
Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg.

Dato: 22.05.2012

Tidspunkt: 09:00

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

Etter møtets slutt blir det besøk ved Maurtuva Vekstgård, Utøy.

Ragnar Nossum Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Arkivsak. Nr.:
2012/231-2

Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 12/12 16.05.2012

Rådet for funksjonshemmede 11/12 16.05.2012

Hovedutvalg Folk 25/12 22.05.2012

Formannskapet 50/12 23.05.2012

Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste til Røra, 

Forvaltning av TT-ordningen og servicetransport Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt i 
saksframlegget.
Vedlegg
1 Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste til Røra

Bakgrunn

Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som beslutter - og finansierer – ordningene for 
kollektivtransport i fylket. Herunder kommer skoleskyss og de nyere ordningene tilhørende 
samlebegrepet bestillingstransport – samt tilrettelagt transport (TT) for funksjonshemmede.

Fylkeskommunen mener at det er et noenlunde tilfredsstillende busstilbud nordover mot Steinkjer. 
Problemet sett fra Inderøy har vært et neste fraværende tilbud mot Røra/sørover fra Straumen og 
grendene inkludert Mosvik sentrum.

Spørsmålet om bestillingstransport for Inderøy kommune har vært diskutert over flere år. 
Forutsetningen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har hele veien vært som følger:

1. Servicetransport og tilrettelagt transport (TT) må samordnes. Antall TT-kort skal betydelig ned.



2. Servicetransport må på plass først - og fungere
3. Tilbringertjeneste blir ikke aktuelt før 1 og 2 er på plass.

Dette ble sist gjentatt i brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 21.10.2011.

Det har den siste tida vært bevegelse i saken, og i møte mellom fylkesråd for samferdsel, Tor Jensen, og 
ordfører Ida Stuberg den 26.4.2012, ble følgende løsning presentert fra fylkesråden:

 Tilbringertjeneste: 6 ganger pr dag hverdager og 4 ganger pr dag lørdag og søndag til Røra

 Servicetransport 2 dager pr uke i hele kommunen

 TT: Skal ned, men dette er ikke lenger en forutsetning for å få i gang Tilbringertjeneste

Praktisk organisering av bestillingstransport:

Bestillingstelefon 07417 - senest 3 timer før reise.

07417 er åpen:

Mandag - torsdag : kl 0700-1600

Fredag : 0700-2400

Lørdag : 1900-2400

Søndag :1600-1800 

Vurdering

Tilbringertjeneste Røra – prioritering av tidspunkt:
Med antall tidspunkt begrenset til 6 ganger daglig (4 i helgene) for tilbringertransport til Røra, sier det 
seg selv at det må prioriteres. Det er ulike hensyn som skal ivaretas:

1. Mulighet for arbeidsreiser (pendling fra/til Inderøy, møtereiser, korrespondanse Værnes)
2. Skoleelever som bor på hybel i Inderøy
3. Behovet for fritidsreiser mot Verdal, Levanger, Værnes, Trondheim

På hverdager ligger avgang sørover og avgang nordover så vidt tett i tid det meste av dagen (sørgående 
16 minutter på hel time, nordgående på hel time), slik at det er mulig å treffe reise både sørover og 
nordover med en bestillingsrute.

På helgedagene er avstanden i tid betydelig mellom sørgående og nordgående. 
Kombinasjonsmulighetene vanskeliggjøres derfor.

Rådmannen har laget et forslag for prioritering av tidspunkt for tilbringertransport i forhold til de 
ovennevnte hensyn og det antallet reiser som Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt åpning for. 
Forslaget forefinnes i vedlagte oppsett, der 1 er førsteprioritet osv.

Tilrettelagt transportordning ( TT–kort) – servicetransport.
Inderøy kommune ble med Nord-Trøndelag fylkeskommune sin ordning i 2011 og har siden arbeidet 
med å samordne TT – kort med servicetransport. Servicetransport til/fra grendesentrene inn til 
Straumen to dager pr uke startet opp i mars 2011. Samordning av TT–kort og servicetransport medførte 
endringer for enkelte av brukerne av TT–kort, ved at de må benytte seg av servicetransport. 

I Inderøy var det ventelister for å få TT–kort. Totalt var det 20 brukere på venteliste i mars 2011.



Samordning mellom TT – kort og servicetransport medførte at man reduserte antall TT–brukere med 
27. De på venteliste som etter Nord-Trøndelag fylkeskommune sine kriterier kommer i under ordningen 
fikk innvilget TT–kort. Det har siden mars 2011 ikke vært venteliste for å få TT – kort. Ved utgangen av 
april 2011 er det 7 ledige TT–kort.

For Mosvik er det ikke etablert noen servicetransport, og denne må på plass før man går videre med ny 
vurdering av dagens TT–kort brukere i Mosvik. Antall TT–kort brukere i Mosvik er 13, dvs ingen ledige 
TT–kort.

Etter møte mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune den 26.4 12, er det fremdeles 
en forventning om at samordning av TT–kort og servicetransport skal bidra til at brukerbildet dreier mer 
over på servicetransport. Dette innebærer at det ved tildeling av TT–kort foretas en skjønnsmessig 
vurdering basert på Nord-Trøndelag fylkeskommune sine tildelingskriterier. 

Servicetransport:
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Inderøy utarbeidet følgende forslag for 
servicetransport som favner 1756 Inderøy:

Det etableres et tilbud med servicetransport som dekker hele kommunen 2 dager i uken. 
Tilbudet er åpent for alle, og er i tillegg en dør- til dør transport.

Inderøy deles i 5 ruteområder/Soner:
Kjerknesvågen/Sandvollan
Tirsdag og fredag – ankomst Straumen kl 0930 og retur kl 1330.

Sakshaug/Utøy
Tirsdag og fredag – ankomst Straumen kl 0930 og retur kl 1330.

Røra
Tirsdag og fredag – ankomst Straumen kl 0930 og retur kl 1330.

Sentrum 
Tirsdag og fredag – ankomst Straumen kl 0930 og retur kl 1130 og 1330.

Mosvik
Tirsdag og fredag – ankomst Straumen kl 1000 og retur kl 1230.

Fredag - handledag Mosvik inn til sentrum Mosvik kl 1000 retur kl 1100.

Følgende kriterier er lagt til grunn for servicetransport:
- Tidspunkt som er angitt er tidspunkt transporten skal være i sentrum. Avhengig av hvor mange som 

skal være med så kan tidspunktet varierer.

- Reisende kan også stå av i samme sone som påstigning eller i sentrumssonen. Det er ikke anledning til 

å reise for eksempel mellom grendesonene.

Konklusjon:
Det er ikke foretatt noen vurderinger av TT–kortbrukere i Mosvik – dette arbeidet bør starte så snart 
som mulig, slik at tildeling av tjenester baserer seg på samme tildelingskriterier. I denne sammenheng 



er det viktig at det gis informasjon om den nye ordningen og hvilke muligheter det ligger i 
servicetransportordningen.

