan

Enhetsleder Etablering	av	
arbeidsgrupper	
(Bibliotek,	museum,	
kulturell	skolesekk,	
kulturell	spaserstokk,	
barne- og	
ungdomsarbeid)

gjennomført

1.	
kvartal

Møter	i	
prosjektgruppe	Plan	

Enhetsleder Gjennomgang	av	
planrevidering	for	
kulturplan	Inderøy	1997-
2005.	Hva	kan	
videreføres?

gjennomført

2.	
kvartal

Folkemøter	i	regi	av		
Samfunnsutviklings-
prosjektet	Inderøy	
2020

Rapport	fra	ProNeo,	
gjennomgang

Prosjekt
Ledelse	Inderøy	
2020
ProNeo	

Enhetsleder

Sandvollan,	Røra	og	
Mosvik,	Inderøy	
kulturhus
Deltakelse:	
Prosjektgruppe

Hva	i	rapporten	er	
relevant	for	kulturplanen?	

gjennomført

2.	
kvartal	

Møter	i	P2	og	
Prosjektgruppe	
planarbeid

Enhetsleder	
Kultur-
konsulent

Presentasjon	av	status	fra	
arbeidsgrupper

gjennomført

3.	
kvartal

Møte	med	
kommunale	
kulturarbeidere	

Møte	i	P2

Enhetsleder Tema:	Hovedområder,	
kulturplan.	Innspill
		

gjennomført

3.	
kvartal

Orientering	i	
Fellessnemnda

Enhetsleder gjennomført

3.	
kvartal	

Kulturkonferanse/
Begeistringsseminar

Gjennomgang,	
systematisering	av	
innspill

Prosjektgruppe	
Plan,
Frivillig	Inderøy

Enhetsleder

Inderøy	kulturhus

Prosjektgruppe

gjennomført

4. kvartal Møter	i		
prosjektgruppe	Plan		

Utarbeide	forslag,	
planprogram

Enhetsleder gjennomført



2012 Aktivitet	 Ansvar	 Merknad	 Status
1.	
kvartal

Orientering	og	
behandling	i		
Komite	Folk	
Formannskap
Inderøy	1756	

Kunngjøring,	
høring	og	offentlig	
ettersyn,	utkast	
Planprogram

Rådmannen		 Behandling	vedr.	
videreføring	av	arbeid	
med	kulturplan,
organisering,
forslag	til	Planprogram,	
framdriftsplan

Høringsfrist:	6	uker

1.og	2.		
kvartal

Dialogmøter	med	
frivilligheten,	lag	og	
organisasjoner,	
profesjonelle	aktører,
Referansegruppe,
regionale	aktører

Enhetsleder Prosjektgruppe

1.og	2.
kvartal

Medio	
mars

Møter	i	politiske	
utvalg	og	
styringsgruppe
Temamøte	
kommunestyret

Enhetsleder
Rådmannen

2.	
kvartal	

Vurdering	av	
høringsuttalelser
Evt.	justering	av	
planprogram

Endelig	politisk	
behandling	
planprogram.
Komité	Folk,	
Formannskap

Enhetsleder	

Rådmannen

Prosjektgruppe
Referansegruppe

2.	og	3.	
kvartal	

3.kvartal

Utarbeide	forslag	til	
plandokument

Politisk	behandling	
planutkast.	Komité	
folk,	Formannskap

Høring	og	offentlig	
ettersyn	planutkast.
Vurdering	av	
høringsuttalelser.
Evt.	justering	av		
planforslag	

Enhetsleder

Rådmannen	

Enhetsleder
Prosjektgruppe
Styringsgruppe

Prosjektgruppe
Referansegruppe

Høringsfrist	6	uker

4.	
kvartal

Endelig	politisk	
behandling	
kulturplan
Kommunestyret

Rådmannen



-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reidun Huseth
Sendt: 3. januar 2012 15:36
Til: Postmottak
Emne: VS: [www.inderoy.kommune.no] Kom med innspill til ny kulturplan

Til arkiv. Opprett  mappe : Kulturplan ny kommune, innspill

Mvh
Reidun H

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bodil Myhr [mailto:bodil.myhr@inderoy.kommune.no]
Sendt: 3. januar 2012 15:06
Til: Reidun Huseth
Emne: [www.inderoy.kommune.no] Kom med innspill til ny kulturplan

http://www.inderoy.kommune.no/?id=4962867

Tema: Kom med innspill til ny kulturplan
Fra: Bodil Myhr
E-post: bodil.myhr@inderoy.kommune.no

Hei.
Jeg har lyst til å spille inn noen tanker jeg har om Inderøy som dansekommune.Jeg ser at noen kommuner lykkes godt 
med å spisse sin kultursatsing. Eks: Namsos som rockeby. Verdal som teaterkommune osv. Inderøy har mange 
forutsetninger for å profilere dansen. Vi har vidergående utdanning innefor dans, vi har kulturskolen som har noen tilbud, 
og som kan utvikle dettte videre dersom det blir satsingsområde. Sund kan sikkert bli en viktig aktør. Vi har mange unge 
Inderøyninger som har utdannet seg innenfor ulike danseformer,-kanskje kan noen av disse tenke seg å flytte hjem for å 
bidra. I flere sammenhenger har vi tatt i bruk dansen som uttrykk med stort hell. Dans er et uttrykk som ofte brukes 
sammen med andre kunstuttrykk, derfor vil dette kunne bidra til å fremme andre kunstuttrykk også.
Jeg som jobber med barnahege ser også muligheter for å arbeide med dans blant de minste. Vi er tre barnehager (Røra, 
Sakshaug og Sandvollan som nå er inne i et prosjekt med bevegelse som tema. Her er dans midt i blinken.
Lykke til med planarbeidet.

Side 1 av 1VS: [www.inderoy.kommune.no] Kom med innspill til ny kulturplan

15.02.2012file:///C:/ePhorte/ephortetemp/PdfDocProc/EPHORTE-IND-P/417.HTML



ARKIV: Kulturplan. Innspill.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Siv Furunes [mailto:siv.furunes@ntfk.no]
Sendt: 6. mars 2012 19:28
Til: Reidun Huseth
Emne: Ønske fra kulturfolket

Vi har to viktige ønsker til kulturplanarbeidet:

1) hus for enkeltmannforetak/enkeltkunstnere: kan godt være et utvidet Nils Aas.

2) en hel dag for profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere/kulturpedagoger, som ligner på den dagen som ble arrangert for 
det frivillige kulturlivet i høst. Politikerne kan gjerne inviteres også

Alle andre små forslag vil dukke opp når pkt 2 arrangeres

Her fikk du det skriftlig :9

Siv

Side 1 av 1VS: Ønske fra kulturfolket

07.03.2012file:///C:/ePhorte/ephortetemp/PdfDocProc/EPHORTE-IND-P/5515.HTML
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7670 Inderøy

Kulturplan for Inderøy kommune 2013 —2025

Inderøy Seniordans mener det er flott at kommunen starter et planarbeid med tanke på en langsiktig
utvikling av kulturaktivitetene i kommunen. Ut over dette har vi for mangelfull kunnskap om
bakgrunnsforholdene for satsingsområdet til at vi kan bidra vesentlig til planarbeidet.

