
 
 

  

 

 

Notat 
 

Til: Formannskapet og hovedutvalg 
 

Fra: Fra Rådmannen 
 

 

Sak nr: Dato: 

2012/666-25 17.08.12 

 

Foreløpige skisser og grunnlag for drøfting visjoner, hovedmål og delmål – 

kommuneplanens samfunnsdel med kulturplan og næringsplan. 

Det er avsatt tid til en underveisdrøfting av skisser til visjoner, hovedmål og delmål i 

formannskapet og hovedutvalgene i kommende møterunde. 

Planverket skal etter planstrategien ferdigstilles før jul, se oversikten nedenfor. Det skal gis tid til 

høringsrunder. 

 

Temasaken i denne politiske møterunden gir politisk nivå anledning til å drøfte – og eventuelt gi 

tilbakemeldinger – på foreløpige forslag til visjoner, hovedmål og delmål. 

 

For administrasjonens videre arbeid er det viktig at drøftingene og tilbakemeldingene i denne 

omgang fokuserer på en visjons og måldiskusjon og i mindre grad på tiltak.  

 

Se for øvrig vedlagte notat. 

 

Jon Arve Hollekim 
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Vedlegg – notat. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel mv. Drøftingsgrunnlag. 

 

Det vises til vedtatt planstrategi for 2012- 2016. 

 

  

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.  

                             

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

innflytelse på omdømmebyggingen.  

 

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

1. Befolkning og levekår:  

Befolkningsframskriving fra SSB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hovedmål:  

 
 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. 

Delmål blir sett opp etter diskusjon i formannskapet samt de samme delmål som gjelder for 

helse og oppvekst innenfor tjenesteproduksjon. 

 

 

2. Verdiskaping og næringsliv. 
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Hovedmål:  

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

bedrifter. 

 Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser.  

 

                          Delmål: 

 God kommunal tjenesteyting tilpasset næringslivets behov. 

 Rekruttere kompetent arbeidskraft til eksisterende og ny virksomhet. 

 Tilby attraktive næringsarealer til konkurransedyktige priser.  

 Videreutvikle Inderøy som et tyngdepunkt innenfor natur- og kulturbaserte 

opplevelsesnæringer i Midt- Norge. 

 Styrke Inderøy som landbrukskommune i et regionalt perspektiv 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy 

 Forsterke samhandlingen mellom skole og ungdom og næringslivet. 

 Styrke Inderøys samhandling med nabokommunene på næringsområdet 

 

 

 

 

3. Kultur og nærmiljø. 

Hovedmål:  

 Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av 

profesjonalitet, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet.  

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

fastboende og tilreisende.  

 

              Delmål:  

 Inderøy kommune skal en regional og nasjonal posisjon innen visuell kunst med vekt på 

Nils Aas og hans verk i Muustrøparken og Straumen- området.  

 Inderøy kommune skal styrke fritidskulturlivet, ha et godt samspill med lag og foreninger 

og stimulere det frivillige kulturlivet. 

 Kulturarbeidet skal legge til rette for positive helsevalg og sunn livsstil.  

 Inderøy kommune skal legge til rette for og fremme profesjonell produksjon og 

formidling samt bidra til kulturbegivenheter med aktører fra inn og utland. 

 Gi alle kommunens innbyggere et allsidig, aktuelt og kvalitativt godt bibliotektilbud.  

 Sørge for et godt kulturskoletilbud til alle som ønsker det og videreutvikle Ungdommems 

Kulturmønstring.  

 Videreutvikle den kulturelle skolesekken og spaserstokken 

 Inderøy kommune skal bidra til å forsterke kulturhusets rolle . 
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 Innbyggerne og tilreisende i regionen skal ha et musikktilbud på høyt nivå og 

videreutvikle samarbeidet med Inderøy videregående skole.  

 Inderøy kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i 

regionen.  

 En bevisst kultursatsing skal bidra til positiv næringsutvikling i Inderøy.  

 Inderøy kommune skal sikre god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og 

kulturtilbud.  

 Inderøy kommune skal legge vekt på kulturarven og stimulere til å ta vare på trøndersk 

byggeskikk. 

 Inderøy skal utvikles som arrangements- og festivalkommune. 

 

 

4. Klima og miljø. 

Hovedmål:  

 Inderøy kommune skal bidra til en mer bærekraftig energibruk.  

