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Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap april 2012. 

 

Hovedutvalg natur – særskilte orienteringer.  Det vil bli gitt særskilte orienteringer om følgende 

tema i naturs møte:  1) hjorteviltforskriften – bestemmelser og praksis (se vedlegg) 2) Skogbruket i 

Inderøy – en tilstandsrapport (i møtet) og 3) Naturmangfoldsloven – hovedføringer. (i møtet) 

Vegplan – underveisrapportering. Rådmannen tar sikte på å kunne legge fram en vegplansak til 

behandling i mai.  Av vedlegg fremgår innkomne høringsuttalelser.  Følgende punkter vil ha spesiell 

fokus under sluttforberedelsen av saken: 

1. Gjennomgang av forslått prinsipp for inndeling av vegnett. Vurdere dette mot innspill som går på 

endring av klassifisering, jfr betydningen av næringstrafikk mv. 

2. Gatelys  eie/drift  - tilskuddsordninger. 

3. Drift- og vedlikeholdsstandarder mht til tilpassing til gjeldende nivå/kvalitet. 

4. Vurdering av prinsippløsning mht ansvar for boligveger.  

Ungt entrepenørskap.  Til særskilt orientering og eventuell drøfting i hovedutvalg folk og 

formannskap. Det er tatt initiativ fra foreldregruppe og næringsliv og hvor kommunen utfordres på 

og revitalisere Ungt Entrepenørskap i skolen.  Vedlagt et notat fra rådmannnen som oppdaterer 

status og vurderinger. 

Hovedutvalg folk – temasak «Kvalitetsplan».  Se vedlegg – et grunnlag for drøfting.  

Formannskapet.  Næringssatsning – styrking næringsapparatet.  En orientering/diskusjonsnotat 

ettersendes. 

Strategisk arbeidsgiverpolitikk – status pr april 2012.  (Vedlegg) Kommunestyret skal behandle 

strategisk arbeidsgiverpolitikk. Arbeidsgiverpolitikken skal synliggjøre våre verdier og sikre at ledere 

og ansatte er i stand til å realisere kommunens mål. KS arbeidsgiverutvikling bistår i vårt arbeid med 

utvikling av strategisk arbeidsgiverpolitikk for ny kommune. Det er i 2011/2012 avviklet 3 

ledersamlinger (enhetsledere og tjenesteledere) på temaet. Samlingene har hatt fokus på utvikling av 

visjon, verdier og fokusområder. Det jobbes nå med å utarbeide forslag til en aktiviteter innenfor de 

ulike områdene, og saken kommer opp til behandling 1. halvår 2012.  

Status barnevernet.  Siste kvartalsrapport  mv omkring status foreligger pr. 01.01.2012.  Det er siste 

kvartal 2011 ikke registrert overskridelser av frister for gjennomgang av meldinger. Det er meldt 5 

oversittelser av undersøkelsesfristen.  En nærmere orientering vi bli gitt i møte og hvor vi muligens vil 

være i stand til å gi mer oppdaterte tall for 1. kvartal. 

«Papirløse» politiske møter. Det blir gitt en introduksjon til bruk av IPAD i forkant av møter 

kommende uke. (08.30)  Behov for ytterligere opplæring konkluderes etter møterunden.  Første 

overføring av kommunestyremøte på web skjer i maimøtet. Avgjørende for at vi skal ha 

kostnadsmessig gevinst er nå at  papirdistribusjon avvikles fullt og helt. (med de absolutt nødvendige 

unntak) Det vil selvsagt være fullt mulig for mottakere i egen regi å kjøre ut skriftlige versjoner fra 

nett. 
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Årsberetning.  Rådmannens endelige beretning (frist 31.06) til regnskap er sendt over til revisjon . 

Beretningen er tilgjengelig på nett. Vi ser for oss behandling av årsregnskap og beretning samtidig 

med behandling av hovedrevisjon budsjett. (naturlig å se i sammenheng) Det er tidligere 

programmert til maimøtet, men mest sannsynlig er junimøtet i kommunestyret mest formålstjenlig. 

Den endelige beretning innehar ikke vesentlig ny informasjon utover hva som tidligere er rapportert 

skriftlig og muntlig. Bidraget til det positive resultatet kommer fra merinntekter skatt og 

rammetilskudd, besparelser renter og avdrag og pensjonskostnader. Pensjonskostnadene har vært 

overestimert.   Overskridelser i driften er tydelig på området barnevern og Kommunalteknikk. På 

kommunalteknikkområdet er overskridelsen over 2 mill. kroner og større enn rapportert og 

forventet. Vi registrerer også en større overskridelse på IT-investeringer. 

Økonomistatus 2012.  Regnskapsresultatet for 2012 bekrefter mulige spesielt utfordringer på to 

områder – barnevern og kommunalteknikk. Vi har samtidig identifisert en reserve i 

pensjonskostnadsbudsjettet og en mulig bedre skatteinntektsutvikling. (det siste med et betydelig 

forbehold)  Samlet sett er det pr. dato grunn til å tro at vi kan gjennomføre en budsjettrevisjon uten 

vesentlige endringer i virksomhetsplanen for 2012. (muligens mindre tilpasninger på noen områder) 

Vi vil nå forberede en samlet budsjettrevisjon samtidig med reglementsfestet tertialrapport til 

kommunestyret i mai/eller juni.  