Selv om TT–kort tildeles etter fylkeskommunale kriterier, er det muligheter for at den enkelte 
kommune kan utarbeide lokale tildelingskriterier innenfor rammene til NTFK. 
For å avklare forventninger mellom brukere av tjenesten og tilbydere kan det være hensiktsmessig at 
det utarbeides en kommunal serviceerklæring for ordningen TT–kort. 

Forslag for servicetransporttilbudet for 1756 Inderøy er basert på evaluering av ordningen fra mars 
2011 og ut fra de turer med TT–kort som er gjort i Mosvik. Erfaring fra servicetransport så langt er at 
det i hovedsak benyttes av eldre. Servicetransport bør derfor fortrinnsvis ligge på dagtid. I 
utarbeidelsen av rutetidene er det hensynstatt at brukergruppen i hovedsak er eldre og uføre. 
Rutetidene er lagt til dager hvor det foregår aktiviteter ved ulike aktivitetstilbud i kommunal regi og 
andre private/kommunale servicetilbud. 

Mosvik får en servicetransport til/fra grendene til Mosvik sentrum på fredager. Denne går kun inn til 
sentrum Mosvik. I tillegg blir det etablert servicetransport tirsdag og fredag, som går inn til Straumen.
Dette jamfør den ordningen som allerede er innført i gamle Inderøy kommune.

Rådmannen innstiller på at Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkt som er beskrevet 
framlagt i saken. Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som 
framlagt og drøftet i saksframlegget.

Saken vil bli forelagt Ungdomsråd, Eldres råd og Rådet for funksjonshemmede før behandlingen i 
hovedutvalg/formannskap.



Tilbringertjeneste - prioriterte tidspunkt til Røra

Forklaring:
Tidspunkt til Røra er det tidspunktet tilbringertjeneste ankommer Røra.

Fylkeskommunen har sagt 6 ganger pr dag hverdager og 4 ganger pr dag lørdag og søndag.

Det er forsøksvis satt opp en prioritering nedenfor i forhold til dette.

Mandag - Fredag: Avgang Sørover Avgang Nordover Tidspunkt til Røra Prioritet Begrunnelse

06:19 06:10 5 Arbeidsreiser. Til Røra 06:10

06:44 07:00 06:35 1 Arbeidsreiser. Til Røra 06:35 -> retur 07:05

07:44 08:00 07:35 3 Arbeidsreiser. Til Røra 07:35 -> retur 08:05

08:44 09:00 08:35

09:44 10:00 09:35

10:44 11:00 10:35

11:44 12:00 11:35

12:44 13:00 12:35

13:44 14:00 13:35

14:44 15:00 14:35

15:44 16:00 15:35 2 Arbeidsreiser/fritidsreiser. Til Røra 15:35 -> retur 16:05

16:44 17:00 16:35 4 Arbeidsreiser/fritidsreiser. Til Røra 16:35 -> retur 17:05

17:25 17:15

17:44 18:00 17:35 6 Arbeidsreiser/fritidsreiser. Til Røra 17:35 -> retur 18:05

18:44 19:00 18:35

19:41 19:57 19:35

20:44 21:00 20:35

21:48 21:40

22:57 22:50



Lørdag: Avgang Sørover Avgang Nordover Tidspunkt til Røra Prioritet

07:44 07:35

09:44 09:35 1 Fritidsreiser: Til Røra 09:35

11:00 10:50

11:44 11:35 3 Fritidsreiser: Til Røra 11:35

13:00 12:50

13:44 13:35

15:00 14:50

15:44 15:35

17:00 16:50 2 Fritidsreiser: Til Røra 16:50

17:44 17:35

19:00 18:50 4 Fritidsreiser: Til Røra 18:50

19:41 19:30

21:00 20:50

21:48 21:40

22:57 22:50

Søndag: Avgang Sørover Avgang Nordover Tidspunkt til Røra Prioritet

07:44 07:35

09:44 09:35

11:00 10:50

11:44 11:35 4 Fritidsreiser: Til Røra 11:35

13:00 12:50

13:44 13:35

15:00 14:50

15:44 15:35

17:00 16:50

17:44 17:35

19:41 19:00 18:50 2 Skoleelever/fritidsreiser. Til Røra 18:50 -> retur 19:45

21:00 20:50 1 Skoleelever/fritidsreiser. Til Røra 20:50

21:48 21:40

22:57 22:50 3 Skoleelever/fritidsreiser: Til Røra 22:50



  

     



Arkivsak. Nr.:

2012/424-12

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 26/12 22.05.2012

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller 28. og 29. april 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 28. og 29. april 2012 tas til etterretning.

Vedlegg
1 Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9.
Nordfjeldske Kontroll, som for tiden har kontrollen med ovennevnte i vår kommune, utførte den
28. og 29. april 2012 slike kontroller.

Av rapportene går det fram at det ikke er avdekka noen brudd på alkohollovgivningen, men det er gjort
merknad om at styrer eller stedfortreder ved noen salgs- og skjenkesteder ikke har vært til stede. Men i
merknader til alkohollovens § 1-7c heter det bl.a. at disse likevel har ansvaret for at utøvelsen av
bevillingen er forsvarlig også når de ikke er til stede.

Det er heller ikke avdekka brudd på tobakkskadeloven.  I § 5, Forbud mot synlig oppstilling av 
tobakksvarer og røykeutstyr, heter det:
Synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på utsalgssteder er forbudt.  Tilsvarende gjelder for 
imitasjoner av slike varer og for automatkort som gir kunden adgang til å hente ut tobakksvarer eller 
røykeutstyr fra automat.

Vurdering

Bevillingshaverne vil ellers bli tilskrevet etter vanlig prosedyre.



Konklusjon
Rapport fra salgs- og skjenkekontroller utført 28. og 29. april 2012 tas til etterretning.



111111110#11111111
Til
Inderøy kommune
Kundetorget
7670 Inderøy

Bogøyvær, den 1. mai 2012

Rapportvedrutførtesalgs,skjenkeog røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll har utført salgs, skjenke og røykekontroller i Inderøy kommune i
perioden 28-29. april 2012. Kontroll utført i forbindelse med årets Soddjass festival.
Alvorlige brudd så som salg/skjenking til mindreårige, eller salg/skjenking til overstadig
berusede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs og skjenketidene er overholdt.

På alle butikker var tobakk og det som ligner på tobakksvarer usynliggjort for kunder.

Ved Bunnpris er ansvarshavende ved kontrollen usikker på hvem som er stedfortreder.

Elgkroa, styrer opplyser at de nå jobber med å få IK-systemet på plass. Generell åpningstid til
kl. 23.00 og fokus på mat.

Jægtvolden Fjordhotell, mange gjester med alkoholfritt bryllup. Andre grupper var til stede i
andre lokaler. Ingen negative merknader er gjort jmfr alkoholloven og dens bestemmelser.

Rødbrygga hadde fullt hus med konsert i forbindelse med årets Soddjass festival. Ryddig
gjennomføring med 4 ansatte og 1 vakt på jobb i kveld.

Øynaparken har nå generell åpningstid til kl. 21.00. Kontrollør var til stede ved 22.40.