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

forpliktelser. 

                         Delmål:  

 Inderøy skal være ledende innen miljøriktig energibruk  

 Økt bruk av lokale fornybare energibærere  

 Elektrisitet skal ikke brukes til oppvarming når gode alternativ finnes  

 20 % redusert energiforbruk i kommunale bygg  

 

5. Langsiktig arealplanlegging. 

Arealopplysninger i Inderøy kommune:  

Landareal: 364 km2 

Sjøareal:     195 km2 

Totalareal: 559 km2. 

Derav 55 km2 dyrka jord og 259 km2 skog og resten annet areal. (uproduktiv, 

hus, vei osv.) 

 

 

Hovedmål: 

  

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

både på land og sjø for kommunens innbyggere.  

 Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke gjennom bruk og vern.  

 

             Delmål:  
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 Kulturlandskapet skal vernes og utvikles med tanke på en god landskapspleie og 

næringsutvikling.  

 Arealet skal bære preg av en livskraftig landbruksnæring, og en skal unngå nedbygging 

av dyrka jord.  

 Allmennheten skal tilgodeses i strandsonen og fritidseiendommer skal lokaliseres til 

eksisterende regulerte fritidsområde og område med god infrastruktur.   

 Det kan innføres boplikt etter behov i deler av strandsonen. (0- konsesjon) 

 Det skal være et klart skille mellom tettbygde og utbygde områder der utbyggingsformål 

må ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med tilrettelegging for barn og unge.  

 Bruk av arealet skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte. Gang og sykkelveier skal 

prioriteres langs trafikkerte veier.  

 Bygg og anlegg skal legges til rette for universell utforming.  

 

 

6. Samfunnsberedskap. 

Hovedmål:  

 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.  

Delmål blir delvis utarbeidd senere av rådmannen/ stab og støtte og delvis er det 

de samme delmål som under kommunalteknikk vedrørende veg, vann og kloakk.  

 

 

7. Kommunale tjenester. 

Hovedmål:  

 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. 

 

Delmål for helse og omsorg 

 Rekruttering av tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidstakere innen helsesektoren 

 Etablere frisklivssentral 

 Etablere døgnrehabilering 

 Etablere felles vedtakskontor for å sikre lik og riktig tjeneste til innbyggerne 

 Styrke helsetjenestetilbudet til ungdom og utsatte grupper 

 Bygge kommunale utleieboliger i tråd med vedtatt handlingsplan. 
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( se vedlegg fra helse og omsorg) 

 

Delmål for oppvekst (skole/barnehage) 

 Bedre på læring i lag. 

 Videreutvikle et godt læringsmiljø, psykososialt og fysisk bygningsmasse med inventar og 

utstyr 

 Foreldreskolen i grunnskolen. Styrke hjem-skole samarbeidet 

 Pedagogisk ledelse i barnehagen, klasseledelse i grunnskolen 

 Tidlig innsats i barnehagen 

 Sektorovergripende, barnehage, skole, Helsestasjon, PPT, Barnevern. «Bedre 

samhandling for utsatte barn og unge» 

 Vurdering for læring i grunnskolen 

 Lese og skriveopplæring, implementering av prosjekt på Sakshaug skole og barnehage 

 Regning som ferdighet i alle fag, implementering av prosjekt på Utøy skole og barnehage 

 Engelskundervisning. Spredning av kunnskap og erfaringer gjort ved Røra skole og 

barnehage 

 Digital kompetanse, innføre kreativ leik med IKT i barnehage og grunnskole 

 Videreutvikle Gla`pakken i Inderøy ungdomsskole 

( se vedlegg fra oppvekst) 

 

 

Delmål for kommunalteknikk: 

VEG:   

 Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen har 

i kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner.  

 Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter 

 Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 

med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene.  

 Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for forgjengere, 

syklende og forflytningshemmede.  

VANN: 

 Ledningsnettet skal dimensjoneres og vedlikeholdes slik at alle abonnenter har tilgang på 

nok vann. 

 Vannverket skal levere godt vann av hygienisk betryggende kvalitet. 

 Vannverket skal ha høg sikkerhet i forsyningen. 

 Vannverket skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at det oppnås god ressursutnyttelse 

og opprettholdelse av investert kapital. Vannverket skal være selvfinansierende.  