Vi vil likevel peke på rombehov for en del aktiviteter. Uvisshet omkring hva som skal skje med
samfunnshuset med festsalen og en del andre rom, er en ulempe for en del aktiviteter. Rom i
kulturhuset blir for kostbar å leie for vanlige aktiviteter. Seniordansen kan ifølge
voksenopplæringsloven, leie rom av skolene gratis. Ulempen med det er at vi må vike plass om
skolene har bruk for rommet for sine aktiviteter. Seniordansen på Inderøya har behov for et rom på
ca 100 kv.m. Dette rommet må dessuten ha god akustikk.

Vi vil anbefale at det kartlegges rombehov for forskjellige lag og foreninger for årene framover.
Dermed ønsker vi lykke til med det videre planarbeid.

Inderøy 12.02.2012
Med hilsen
Inderøy Seniordans

Sverre MunkebY
leder

i;
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7670 Inderøy

Ang. Kulturplan for Inderøy kommune 2013 —2025

- svar på planprogram høringsutkast.

Inderøy Kunstforening er vakt til livet etter 12 års dvale. Styret har behandla Planprogram

Høringsutkast i styremøte den 12. mars 2012 og gir følgende uttalelse:

Inderøy Kunstforening deler synet på utfordringer, hovedmål og strategi i høringsutkastet.

Kulturloven sier at det offentlige, i dette tilfellet Inderøy kommune, skal bidra til at alle skal

ha muligheter til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Alle

grupper innbyggere, uansett alder, sosial tilhørighet, etnisitet, funksjonsevne skal være

omfatta av det samla kulturtilbud i kommunen. Dette er i utgangspunktet en gedigen

utfordring som også vil kreve stor innsats av frivillige lag og organisasjoner.

Inderøy kunstforeninger vil stille opp og være med og fulle vår naturlige plass i dette

arbeidet.

Vi ber derfor om at Inderøy kommune i fortsettelsen benytter vårt tilbud og aktiv tar oss

med i den kommende prosessen i utformingen av selve kulturplanen.

Inderøy 12. mars 2012.

Inderøy Kunstforening

Svein Jørum

leder



NILS AAS KUNSTVERKSTED
UTVIDET AREAL – UTVIDET INNHOLD 

INNSPILL TIL KULTURPLAN

Status for virksomhet og fasiliteter
Nils Aas Kunstverksted er et utstillingsrom med en permanent samling, med utstillingsareal for skiftende 
utstillinger, et verksted til bruk for skoleklasser, kulturskole o.a. samt et mindre magasin bak verkstedet.
I tillegg disponerer Naak et sokkellager i tredje etasje i Coop-bygget og et større eksternt magasin for 
kunst i tidligere Stiklestad Planteskole.

Kontorfasilitetene er et lite kontor som kan avstenges, samt en resepsjonsdisk i tilknytning til 
utstillingsarealet med to kontorplasser, hvorav en også betjener kassa og publikum.
Nils Aas Kunstverksted disponerer også utstillingsareal i Leidanggalleriet for i gjennomsnitt fire 
utstillinger i året. Museet har en hovedinngang. 

En veksling mellom samtidskunst og fokus på kunstneren Nils Aas er nødvendig for å opprettholde 
interesse og dynamikk i utstillingsprogrammet, 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.

Etter Nils Aas død i 2004 deponerte arvingene 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, kommer i tillegg til samlingen Gaven, som ble skjenket av Nils Aas til Inderøy 
Kommune i forbindelse med etableringen av Nils Aas Kunstverksted i 1996.

Føringer fra kunstneren
Nils Aas har tydelig uttalt at han ikke ønsket et statisk enmannsmuseum. Verkstedbegrepet er sentralt.
Gjennom utstillingsstedets navn har Nils Aas lagt premisser for utvikling og inspirasjon av barn og unges 
muligheter for tilgang til og erfaring med kunst.
Dette understrekes av at verkstedfasilitetene befinner seg vegg i vegg med utstillingsarealet, og
konkretiseres gjennom formidling til skoleklasser som er en kombinasjon av teoretisk formidling og 
praktisk arbeid i verkstedet.
Framtidig drift må springe ut fra kjernen av virksomheten, gjennom en dynamisk formidling som 
aktiviserer samlingen og det som ligger i mulighetene for et utvidet verkstedbegrep.
Eksisterende areal er svært godt egnet for formidling av Nils Aas sin kunst.

Utvidelse av arealet 
I forhold til hvordan Nils Aas Kunstverksted er anlagt i bygget ville det være en ideell løsning for Nils Aas 
Kunstverksted å disponere arealet over det som er Nils Aas Kunstverksted i dag, samt tilstøtende rom i 
samme plan med rampe for magasin.
Dette gir mulighet for et visningsrom for samtidskunst mot gateplan i Øvergata, noe som vil gjøre Nils 
Aas Kunstverksted visuelt mer tilgjengelig og gi en tydeligere tilstedeværelse i sentrum.
I tilknytning til visningsrom for samtidskunst ønsker Nils Aas Kunstverksted en aktivisering av arealet 
utenfor – et utvidet torg som kan romme skulptur, temporære installasjoner med mere.
Det innebærer en sammensmelting av uteareal og utstillingsvirksomhet.



Eksisterende utstillingsareal egner seg naturlig nok best for visning av Nils Aas sin kunst. I dette arealet 
planlegges kuraterte utstillinger med kunst av og i tilknytning til Nils Aas, i en rytme som gir rom for 
større satsinger.
For utstillinger fra papirsamlingen behøves et lyssvakt spesialrom/-avdeling.

Det fins mye dokumentasjon av Nils Aas atelier på Ekely.  Gjennom utstillingen Dokument fra et verksted 
i januar 2005 ble stemningen fra verkstedet på Ekely gjenskapt. Det er ønskelig å gjenta dette som en 
utstilling av gjenstander, skulptur og verktøy som en permanent ordning, etter inspirasjon i 
Brancusirommet ved Pompidousenteret i Paris.
Bøkene etter Nils Aas kan inngå i verkstedutstillingen eller gå inn i et ressursrom for forskning, hvor 
litteratur og digital ressurs er tilgjengelig.

Det nye arealet gir visningsrom for samtidskunst i kunsthall1) eller galleri hvor skiftende utstillinger
legger til rette for opplevelser av aktuell samtidskunst og utstillinger som følge av 
artist in residence-opphold. 2)
1) I begrepet Kunsthall ligger det at den er finansiert av det offentlige og ikke driver med salg som et kommersielt galleri. 

Kunsthallens oppgave er å produsere utstillinger og eventer som skaper et alternativt rom/forum for opplevelser, debatt og 
diskusjon
2) Med artist in residence menes en ordning for opphold for kunstner, som innebærer et opphold av en bestemt varighet 

knyttet til stipendordning og en utstilling. 

Et prosjektrom i tilknytning til utstillingsarealet, nærmere beskrevet under “Barn og unge”.

I et utvidet verkstedbegrep er det mulig å innlemme kunstnere som arbeider med skulptur, både 
nasjonale og internasjonale. På dette stadiet hvor det foreligger muligheter for at hele Coop-bygget blir 
ledig er det mulig å tenke seg at gode verksteder for treskulptur med mere kan danne grunnlag for artist 
in residence med tilhørende utstillinger. Dette kan knyttes opp mot arbeidsstipender og danne grunnlag 
for en dynamisk tilnærming til skulptur som svarer til de intensjonene som ble lagt til grunn ved 
etableringen av stedet. Dette er et prosjekt som fordrer samarbeid med flere aktører som 
billedkunstnerorganisasjoner og offentlig støtte.