Skjenkesteder tilknyttet den "Gylne Omvei" hadde ikke arrangement i kveld.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel ka& kontra pub/diskotek. Vi viser for øvrig
til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer. Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell
kontrollør vedr selve kontrollen.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontro!J., Kontrollør IDNR: 220805

- Thor k,laf My

NordfjeklskeKontroll,7282Bogøyvær.Telefon:72 44 87 87. Mobil:47 62 82 60
E-post:nordreldske.kontroll online.no

tholm hr online.no



Arkivsak. Nr.:
2012/424-13

Saksbehandler:
Åse Granlund Solem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 27/12 22.05.2012

Rapport fra salgsbevillingskontroll - Mosvik 

Rådmannens forslag til vedtak
Rapport fra salgsbevillingskontroll for Mosvik tas til etterretning.

Vedlegg

1 Salgsbevillingskontroll

Bakgrunn
Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9.
Det er Nokas Security som utfører salgs- og skjenkebevillingskontroller i området til gamle Mosvik 
kommune. Det ble den 23.02.2012 hos Coop Marked i Mosvik gjennomført en kontroll ved kjøp av 
alkoholholdig drikk av kontrollør som var 18 år, men som ikke kunne vise legitimasjon. Butikkens rutiner 
i slike situasjoner ble kontrollert, og av rapporten går det fram at det ikke ble avdekket brudd på 
alkohollovgivningen.

Konklusjon
Som innstillingen
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Inderøy Kommune
Vennalivegn 10
7670 INDERØY

Att: Åse Granlund Solem

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Deres dato:
Deres ref.:

Vår ref.:
Dato:

Svenn-Erik Guddingsmo
765/Nord-TrøndelagNerdal
02580 / 932 54 239

seg@nokas no

23.02.2012
Å. G. Solem

SEG
01.03.2012

SALGSBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapport utferdiget i forbindelse med utført
salgsbevillingskontroll 23.02.2012.

Det ble denne gangen gjennomført en salgsbevillingskontroll med kontrollkjøp av
alkoholholdig drikke av kontrollør som var 18 år. Dette for å se hvordan butikkens rutine
rundt det å spørre etter legitirnasjon ved salg av alkoholholdig drikke er. Det viste seg at
kontrolløren ble spurt om legitimasjon og nektet å kjøpe alkohol da dette ikke kunne
fremvises.

Det ble i etterkant av kontrollen tatt kontakt med ansvarlig ved stedet og redegjort for
kontrollen. Det ble også snakket litt generelt om salg av alkoholholdig drikke. Vi mener som
tidligere at det er veldig viktig med denne kontrolltypen, da det er med å synliggjøre ovenfor
de ansatte at de blir kontrollert med hensyn på det å spørre etter legitimasjon ved salg av
alkoholholdig drikke til unge personer.

Vi har ingen spesielle merknader til kontrollen som ble gjennomført denne gangen.

For ytterligere presiseringer eller for spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
NOKAS AS

Svenn-EkliGuddings
Avdelingsleder

Postadresse
Neptunveien 6
N-7650 Verdal
Norge

111.:/"Nlil
 111111•11~

KontoradresseTelefon: 740 43 290
Neptunveien 6
N-7650 Verdal www.nokas.no 

NorgeNO 943 184 097 MVA

• •



PS 28/12 Temasak:  Demensomsorgen. Rådmannen gir en statusrapport. Laila

Hollås, leder i Inderøy Demenforening, vil gi en orientering.



PS 29/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker



Saker til behandling



Saker til behandling



Arkivsak. Nr.:
2012/474-3

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 41/12 21.05.2012

Hovedutvalg Folk 31/12 22.05.2012

Formannskapet 61/12 23.05.2012

Progammet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides 

tilsvarende.

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker 

en representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 



Vedlegg

1 Inderøy 2020 - Utredningsnotat mai 2012

Bakgrunn

Innledning.
Det er naturlig at kommunestyret for 1756 Inderøy avklarer rammer og forutsetninger for Inderøy 
2020-satsningen som grunnlag for videre arbeide.

Historikk

1729 Inderøy kommune vedtok i kommunestyre 02.11.2009 (sak 24/09) at Inderøy kommune 
skulle gjennomføre et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt i tråd med hovedlinjene i 
prosjektplan utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bakgrunnen for prosjektet var stagnasjon i folketallsutviklingen, økning i antall eldre 
innbyggere og lav tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen.

Det ble oppnevnt styringsgruppe bestående av to politikere og to representanter fra 
næringslivet, og prosjektets hovedmålsetting ble vedtatt. 

Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematisk tiltak for økt bolyst 
og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv 
befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i 
Innherred fram til 2020. 

Det vises til vedlagte utredningsnotat for en  nærmere beskrivelse av prosjektet/programmet.

I notatet er også betydningen av kommunesammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik 
nærmere beskrevet.

Status prosjektene
Den nye styringsgruppa har kommet godt i gang med sitt arbeid – og syv delprosjekter er 
etablert eller er under etablering: Nærings- og industriutvikling, Mulighetens Landbruk 2020, 
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og reiseliv og 
Stedsutvikling Mosvik. Det vises til nærmere beskrivelse i utredningsnotatet.

Økonomi
Den samlede økonomiske planleggingsramme for programmet er p.t. på 11,2 mill. kroner. 
(med inneværende års avsetninger)
Gjeldende disponeringsplan kan sammenfattes slik:



Prosjekt 2010/2011 2012 2013 2014 Sum

Hovedprosjekt 0,53 0,97     1,00 1,00 3,50

Mulighetenes 
landbruk

0,29 0,45 0,26 0 1,00

Nærings- og 
industriutvikling

0 0,25 0 0 0,25

Sentrumsutvikling 
Straumen

1,00 1,90 1,90 4,80

Kulturløft 0 0,30 0 0 0,30

Omdømmebygging 0 0,30 0,30 0 0,60

Opplevelse og 
reiseliv

0 0,30 0,20 0 0,50

Stedsutvikling 
Mosvik

0 0 0,25 0 0,25

Sum 0,82 5,57 3,91 2,90 11,20

Det vises til vedlagte notat for en nærmere beskrivelse av gjeldende disponeringsplaner.

Det vil være naturlig å rullere denne årlig – første gang i forbindelse med revisjon av budsjett 
og økonomiplan for 2013 til 2016.

Vurdering

Inderøy 2020 vart etablert på grunnlag av politiske vedtak i 1723 Inderøy kommune i 2009.

I ettertid har det vært en omfattende prosess knytta til kommunesammenslåing og 
intensjonsplan for kommunesammenslåing har kommet inn som et sentralt dokument i 
utforminga av den nye kommunen. 

Vi er en ny kommune med nytt kommunestyre.  Det er naturlig og nødvendig og oppdatere 
rammer og forutsetninger for Inderøy 2020.

I vedlagte notat er begrunnet en del forslag til visse justeringer i programmets innhold og 
organisering – se avsnittet «Oppdrag, organisering og føringer for Inderøy 2020 programmet.»

