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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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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.:
2012/1960-1

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.  
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Fra: Sidsel Owren Østeraas [mailto:Sidsel-Owren.Osteraas@ntfk.no] 

Sendt: 6. mars 2012 13:19
Til: Alf Robert Arvasli; Arnt Mickelsen; Bjørg Tingstad; Bjørn Arild Gram; Bjørn Iversen; Bjørn Skjelstad; Bård 
Langsåvold; Einar Strøm; Hege Nordheim-Viken; Ida Stuberg; Johan Arnt Elverum; John Petter Skogseth; 
Jostein Hildrum; Namsos Kommune Postmottak; Olav Jørgen Bjørkås; Per Helge Johansen; Reinert Eidshaug; 
Robert Svarva; Skjalg Åkerøy; Steinar Aspli; Steinar Lyngstad; Stian Brekkvassmo; Vigdis Hjulstad Belbo
Kopi: Karin Bratberg; Espen Elnan Solheim; Anne Marit Mevassvik; Elin Rodum Agdestein; Gunar Viken; 
Randi Dille
Emne: Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillings- og mangfoldspris 2011 - Aktuelle kandidater
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Sidsel Owren Østeraas
10/00970-16
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28.2.2012

         
Kommunene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillings- og mangfoldspris 2011 -
Aktuelle kandidater

Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillings- og mangfoldspris for 2011 lyses i disse dager 
ut i fylkets aviser.

Tildelingskomiteen for likestillings- og mangfoldsprisen har tidligere fattet vedtak om at det 
også skal rettes en henvendelse til kommunene om aktuelle kandidater.

Begrunnet forslag til prisvinner fra din kommune ønskes mottatt pr. mail til
Sidsel Owren Østeraas innen 30.04.2012.

En evt. pris vil bli utdelt under fylkestingets samling som starter 12.06.12.

De reviderte statuttene for prisen (revidert av fylkestinget 03.03.11) følger vedlagt.

Med hilsen

Gunnar Viken
Fylkesordfører
Sign.

Kopi:
Tildelingskomiteens medlemmer m.fl.



Side 2

Statutter for tildeling av Nord-Trøndelag fylkeskommunes Likestillings- og 
mangfoldspris

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune deler årlig ut en Likestillings- og mangfoldspris. 
Prisen skal være et kunstverk av en kjent kunstner. Med prisen følger et prisbeløp. 
Beløpets størrelse avgjøres av fylkesrådet i framleggelse av årsbudsjettet.

2. Formålet med prisen er å gi honnør til mottaker samt å stimulere til økt innsats i 
arbeidet for å fremme inkludering, likeverd, likestilling og forståelse mellom 
mennesker i Nord-Trøndelag.

3. Prisen kan tildeles personer, virksomheter, kommuner eller organisasjoner i 
Nord-Trøndelag som har utmerket seg i arbeidet for å fremme mangfold og 
likestilling.  
Å fremme mangfold innebærer her å arbeide aktivt for et inkluderende samfunn hvor 
likeverd er grunnleggende for god livskvalitet.
Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet 
mellom mann og kvinne og mellom grupper i arbeidsliv, skole og fritid.

4. Likestillings- og mangfoldsprisen utlyses hvert år.  Kandidater til prisen fremmes ved 
begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner, virksomheter eller organisasjoner.
Prisen kan tildeles andre enn de foreslåtte.

5. En tildelingskomité, oppnevnt av fylkestinget, treffer avgjørelse om hvem som 
tildeles Likestillings- og mangfoldsprisen.
Tildelingskomiteen kan også avgjøre at prisen ikke skal deles ut enkelte år. 

6. Overrekkelse av prisen skjer på fylkestingets vårmøte.
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