Magasin og sikring
Magasinet ønskes flyttet fra Stiklestad til tilstøtende arealer på samme nivå.
Nærmagasin er økonomisk fordelaktig ved at man sparer transport.

Det gir mulighet for bedre tilgang ved produksjon av utstillinger og tilrettelegging mot forskningsformål I 
tillegg gir det muligheter for aktivt magasin med delvis utstillingsfunksjon eller innsyn i magasinet, i 
undervisningsøyemed og for spesielt tilrettelagte opplegg for  grupper som ønsker det.

En Innkjøringsrampe og enklere tilgang til utstillingsarealer letter forflytning mellom utstilling og 
magasin. Overskudd av lagerkapasitet gir mulighet for å samordne transport og er dermed et 
driftsmessig fortrinn.. 

Det gir en bedre oversikt over samlingen, og behov for konservering. Eksisterende magasin tilfredsstiller
ikke behovet for konservering. For konservering på lang sikt er det nødvendig med magasin som skiller 
tre som har behov for høy luftfuktighet, fra gips, som ikke har behov for høy luftfuktighet.



Papir har behov for tilpasset klima, lysforhold og brannsikker oppbevaring.

Et høynet sikkerhetsnivå for magasin innebærer overrislingsanlegg, kortere utrykning ved alarm, og høy 
grad av brannsikring i vegger.

Sikring henger også sammen med utstillingsvirksomhet og ambisjonsnivå. Et høynet sikkerhetsnivå som
tilfredsstiller internasjonale standarder for innlån og visning av kunst innebærer et tilfredsstillende
sprinkleranlegg, sikkerhetsglass i vinduer og tilfredsstillende alarm.
Oppgradering av sikringsnivå til denne standarden gir mulighet for innlån fra internasjonale samlinger og 
må være en del av langsiktige ambisjoner. Å sette Nils Aas sin kunst inni en internasjonal sammenheng.

Kunstbutikk
Butikken skal revitaliseres – men den trenger nytt og større areal. Eksisterende butikkareal kan 
gjenoppstå som utstillingsareal.

Barn og unge
Verkstedet for barn og unge trenger å utvides, samt at lokalene ikke har tilstrekkelig luft og lys. 
I tillegg er det et sikringsproblem at verkstedet ligger i tilknytning til åpent museumsareal.
Noen av verkstedfunksjonene avgir mye støv og det er behov for å skille ut disse.

Innenfor området tilrettelegging av kunstopplevelser for barn er det mye nytt tankegods i emning. 
Kunstmuseene i Bergen lager nå utstillinger spesielt rettet mot barn, hvor barns opplevelser av kunst blir 
tatt på alvor. Dette er absolutt tanker å ha med seg inn i planene for et utvidet museum.
I tillegg til tankene om et eget visningsrom for barnekunst.

For at barn og unge skal komme nærmere Nils Aas sin kunst i egne prosesser kan verkstedet utvides 
med en innglasset visning av noen av alle de modellene Nils Aas har laget 

Det er behov for et lagerareal i tilknytning til verksteder hvor barn og unge kan prøve ut skulptur i større 
format – eksempelvis å gjenskape “Bauta”. Det gir mulighet for mer dynamiske formidlingsprosjekter for 
barn og unge.

Et prosjektrom i form av black box med scene i tilknytning til utstillingsareal som kan åpne for 
samarbeidprosjekter med musikk/dans/performance samt gir muligheter for en lav terskel som i 
perioder slipper til yngre kunstnere.

Felles behov/deling av funksjoner og samarbeidsprosjekt
Verkstedfasiliteter for barn og unge, visningsrom for barnekunst samt prosjektrom, gir muligheter for 
samarbeid med andre brukergrupper. Kunstgruppa i Kulturskolen kan også nyttiggjøre seg et utvidet 
verksted, og de har behov for egen lagerplass.
I tillegg vil et samarbeid om en visningsplass for barnekunst som gjør dette på en seriøs måte være et 
fells behov. Samtidig vil det åpne bruken av utstillingsområdene for en bredere gruppe.

Muligheten for et Remidasenter3) i bygget vil kunne være nok et spennende samarbeidsprosjekt.
I samarbeid med skoleformidling og kulturskole ville et skulpturlaboratorium være et verdifullt tilskudd.
3) Et ReMida senter arbeider med å fremme ideen om at kasserte materialer kan sees som ressurser og ikke som avfall. ReMida



er et prosjekt som startet i Reggio Emilia i Italia. Ideen med ReMida sentre har spredt seg både rundt i Italia og til andre land. Et 
ReMida senter arbeider med å fremme ideen om at kasserte materialer kan sees som ressurser og ikke som avfall.

De eksisterende sentrene er blitt en kilde til materialforsyning og en utfordring til barn og voksne som kan omskape "skrap" til 
vakre og fantasifulle uttrykk. Denne transformasjonen kanbrukes som støtte for læringsprosesser, kreativitet og fantasi.

Muligheter å flytte kontorlokaler til annen del av bygget åpner muligheter for sambruk av tekniske 
fasiliteter.

Museum og kafé
I et utvidet museum forventer man å holde på publikum i et lengre strekk. Da vil besøkende forvente å 
kunne sette seg ned med en kopp kaffe. Erfaringen fra Coop-kafeen viser at det pr i dag ikke er 
driftsgrunnlag for to kafeer i Straumen.

Museumsbesøkende har forventning om en viss standard på en museumskafé. Løsningen kan være å 
sette av areal til lokaler som gis design og utforming i samarbeid med arkitekt, lokaler med særpreg 
eksempelvis type bokkafé, men at driftskonseptet varierer året gjennom. Forutsetningen er utstyr nok til 
optimal drift som er mat på restaurantnivå om sommeren.

Dette må utredes, men eksempel på driftsmodell kan være som skissert og delt i sommer- og vinterdrift.
Søndagskafé er et konsept som fungerer i flere sammenhenger. Vinterdrift i samarbeid med lag og 
foreninger som Saniteten eventuelt også andre som vil drive vaffel-kafé på dagbasis, slik det fungerer i 
dag, bare med bedre utstyr tilgjengelig i attraktive lokaler.

Drift
Utvidet virksomhet fordrer større bemanning, men håpet er at noe av behovet kan dekkes i samarbeid 
med Flyndra Vekst. 

Nils Aas Kunstverksted
20.03.12
Inger Marie Lillesand



Inderøy Kommunes Kulturplan, innspill fra Peers 
verksted DA ved
Anne Kathrine Oxaal og Inger Marie Lillesand

Om utviklingsmuligheter for Peers Verksted.

Peers Verksted DA ble etablert i 2006, og har tilhold  i 
leide lokaler i  Peers Hus i Helgesenbakken 8.
Siden oppstart har virksomheten variert i intensitet, men 
sett under ett har vi siden oppstart hatt en jevn stigning i 
aktivitet ved verkstedet.

Erfaringen vi har så langt ligger til grunn når vi vurderer 
verkstedets potensial og veien videre som positiv.