Det foreslås justeringer i funksjonsperiode, organisering og styring, programstyrets 
sammensetning, satsningsområder, retningslinjer disposisjonsfond mv.

Konklusjon
Se innstilling



Inderøy 2020 

Utredningsnotat - mai 2012



Bakgrunn

Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre 

høsten 2009.

Bakgrunnen for prosjektet var negativ utvikling i folketall, økning i antall eldre innbyggere og lav 

tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen.

Det ble etablert en styringsgruppe bestående av to politikere og to representanter fra næringslivet. 

Som følge av kommunesammenslåingsprosessen Inderøy – Mosvik, ble Mosvik kommune sommeren 

2010 invitert med i prosjektet. Styringsgruppa for Inderøy 2020 ble utvida med to personer, med 

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Inderøy-Mosvik som overordnet politisk styringsorgan.

Prosjektet ble i sin tid formulert (blant annet) på grunnlag av en utredning gjort av Trøndelag 

Forskning og Utvikling. Denne beskriver utviklingsutfordringer for Inderøysamfunnet. Underveis er 

holdt relativt tett kontakt med kompetansemiljøene – herunder Distriktssenteret – for å innhente så 

vel teoretisk som praktisk kunnskap rundt samfunnsutviklingsprosjekter.

En viktig samarbeidspartner er også Nord-Trøndelag fylkeskommune som har bidratt med faglige råd 

og økonomiske midler via Rup-programmet. Andre eksterne – så som Fylkesmannen – støtter 

delprosjekter som Mulighetenes landbruk - se nedenfor.

Det pågående Inderøy 2020 prosjektet har formelt/teknisk sett pr. i dag mandat på grunnlag av 

vedtak i Fellesnemnda, jfr. også budsjett og økonomiplanvedtaket for perioden 2012 til 2015 og 

hvor programmet danner en sentral premiss. Dette notatet danner grunnlag for en samlet ny 

behandling av Inderøy 2020 satsningen for den nye kommunens politiske organer.

Etablerte målsettinger Inderøy 2020 

Inderøy 2020 skal være en gjennomgående mobilisering av hele Inderøysamfunnet.

Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og 

næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i 

Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020.

De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020 er:

 Økt bolyst, bokraft, og tilflytning.

 Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser.

 En varig nyskapings- og utviklingskultur



I Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner, er det lagt stor 

vekt på samfunnsutvikling, noe som understreker hovedmålsettinga for Inderøy 2020. Den ene av to 

hovedmålsettinger i intensjonsplanen er etablering av en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av 

Innherred.

«Best i lag» er den nye kommunens slagord. Slagordet symboliserer sammenslåingen av to 

kommuner og troen på å bli bedre gjennom samarbeidstenking på alle områder. «Best i lag» kan også 

brukes mot nabokommuner og region, og signalisere en samarbeidskommune med høge ambisjoner.

Flere av delmålene i intensjonsplanen gir en nærmere presisering:

 Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen.

 Sikre gode oppvekstsvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljøer.

 Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant 
annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.

Dagens organisering - prosjektstyret.

Det «nye» formannskapet vedtok i møte 16.11.2011 at styringsgruppe Inderøy 2020 skal bestå av 

fem medlemmer, tre politiske valgte, en oppnevnt av næringsforeningen og en oppnevnt av 

landbruksorganisasjonene. 

I samme møte ble Ida Stuberg, Trine Berg Fines og Signar Berger valgt som politiske representanter i 

Inderøy 2020. I ettertid er John Martin Austad og Steinar Klev, oppnevnt av henholdsvis Inderøy 

Næringsforening og landbrukets organisasjoner, som representanter i styringsgruppen.  

Rådmannen v/kommunalsjef Lars H. Daling er prosjektleder for Inderøy 2020.

Tidsramme for prosjektet.

Prosjektets tidsramme er p.t. 01.01.2014.  Prosjektperioden er naturlig nok forlenget som følge av 

kommunesammenslåingsprosjektet.

Breddemobiliseringsprosessen 2010-2011.

Breddemobiliseringsprosessen som ble gjennomført vinteren 2010-2011 skal danne et viktig grunnlag 

for den videre prosessen med Inderøy 2020. Prosessen ble ledet av Proneo.

Det ble gjennomført folkemøter både på Sandvollan, Røra, Straumen og i Mosvik der bruk av 

scenarioteknikk var sentral. Deltakerne kom med synspunkter på tre fremtidscenarier og forslag på 

hva vi må gjøre for å nå dit vi ønsker. Data som ble innsamlet er med og legger grunnlag for den nye 



kommuneplanens samfunns- og arealdel. Dataene er også et nyttig grunnlag for innholdet i 

delprosjektene i Inderøy 2020.

Beskrivelse av definerte delsatsninger/fokusområder/prosjekter.

Inderøy 2020 har pr. i dag mer karakter av et program – enn et prosjekt. Et program defineres som 

en overbygning over prosjekter.

Programmet er så langt inndelt i 7 satsningsområder og som i større eller mindre grad er konkretisert 

gjennom prosjekter:

Nærings- og industriutvikling. 

Mulighetenes Landbruk 2020.

Sentrumsutvikling Straumen.

Kulturløft Inderøy.

Omdømmebygging.

Opplevelse og reiseliv.

Stedsutvikling Mosvik.

I vedlegg er fokusområdene beskrevet med hensyn på innhold, målsettinger, organisering og 

økonomi. 

Disposisjonsfond Inderøy 2020.

Gjennom eksterne tilførsler, men primært gjennom egne avsetninger, er det over tid bygget opp en 

ikke ubetydelig avsetning til Inderøy 2020 satsningen. 

Gjeldende retningslinjer for disponering av fondet er vedtatt av Fellesnemnda:

 Fondet kan disponeres til utredninger og prosjekter innenfor rammen av 
hovedsatsningsområdene.

 Fondet kan disponeres til delfinansiering av ressurser til overordnet prosjektledelse og 
administrasjon

 Midlene kan normalt ikke benyttes til investeringer eller tilskudd til investeringer.

 Midlene kan ikke benyttes til prosjekter som støttes av lokalt Næringsfond eller Invest 
Næringsfond.

 Det settes en øvre grense for bevilgninger til hovedfokusområder på 1 mill. kroner.



Samlet er tilført 11,2 mill. kroner til Disposisjonsfond Inderøy 2020, inkludert eksterne midler og 

egne avsetninger. I budsjett 2012 er avsatt 2,0 mill. kroner. (Det presiseres for ordens skyld at midler 

avsatt i disposisjonsfond vil bli strøket ved eventuelle regnskapsmessige driftsunderskudd.)

Etter gjeldende retningslinjer er det formannskapet som beslutter disponeringer fra fondet.

0,82 mill av midlene er forbrukt gjennom aktivitet i 2010 og 2011, herunder bl.a kostnader knytta til 

gjennomføring av breddemobiliseringsprosjektet.

En betydelig del av de avsatte midlene er bundet i form av politiske vedtak. Dette gjelder i særlig 

grad 4,8 mill vedtatt brukt til delprosjekt Sentrumsutvikling Straumen, jfr. også intensjonsavtale 

inngått mellom Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune,Næringsliv og frivillighet.