 Tilfredsstillende vannkvalitet til de som i dag ikke er tilknyttet kommunalt nett.  
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AVLØP:  

 Utslippene fra renseanlegg skal overholde generelle krav i myndighetenes 

utslippstillatelse. 

 Avløpsvann fra kommunale ledningsanlegg skal ikke medføre forurensing av vassdrag. 

Alt overløp skal registreres i henhold til krav fra overordnet myndighet. 

 Avløpsvann skal føres til kommunalt ledningsnett der det er økonomisk forsvarlig. 

Avløpssystemet skal utbygges og drives på en økonomisk forsvarlig måte og utgiftene 

dekkes gjennom avløpsgebyrer etter selvkostprinsippet.  

 Virksomheter, boliger eller fritidsboliger som ikke er eller blir tilknyttet kommunalt 

avløpsnett skal ha tilfredsstillende avløpsløsninger.  

 

8. Kommunen som organisasjon. 

Hovedmål: 

 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.  

 

Delmål settes opp senere – ansvar rådmannen/personal/økonomi 
 

 

 

 

Vedlegg:  
1. Elevtallsutvikling 

2. Notat fra helse og omsorg 

3. Notat fra oppvekst  

4. Disposisjon på kulturplanen 

 

 

 

Oppvekst (skole og barnehage) 

 

Elevtallsutviklingen i Inderøy kommune 

 

Sakshaug skole 

 

 2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. årstrinn 30    24 27 31 22 15 37 21 32 12 

2.årstrinn    33 25 25 30 24    22 15 37 21 32 
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3. årstrinn 26 35 24 33 34 24 22 15 37 21 

4. årstrinn 41 21 26 27 31 34 24 22 15 37 

5. årstrinn 31 33 35 25 34 31 34 24 22 15 

6. årstrinn 42 42 21 24 25 34 31 34 24 22 

7. årstrinn 37 31 31 27 25 25 34 31 34 24 

Elevtall 240 211 189 197 195 185 197 184 185 163 

 

Sandvollan skole 

 

 2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. årstrinn 21 14 18 12 17 9 15 15 12 10 

2.årstrinn    20 22 20 15 18 17 9 15 15 12 

3. årstrinn 16 14 17 15 11 18 17 9 15 15 

4. årstrinn 21 25 22 18 15 11 18 17 9 15 

5. årstrinn 19 21 15 24 13 15 11 18 17 9 

6. årstrinn 17 20 25 17 19 13 15 11 18 17 

7. årstrinn 23 17 24 23 25 19 13 15 11 18 

Elevtall 137 133 141 124 118 102 98 100 97 96 

 

 

Røra skole 

 

 2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. årstrinn 18 19 18 17 10 19 18 12 16 19 

2.årstrinn 19 18 16 19 25 10 19 18 12 16 

3. årstrinn 15 15 21 19 15 25 10 19 18 12 

4. årstrinn 17 24 18 18 22 15 25 10 19 18 

5. årstrinn 19 16 14 16 20 22 15 25 10 19 

6. årstrinn 16 16 25 18 21 20 22 15 25 10 

7. årstrinn 22 14 19 15 16 21    20 22 15 25 

Elevtall 126 122 131 122 129 132 129 121 115 119 

 

 

Utøy skole 

 

 2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. årstrinn 13 16 12 5 11      6 13 15 10 10 

2.årstrinn 13 6 7 6 10 11      6 13 15 10 

3. årstrinn 8 11 15 11 6 10 11 6 13 15 

4. årstrinn 15 16 6 12 7      6 10 11 6 13 

5. årstrinn 9 14 10 8 11  7   6 10 11 6 

6. årstrinn 15 11 17 16 12 11   7 6 10 11 

7. årstrinn 9 10 13 8 9 12  11 7 6 10 

Elevtall 82 84 80 66 66 63 64 68 71 75 

 

 

 

Lyngstad skole 
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 2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. årstrinn 7 6 12 7 7 4 6 9 6 8 

2.årstrinn 11 8 4 7 8 7 4 6 9 6 

3. årstrinn 7 9 6 11 7 8 7 4 6 9 

4. årstrinn 10 4 7 13 7 7 8 7 4 6 

5. årstrinn 9 10 8 2 11     7 7 8 7 4 

6. årstrinn 9 10 3 8 13 11 7 7 8 7 

7. årstrinn 9 9 9 7 3 13 11 7 7 8 

Elevtall 62 56 49 55 56 57 50 48 48 48 

 