Vi vil samtidig med budsjettrevisjonen på driftsområdet gjennomføre en full gjennomgang av 

samtlige investeringer – fastsette oppdaterte kostnadsrammer, revidere bevilgningsbudsjettene for 

2012 med videre.  Rådmannen  varsler om behov for en mindre tileggsbevilgning på Venna-

prosjektet. Det vil sannsynligvis være behov for oppjustering av kostnadsrammene for 

Nessjordprosjektet.  

Invest.  Det viktigste pågående overordnede arbeide gjelder revisjon av styringsdokumentet. (våren 

2012) Helseutredningene – i alt 11 – er tidligere redegjort for.  Formell behandling i den enkelte 

kommune sannsynligvis forventes over sommerferien.  IKT-strategien kommer til neste møterunde. 

Det er videre besluttet igangsatt utredning av mulige fellesordninger knyttet til sentralbord og arkiv 

mv. 

Barnefattigdom.  Et oppslag i Trønder Avisa for en tid siden etterlot et inntrykk av en spesielt sterkt 
økende barnefattigdom i Inderøy kommune. Riktig nok var siste året i undersøkelsen 2006, men et  
inntrykk ble etterlatt om at dette kunne reflektere en underliggende negativ utvikling.  En 
gjennomgang av tallene viser at utviklingen tilnærmet 100 % kan forklares med inntaket av 
flyktninger med en stor andel barn i perioden. Barnefamilier uten annen inntekt enn sosialstønad fra 
NAV (tidligere sosialkontor) vil ofte ha en inntekt som defineres å ligge under fattigdomsgrense. I den 
omtalte perioden bosatte Inderøy kommune flere barnerike afghanske familier. Inntektssikringen var 
utbetaling til livsopphold etter standardsatser for sosialstønad. Familiene fikk i tillegg dekket husleie, 
og barna fikk delta i fritidsaktiviteter betalt av kommunen.  Tallene kan for så vidt være riktige. 
Tolkningen av tallene etterlater et misvisende inntrykk. Det er direkte usannsynlig at det finnes et 
særskilt fattigdomsproblem i Inderøy og rådmannen finner det derfor lite relevant og bruke mer 
utredningstid på dette. 
 

Uttalelser fra næringsdrivende i  media vedrørende sentrumsutviklingsprosjektet.  Rådmannen 

merker seg at en næringsdrivende i Straumen – i alle fall indirekte – kritiserer prosessen for å være 
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lukket.  Jeg oppfatter ikke dette uten videre å være kritikk mot kommunen.  Fra kommunens side er 

de prosesser som kommunen har ansvaret for blitt kjørt med maksimal åpenhet. Det er informert 

fortløpende. I en slik prosess vil det naturlig nok være forretningsmessige interesser involvert og hvor  

det er den enkelte næringsdrivende som bestemmer egen involvering og graden av informasjon 

utad. 

Kulturhuset/Inderøyhallen A/L –selskapsomdanning.  Fra 01.01.2013 har ikke A/L organiseringen 

lovforankring. Inderøyhallen A/L som drifter Kulturhuset, må derfor omorganiseres. Alternativet for 

et selvstendig selskap er i utgangspunktet en SA-løsning (samvirkelagsløsning) eller en A/S løsning.  

Rådmannen ser for seg at det forberedes en utredning for eierne og hvor alternativenes fordeler og 

ulemper beskrives. Det avholdes ordinær generalforsamling i selskapet i april og hvor prosedyren for 

planlegging og gjennomføring av selskapsomdanningen vil bli orientert om. 

Smøremåltid i barnehagene. Rådmannen ble i siste møte i formannskapet anmodet om å gi 
en kort redegjørelse for praksis vedrørende smøremåltid i barnehagene. Barnehagene i 1729 
Inderøy har ikke hatt tradisjon for å tilby at barnehagen tilrettelegger for innkjøp og 
servering av brødmåltid. Begrunnelsen har vært at det tar for mye av knappe 
personellressurser; innkjøp, lagring/oppbevaring og tilbereding. Barna får frukt, grønnsaker, 
melk og annen drikke, i tillegg til at det lages mat ved ulike anledninger. For dette betaler 
foreldrene 150 kroner i måneden. 
 
1723 Mosvik tilbød slikt måltid i barnehagen. Foreldrene betalte 250 kroner i kostpenger. 
Det ble vurdert å videreføre ulik praksis etter sammenslåingen. Personalet ved barnehagen i 
Mosvik ønsket ikke å videreføre ordningen. Det vil også være naturlig med en felles praksis i 
barnehagene.  Det er vedtatt felles sats for kostpenger i 1756 Inderøy - 150 kroner per 
måned. 
 
 
Driften av institusjonskjøkkenene og effektiviseringstiltak. En kort oppdatering. I 
budsjettet for 2012 er det lagt inn en reduksjon i netto budsjettramme for kjøkkendrift med 
500.000 kroner. I rådmannens budsjettdokument sies det at «det vil være behov for 
omstrukturering av dagens drift, men vil etter rådmannens vurdering ikke utfordre 
intensjonsavtalens hovedforutsetning, produksjon av varm mat ved begge institusjonene". 
 