Det er tentativt satt av 6,9 mill til uspesifiserte investeringer i andre stedsutviklingstiltak i 

økonomiplanperioden, herunder 1,7 mill. kroner til stedsutvikling Mosvik. Dette er midler forutsatt 

finansiert over disposisjonsfond Inderøy 2020. Det er et mindre avvik mellom avsatte midler på 11,2 

mill. kroner og planlagte kostnader i økonomiplanen på 11,7 mill. kroner. Dette blir å avstemme etter 

hvert.

Avsatte midler: Beløp

IK – avsatte fondsmidler 2010 3,25 mill

IK – F.skap 17.02.2010, Mulighetenes Landbruk 0,35 mill

IK – avsatte fondsmidler 2011 3,00 mill

IK – ekstra bevilgning K,styre 14.11.2011 1,50 mill

IK – budsjettert avsatte fondsmidler 2012 2,00 mill

Fylkesmannen – tilsagn Mulighetenes Landbruk 0,35 mill

NTFK – tilsagn hovedprosjekt 0,75 mill

Sum 11,20 mill



Endringer, oppdrag, organisering og føringer for Inderøy 2020 programmet.

Inderøy 2020 ble etablert på grunnlag av politiske vedtak i gamle Inderøy kommune i 2009. 

Etter den tid har det skjedd store endringer. Vi har i to år hatt en betydelig prosess knytta til 

kommunesammenslåingen og som har gjort det nødvendig og utsette en del prosesser knyttet til 

annet utviklingsarbeid. En ny kommune er etablert.  En ny plattform skal etableres og politisk 

forankres på flere områder.

I sammenslåingsprosessen var det enighet om at Inderøy 2020 skal videreføres i den nye kommunen.

Ettersom Inderøy 2020 i praksis er en overbygning for flere satsninger og prosjekter, velger jeg å tilrå 
at Inderøy 2020 omtales som et program og at dagens styringsgruppe for Inderøy 2020 blir 
programstyre. Formannskapet blir styringsgruppe.

Programperiode. Det er et entydig råd at brede samfunnsutviklingsprosesser hverken kan eller bør 

begrenses for skarpt i tid. Den opprinnelige prosjektperioden ble satt til 2012; sist revidert til 

01.01.2014.  Det er naturlig å foreslå en ytterligere forlenging fram til 31.12.2014. Det innebærer at 

funksjonstiden til de politisk valgte medlemmer naturlig forlenges tilsvarende.  Det overlates til 

næringslivet å beslutte funksjonstiden til sine representanter.

Organisering og styring. Styringsstrukturen for Inderøy 2020 programmet kan beskrives slik:



1. Kommunestyret fastlegger hovedføringene for programmet gjennom årlige budsjett og 

økonomiplaner. Det rapporteres til kommunestyret gjennom tertialrapporteringen.

2. Formannskapet er politisk styringsorgan. Formannskapet gir føringer og beslutter rammer 

for satsninger  og delprosjekter innenfor rammen av kommunestyrets beslutninger, jfr. 

budsjett og økonomiplan. Formannskapet beslutter bruk av disposisjonsfond Inderøy 2020.

3. Programstyrets oppgaver og ansvar beskrives slik:

a. Ivareta en god samhandling mellom kommune, næringsliv og frivillighet i Inderøy 

2020 satsningen

b. Ivareta kommunikasjon og mobilisering av samfunn og innbyggere.

c. Ivareta overordnet koordinering og styring av definerte delprosjekter, herunder 

hovedprosjektet.

d. Initiere nye konkrete prosjekter innenfor satsningsområdene.

Programstyret er et utviklingsorgan og ikke et forvaltningsorgan.

Formannskapets holdes fortløpende underrettet om programstyrets virksomhet gjennom 

rådmannens og eventuelt ordførers (leder av programstyrets) faste orienteringer.

4. Rådmannen ivaretar den administrative prosjektledelsen og er sekretariat for programstyret.

Prosjektleder forbereder saker for programstyret og følger opp vedtak. Prosjektleder følger 

opp delprosjektene og rapporterer delprosjektresultater til programstyret.

Programstyrets sammensetning.  Med grunnlag i forslaget til oppdatert mandat/oppdrag  - jfr. også 

Inderøy 2020 programmets brede samfunnsperspektiv – tilrås at programstyret utvides med en 

representant for frivilligheten.

Satsningsområder.  Det synes naturlig å videreføre de etablerte fokusområder for programmet 

sammenfattet slik:

Nærings- og industriutvikling. 

Mulighetenes Landbruk 2020.

Sentrumsutvikling Straumen.

Kulturløft Inderøy.



Omdømmebygging.

Opplevelse og reiseliv.

Stedsutvikling Mosvik.

Annen stedsutvikling. 

Det åpnes for at det i programperioden også kan iverksettes stedsutvikling i andre grendesamfunn i 

kommunen.

Disposisjonsfond Inderøy 2020. Retningslinjer.

Det ble i kommunestyresak 49/10 i 1729 Inderøy skissert noen retningslinjer for disposisjonsfond 

Inderøy 2020.  Ved gjeldende forutsetninger anses disse ikke hensiktsmessige.

Det foreslås følgende enkle retningslinje:

- Disposisjonsfond Inderøy 2020 disponeres av formannskapet innenfor økonomiske rammer 

og føringer gitt av Inderøy kommunestyret, jfr. budsjett og økonomiplan.

- Fondet benyttes til finansiering av utredninger, prosjekter  og eventuelt materielle 

anskaffelser som understøtter intensjonen og målsettingen med Inderøy 2020.

- Fondet kan benyttes i kombinasjon med andre fond og annen finansiering dersom dette 

faller naturlig.



Inderøy 2020 – økonomi. Planleggingsrammer.

Gjeldende planleggingsramme for Inderøy 2020 prosjektet settes til 11,2 mill. kroner.  

Planleggingsrammen – herunder øvre ramme for årets disponering av disposisjonsfond Inderøy 2020 

– fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjett og økonomiplanbehandling.

Disponeringsplanen er så langt beskrevet nedenfor – denne er tilpasset den foreløpige samlede 

planleggingsrammen på 11,2 mill. kroner. 

Vedtak/gjennomført:

Hovedprosjekt: Beløp

Driftskostnader 2010 og 2011 (breddemob med mer) 0,620 mill

Lønn – Prosjektleder (Lars), 750`i tre år (2012-2014) 2,250 mill

Driftsinntekter 0,090 mill

Tillegg budsjett 2012-2014, 220`i 2012 og 250`per år
i 2013 og 2014

0,730 mill

Sum 3,500 mill

Mulighetenes Landbruk: Beløp

Driftskostnader 2010 og 2011 0,290 mill

Budsjett 2012 0,450 mill

Budsjett 2013 0,260 mill

Sum 1,000 mill

Nærings- og industriutvikling: Beløp

Budsjett 2012 250` er avsatt 0,250 mill

Ingen avsetning i 2013 og 2014

Sum 0,250 mill

Sentrumsutvikling Straumen: Beløp

Budsjettert med 1,0 mill i 2012 og 1,9 mill per år i 2013 
og 2014. Av 1,0 mill i 2012 er avsatt 0,363 til 
Muustrøparken og 0,393 til Rambøll.