 

Mosvik skole 

 

 2001 2005 2007  

2010 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. årstrinn 7 13 12 10 8 15 3 6 5 2 

2.årstrinn 10 7 18 7 4 8 15 3 6 5 

3. årstrinn 18 16 13 9 11 4 8 15 3 6 

4. årstrinn 11    11 6 11 6 11 4 8 15 3 

5. årstrinn 12 8 16 17 5      6 11 4 8 15 

6. årstrinn 12 10 10 14 11  5 6 11 4 8 

7. årstrinn 12    17 8 8 17 11 5 6 11 4 

8. årstrinn 16 8 10        

9. årstrinn 13 12 17        

10.årstrinn 14 12 9        

Elevtall 125 114 119 76 62 60 52 53 52 43 

Ungdomsskole elevene ved Mosvik skole gikk høst 2010 over på Inderøy ungdomsskole. 

 

 

Inderøy ungdomsskole 

 

 2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8. årstrinn 96 108 97 96 100 95 101 94 88 84 

9. årstrinn 76 100 81 107 87 100 95 101 94 88 

10. årstrinn 80 100 100 103 98 87 100 95 101 94 

Elevtall 252 308 278 306 285 282 296 290 283 266 

 

 

 

Fødd barn på angitte år 

I 2004 268 barn 

I 2008 301 barn 

I 2011 358 barn 

 

 

 

 

Notat fra oppvekst til kommuneplanens samfunnsdel:  
Barnehagen og Grunnskolen i Inderøy 
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Visjon; - Best i lag! 

Mål; Grunnskolen i Inderøy; - Bedre på læring i lag! 

          Barnehagen i Inderøy; -Bedre på læring i lag! 

Det foregår mye god omsorg, leik og læring i barnehagene i Inderøy.  

I grunnskolen i Inderøy foregår mye god læring. 

 Inderøy kommune vil jobbe for en sterkere kobling mellom barnehage og skole, dette for å ivareta gode oppvekst vilkår for våre barn. Flere 

barnehager og skoler har kommet langt i arbeidet med områdene vi setter fokus på. Likevel kan mye bli bedre. Alle kan gå noen skritt videre i 

sin egen utvikling og utøvelse av pedagog gjerningen. Å være på jakt etter stadige forbedringer innebærer å anerkjenne det som er godt, men 

samtidig søke etter det bedre. Å være i stadig forbedring er et mål å strekke seg mot. 

I løpet av 2012 vedtas en kvalitetsplan for barnehagen og en kvalitetsplan for grunnskolen. Begge planene skal bidra til at barnehagen og 

grunnskolen i Inderøy, hver for seg og sammen, jobber i samme retning. Vi skal jobbe systematisk med å forbedre oss, vi har høye krav til 

kvalitetsarbeidet både i barnehagen og i skolen. 

Inderøy kommune har tradisjon for å ha en god barnehage og en god skole, og politikerne i Inderøy kommune følger kvalitetsarbeidet nøye. 

Dette gjør at barnehagene og skolene motiveres til innsats, at rektor, styrer, pedagoger, andre ansatte, barn, elever og foreldre inspireres til å 

jobbe for stadig forbedring av resultater. 

Delmål i perioden 2012 -2015; 

 Videreutvikle et godt læringsmiljø, psykososialt og fysisk bygningsmasse med inventar og utstyr 

 Foreldreskolen i grunnskolen. Styrke hjem-skole samarbeidet 

 Pedagogisk ledelse i barnehagen, klasseledelse i grunnskolen 

 Tidlig innsats i barnehagen 

 Sektorovergripende, barnehage, skole, Helsestasjon, PPT, Barnevern. «Bedre samhandling for utsatte barn og unge» 

 Vurdering for læring i grunnskolen 

 Lese og skriveopplæring, implementering av prosjekt på Sakshaug skole og barnehage 

 Regning som ferdighet i alle fag, implementering av prosjekt på Utøy skole og barnehage 

 Engelskundervisning. Spredning av kunnskap og erfaringer gjort ved Røra skole og barnehage 