Det henger sammen med samarbeidsmuligher og et rikt 
kunstmiljø. - I forhold til kommunens størrelse står 
billedkunstfeltet sterkt i Inderøy, og det er mange 
kunstnere i kommunen som er i en god utvikling og driver 
utstrakt utstillingsvirksomhet.
I det totale bildet er Nils Aas Kunstverksted, en 
kunstinstitusjon som opererer i et profesjonelt kretsløp i 
den ene enden  og et lite kunstnerdrevet galleri, og flere 
smågallerier i samdrifts med andre virksomheter i andre 
enden.
Peers Venner er som kunstnersamarbeid en etablert 
institusjon.

Pr i dag består Peers Verksted sitt tilbud av kurs og 
utleie.
I tillegg til av det driftes praksisplasser for NAV.
Kunstnere, skoleelever, kulturskole og unge 
kunstinteresserte er brukere av verkstedet.

Verkstedet fungerer godt, men har begrenset kapasitet på 
grunn av størrelsen, og Coopbygget peker seg ut som en 
interessant retning å gå for Peers Verksted.

Ikke minst på grunn av samlokalisering med Nils Aas 
Kunstverksted og eventuelle andre kulturaktører og arenaer 
som kan komme til bygget. 

Lokale kunstnere er eksisterende og potensielle brukere. 
Større lokaler vil gi rom for mer avansert utstyr for 
grafikk som igjen gjør verkstedet til en attraktiv arena for 
en større gruppe. 
I sammenheng med overkommelige bomuligheter kan det være et 
tilbud til kunstnere i Trøndelag og landet for øvrig. Det 
går også an å knytte seg opp mot internasjonale samarbeid. 



Inderøy Kunstforening er en aktuell samarbeidspartner som 
ønsker seg et utstillingsareal, noe som  også er interessant
for Peers Verksted  - ikke i form av kontinuerlig drift, men 
for innimellom å kunne arrangere utstillinger med våre 
kursdeltakere, for å stimulere miljøet samt å sette grafikk 
på dagsordenen.

Samarbeid og samlokalisering med Nils Aas gir også muligeter 
for å samkjøre tilbud til DKS, noe som kan avhjelpe 
transportbudsjetter omkring i de ulike kommunene. 
Avhengig av hvem som leier og arbeider på verkstedet er det 
også mulig å tenke seg et utstillingssamarbeid med Nils Aas 
Kunstverksted.

Det er også mulig å tenke seg et samarbeid med det nye 
Fotokunstsenteret, da Peers Verksted i framtiden vil ha en 
fortsatt satsing mot fotobaserte teknikker.

For å gjøre verkstedet mer profesjonelt må eksisterende 
utstyr bedres og tilbudet utvides til mellom annet å 
inneholde utstyr for silketrykk. 
I tillegg til mulighet for en økt satsing overfor kunstnere 
som ønsker å leie verkstedet, gir det også til en viss grad 
mulighet for å ta på seg oppdrag.

All aktivitet ved verkstedet utløser behov for 
arbeidsplasser som kan assistere brukere av verkstedet( om 
det er profesjonelle kunstnere i arbeid, eller det er kurs), 
utføre bestillinger ( som opptrykk av serier ) samt 
vedlikehold og renhold.
Økt aktivitet gir mulighet for å være en arena for 
arbeidstrening i samarb eid med NAV.

Peers Verksted ønsker større verkstedplass i samlokalisering 
med andre kulturaktører i lokaler med gunstige leieforhold.
Da ligger det til rette for at Peers Verksted kan bli en 
unik kulturaktør i det fine miljøet som er i Inderøy 
Kommune.

Inger Marie Lillesand
Anne Kathrine Oxaal

peers verksted DA



Fra: Linn Hege Saltvik Buhaug [mailto:linnbuhaug@hotmail.com] 

Sendt: 21. mars 2012 21:59
Til: ind-Postmottak
Kopi: lytje@c2i.net
Emne: Høringsuttalelse til Kulturplan 2013 - 2025 

Mosvik Teaterlag ønsker følgende:
- Sikring av kulturhus ut i distriktene
- Være med på å påvirke den kulturelle framtida i kommunen
- Synes det er positivt at høringsdokument ble utsendt, slik at vi får komme med 

innspill/tilbakemelding
- Vi kommer tilbake med konkrete forslag til den rullerende kulturplan som går over 4 år, når det blir 

aktuelt.

Mvh

Sekretær ved Mosvik Teaterlag

Linn Hege Saltvik Buhaug (Malena Marsipana klokkhøna Kvennavik).
Saltvik Vestre, Åsbygda
7690 Mosvik
Tlf: +47 91 81 97 52
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Høring kulturplan 2013-2025

Viktig med fortsatt god ”omdømmebygging” for en kommune som tidligere er kåret til ”årets 

kulturkommune”!

Viktig å utarbeide en god ”kulturkalender” på hjemmesiden!

Sikre og videreutvikle de beste av allerede etablerte kulturtilbud ved god informasjon og 

oppdatering.

Legge til rette for kreativitet og nytenking ved å invitere til ide-myldring!

Legge til rette for godt samarbeid mellom kunstnerne!

Viktig å formidle kulturen gjennom gode brosjyrer!

Kulturarven tas best vare på gjennom å formidle den til barn og ungdom!

Inderøys ”kultur-fyrtårn” 2013-2025 må bli ”kulturlandskapet”:

”Inderøy skal sees i julikveldslys! Da trer det milde og myke landskapet seg fram i all sin 

yndefulle egenart”!

Med hilsen

Mosvik frivilligsentral

Per Vennes

Kultur er reseptfri medisin!



Lillesand Kunst og Formidling
Ved Inger Marie Lillesand

- kort skisse over muligeter for å arrangere en Biennale i 
Inderøy Kommune.

Hvordan kan Arena Skarnsundbrua være utgangspunkt forat Inderøy blir en  
en visningsarena for spektakulær kunst ?

Under kommer en opplisting av noen tenkelige strategier, innfallsvinkler og 
forutsetninger. Skissen er basert på at Arena Skarnsundbrua lar seg 
realisere, men planene kan uansett være gjennomførbare – og gode 

Attraksjonspotensialet i  Arena Skarnsundbrua er utgangspunkt for at det er 
realistisk å legge grunnlag for langsiktige strategier som viderefører 
kunstprosjektet til å bli en visningsarena for samtidskunst i en gjentagende 
rytme.

Stedets kvaliteter og særpreg representerer en annerledes  arena. Koblingen 
mellom naturskjønnheten på Inderøy og samtidskunst kan gi en spektakulær og 
unik biennale.

Lyd og lyskunst er  i randsonen mellom  kunst og teknologi. Som et 
tankeeksperimen kunne man tenke seg produksjoner innenfor sjangeren som et 
gjennomgangstema for et biennaleprogram I kombinasjon med en kobling mot 
skulptur og virksomhet ved Nils Aas Kunstverksted. Skulpturbegrepet er idag 
utvidet – som alle andre sjangre og medier.
En skulpturagenda i samarbeid med NIls Aas Kunstverksted, kobles til utstillinger 
innenfor veggene kan være en del av en biennale.

Metamorf er en internasjonal festival for elektornisk kunst i Trondheim. Lyd på 
Blomsterbrua under Metamorf som et forprosjekt til Arena Skarnsundbrua er en 
del av prosjektplanen for Arena Skarnsundbrua. 