4,800 mill

Sum 4,800 mill 



Kulturløft: Beløp

Foreslår avsatt 300`i 2012. Ingen avsetning i 2013 og 
2014. I 2012 brukes 200` av beløpet til kulturplan inkl. 
lønn. InderøyFest 50` og ”Festival-Inderøy” og annen 
markedsføring 50`.

0,300 mill

Sum 0,300 mill 

Omdømmebygging: Beløp

Foreslår avsatt 300`i 2012 og 300`i 2013.
I 2012 brukes 50`til InderøyFest og 50`til andre 
omdømmebyggende tiltak. Resten til prosjektering.

0,600 mill

Sum 0,600 mill 

Opplevelse og reiseliv: Beløp

Foreslår avsatt 300`i 2012 og 200`i 2013. Midlene 
brukes til prosjektledelse og noe forbruksmateriell.

0,500 mill

Sum 0,500 mill 

Stedsutvikling Mosvik: Beløp

Det er satt av 200` som ikke er midler knytta til Inderøy 
2020. Disse foreslås brukt til konkretisering av tiltak i 
2012. Videre foreslås at det settes av 250` i 2013.

0,250 mill

Sum 0,250 mill 

Oppsummering:

Prosjekt 2010/2011 2012 2013 2014 Sum

Hovedprosjekt 0,53 0,97     1,00 1,00 3,50

Mulighetenes 
landbruk

0,29 0,45 0,26 0 1,00

Nærings- og 
industriutvikling

0 0,25 0 0 0,25

Sentrumsutvikling 
Straumen

1,00 1,90 1,90 4,80

Kulturløft 0 0,30 0 0 0,30

Omdømmebygging 0 0,30 0,30 0 0,60

Opplevelse og 
reiseliv

0 0,30 0,20 0 0,50

Stedsutvikling 
Mosvik

0 0 0,25 0 0,25



Sum 0,82 5,57 3,91 2,90 11,20

Sammenfattet beskrivelse av  satsningsområder 

underlagt Inderøy 2020 programmet.

Nærings- og industriutvikling

Vi har et variert og næringsliv i Inderøy. Inderøy kommune har en god dialog med 

næringsforeningen.  Videreutvikling av eksisterende næringsliv i kommunen må ha høg prioritet.  

Inderøy Næringsforening representerer ca 700 arbeidsplasser.

Nærings- og industriutvikling er et delprosjekt som stadig vil være under utvikling, og en av de mest 

fundamentale delene av Inderøy 2020. 

Vi må bli enda flinkere på å få til en helhetlig næringsstrategi i kommunen. 

Delprosjekt nærings- og industriutvikling er så langt ikke prosjektorganisert. Prosjektleder foreslår 

følgende organisering:

Styringsgruppe: Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Gunnar Winther

Prosjekttid: 01.05.2012 – 31.12.2014

En av hovedmålsettingene med Inderøy 2020 er å bidra til vekst i antall bedriftsetableringer. 

Tilrettelagt næringsareal vil være vesentlig i så måte. Her vil en møte utfordringer i forhold til blant 

annet dyrka mark og strandsone. 



Ved hjelp av Selberg Arkitekter AS, er det nå gjennomført en mulighetsstudie på å lage næringsareal 

av Lensmyra på Røra. Framtidig regionalt næringsområde – Lensmyra Utviklingspark.  

Kostnadsramme kr. 130.000, finansiert gjennom Invest næringsfond. Lensmyra kan bli attraktiv også 

som et regionalt næringssenter. 

I budsjettet for 2012 er det satt av kr. 250.000,- til ytterligere utredninger/forprosjekt av 

næringsarealer på Røra. Kommunen har åpenbart behov for å kunne tilby konkurransedyktige 

næringsarealer.  

 Sette fokus på Røra som knutepunkt i Innherred. Røra stasjon må opprettholdes og en godt 

fungerende kollektivtransport i form av bussforbindelser og tilbringertransport, er svært 

viktig. Kortere reisetid vil åpne for at flere kan bo i Inderøy og jobbe i Stjørdal/Trondheim. 

 Tilrettelegging av mindre næringsområder spredt rundt i kommunen bør også ha fokus.

 Inderøy er sentral i forhold til aksen Østersund – Trondheim – Steinkjer og bindeledd til 

Fosen.

 Inderøy må knytte næringslivskontakt med Fosen og særlig grad miljøet i Leksvik/Vanvikan. 

Intensjonsavtale med Leksvik bør vurderes. 

 Samhandling med investorer, gjerne med tilknytning til Inderøy.

 Legge til rette for høgteknologibedrifter. IKT-bedrifter. Næringsbygg for høgt utdannede. 

 Kommunen bør bli med i trainee-ordningen. Tilby sommerjobb for studenter.

 Samhandling med kompetansemiljøer, Næringsselskap (Steinkjer), konsulentfirmaer 

(Proneo), utdanningsinstitusjoner (HiNT, NTNU, FoU-miljøer).

 Blant annet gjennom Nær-Ung må det skape bedre kultur for gründere, entreprenørskap og 

innovasjon blant ungdom.

 Arbeidet med strategisk næringsplan er under oppstart. Forslag til planprogram blir politisk 

behandlet våren 2012. Grensesnitt plan/Inderøy 2020 kan bli en utfordring, men dette må 

avklares etter hvert.

Mulighetenes Landbruk 2020

Landbruket er en stor og viktig, men også utfordret næring i Inderøy. Vi ønsket å sette lyset på det vi 

kan gjøre noe med, og det er noe av bakgrunnen for etablering av delprosjektet Mulighetenes 

Landbruk 2020.

Styringsgruppe : Steinar Klev (leder), Ole Anders Iversen, Lene Leira, Astrid Aasen, Steinar Viken, Jon 

Olav Veie (FMLA).

Prosjektleder: Ketil Verdal

Prosjekttid: 01.01.2011 – 31.05.2013



Mulighetenes Landbruk 2020 ble etablert som prosjekt fra 01.01.2011. Prosjektperioden var 

opprinnelig satt til 01.01.2011 – 31.12.2012. Prosjektperioden er nå utvida til 31.05.2013.

Prosjektplan er utarbeidet. Mange tiltak er gjennomført.

Mulighetenes Landbruk 2020 skal bidra til å opprettholde og øke den verdiskapning som landbruket i 

kommunen står for. Prosjektet ønsker å se nærmere på det tradisjonelle landbruket og ha 

rekruttering som hovedfokus. Skog er en betydelig ressurs for kommunen.  Prosjektet har også som 

mål å utvikle eksisterende tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket i kommunen. 

Videre er det et mål å markedsføre Inderøy kommune som en attraktiv landbrukskommune å bosette 

seg i.

Mål:

 Styrke rekrutteringen til landbruket – ta bedre vare på nye gårdbrukere.