Bemanningsreduksjonene er gjennomført. Så langt ser det ikke ut til at ny bemanningsplan 
har gitt urimelige arbeidsbelastninger for enkeltansatte eller redusert kvalitet på tilbudet. 
Varmmatsserveringen videreføres som før. 
 
Det er tilsatt faglig leder med ansvar for samordning av driften ved kjøkkenene. 
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Vedlegg 

Notat til Hovedutvalg natur 16.4.2012: 

Krav til kommunen i forhold til forskrift av 10. februar 2012 nr. 134 om 

forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften). 

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 

leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig 

forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen 

skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og 

ulemper på andre samfunnsinteresser. 

Jfr. Naturmangfoldloven §§1, 4-14 og Viltloven. 

Krav til kommunen: 

 Fastsette kommunale målsettinger og etablere interkom. samarbeid (§§ 3 og 4) 

Målene bør ha forankring i kommunalt plansystem og være konkrete og etterprøvbare.  Det 

bør også etterstrebes felles mål over kommunegrensene der det er hensiktsmessig å 

samarbeide. 

 

Måldiskusjonen ble igangsatt under et hjorteviltmøte på kulturhuset den 22. mars. 

Inviterte/til stede: Politikere fra Hovedutvalg for natur, grunneiere, jaktrettshavere og jegere.     

Ca. 45 personer møtte. 

 

 I møtet fremkom flere forslag til kommunale mål:  

- Reduksjon i viltpåkjørslene på veg og jernbane – rydding av skog 

- Tilpasse elgstammen til vinterbeitene i utmarka – unngå skader på produktiv skog 

- Redusere skader på dyrka mark – unngå skader på forlager (rundballer) 

- Bærekraftig bestand 

 

 Åpne for jakt på hjortevilt (§7) (jfr. §1) 

Kommunen kan åpne for jakt på Elg, hjort og rådyr.  

«Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et 

høstingsverdig overskudd» 

- Aktuelt å innføre jakt på hjort i gamle Inderøy kommune. 

 

 Fastsette minsteareal (§8) 

Kommunen fastsetter minsteareal for tildeling av 1 dyr. Kommunen fastsetter minsteareal 

for elg, hjort og rådyr i en lokal forskrift.  Minstearealet er det viktigste virkemidlet i 

regulering av bestandsstørrelsen. Minstearealet kan fravikes med inntil 50 % opp og ned (§9). 

Forslag om endring av minsteareal skal fremmes innen 1. mars, og fastsettes av kommunen 

innen 15. april. 

- Minsteareal i Inderøy kommune: Mosvik – 1500 da, Inderøy – 1000 da. 
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 Godkjenning av vald (§10-13)) 

Søknad om godkjenning av vald skal sendes kommunen innen 1. mai - kommunen 

godkjenner innen 15. juni. Det kreves at valdet har sammenhengende areal, form og 

avgrensning egnet for jakt. Tellende areal skal oppgis i søknaden. Valdet må minst tilsvare 

minstearealet. 

                                   

 Godkjenning av bestandsplanområder (§§14-16) 

Alle vald som inngår i et bestandsplanområde skal tilslutte seg et forpliktende samarbeid. 

Bestandsplanområdet må tilfredsstille arealkravet på minst 20 ganger minstearealet for elg 

og hjort. Søknad om godkjenning av bestandsplanområde sendes kommunen innen 1. mai – 

kommunen godkjenner innen 15. juni. 

Vi har i dag følgende bestandsplanområder i Inderøy kommune: 

- Mosvik  Tellende areal:  205.000 da 

- Røra  Tellende areal:       15.000 da + Koa 2532 da (25.000 da) 

- Sandvollan Tellende areal:       16.000 da      (27.200 da) 

- Inderøy  Tellende areal:    55.000 da   (86.750 da) 

Tallene i parentes er areal inkludert innmark, noe som kan godkjennes i et 

bestandsplanområde. Dette medfører at alle nåværende bestandsplanområder vil kunne bli 

godkjent også i forhold til kravene i den nye hjorteviltforskriften. 

 

 Gi fellingstillatelser (§18)  

Godkjente vald eller bestandsplanområder tildeles fellingstillatelse(-r) uten forutgående 

søknad – Kommunen skal utstede fellingstillatelser innen 15. juni. Kan utstedes som en 

samlet kvote for hele bestandsplanperioden (inntil 5 år). 

 

 Godkjenne bestandsplaner for elg og hjort (§19) 

Kommunen kan godkjenne en flerårig bestandsplan, maksimalt 5-årig bestandsplan for et 

vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et 

areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for 

bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 

Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent. 

 

 Godkjenne kvotefri jakt på rådyr (§23) (jfr. §§13-16) 

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller 

bestandsplanområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller 

minst 10000 da. 

 

 

Inderøy, 03.april 2012.   

 

BiBakk 
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Vedlegg  

Underveis rapportering vegplan - Hovedutvalg natur  

 

Høringsuttalelser – Hovedplan Veg (frist 15.02.2012) 

1. Berg gård 

Brev av 05.06.2011 og 01.02.2012. 

 Kjelvikvegen må defineres som hovedsamleveg(H) – gjennomkjøringsveg for beboere, 

hyttefolk, campinggjester, landbruksnæring og skolerute.  

 ÅDT satt for lavt- må økes fra 70 til 300 (40 ÅDT til Berg gård).  

 Vegens tilstand bør endres fra 3,3 til 2,5.   