En mulig retning ut er å knytte kunstverket/hendelsen på brua til 
Milenniumsbrua i London eller andre bruer med kunst, gjennom digitale broer 
og utvekslingsprosjekt.

Videre har kulturrådet, ad Kunst og Ny Teknologi bevilget til å ferdigstille 
lydverket i Muustrøparken. Prosjekter som disse kan på sikt inngå i en 
biennale og løftes tydeligere fram gjennom det.



Det er også naturlig – siden Sund folkehøgskole er samarabeidspart i 
prosjektet – å finne lenker til deres virksomhet. En mulig vinkling i et 
Sundperspektiv er å knytte seg til kunstnere fra land de har samarbeid med, 
som pr i dag er Nicaragua, Ghana og India.

Fotolinja ved Sund folkehøgskole er nå dreid i en kunstretning, og det skal 
etableres et senter for internasjonale fotoworkshops på Kulturbrygga i 
Inderøy Kommune. Her kan man sikkert gå inn i et tidlig samarbeid og få til 
en veldig spennende kobling mellom skole og biennale.

Med tema der kobling mellom kunst, vitenskap og teknologi er på agendaen 
kan  NTNU og miljøet der tidvis være en medaktør, der det er 
hensiktsmessig.

Noen av disse kanalene åpner nok for å få inn noen av kunstens popstjerner 
– samtidig med den seriøse satsinger kan det være hensiktsmessig også å 
spille på noen kommersielle strenger for å få til arrangement som blir synlig I 
en nasjonal og internasjonal vrimmel. 

GalleriMariaVeie som er under etablering I Skogn driver i det internasjonale 
markedet og kan være en mulig samarbeidspartner.

Kontekst og retning
Mange biennaler ble/blir beskyldt for å være en dårlig skjult 
markedsføringsstrategi for de byene de hører hjemme i, og de fleste er også 
postindustrielle byfenomener.
En biennale er i tillegg til alt det andre også et kommersielt prosjekt, som kan øke 
kommunens attraksjonspotensiale og som hører naturlig inn i en plan for regional 
utvikling. 

Det finnes imidlertid ingen spesifikk mal for biennaler. Alle utvikler sine særpreg 
utfra det stedet de  befinner seg på. 
Fra første plantekst på vei til en eventuell biennale må det foreligge en klar felles 
tanke om hva som skal skille Inderøy fra de øvrige biennalene. 

Argumentet for å ha en biennale for samtdskunst i Inderøy Kommune er at det 
savnes en seriøs satsing på samtidskunst i regionen. Inderøy er et naturlig senter 
for kunst, og det  foreligger det et utvikingsbehov for å kunne møte behovet – og 
nivået - til kommende generasjoner.

I samarbeidet mellom de ulike kunstaktørene  i  Inderøy ligger det muligheter for 
gode koblnger fram mot en felles profesjonell utvikling 
Det er også en forutsetning for en god gjennomføring at prosjektet på ett eller 
flere plan kommuniserer med det lokale, så det skapes et eierforhold.
Tiden er likevel moden for det spektakulære.



Finansiering, tidshorisont og fremdrift
Prosjektet kan igangsettes med utgangspunkt i de bevilgede midlene som var 
avsatt til prosjektet, og de kan mellom annet brukes til å arbeide med å skaffe 
midler til å igangsette en forarbeidsfase for det somer beskrevet ovenfor. 

Forutsatt at kunsten på brua ( Arena Skarnsundbrua ) kommer i gang, 
representerer den prosessen en unik anledning til å arbeide parallellt med et 
forprosjekt som kan avstedkomme et arrangement i 2015.
At forprosjektet går parallellt med en eventuell produksjonsprosess åpner for 
samarbeidsmuligheter som vil være mindre tilgjengelige i etterkant.

Nye nettverk som dette leder til sammen med de som er fra før gir et bredt tilfang 
av muligheter. Eksempelvis i samarbeid med den nye fotosatsingen i Inderøy, 
med Trondheim Kunstmseum og deres nettverk sammen med eksisterende 
kuratornettverk fra Berlin, Romania og Danmark

Samarbeid festivaler i mellom er et pluss i søknadsprosesser.

Kunst av typen ny teknologi har også rimelig god sjanse til å komme inn 
under EU`s kulturprogram, som – om man er så heldig – kan finansiere inntil 
50% av omsøkt beløp. Beløp varierer etter hvilken paraply man kommer inn 
under.
Flere store internasjonale prosjekter I Norge er delfinansiert med slike 
midler, og man kan også søke på grunnlag av intensjoner om samarbeid.

Det er verdt å undersøke om deler av prosjektet foruten Kulturråd, KORO o.a, kan 
søkes inn hos Innovasjon Norge og andre Næringsfond. Her kan koblingen mot 
kunst på brua være en styrke, ved at det gir et fellesløft til regionen. Samt et 
samrbeid med fotokunstsenteret som er finansiert ved hjelp av midler fra 
Innovasjon Norge.

22.03.12
Inger Marie Lillesand 
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Uttalelse - Oppstart kulturplan og høring planprogram - Inderøy
kommune

Vi viser til deres brev datert 09.02.2012 vedr. høring av planprogram for Kulturplan 2013-25 for

1756 Inderøy kommune.

Sametinget syns det er positivt at Inderøy kommune lager en kulturplan. Under kapittel V Tema
—Aktuelle satsningsområder vil vi i tilknytning til punkt 7. Historie minne om at det også finnes

automatisk fredete samiske kulturminner i Inderøy kommune. Det er viktig at også disse

kulturminnene blir inkludert i arbeidet med kulturminner —registrering, bevaring, formidling.

Sametinget vil være behjelpelig med informasjon om de samiske kulturminnene som er kjent i

dag.

Ut over dette har Sametinget ingen merknader til utkastet til planprogram for Kulturplan 2013-

25 for 1756 Inderøy kommune.

Heelse ed-hilsen

RuneF oo
raerije/rådgiver

Kopiija/ Kopi til:
Nord-TrøndelagFylkeskommunePostboks2560 7735 STEINKJER



Kulturplan 2013-2025.

Temasak, Inderøy kommunestyre, 19.03.12 Gruppearbeid. 

1. Hva skal til for å styrke og utvikle Inderøy som kulturkommune? 

Max tre forslag!

Gruppe 1
- Kulturstier. Videreuvikling, sammenknytting koblet mot overnatting, formidling, salg. 

Den Gyldne sti. 
Finne løsninger som apellerer til barnefamilier

Gruppe 2
- Utvikle kulturcampus med samarbeid med det frivillige kulturlivet
- Tilstrebe at alle kan delta. Redusere økonomiske barrierer. 
- Næring og kultur. Fjord, kyst, Den Gyldne Omvei +++. Markedsføring med nasjonalt 

og Europa-fokus

Gruppe 3
- Kulturskolen/kulturaktiviteter ut i grenda i SFO-tida
- Huske på de utenom lag og foreninger: rock, TaeKwanDoe
- Legge til rette for flerbrukshus for kultur/kunstnere
- Huske på bredden, både for hvermann og profesjonelle

Gruppe 4
- Samhandling på tvers: historie, kunst, lokal mat, næring
- Identitet. Hva særpreger Inderøy – til forskjell fra andre kommuner
- Utvikle tilbud til «alle innbyggerne». Deltakelse/opplevelse

Gruppe 5
- Ordna økonomi i kommunen
- Politisk vilje til kultursatsning
- Støtte det frivillige initiativ og engasjement

2. Hva skal være Inderøy kommunes «kultur-fyrtårn» 2013-2025. 

Max tre forslag!