 Digital kompetanse, innføre kreativ leik med IKT i barnehage og grunnskole 

 Videreutvikle Gla`pakken i Inderøy ungdomsskole 

Kvalitetsplan for barnehagen og for grunnskolen i Inderøy er ambisiøse, begge planene har høye mål, og vi skal jevnlig undersøke og følge opp 

om vi er på rett vei mot målet. I barnehagen vil resultatet av brukerundersøkelsene være grunnlaget for fokusområder på forbedring. I 

grunnskolen vil resultatene fra de nasjonale prøvene bli gjort kjent for elever, foreldre og politikere. Resultatene vil bli drøftet med den enkelte 

elev, på foreldresamtaler, i foreldremøtene og i samarbeidsutvalget. Og vi vil jevnlig rapportere til politikerne. 

Et godt læringsutbytte for hvert barn, elev sikrer vi best ved at pedagog, foreldre og barn, elever samarbeider. 

I arbeidet med å sikre at barnehagene og grunnskolen i Inderøy stadig er på rett vei, og stadig er i forbedring, vil vi ut å søke kunnskap på 

nasjonalt nivå gjennom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Nord Trøndelag og KS, samt universitets og 

høgskolemiljøer vil være viktige leverandører og bidragsytere i jakten på og stadig bli bedre. 

En dialogbasert måte å arbeide på i møte med de lokale politikerne, foreldrene og andre interessenter i skolen vil være sentral. 

Vi vil også legge opp til gode prosesser slik at barnehagene og skolene i Inderøy kan dele kunnskap og erfaringer med hverandre på den enkelte 

barnehage og på den enkelte skole og på tvers av kompetansemiljø, dette både på individnivå og gruppenivå. I dette ligger det et stort potensial 

for den enkelte pedagog, den enkelte styrer og rektor og den enkelte enhet i Inderøy til å lykkes i arbeidet med og stadig bli bedre. 

Fokusområder 2012 -2015, og arbeidet innenfor de enkelte områdene vil bli nærmere belyst i Kvalitetsplan for barnehagen og Kvalitetsplan for 

grunnskolen i Inderøy. 

 

Notat fra helse og omsorg til kommuneplanens samfunnsdel:  

Notat til kommunedelplan  

Helse og omsorgstjenester 
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Vedtatt Helse- og omsorgsplan omtaler utfordringer fram mot 2019. 

Framtidens helse- og omsorgstjeneste har som hovedmål og sikre helhetlige og samordnede tjenester 

som omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering 

og rehabilitering og oppfølging på tvers av alle sektorer. 

Folkehelsen i Norge er betydelig forbedret de siste hundre år. Samtidig ser vi en utvikling der vår 

moderne livsstil endrer helsetilstanden i befolkningen.  En stor andel av uhelse og for tidlig død skyldes 

nå livstilrelaterte kroniske sykdommer. 

Folkehelseperspektivet er aktualisert gjennom ny folkehelselov, som trådte i kraft 1.1.2012. Den nye 

loven marker et paradigmeskifte, hvor man går fra et «sykdomsperspektiv» til et 

«påvirkningsperspektiv». I dette ligger det en erkjennelse av at helseutfordringene man ser i dagens 

samfunn, med blant annet livsstilssykdommer og psykisk helse, ikke kan møtes uten et mye større fokus 

på forebygging. Kommunen må ha en aktiv rolle og rette innsatsen mot miljø- og samfunnsforhold som 

gjør at sykdom oppstår. Dette innebærer et større fokus på forebyggende og helsefremmende 

aktiviteter. 

Tiltak må værer sektorovergripende slik at de fremmer gode oppvekst- og levekår, legger til rette for 

sunne levevaner, fremmer fellesskap og trygghet. Herunder støtte opp under egen mestring. 

 

3.7.1 STATUS OG UTFORDRINGER 

Stikkord fra Kommunebarometeret; legedekningen er lav sammenlignet med andre kommuner. Det er 

over 1000 Inderøyninger som har sin fastlege i andre kommuner fordi det ikke er nok ledige plasser på 

listene til kommunens fastleger. Det er kommunen som har en sørgeforplikt til å inngå avtaler nok 

fastleger til befolkningen. Dette blir en stor utfordring ift samhandlingsreformen.  