 Samordning asfaltering av Kjelvikvegen med Fylkeskommunens asfaltering av Fv 231. Nytt 

kryss ved FV 229. 

 

 

2. Birger Inderberg, Svian 63 

Brev av 06.2012 

 Ønsker etablering av snuplass i enden av Svian. I dag benyttes avkjørsel til Svian 63 som 

snuplass, noe som medfører skader på skråning ved innkjørsel. 



 

7 
 

 

 

3. Willy Pettersen 

 

Brev av 07.02.2012 

 Beklager at kommunens regnskapssystem ikke klarer å skille ut driftskostnader og 

vedlikeholdskostnader, noe som vanskeliggjør oppfølging av prosesser i forhold til kostnader.  

 Kommunen mangler personellressurser til å foreta egenkontroll og kontroll av 

entreprenørene for å sikre at standarder blir oppfylt, kommunen har ikke tilstrekkelig 

ressurser, personell og utstyr til å administrere kontraktene innenfor drift og vedlikehold 

innen for de rammer som er. 

 For å unngå at vedlikeholdsetterslepet øker, ta igjen allerede etterslep og få asfaltert 

grusvegene er det behov for en årlig bevilgning på 12,4 mill. 

 Vekting av trafikkbelastning gir de mest trafikkert vegene for lite utslag. (jfr. Øvergata) 

 Anbefaler en prioritering basert på et bredere grunnlag enn ÅDT, f.eks administrative 

grenser, knutepunkt, andel tunge kjøretøy, næringstrafikk, arbeidspendling, fritidstrafikk, 

beredskap 

 Drift- og vedlikeholdsstandarene: Mange standardkrav ikke relevant for det kommunale 

vegnettet. Lista bør siles slik at det blir tilpasset kommunalt vegnett. Viktig for at det skal bli 

et arbeidsredskap.  

 Det bør utarbeides en plan for kontroll og ettersyn av vegnettet, samt system for håndtering 

av avvik.  

 

4. Nordøy Grendelag 

 

Brev mottatt 13.02.2012 

 Kjelvikvegen og Hastadvegen opp til Råstad må prioriteres asfaltert i 2012. Næringstrafikk, 

skoleveg, bør kategoriseres som Hovedsamleveg og ÅDT er satt for lavt. 

 

5. Den Gyldne Omveg 
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Brev datert 13.02.2012 

 Næringslivet må vektlegges noe som bidrar til for lav ÅDT for veiene:  

 Fv229xKjlevikvegenxBerg Gård 

 Fv755xSakshaugvegen til Sakshaug gamle kirke 

 Fv755xHelgesenbakken til x Lehnhaugvegen 

 

6. Vuddu Grendalag 

 

Brev mottatt 14.02.2012 

 Ønsker innsyn i planene for Sakshaugvegen når de foreligger 

 Hastadvegen er belastet med næringstrafikk (grustak) 

 Andsetvegen må vurderes på nytt mht til Bk 10 isteden for 8, og ÅDT. Det er en stor andel 

gjennomgangstrafikk. Beboere langs Vudduvegen sparere tid på å kjøre Andsetvegen og 

Sandvollan til Vist. Skianlegget på Gran har betydning for gjennomgangstrafikken. ÅDT bør økes 

betraktelig. Vegen vil fungere som omkjøringsveg ved evt. stenging av Rv 761 mellom Hol og Li 

Prestegård.  Vudduvegen oppgraderes og standardene på tilslutningvegen vil bli dårligere. 

 

7. Inderøy og Mosvik skogeierlag 

 

Brev mottatt 14.02.2012 

 

 Ønsker prioritet av kommunale veger med betydning for skogbruket. Treforedlingsindustrien 

trenger tilgang på lokalt tømmer. Kommunale veger er flaskehalser mht dette. Vegene som 

er viktige : Hastadvegen, Kjelvikvegen, Floåsvegen, Andsetvegen, Bergsbakken, Tverråvegen, 

Vinnavegen, Vinnajordet, Dalshaugvegen og Følstadvegen. 
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 Vegene som ønskes opprioritert har kategori adkomstveg. : Hastadvegen, Kjelvikvegen,  

Andsetvegen, Bergsbakken, Tverråvegen, Vinnavegen, Vinnajordet er gjennomgjøringsveger 

og bør defineres som Samleveg eller Hovedsamleveg. 

 ÅDT må ta hensyn til næringstrafikken. 

 

8. Hylla Velforening 

 

Brev mottatt 15.02.2012 

Ber om tilskudd til drift av gatelys. Kostandene til velforeningen i dag er på 350-500 kr/pkt. 

Velforeningen drifter 90 lyspunkt. Påpeker ulik praksis i kommunen på dette området. 

 

 

9. Fjordgløtt velforening 

Brev mottatt 16.02.1012, datert 14.02.2012 

 

Ønsker kommunal overtagelse av veier i boligfeltet. Gjelder Øvernesset (110 m), 

Fjordgløtt(245m) og Langaunet (75m) 

Dette er boligfelt utbygd delvis i kommunal regi. Jfr likhetsprinsipp bør vegen i disse områdene 

være kommunale. 

 
Langaunet (3 boliger) 
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Øvernesset (5 boliger) 

 

 

Fjordgløtt (9 boliger) 
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Vedlegg 
 
Notat.  
 