Gruppe 1
Fjordpromenade fra Røra til Langfjæran
Universell utforming

Gruppe 2



- Merkevare: Kulturmangfoldskommunen! Med allisidig læremiljø. 

Opplevlseskommune.

- Den Gyldne Omvei – landbruk- kultur – Rostad

- Nils Aas kunstverksted

- Kystkultur

Gruppe 3
- Samvirkelagsbygningen Nils Aas kunstverksted

- Den Gyldne Omvei

- Inderøy-turer

- Nils Aas kunstverksted

- Fjordkultur

- Kulturlandskap

- Kultur i grenda

Gruppe 4
- Den Gyldne Omvei

- Fjordkultur/Arena Skarnsundbrua

- Nils Aas Kunstverksted

- Soddjazz

- Kulturlandskap

Gruppe 5

- Fjordkultur

- Nils Aas kunstverksted. Det 3-dimensjonale skulpturelle kunstuttrykk

- Musikk. Kulturskolen/Ivgs/Inderøyfest

3. Er det andre satsningsområder enn de 7 punktene som er listet opp i 

planprogrammet, som bør legges til?

Gruppe 1

- Idrett

Gruppe 2

- Rostad, Inderøytur, Kulturstier – utvikles videre på Mosviksida og Inderøy

Gruppe 3

- Idrett

Gruppe 4



- --------

Gruppe 5

- Idrett

4. Hvordan kan kommunen best bidra til å støtte det frivillige arbeidet?

Gruppe 1. Sørge for at alle lag/foreninger har gratis tilgang på kommunale 

bygg/anlegg

5. Hvordan kan kommunen bidra til å sikre rekruttering til lag og organisasjoner og 

aktiviteten i grendene? 

Gruppe 1. Sørge for brukbare anlegg mot grendeskolene. Hvordan støtte/fyre opp 

under ildsjelene?

6. Hvordan legge til rette for et mest mulig likeverdig bibliotektilbud i kommunen?

Gruppe 4. Ambulerende tjeneste. Støtte til skolebibliotekene. Adkomst, universell 

utforming. Digitale muligheter

7. Hvordan ta vare på og formidle kulturarven?

Gruppe 4. Bygdebok. Digitalisere. «Historie» i nye former. Skape bevissthet, 

synlighet

Gruppe 3. Bygdebok, også digital. Kulturstier

Gruppe 2: Kulturstier

Gruppe 5: Videreutvikle kulturstier – Inderøy-turer osv. Museums- og 

historielagets virksomhet som særdeles viktig bidragsyter.

8. Hvordan legge til rette slik at det blir attraktivt for profesjonelle kunstnere 

(musikk,  scenekunst, visuell kunst) å bo og  arbeide i Inderøy?

Gruppe 4. Tilbringertjeneste. Utvikle gamle Straumen til å bli et «kreativt» 

sentrum».

Gruppe 3. Tilbringertjeneste

Flerbrukshus for kunstnere, f.eks. kommunehuset i Mosvik

Gruppe 5.  Gjøre bygda så attraktiv med mange arrangement..

9. Hva kan kommunen gjøre for at verdier og kulturuttrykk i det kulturelle mangfold 

vi har, blir integrert, formidlet og synlig?

Gruppe 4. Arenaer på tvers. Frivillighet/næring

Gruppe 3. Opprette møteplasser. Matkultur. Møteplasser for kvinner og menn i 

dag (frivilligsentralene)



10. Hvordan skal Inderøy kommune forholde seg til et digitalisert samfunn og den 

påvirkning dette har på kulturutviklinga? Hvilke utfordringer og muligheter finnes 

her?



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.



Arkivsak. Nr.:
2012/2052-1

Saksbehandler:
Finn Bjarne Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 41/12 18.04.2012

Forebyggende ungdomsorarbeid. Driftstilskudd til Stiftelsen e@.

Rådmannens forslag til vedtak

Stiftelsen e@ gis et driftstilskudd på 60.000 kroner for 2012. 

Tilskuddet finansieres over ansvar 830 Formannskapets post for tilleggsbevilgninger.

Framtidige tilskudd tas opp til vurdering og behandling i ordinær budsjett- og økonomiplansammenheng.

Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Bakgrunn

Stiftelsen e@ fikk fram til 2009 tildelt tilskudd fra sentrale fattigdomsmidler som kommunen fikk som 
øremerket statstilskudd. 

I 2010 og 2011 ble tilskuddet videreført ved bruk av bundne driftsfond til formålet og «håndtert» i 
forbindelse med den ordinære budsjett- og økonomiplansammenheng. 

I budsjett- og økonomiplanforslaget for 2012 til 2015 er tilskuddet ikke innarbeidet innenfor ordinære 
rammer. Det ble heller ikke vurdert videreført med grunnlag i bruk av eventuelle driftsfond. 

Rådmannen ser i ettertid at spørsmålet om støtte burde vært grundigere behandlet/vurdert i budsjett 
og økonomiplanforslaget.



Vurdering

Tilskuddet til e@ har gitt rom for ekstra aktivitetssatsning som ledd i det forebyggende 
ungdomsarbeidet som Stiftelsen e@ bedriver.

Rådmannen tilrår at tilskuddet videreføres i 2012. Hvorvidt tilskuddet skal innarbeides som en 
permanent ordning vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for 2013 til 2016.

I forbindelse med regnskapsavslutningen er sanert/disponert flere fond/avsetninger hvor det har vært 
liten aktivitet de senere år. Det er mest naturlig å foreslå at tilskuddet til e@ for 2012 dekkes over 
formannskapets reservert post - ansvar 830.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:
2012/1653-3

Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 42/12 18.04.2012

Rostads venner - Søknad om tilskudd til restaurering og tilbakeføring tre 

historiske rom på Rostad

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune støtter arbeidet til Rostads venner og bevilger kr 100.000 til restaurering og 

tilbakeføringsprosjekt. 

2. Tilskuddet dekkes over ansvar 830, Reservert tileggsbev. (formannskapet til disp).

3. Det forutsettes deltakelse fra øvrige tilskuddsparter og gjennomføring i samsvar med 
kulturvernfaglige råd.  

4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Rostads venner - Søknad om tilskudd

Bakgrunn
Rostads venner – forening stiftet 2006 med hovedformål  å bidra til å utvikle og formidle kunnskap om 
Rostad- søker om tilskudd til restaurering og tilbakeføring.

Rostads Venner har avtale ned Stiftelsen Rostad som eier Rostad Gård. Stiftelsen Rostad driver i 
hovedsak med barnevern. Mere informasjon: http://www.rostadsvenner.no http://www.rostad.org

Rostads venner disponerer tre rom i hovedbygningen på Rostad som de ønsker å restaurere, og 
stilmessig tilbakeføre til slik det var/kunne vært på Rostad Gård 1850-1900 tallet. I søknaden pekes på 
følgende forbedringer:

a. Restaurering og tilbakeføring av fast inventar, det betyr først og fremst restaurering av 
opprinnelig gulv, og ny tapet og belistning i to rom.

b. Stilmessig tilbakeføring av de tre historiske rommene. Dette vil kreve innkjøp av inventar mm



Rostads venner søker om kr 50.000 til tilbakeføring av rommene av et totalbudsjett på kr 645.000 og kr 
50.000 til innkjøp av diverse løsøre av en minimumskostnad på kr 147.000. Det er søkt tilskudd fra ulike 
instanser. 

