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Kommuneplanens samfunnsdel.

Visjon og overordna målsettinger, diskusjonsgrunnlag for formannskapet.

Visjon og overordna målsettinger for kommunen er i planstrategien hentet fra 
intensjonsavtalen med: 
Visjon/ slagord: Best i lag. 
                            Skal Inderøy landbruk og kulturkommunen videreføres?

Overordna målsettinger: 
1. Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherad.
2. Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. 

I tillegg kan en del av de innspill som er kom frem gjennom Inderøy 2020 sitt 
breddemobiliseringsprosjekt ligge til grunn for generelle delmål: 

Breddemobilisering ble gjennomført i form av folkemøter, vinteren 2011. Konsulentfirmaet 
Proneo AS fra Verdal var innleidd som prosess-styrer. Det ble gjennomført tre grendebasert 
møter og ett fellesmøte for hele 1756 Inderøy. Dessuten hadde Proneo et eget møte med alle 
tiendeklassinger ved Inderøy ungdomsskole.  Breddemobiliseringen var starten på prosessen for 
utvikling av Inderøy-samfunnet. Hensikten med folkemøtene var å få fram engasjement hos 
innbyggerne, samt identifisere aktuelle samfunnsutviklingstiltak. Innspillene fra folkemøtene vil 
danne grunnlaget for hvilke planer som skal utarbeides de neste fire årene (kommunal 
planstrategi), og utarbeidelse av kommunalplan (samfunnsdel og arealdel).
Prosjektet omfatter ideutvikling og prosess for identifisering og bearbeiding av aktuelle 
samfunnsutviklingstiltak med bakgrunn i oppdaterte visjoner for utvikling av Inderøy-
samfunnet. 
Innspill fra folkemøtene (inkl. 10. klasse) er strukturert etter følgende fokustema: Kompetanse, 
ressurser, livskvalitet og internasjonal orientering. Det vil være behov for alle fire fokustema i 
framtidas samfunnsutvikling i Inderøy. 
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Kort oppsummering:

 Ha fokus på hovedmålsettingen i Inderøy 2020. Inderøy 2020 skal gjennom systematiske 

tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, 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.

 Få fram en helhetlig næringsstrategi for Inderøy. Videreutvikling av eksisterende 

næringsliv i kommunen må ha høg prioritet.  

 Inderøy Næringsforening representerer ca. 700 arbeidsplasser. Dagens samarbeid

mellom næringsforeningen og kommunen er godt, men kan utvikles og forbedres.

 Sett inn støtet mot 25-åringene. Arbeidsplasser (til to personer), bolig, barnehage, skole 

og fritid. Kort sagt – ha en strategi for å ta mot ungdom som ønsker å flytte heim til 

Inderøy, og til ungdom som ønsker å flytte til Inderøy.

 Kampen om talentene. Sommerjobb til masterstudenter. Knytte seg til trainee-

ordningen. Gjennom Nær-ung må det skapes enda bedre kultur for gründere, 

entreprenørskap og innovasjon blant ungdom.

 Utnytte Inderøy sin gunstige plassering i relasjon til samferdsel. Røra som knutepunkt, 

korte avstander til større nabokommuner, bindeledd til Fosen og sentral i aksen 

Østersund – Trondheim – Steinkjer. 

 Det er kort veg til næringsliv med internasjonal tilknytning. (Kverner, Norske Skog, 

industrimiljøet i Leksvik)

 Legge til rette for høgteknologibedrifter.  

 Bygge personlige relasjoner, kommunikasjon, språk, gjensidig forståelse og 

kulturbarrierer.

 Det kan ta tid å bli Inderøyning – noen mener det tar tre generasjoner. Som innflytter 

skal du føle deg velkommen på Inderøy fra første dag. I USA er det de integrerte 

samfunn som er mest innovative.

 Inderøy som en allsidig og aktiv skolekommune. 

 Inderøy er en dugnadskommune, bl.a gjennom frivilligsentralene, kan dette utvikles.

 Kulturlivet har stor bredde og er lokalt forankret med fokus på utøvende kulturaktører.

 Landbruket er en viktig næring i kommunen. Landbruket satser på ren og kortreist mat i 

mange varianter. Det er en betydelig næringsmiddelindustri i kommunen. 

 Trondheimsfjorden har et potensiale som reiselivsarena (Den blå omveg), f. eks 

kombinert med buss og cruisebåter i Trondheim. Bruk av Jægta Pauline. Utvikle 

muligheten for fiske, dykking og andre former for «sjøturisme» i Skarnsundet.   

 På sikt må strømmen i Skarnsundet og Strømmen kunne utnyttes i energi-sammenheng.

 Hjemmeside og service-kontor er viktige elementer i kommunens omdømmebygging. 

Ansatte i kommunen og politikerne er viktige ambassadører i omdømmebyggingen. 

Måten ordfører og kommunestyret for øvrig opptrer på i forhold til folk har vesentlig 

innflytelse på omdømmebyggingen. 



, saksnr. 2012/666-25

Side 3 av 3

Når det gjelder overordna målsettinger innenfor hvert enkelt tema er følgende forslag: 

1. Befolkning og levekår: 

 Det skal skapes levende og attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen samt 

styrke Straumen som kommunesenter.

 Bidra til sosial trygghet innenfor helse og oppvekst for kommunens innbyggere.

2. Verdiskaping og næringsliv.

 Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye 

bedrifter.

 Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser. 

3. Kultur og nærmiljø.

 Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune

 Legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud for både 

fastboende og tilreisende. 

4. Klima og miljø.

 Inderøy kommune skal arbeide for ei bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer 

livsgrunnlaget både for dagens og fremtidige generasjoner.

 Bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med nasjonale målsettinger.

5. Langsiktig arealplanlegging.

 Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle arealene 

både på land og sjø for kommunens innbyggere. 

 Kulturlandskapet skal videreutvikles gjennom landskapspleie og næringsutvikling for å 

være et særtrekk ved kommunen.

6. Samfunnsberedskap.

 Inderøy kommune skal ha en oppdatert beredskapsplan som skal ivareta og sørge for 

akutt krisehåndtering på materielle verdier samt liv og helse. 

 Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens 

innbyggere. 

7. Kommunale tjenester.

 Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere.

 Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig og i takt med samfunnsutviklingen for 

kommunens befolkning og næringsliv.
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8. Kommunen som organisasjon.

 Inderøy kommune skal ha personell med høg kompetanse og ønske å bidra til et godt 

arbeidsmiljø. Kommunen skal bidra til å være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for 

de ansatte. 

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig 

og langsiktige tjenester. 