Entreprenørskap i skolen. Status. 
 
 
 
Det er tatt et prisverdig initiativ fra Kommunalt foreldreutvalg og hvor entrepenørskap settes på 
dagsorden. Det kan være aktuelt å fremme en sak omkring entrepenørskap senere. Med bakgrunn i 
det meldte initiativet fra KFU ønsker rådmannen å redegjøre i en tidlig fase for status og vurderinger.  
 
Vi skal bygge en ny kommune og det innebærer en foranledning til å evaluere praksis på mange 
områder.  
 
1729 Inderøy kommune satte tidlig på dagsorden hvordan grunnskolen kunne møte sterke føringer 
fra 6 departement om entreprenørskap i skolen, og rådmannens vurdering er at dette er fulgt godt 
opp og fortsatt er et sentralt element i skolenes innhold.  
 
Det er korrekt at Inderøy komme per dato ikke er registrert medlem i organisasjonene Ungt 
Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap er en medlemsorganisasjon som skal støtte opp under 
kommuners og fylkeskommuners arbeid med entreprenørskap i skolen. Driftskostnadene dekkes av 
medlemsbedriftene. 
 
1729 Inderøy kommune meldte seg tidlig inn i Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag for å få 
drahjelp i arbeidet, og har hatt jevnlig og god kontakt og dialog med de ansatte om opplegg, tilbud og 
profil.  Inderøy kommune har ikke aktivt meldt seg inn i Ungt Entreprenørskap Trøndelag etter at 
fylkene slo seg sammen. Ut fra en kost-/nyttevurdering har en valgt å la et framtidig medlemskap 
ligge noe på vent. 
 
Over tid har en sett at Ungt Entreprenørskap i for stor grad har blitt synonymt med elevbedrifter. 
Rektorene har ved flere anledninger drøftet vår posisjon, og det er stor grad av samstemmighet om 
at for barnetrinnet er elevbedrifter ikke svaret på arbeidet med entreprenørskap.  Ungt 
Entreprenørskap har, slik vi oppfatter det, kommet til samme erkjennelse, og prøvd å utvikle andre 
tilbud for barnetrinnet. 
 
Vi er i framtiden avhengige av at noen forfølger sine ideer og utnytter sine kreative evner, for å skape 
framtidige arbeidsplasser. Det vil likevel være en avveining om når i barns/unges liv man introduseres 
for forretningslivets mekanismer. Det er neppe noen som synes det er uproblematisk å framelske 
«kremmerånden» i 10-12 årsalderen. 
 
Det beste bidraget barnetrinnet kan gi elevene, er å legge en nødvendig plattform for framtidige valg, 
ikke minst etisk refleksjon. Her vil temaer som økologi, kunnskap om handel/marked, sammenheng 
mellom inntekt og forbruk, globale perspektiv, ansvarlighet m.m. Skolens viktigste oppgave (generell 
del av læreplanen) er formidle til barn og unge at de er i stadig utvikling, og gi dem tro på egen evner 
og muligheter. Å lykkes her er etter rådmannens vurdering det viktigste bidrag barnetrinnet kan gi. 
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Enkeltkommuner har valgt å innføre elevbedrift som obligatorisk aktivitet for alle elevene på 
ungdomstrinnet. Det har ikke vært policyen ved Inderøy ungdomsskole. Ungdomsskolens posisjon i 
dag er en betydelig breiere tilnærming. 
 
I søknaden til departementet om 3-årig prosjekt bes det om at skolen får være med på å utvikle 
innholdet i et nytt arbeidslivsfag. Når departementet inviterer til å delta i utviklingsprosjekter for å 
utvikle innholdselementene i faget, viser det at sentrale myndigheter er på leiting etter noe mer 
konsistens i arbeidet med å utvikle elevenes ferdigheter og kunnskaper til beste for vår felles framtid. 
 
I tillegg blir etablering av elevbedrift ett av flere valg når valgfag innføres for 8. trinn fra høsten, med 
innfasing over 3 år. I søknaden til departementet bes det om at valgfaget innføres for samtlige trinn 
på Inderøy ungdomsskole allerede fra høsten.  
 
Faget Utdanningsvalg videreføres. Målsettingen med faget er i løpet av ungdomstrinnet å gi elevene 
et bedre grunnlag for sine framtidige valg.  
 
Elever fra ungdomsskolen har årlig deltatt på egen gründercamp i regi av Ungt Entreprenørskap. 
 
Totalt sett vil ungdomsskolen framstå som en skole som reflektert og systematisk tilrettelegger for 
framtiden. Medlemskap i Ungt Entreprenørskap vil være et mulig supplement til dette. 
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Vedlegg: 

Til Tema – hovedutvalg folk 

Kvalitet i oppvekstsektoren i Inderøy kommune – planprosesser. 

Kvalitetsplan for oppvekstsektoren i Inderøy kommune sees i sammenheng med utviklingsprosjektet Inderøy 

2020 som har som hovedmål at vi skal ha en befolkningsvekst på nivå med andre kommuner og at vi skal øke 

antall bedriftsetableringer. 

Inderøy kommune har en attraktiv beliggenhet midt i Innherred, vi skal gjøre det attraktivt for barnefamilier å 

bosette seg i Inderøy kommune. Dette skal vi gjøre gjennom å legge forholdene til rette for en god oppvekst. 