Vurdering

Storgården Rostad er en viktig historisk plass i Inderøy og rommer en historie som er av nasjonal 
interesse. På Rostad bodde tidligere statsminister Ole Richter. Rostad har et stort potensiale for 
formidling av historie og som del av reiselivsutvikling i kommunen. Det kunne vært ønskelig at Rostad 
hadde en museal tilknytning, men dette er neppe aktuelt i nærmeste fremtid.

Rostad brukes i mange sammenhenger og er tilgjengelig for folk flest. Det er derfor viktig å kunne gi 
publikum en tidsriktig og mest mulig autentisk opplevelse.

Prosjektet som Rostad venner har satt i gang er viktig og fortjener støtte lokalt og nasjonalt. 

Rådmannen ser på dette initiativet - og støtte til dette-  i et Inderøy 2020 perspektiv og hvor utvikling av 
attraksjoner i Inderøy er sentralt. Rostad har et potensiale et så måte.

Konklusjon
Se forslag til vedtak.



111111111
Rostadsvenner

Til Inderøy Kommune Inderøy, 8. mai 2011

15. juni 1888 smalt det skuddpå Ministerhotellet i Stockholm. Norges statsminister i

Stockholmså ingen vei ut og tok sitt eget liv. Han var sviktet, vanæret og ydmyket av to av

Norgesfremste menn, BjørnstjerneBjørnsonogJohanSverdrup, i den meget intense og

viktige saken om det norsk-svenskelikestillingsspørsmålet.Tilbake satt hans hemmelige

kjærlighet og forlovede, den 34 år yngre EbbaAstrup, datter av den velstående

forretningsmannen HansRasmusAstrup og AugustaElisabetlindqvist.

Gården Rostadhar slik fått sin plassi norskhistorie. Det var her Ole Richter vokste opp, og

her åpnet EbbaAstrup barnehjemmet i 1902. Hovedbygningenpå Rostad er bygget mot

slutten av 1700-tallet. I dag brukeshovedbygningenav barnevernsinstitusjonenStiftelsen

Rostad.

Rostadsvenner er en venneforening som ble stiftet 9. november 2006. Hovedformålet til

foreningen er å bidra til å utvikle og formidle kunnskapom Rostad,Ole Richterog Ebba

Astrup.

Ønskete forbedringer

Rostadsvenner disponerer tre rom i hovedbygningensomvi ønskerå restaurere, og

stilmessigtilbakeføre til slikdet var/kunne ha vært på RostadGård på 1850-1900-tallet.

Vesentlige forbedringer i denne sammenhengen er:

Vi ønskerrestaurering og tilbakeføring av fast inventar, det betyr først ogfremst

restaurering av opprinneliggulv, og ny tapet og belistningi to rom.

Vi ønskeren stilmessigtilbakeføring av de tre historiskerommene. Dette

innebærer betydelige innkjøp av lysekroner,tepper, møbler, bøker osv.(se rapport

fra Stiklestad)

For med detaljer rundt arbeidet, se tilbakeføringsplanensom liggervedlagt denne søknaden.

Søknader sendt

Vi har søkt Norsk Kulturminnefond om støtte til tilbakeføring av fast inventar på Rostad.I



denne søknaden har vi antydet at vi får en støtte fra Inderøy kommune på kr. 50.000,-.

Denne summen gjelder imidlertid kun fast inventar. I følge rapporten fra Stiklestad, vil en

tilbakeføring også innebære en minimumskostnad på kr. 147 000,- når det gjelder innkjøp av

løsøre. Vi drister oss derfor til å søke om en tilleggssum på kr. 50.000,- til dette formålet.

Den totale sum vi dermed søker om er på kr. 100 000,-.

Stor verdi for Inderøy både internt og eksternt

Arbeidet med Rostads venner har vist at Rostad sin historie fenger interesserte i hele landet.

Historien er av både lokat, nasjonal og internasjonal interesse, og det er stadig flere som

besøker den vakre herregården på Utøy. Omvisningene inne i det vi kaller Richter-rommet

og Ebba-stua har imidlertid ikke særlig god kvalitet, ettersom det her langt fra er stilmessig

rett når man snakker om Ole Richter sin periode på Inderøy. Dette er årsaken til at vi har

begynt dette arbeidet nå, og vi håper og tror at Inderøy kommune forstår at dette arbeidet

vil være av stor verdi for alle i Inderøy kommune.

Til vanlig driftsstøtte søker Rostads venner ordinære kulturmidler.

Med vennlig hilsen

Astrid Moen

Leder Rostacisvenner

Vedlegg:

Årsmelding med regnskap for 2010, Tilbakeføringsplan Rostad, kopi søknad Norsk

Kulturminnefond, rapport fra Stiklestad, brosjyre Rostad og historiske bilder.



Rostads venner

ÅRSMELDINGFOR 2010 ROSTADS VENNER
Organisasjonsnr. 990 892 598

Etter årsmøtet den 11.3.2010 har Rostads Venner hatt følgende styre/tillitsvalgte

Leder: Astrid Moen
Nestleder: Andcrs Haugum
Sekretær Gjertrud Elisabeth Slapgaard
Styremedlem: Vidar Berdal
Styremedlem: Kjell Eggen

Vararnedlem: Stein Roar Tronhus (møter fast som kasserer)
Varamedlem: Einar Jakobsen
Varamedlem: Gudmund Staberg

Revisor: Vigdis Hegdal
Revisor: Astri Hagevik

Valgkomite: Svein Kvistad og Gerd Undersåker

Styret har hatt 9 møter og har behandlet 45 saker.
Rostads Venner har 61 medlemmer.

Arbeid gjennom året:

ROSTADTREFF

Vi har arrangert 2 Rostadtreff + årsmøtet:

Årsmøte 11. mars 2010
Etter årsmøtet kåserte fylkesmann Inge Ryan om "Mitt liv i politikken"
Trivelig møte med kaffe og kaker.

Kristofer Uppdal —ein mot alle"
Arild Bye og Jørn Heudemann Andersen. 3. juni 2010
Treffet ble arrangert som en del av "Ferdatninne-, og var svært vellykket.Møtet var
godt besøkt og praten gikk livlig over kaffekoppene etter foredraget.

"Bjørnson og Richter: vennskap i storm"
Edvard Hoem, 3. november 2010.
Dette ble et hovedarrangement i 2010, og trakk svært mye folk.
Vi konkluderte med at dette var et av Rostad Venners beste møter noensinne.



TILBAKEFØRING AV HISTORISKE ROM
Styret i Rostads Venner har bestemt seg for at de ønsker å tilbakeføre de historiske rommene
på Rostad, det vil si Richter-rommet, Ebba-stua og trapperommet, til perioden rundt 1860.
Dette vil gi et mye bedre utgangspunkt ved formidling av historien på Rostad. I den
forbindelse har vi sendt en søknad til Kulturminnefondet, der vi søker om kr. 369 000,- .
Totalbudsjettet er på kr. 645 000,- for å få gjennomført første del av dette arbeidet.
Det innebærer først og fremst en tilbakeføring av gulv, vegger, elektrisk anlegg og listverk. I
neste omgang kommer møblering, bilder, lamper, tepper, gardiner osv.

søknaden til Kulturminnefondet antas arbeidet å være ferdigstilt i februar 2012.