 Synliggjøre landbrukets betydning for kommunen, både i forhold til økonomi og produksjon 
av fellesgoder for øvrig.

 Målrettet strategiarbeid for utvikling av landbruket, herunder å fremskaffe et bedre 
tallgrunnlag/statistikk som basis for strategiske beslutninger.

 Bedre samhandling mellom landbruket, øvrig næringsliv og kommunen.

 Opprettholde og styrke de ulike produksjonsmiljøene.

 Økt bosetting i grendene, herunder tomteutvikling for spredt bebyggelse.

Arbeidsmetodikk:

 Ha rekruttering som hovedfokus

 Stimulere til veivalg for videre drift.

 Få kartlagt situasjonen for landbruket bedre, om nødvendig gjennom analyser helt ned på 
det enkelte gårdsbruk.

 Se på muligheter for oppfølging av dem som allerede har gjennomført større investeringer.

Økonomisk ramme for Mulighetenes Landbruk 2020 er utvida fra kr 700.000,- til kr. 1.000.000. FMLA 

bidrar til finansieringa med kr 350.000,-. Resterende midler dekkes gjennom Inderøy 2020.

Gjennomført en rekke tiltak i 2011. Flere tiltak er gjennomført i 2012 og flere under planlegging.
Møteplasser er et sentralt tiltak innenfor Mulighetenes Landbruk 2020. Dette skaper aktivitet. 
Prosjektet setter fokus på samspillet mellom forvaltning og næring. Bør kommunen ta på seg en 
sterkere rolle i forhold til å skape møteplasser mellom næring og forvaltning?  

Sentrumsutvikling Straumen

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som styringsgruppe.



Styringsgruppe: Progarmstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling/Pål Gauteplass

Prosjekttid: 01.01.2012 – 31.12.2014

Styrking og synliggjøring av Straumen som kommunesenter er forankret i kommuneplan i «gamle» 

Inderøy og i «Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner». I 

intensjonsplanen presiseres det at kommunesenteret skal tjene alle deler av kommunen, og ha et 

utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentre i Innherred. Et hjerte som slår i 

sentrum gir spredning og synergier i alle grender. Straumen må utvikles til småby ikke drabantby. 

Det er behov for en stedsutviklingsprosess/tettstedsutviklingsinnsats knytta til Straumen. Behovet 

forsterkes gjennom utbygging av nytt bolig/handelsområdet på Ness-jordet.

En samordnet innsats forutsetter samarbeid mellom private og offentlige interessenter.( Nord-

Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune).  Den økonomiske rammen for prosjektet er så 

langt skissert til ca 8 mill. kroner, som fordeles slik:

Næringslivet, organisasjoner, private: ca 10 %

Inderøy kommune: ca 60 %

Nord-Trøndelag fylkeskommune: (RUP) ca 30 %

Partnerskapsavtale er underskrevet. I partnerskapet inngår, i tillegg til kommunen og 

fylkeskommunen, Inderøy Næringsforening, grunneier i det sentrale sentrumsområdet og andre 

interessenter. 

Prosjektet omfatter en ideutviklings- og planfase i 2011/2012 og en gjennomføringsfase 2012-2014.

Rambøll er engasjert som konsulenter har sitt forslag klart. Prosessen så langt har bestått i møter 

med de næringsdrivende og vel-lag i plenum, deretter møter mellom Rambøll og mindre grupper og 

enkeltvise møter med aktørene på Straumen.  Partnerskapet ble orientert om planene 3. mai og 

folkemøte arrangert 15. mai.

Det lanseres to under-prosjekter, begge med overskrift Tettstedutvikling i Straumen:

 En forankret prinsipp-plan for sentrums funksjonsinnhold med vekt på nærings- og 
kulturaktivitet. En utredning for identifisering og rekruttering av ny aktivitet i Straumen til 
erstatning for den virksomheten som vil bli flyttet til nytt handelssentrum på Ness-jordet.

 Prinsipp-plan for fysisk utforming og utsmykking av gater, møtesteder og grøntarealer.  Fra 
nederst i Straumen via Meieribakken, undergang riksveg, torg ved nytt senter og videre til 
båthavna ved Børgin.



Spesielt for Straumen er nærheten til fjorden, og det er påpekt at en i dagens sentrum ikke kommer 

seg ned til fjorden på en tilfredsstillende og god måte. I tillegg er det begrenset med båtplasser og 

det er utfordrende parkeringsforhold. 

Kulturløft Inderøy

Styringsgruppe : Formannskapet

Prosjektleder: Reidun Huseth

Prosjekttid: 01.04.2012 – 31.12.2014

Gamle Inderøy ble profilert som en kulturkommune. Intensjonsplanen for kommunesammenslåing 

legger til grunn at Inderøy 1756 også skal være en kulturkommune. Det er det brei enighet om.  

Kulturløft er et delprosjekt som er etablert blant annet på bakgrunn av innspill i 

breddemobiliseringsmøtene, der det framkom ønsker om at Inderøy skal bli den ledende 

kulturkommunen i regionen. Vi har et rikt og variert kulturliv i kommunen, og det har våre naboer 

også. Hva skal vår spydspiss være i årene framover på dette området?

Planprogrammet for ny kulturplan er nå på høring, og planen kommer til sluttbehandling høsten 

2012.

Kulturplanen vil si noe om kulturløft og innholdet i kulturplanen vil gi et kulturløft.

Eksempel på utfordringer:

 Integrere kulturlivet som en del av næringslivet i et samfunnsutviklingsperspektiv. 

 Kommunen som støttespiller/tilrettelegger ved utvikling og etablering av 
kulturarbeidsplasser.

 Utvikling av kommunale og andre kunst- og kulturinstitusjoner.

 Vedlikeholde og utvikle et allsidig profesjonelt kunst- og kulturmiljø.

 Tilbud til alle aldersgrupper.

 Arenaer

 Kultur/idrett/folkehelse

 Kultur/ungdom

 Kultur som en viktig del av kommunens profilering.

 Legge til rette for et allsidig profesjonelt kunst- og kulturmiljø i kommunen.

 Nils Aas kunstverksted må styrkes.

Flere større kultursatsinger er startet opp, andre er under planlegging eller gjennomført. Noen i regi 

av kommunesammenslåings-prosjektet, andre har link til Inderøy 2020 eller til begge prosjektene.

Eksempel på kunst- og kulturtiltak som er gjennomført eller på gang:



 InderøyFest 

 Arena Skarnsundbrua. Et markeringsprosjekt og et samtidskunstprosjekt.

 Utsmykning Inderøy rådhus. Utendørs.

 Danseforestillinger i regi av Dans i Nord-Trøndelag.

 Kultur- og frivillighet. Konferanse 23. september 2011.

 Markeringer i forbindelse med årsskiftet og ny kommune.

 Kulturcampus

Parallelt med framdrifta i arbeidet med kulturplan, må en i løpet av våren konkretisere 

delprosjekt Kulturløft Inderøy.

Omdømmebygging

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som prosjektgruppe.

Styringsgruppe : Progranmstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling

Prosjekttid: 01.04.2012 – 31.12.2014

I vid forstand representerer dette punktet en satsning på markedsføring av Inderøy regionalt og 

nasjonalt. 