Inderøy skal være en kommune det er godt å vokse opp i og godt å bli gammel i. 

Ambisjonene er og skal være at barn/unge i Inderøy kommune har det trygt, trives og lærer i barnehagen, på 

skolen og i sitt nærmiljø.  

Utviklingen og vedlikehold av gode oppvekstsvilkår krever god samhandling mellom de tverrfaglige instanser 

som skal bidra til et godt oppvekstmiljø. 

Vi er i startfasen på en prosess som skal munne ut i en kvalitetsplan for barnehage og skole, samt en 

kvalitetsplan for tverrfaglig samhandling til beste for barn og unge. 

Det er viktig at vi i prosessen er tydelig på de ulike instansenes ansvar i forhold til å bidra til en god oppvekst. 

I rektorkollegiet, i styrergruppen og i det tverrfaglige nettverk vi har etablert lokalt  gjennom deltakelse i KS 

effektiviseringsnettverk; «Bedre samhandling for utsatte barn og unge», har vi drøftet begrepet kvalitet. 

Hva er kvalitet? 

Kvalitet er å tilgodese behovene og innfri forventningene til: 

 Brukerne, det vil si først og fremst barna/elevene, men også de foresatte og samfunnet 

 Profesjonene,  

 Oppdragsgiverne, som i denne sammenheng er de statlige myndighetene og skoleeierne, 

(kommunestyret.) 

Kvalitet= Resultat 
  Forventning 
 
Dialogmøter, en arbeidsform? 

En reell og faktabasert dialog mellom fagpersoner er en forutsetning for å få en god oppvekst og en god 

opplæring, men forutsetter i tillegg involvering av flere aktører. Viktige deltakere i dialog om retning og 

ambisjoner for oppvekstmiljøet og kvalitet i skole og barnehage, er politisk nivå. Det er viktig å få avklart 

formatet og organiseringen av politisk medvirkning og styring. Dialogformen er tidkrevende. 

Status på arbeid med kvalitet i barnehagen 

Inderøy kommune, og barnehagesektoren i Inderøy, har ambisjoner om å være et kvalitetsmessig godt og 

tjenlig tilbud. Gode barnehager er en innvestering i framtida og gir et stort utbytte for både den enkelte og 

samfunnet. 



 

14 
 

Regjeringen har satt ned et utvalg som har vurdert barnehagesektoren i Norge. Utvalget har nå ferdigstilt sitt 

arbeid. 

Innstillingen fra utvalget blir tema på samling  22. og 23. mai 2012 for styrerne i de private og kommunale 

barnehagene i Inderøy. Enhetslederne på sammenslåtte enheter skole/barnehage deltar. Rådmann i Lierne 

kommune, Karl Audun Fagerli, har vært medlem i utvalget, og vil på samlingen formidle hvilke anbefalinger 

utvalget har kommet med. 

Hovedfokuset på samlingen er kvalitetsutvikling i barnehagen. Knut Arne Hovdal fra Høgskolen i Nord-

Trøndelag  vil bidra i prosessen. Temaet kvalitet i barnehagen skal på samlingen ha et særlig fokus på 

barnehagens bidrag til at skolestart og skolegang blir minst mulig negativt utfordrende for elevene, uten at en 

går på akkord med barnehagenes særlige kvaliteter. Mangfold i tilbudet i Inderøy er en kvalitet i seg selv.  

De siste årene har det vært en storstilt utbygging av barnehageplasser, det er innført en lovfestet rett til plass, 

og barnehagesektoren er rammefinansiert. 

- Kommunen har fått økt ansvar 

- Regjeringen har som mål at barnehagesektoren styres på en god måte 

I Stortingsmelding nr. 41 «Kvalitet i barnehagen» har regjeringa gjort rede for sine ambisjoner for å sikre et 

barnehagetilbud av høg kvalitet i alle barnehager. 

Målet for Inderøy kommune skal være et tilgjengelig barnehagetilbud av høy kvalitet, og som gjennom tidlig 

innsats, medvirker til sosial utjamning og livslang læring. Dette er i tråd med de nasjonale føringer. Tidlig 

innsats innebærer både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problem blir avdekt og tiltak satt inn 

tidlig i utdanningsløpet. 

Vi skal sikre at Barnehagene i Inderøy er i utvikling og bevegelse og dette må vi sammen kjøre prosesser på. 

Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy skal være ferdig vår 2013. 

 

Status på arbeid med kvalitet i skolen 

Bedre læring i lag! 

Grunnskolen i Inderøy skal ha kvalitet i praksis. 

Læringsmiljøet i skolen skal fremme elevens optimale potensial for læring.  

Rektorene har konkludert med at vi har en ambisjon om å ha en kvalitetsplan klar i løpet av våren 2013. 

Det er viktig å kjøre en prosess på planarbeidet, som ivaretar en systematisk ansvarsdialog med deltakelse fra 

administrativt skole- og kommunenivå og politisk nivå. 

Oppgaven med å koordinere dette arbeidet legges til rådgiver Oppvekst. Det vil i planprosessen legges vekt på 

informasjon, involvering og medvirkning fra ulike interessenter.  