1forbindelse med arbeidet med tilbakeføring, har vi fått utarbeidet to rapporter. Det er:

Rapport v/ historieformidler Maiken Lie Jørgensen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Maiken har vært på Rostad ved flere anledninger, både i møte med Rostads Venner og i
møte med Stiftelsen Rostad. Vi vurderer dette som et godt samarbeid som vi ønsker å
fortsette.

Tilbakeføringsplan v/byggmester Ellen Giskås.
Ellen Giskås har i tillegg til å utarbeide en plan for de 3 historiske rommene, også levert
et tilbud på utførelsen av arbeidet. Giskås er spesialutdannet innen arbeid med restauring av
gamle trebygninger, og har samarbeidet med Kultunniimefondet ved flere anledninger
tidligere.

Svar på søknaden fra Kulturminnefondet kommer i april/mai 2011

MEDIEOMTALE
I forbindelse med Edvard Hoem sitt siste bind i biografien om Bjørnstjerne Bjørnson har det
vært økt interesse omkring Ole Richter og hans forhold til Bjørnson både i presse og radio.
Rostads Venner har ikke vært direkte involvert, men vi tar litt av æren for at både Edvard
Hoem og Per Egil Hegge nå er så profilerte motpoler i forhold til den -riktige" historien
omkring dette vennskapet.
Det har også vært flere andre artikler om Ole Richter i pressen, blant annet i sommeravisa til
Inderøyningen, i Aftenposten og i Adresseavisen.

FUNNENE - tekstiler og dokumenter
samarbeid med Sverresborg har dokurnentene som ble funnet på Rostad i 2007, blitt benyttet

som eksempel i en masteroppgave gjennomført ved Konservatorskolen i København. Fortsatt
er det uklart om det blir mulig å tyde disse dokumentene.
Konservator Ina Neese ved Sverresborg er nå i gang med å konservere den delen av funnet
som ser ut som en kjole. Vi er svært spente på resultatet av dette arbeidet.

INFORMASJONSHEFTE
Informasjonsheftet om Rostad ble ferdig i februar 2010, og ble trykket i 3000 eks. Vi er aktive
når det gjelder å dele ut heftet, og får svært gode tilbakemeldinger på innholdet.



SLUTTKOMMENTAR
Styret takker for det nære og gode samarbeidet med Stiftelsen Rostad. Vi møtes alltid av en
åpen dør og stor velvilje. Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen og Rostads Venner er
oppdatert og ble undertegnet av begge parter i slutten av januar. Dette samarbeidet, både det
formelle og ikke minst det uformelle er helt grunnleggende for Rostad Venners arbeid.

Rostad 10. mars 2011

Vidar Berdal Kjell Eggen Anders Haugum

Astrid Moen Gjertrud Elisabeth Slapgaard



Årsregnskap for Rostads Venner 2010

Administrasjon 53799 52806

Medlemskontingent




9150

Rostadtreff 11/3 5199 2500

Rostadtreff 03/6 12596 7060

Rostadtreff 03/11 19125 15135




90719 86651

Underskudd




4066

Total 90719 90717

Regnskapet er revidert og funnet i orden av Vigdis Hegdal mars 2011



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
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Mosviktun – overdragelse av eiendom til forening under etablering.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til avtale mellom Inderøy kommune og foreningen Mosviktun under etablering 
v/interimsstyret godkjennes.

2. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale og kan godkjenne mindre vesentlige endringer før 
undertegning.

3. Det ytes et tilskudd på kr. 100.000,- til ekstraordinære vedlikeholdstiltak og kr. 27000,- i 
driftstilskudd. Beløpene dekkes over ansvar 830. (til formannskapets disposisjon)

4. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg:

1 Avtaleutkast         
Mosviktun

Bakgrunn

Mosviktun består av 4 bygninger med ulik historisk bakgrunn og bruk.  1756 Inderøy kommune har med 
kommunesammenslåingen overtatt eierskap og ansvar for drift og vedlikehold fra 1723 Mosvik 
kommune.

Tilsvarende museum er på Inderøysiden eid av Inderøy museums- og historielag.  



I forbindelse med arbeidet med etableringen av nykommunen ble tatt opp spørsmålet om å etablere et 
felles museums- og historielag og som eventuelt også kunne overta eiendommen Mosviktun.  Dette var 
det liten interesse for.

På denne bakgrunn er tatt initiativ til etablering av en forening Mosviktun basert på de interesser som pr. 
i dag er de tyngste brukerne av området. 

Rådmannen fikk i kst.sak 14/11 fullmakt til å forhandle med et interimsstyre for foreningen 

Mosviktun om overføring av hjemmelen til eiendommen(e) og ansvaret for drift og vedlikehold.

Det er gjennomført to forhandlingsmøter med interimsstyret under ledelse av Carl Ivar von Køppen.

Det foreligger et avtaleutkast – se vedlegg.

Avtalen har i seg følgende økonomiske konsekvenser:

1. Et tilskudd til opprustning på kr. 100.000,-. Det er åpenbart nødvendig med betydelige 
renoveringer og spesielt er utsatt fasader på den gamle skolen. (kanskje den viktigste 
enkeltbygningen sett i et museumsperspektiv)

2. Et årlig tilskudd til drift – på nivå med tilskuddet til Inderøy museums- og historielag.

3. En avtale om brøyting av parkeringsområdet.

Vurdering

Det antas mest hensiktsmessig – også ut fra målsettingen om å sikre bærekraftig drift og vedlikehold av 
anlegget – at Mosvik tun overdras til private frivillige interesser. 

Inderøy kommune har et en betydelig eiendomsportefølje og forvalte og drifte. Det bør være en 
målsetting å begrense forpliktelsene – både av hensyn til begrenset administrativ kapasitet og økonomi.

Avtalen innebærer en mindre reduksjon i de samlede driftsutgiftene sammenlignet med regnskap pr. i 
dag.

Konklusjon

Se innstilling



Mellom Inderøy kommune og foreningen Mosviktun (mangler organisasjonsnummer) er inngått 

følgende avtale vedrørende overdragelse, ivaretakelse og drift av Mosviktun:

1. Inderøy kommune, organisasjonsnummer 997391853,  overdrar eiendommen gnr 334 bnr 19 

med påstående bygninger til …..Mosviktun, jfr. vedlagte kartutsnitt.

2. …Mosviktun forplikter seg til å forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom og bygninger til beste 

for allmennheten.

3. Overdragelsen skjer vederlagsfritt. Inderøy kommune dekker alle kostnader forbundet med 

overdragelsen.

4. Det ytes et tilskudd til renovering av bygninger på inntil kr. 100.000,-. Midlene stilles til 

disposisjon for Mosviktun på overdragelsestidspunktet.

5. Det ytes – inntil videre - et årlig tilskudd til Mosviktun på kr. 27000,- til drift. Inderøy 

kommune ivaretar snøbrøyting av parkeringsplass.

6. Ved eventuell fremtidig avhending av eiendommen har Inderøy kommune forkjøpsrett til 

takst.  Dette tinglyses som en heftelse i skjøtet.  Det henvises til denne avtale i skjøtet.
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