Omdømmebygging må synliggjøres som et sentralt delprosjekt under Inderøy 2020. 

Hovedprosjektets overordnede mål er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og 

næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i 

Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020. (Bør vi 

si Trøndelag i stedet for Innherred?).  Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjerte av 

Trøndelag. Delprosjekt omdømmebygging må bli «redskapet» for gjennomføring av hovedprosjektets 

overordnede mål. Effektmål i hovedprosjekt kan i stor grad også bli effektmål i omdømmebygging. I 

stikkordsform kan vi her nevne: Økt bolyst, bokraft og tilflytning. Attraktive bolig- og fritidsområder. 

Arbeidsplasser. Samordna næringsutvikling. Rikt kulturliv. Nyskapnings- og utviklingskultur. Og det er 

viktig å ha fokus på det vi er gode på.

Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av 

kommunens løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som levers (opplevelse) som avgjør 



omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). 

Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeidet.  Hva folk i kommunen mener om 

kommunen, er et sentralt spørsmål.  Gjennom materialet som ble jobbet fram i mobiliseringsmøtene 

i fjor, har vi et godt utgangspunkt for identifisering av hva innbyggerne mener om kommunen, og 

hvordan vi skal handle for å bli den kommunen vi ønsker å være. Innbyggerne og næringsdrivendes 

første møte med kommunen er i stor grad hjemmesiden og servicetorget – og første møte har mye å 

si. Formannskapet har vedtatt at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse i løpet av våren. 

Prosjektleder har store forventninger til at innbyggerundersøkelsen skal bli et nyttig bidrag i arbeidet 

med omdømmebygging. 

Ansatte i kommunen er viktige ambassadører i omdømmebyggingen. Forskning viser at vi bruker 7 

sekunder å danne oss et førsteinntrykk av en person, og det er personen som gir oss førsteinntrykket 

av kommunen.

Måten ordfører og kommunestyret for øvrig opptrer på i møtet med folk har betydning. Folkevalgte 

har også den rollen som ombudsmenn – og at folk opplever at de blir tatt på alvor av politikerne 

betyr noe.

Distriktssenteret viser til at en del kommuner med høg andel fritidsboliger har gjennomført hytte-

undersøkelser og brukt dem aktivt. Prosjektleder er pålagt å legge fram utkast til plan for 

hytteundersøkelse i Inderøy til møte i styringsgruppen 24. mai.

Omdømmebygging skal inn i kommuneplanens samfunnsdel.

Delprosjekt omdømmebygging må konkretiseres som prosjekt snarest.

       

Opplevelse og reiseliv

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som prosjektgruppe.

Styringsgruppe: Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling

Prosjekttid: 01.06.2012 – 31.12.2014

Opplevelse og reiseliv ble på ett tidspunkt i 2011 vurdert som et satsingsområde innenfor delprosjekt 

Mulighetenes Landbruk 2020. Etter hvert kom vi fram til at Opplevelse og reiseliv bør bli et eget 

delprosjekt.

Opplevelse og reiseliv var et sentralt tema på mobiliseringsmøtene i fjor, og vil også inngå i både 

kommuneplanens samfunnsdel og næringsplan.



Den Gyldne Omveg er uten forkleinelse for andre den mest synlige i denne sammenheng. DGO 

ønsker selv å utvikle sitt konsept. Kommunen bør støtte både DGO, enkeltbedrifter i DGO og 

prosjekter knytta til mat og opplevelser. Etter hvert må vi kunne utvikle merkevaren: «Inderøy –

Nordens Toscana».

Et variert og rikt kulturlandskap og natur med mange tilrettelagte turstier. Vi må få tydeliggjort hva

som er unikt for Inderøy. Kommunen har flere «storgårder» med historisk sus f.eks Sundnes, Vinje 

Bruk og Rostad.

Trondheimsfjorden (Indre Trondheimsfjord) har et potensiale som reiselivsarena. Kombinert med 

charterbuss og anløp av cruisebåter i Trondheim. Den nye kommunen har 18 mil strandlinje.  Norges 

nest sterkeste tidevannsstrøm. En kan se for seg charter-turer på fjorden med Jekta Pauline som et 

sentralt element.

Muligheter for fiske i Skarnsundet og ”toppturer” til Mosviksenderen og Skarnsundbrua. Mange 

serveringsmuligheter under veis.

I tillegg til fiske kan dykking, sjøsafari og bruk av sjømat være aktiviteter knytta til ”sjøturisme”. 

Jaktturisme og elgsafari kan utvikles. 

Kammavegen er et prosjekt som har ligget i dvale en periode og som nå bør revitaliseres. 

Kammavegen var forutsatt å skulle bli en viktig brikke i forbindelsen med felles satsing på utvikling av 

Reiselivsnæringa i Leksvik og Mosvik. I felles formannskapsmøte mellom Leksvik og Mosvik den 

04.01.2006 ble det besluttet at: ”veien mellom Åsbygda og Bergbygda skal være en del av

reiselivsprosjektet Vanvikan-Trongsundet, og at det skulle utarbeides plan for videre arbeid med 

prosjektet”. Kostnadsramme var på ca 3 mill.

Smaken av Inderøy som festivalkonsept vil bli utprøvd ut under Straumens dag og Trøndersk 

Matfestival i år.

Nye turistkart/turistskilt for hele 1756 Inderøy.

Vi samarbeider med våre nabokommuner om reiselivsutvikling. Innherred Reiseliv vil være en sentral 

samarbeidspartner.  Innherred Reiseliv vil gi en orientering i styringsgruppen 24. mai

Stedsutvikling Mosvik

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som styringsgruppe.

Styringsgruppe: Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling

Prosjekttid: 01.06.2012 – 31.12.2014



Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner inneholder ett 

delmål med ønske om et positivt fokus på utvikling i Mosvik.

Stedsutviklingsplan for Mosvik sentrum – «Trivsel i sentrum», fra januar 2008, er et godt grunnlag for 

utvikling av Mosvik sentrum. Planen er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Mosvik kommune. 

Målgruppen for arbeidet har vært fastboende, fritidsboligeiere og besøkende.

Området rundt Mosvang kulturhus, inklusiv grusbanen, er innfallsporten til Mosvik sentrum, og har 

et stort behov for rehabilitering. Området framstår som uryddig. En bør vurdere å samle 

idrettsaktiviteter og friluftsaktiviteter til Mosvang-området.  Kanskje bør Mosvang-området gjøres til 

en tydeligere del av skoleområdet. Mosvik skole vil være grunnpilaren i lokalsamfunnet og et viktig 

element i utviklinga av bygda.  

Stedsutvikling Mosvik etableres som delprosjekt i løpet av våren. Styringsgruppa for hovedprosjektet 

blir prosjektgruppe.

I budsjettet for 2012 er det satt av kr. 200.000,- til stedsutvikling Mosvik sentrum og det er gjort 

vedtak på at et mulig sommeridrettsanlegg i Mosvik, er et tiltak som bør vurderes nærmere. 
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