Kvalitetsplanen skal blant annet omhandle 

 Læringsresultater, status og ambisjoner 

 Ressursutnyttelse 

 Lederrollen 

 Lærerrollen, klasseledelse 
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 Vurdering for læring 

 Skolebygg/fysisk miljø 

 Foreldremedvirkning/foreldreinnflytelse 

 Kvalitet i skolefritidsordningen 

 Voksenopplæring 

 Samhandling med Kulturskolen 

Det er i dag mye godt arbeid som gjøres i skolene på Inderøy. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom 

resultater på nasjonale prøver, hvor vi både i norsk og matematikk scorer over landsgjennomsnittet. 

Allikevel er det slik at vi kan stadig bli bedre, og med visjonen – best i lag, er det naturlig i skolesammenheng at 

vi kan tenke – best på læring i lag! I dette ligger det at vi skal søke ny kunnskap i felleskap, og at vi skal bli gode 

på å dele med hverandre. 

Vi er godt i gang med denne arbeidsformen på prosjekter vi allerede er inne i. 

Her kan nevnes; 

- Klasseledelse, alle skoler 

- Vurdering for læring, Inderøy ungdomsskole, Røra skole og Mosvik skole 

- Leseopplæring, Sakshaug skole, Sandvollan skole og Mosvik skole 

- Regning som ferdighet i alle fag, Utøy skole 

- Engelskundervisning, Røra skole 

- Friluftsliv, Lyngstad skole 

I likhet med arbeidet med kvalitetsplan for barnehage, vil vi søke kunnskap på nasjonale føringer og bistand i 

prosessen med arbeidet. 

 

Deltakelse i KS effektiviseringsnettverk; «Bedre samhandling for utsatte barn og unge» 

Inderøy kommune har valgt å delta i dette kommunenettverk i regi av Kommunenes Sentralforbund. 

Prosjektet sammen for barn og unge har som mål å gi støtte til kommunene i arbeidet med å utvikle gode 

tverrfaglige samarbeidsmodeller og metoder for å ivareta utsatte barn og unge. 

Gjennom tilsyn fra Fylkesmannen har Inderøy kommune fått avdekket at vi har et potensial på å bli bedre på 

samhandling internt i forhold til utsatte barn og unge. 

Dette har vi en unik sjanse til å gjøre noe med gjennom deltakelse i dette kommunenettverket. Her får 

deltakerne kunnskapspåfyll og får ta del i erfaringsutveksling med andre kommuner som har fokus på den 

samme utfordringen. 

Inderøy kommune er bredt representert i kommunenettverket, det er til sammen 13 deltakere fra vår 

kommune, og det er god representasjon både fra oppvekst, helse og velferd. 

Hovedmålsettingen for Inderøy kommune er å bli bedre på kommunikasjon internt, slik at vi til enhver tid kan 

gi barnet et optimalt tilbud. 

Dette handler i hovedsak om hvordan vi snakker med hverandre og om hverandre, og kommunikasjon i møte 

med brukeren. 
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Gode møteplasser er viktig. Sentralt i dette arbeider står fokuset på gode og riktige møteplasser som kan bidra 

til å hjelpe barn og unge til selvstendige liv. Møteplasser kan være; 

 Det gode møte mellom hjelpere og barnet og dets familie 

 Tverrfaglig samspill rundt barn som har det vanskelig 

 Nettverksmøter mellom ansatte og barnets nettverk 

 Treffpunkter der ansatte ber om råd, tips og veiledning når de er bekymret for barn 

 Avklaringsarenaer som sikrer ansvarsfordeling og helhetlig arbeid 

 Samlinger for felles kompetanseutvikling dialogmøter mellom tjenester for å utveksle erfaringer og 

informasjon. 

I nettverksprosessen vil KS legge opp til at vi skal ha fokus på kvalitet, samhandling i praksis, ressursbruk og 

økonomi og at dette skal munne ut i resultatkvalitet. Det vil si at tjenesteytingen skal bli mere effektiv og 

bedre. Vi skal gjennom nettverksarbeidet analysere og vurdere våre samhandlingsløsninger opp mot våre 

målsettinger. Det betyr at vi må vurdere om vi bruker ressursene hensiktsmessig. Vi skal samhandle på en slik 

måte at det faktisk fører til økt kvalitet på tjenestene. Med sikte på forbedring av kommunens tjenestetilbud og 

styringssystem skal representanter for Inderøy kommune arbeide med utfordringer og målsettinger for egen 

kommune. Målsettingen er å styrke helhetlige tjenester gjennom arbeid med ressurser, arbeidsmetoder, 

samhandlingsformer og organisatoriske tiltak. 

Inderøy kommune ønsker at alle ansatte skal ha et helhetlig perspektiv på oppvekstarbeidet der vi i fellesskap 

skaper mulighetene og løsningene. I dette ligger det også en klar forventning om at vi gjør det vi sier vi skal 

gjøre. Våre ord skal konkretiseres i aktiv samhandling. 

Bakteppet for alle møteplasser er å gi hjelp til selvstendige liv. Hjelp til å klare seg selv. Barnet og familiene 

sitter selv med nøklene til selvstendighet og skal være med på prosessene. Vi skal hjelpe dem til å ta sine 

ressurser i bruk og støtte dem så lenge det er nødvendig. 

Deltakelse i nettverket vil identifisere på et god faglig grunnlag forbedringspunkter på samhandlingsområdet, 

og gi grunnlag for å designe  utviklingsarbeid/prosjekt som skal munne ut i egen kvalitetsplan for 

oppvekstsektoren. 
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Vedlegg  

Arbeidsgiverpolitikk – og strategier 2012 – 2015 

Inderøy kommune 1756 

Dokumentet 

Dokumentet er sammensatt av en politisk del (arbeidsgiverpolitikken) og en 

strategisk del (arbeidsgiverstrategien). Den politiske delen er langsiktig 

(valgperioden) og kommer til uttrykk gjennom visjon, verdier og strategier.  

Arbeidsgiverstrategien (handlingsplanen)betyr å iverksette de arbeidsgiverpolitiske 

beslutninger som folkevalgte har bestemt og det er rådmann og administrasjonens 

ansvar å gjøre dette. 

 

Vår ide 

Vår ide med dette dokumentet er å presentere Inderøy kommunes 

arbeidsgiverpolitikk og for å vise det som er viktig for å møte fremtidens 

utfordringer. Etter at Mosvik - og Inderøy kommune ble Inderøy kommune fra 1. 

januar 2012, handler det meste om å gi de beste tjenestene til våre innbyggere.   

Dokumentet bygger på ideen om attraktive Inderøy, beholde og rekruttere kvalifisert 

arbeidskraft og være innovativ. 

 

Målsetting 

En effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen, er 

utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i 

arbeidsgiverpolitikken. 

Visjonen 

 

 

 

 
Attraktive Inderøy  
  – kompetanse og utvikling 
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Visjonen er et uttrykk for fremtiden av Inderøy kommune som organisasjon og gir et 

bilde av retning og det som er viktig å rette seg etter. For å oppfylle dette 

fremtidsbildet må kommunen legge strategier til grunn som har til hensikt å 

rekruttere kvalifisert arbeidskraft. 

Kommunesektoren konkurrerer med andre deler i arbeidslivet om kvalifisert 

arbeidskraft. Derfor gir visjonen et uttrykk for at kompetanse og utvikling er vektlagt 

for å gjøre Inderøy kommune attraktiv for å rekruttere arbeidskraft. 

 

Verdiene 

Verdier står for det som er grunnleggende verdifullt for oss og er et viktig uttrykk for 

samhandling mellom mennesker i en organisasjon. Verdiene som er valgt er: 

Åpenhet 

Åpenhet gir et uttrykk for en organisasjon som er åpen for andres meninger 

og måter å tenke på, samt være imøtekommende og by på seg selv. Det 

handler også om å gi rom for læring, ærlig kommunikasjon og aktivt søke nye 

impulser. 

Raushet 

Raushet handler om å gi av seg selv, respektere andre og la omgivelsene føle 

seg verdifull. Folk er ulike og raushet handler også om å ha høy toleranse for 

ulikheter.  

Respekt  

Respekt sier noe om våre holdninger til andre mennesker som betyr å være 

åpen for andres syn, akseptere ulikheter og det enkelte individ for det som 

han eller hun står for. Respekt handler også om å anerkjenne andre som 

likeverdige gjennom å se og høre andre som kolleger og medmennesker. 

Strategiene 

Frem til valget i 2015 skal åtte områder utredes, besluttes og iverksettes for å 

videreutvikle arbeidsgiverpolitikken i Inderøy kommune. Det er et viktig prinsipp 

som er lagt til grunn for de strategiene som er valgt, nemlig konkurransen om 

arbeidskraft og strategier for rekruttering.  
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Følgende område er valgt for perioden 2012 – 2015 – rådmannens forslag pr. april 12: 

 Utvikling av identitet og omdømme 

 Strategisk kompetanseutvikling 

 Etikk og etisk refleksjon 

 Kvalitetsutvikling 

 Lederutvikling 

 Flere på heltid – og færre på deltid 

 Nærvær og sykefravær 

 Seniorpolitikk 

 I tillegg vil vi søke om å være med på prosjektet ”Saman om ein betre kommune”. 

Se arbeidsdokumentet nedenfor som skal legges til grunn i en kreativ 

prosess, for å konkretisere strategier, tiltak, fremdrift og ansvar  

Arbeidsdokument 

Område Dette vil vi… Dette gjør vi ved… Fremdrift Ansvar 
 

 
Utvikling av identitet – 
og omdømme 

(eksempel på utforming) 

.. gjøre kjent, at 
Inderøy kommune er 
en modellkommune i 
sammenslåing av 
kommuner 

(eksempel på utforming) 

 
..å motivere og lære 
alle i kommunen hva 
som er de gode 
historiene 
 
..å være på tilbuds-
siden i å fortelle andre 
om sammenslåingen 
 
- Media 
- Konferanser 
- Innbyggerne 
- Omgivelsene 
- De gode 

historiene 
- hjemmesiden 
 

  
 

     

     

 

 

 

 



 

20 
 

Arbeidsdokument  eksempel på utforming……. 

Område Dette vil vi… Dette gjør vi ved… Fremdrift Ansvar 
 

 
Strategisk 
kompetansestyring 

    
 

     

     

     

     

     

     

 

Arbeidsdokument  eksempel på utforming……. 

 

Område Dette vil vi… Dette gjør vi ved… Fremdrift Ansvar 
 

 
Etikk og etisk 
refleksjon 

    
 

     

     

     

     

     

     

 

 

Arbeidsdokument – osv. for de 8 ulike fokus områdene.  

 

 