Kommunen har god dekningen av psykiatrisk sykepleier, men bruker lite på forebyggende tjenester. 

Dette gjelder både voksne og barn. For å oppfylle plikten til helsefremmende og forebyggende tjenester 

må kommunen opprette en Frisklivssentral. 

Antall innleggelser i sykehus er langt under gjennomsnittet.  

Kommunen har en høy andel fagutdannet personell i pleie og omsorg, men står overfor en utfordring ift 

at mange oppnår pensjonsalder i løpet av en 5 årsperiode. 

Stikkord utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet er: 

 Samhandling 

 Kompetanse 

 Forebygging og egenmestring 

 Effektiv ressursutnyttelse 

Samhandlingsreformen sine intensjoner er at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der 
pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialisert oppfølgning. Det innebærer at ansvar og oppgaver 
flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette medfører store utfordringer ift 
manglende kompetanse og personellressurs. 
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Nye brukergrupper – stadig flere yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et annet spekter av 
helsemessige og sosiale problem, vil kreve større fokus på livsløpsperspektivet i omsorgstilbudet og vil 
øke behovet for avlastningstilbud og tilgang til egnet boligmasse, dette gjelder boliger, i alle nivå i 
omsorgspyramiden. 
 
Livsstilssykdommer, eks hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, overvekt (både hos unge og eldre) er en 
stadig voksende utfordring for helse- og omsorgssektoren.  
Ny medisinsk kunnskap og teknologi vil medføre forbedring ift overlevelsesprosent.  I mange tilfeller vil 
imidlertid dette innebære en tilværelse med omfattende funksjonssvikt og stort behov for bistand. 
 
Tverrfaglige til bud. Ulike enheter skal samarbeide om å legge til rette for at innbyggerne selv 
kan ta ansvar for sin egen helse. Forebyggende aktivitet og kunnskap om 
egen helse og hva som påvirker egen helse kan forbedres. 
 
Frisklivssentral – Inderøy kommune har ikke frisklivssentral i dag. Frisklivssentral skal være en del av 
kommunehelsetjenesten og ha tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner ved hjelp av 
helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om kostholdsendring, samt tilbud om røykeslutt. For å 
oppfylle ansvaret etter § 3 – 1 i helse- og omsorgstjenesteloven må Inderøy kommune etablere denne 
tjenesten. 
 

3.7.2 HOVEDMÅL OG DELMÅL 

Gjeldende kommunale planer legger rammer for dagens helse og omsorgstjeneste. Rikspolitisk 
handlingsplan, Boligsosial handlingsplan og helse- og omsorgsplan benyttes som verktøy for å utvikle 
tjenestene i tråd med de antatt fremtidige behov.  
 
Det arbeides kontinuerlig med mål og tiltak som er beskrevet i virksomhetsplan 2012 – 2015. 
 
3.7.3 HANDLINGSDEL – BEHOV FOR TJENESTER 

Forebygging 
Utjevne sosiale ulikheter og helseforskjeller i befolkningen ved økt fokus på forebyggende helsearbeid 
og livsstilsendring. Forebyggende hjemmebesøk vil gi sterkere fokus på folkehelse, og bidra til tidlig 
kunnskap om sosiale og/eller helsemessige problemer (som f.eks. demenssykdom, behov for 
hjelpemidler og lignende), med mulighet for tidlig bistand, og dermed redusere følgene av 
problematikken. 
 
Demens  
Behovsvekst krever utbygging av kapasitet og økt kompetanse på 
aldring, med spesielt fokus på demenssykdom. Demensutfordringen vil 
fordre en betydelig utbygging av kapasiteten og tjenestetilbud i årene som 
kommer. Et av de viktigste strategiske grep for å få bedre ressursutnyttelse 
blir å få til en optimal balanse mellom sykehjem, omsorgsboliger, dagtilbud og hjemmetjenester. 
 
 
 
Kompetanse 
Styrking av den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på 
tjenestetilbudet. Det er også en nødvendig forutsetning i det langsiktige arbeidet med å sikre god 
ressursutnyttelse. Forskning viser også at gode fagmiljø minsker rekrutteringsutfordringene og bidrar til 
økt nærvær. 
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Yngre brukere  
Flere yngre brukere vil kreve større fokus på livsløpsperspektivet i omsorgstilbudet. Dette vil igjen kreve 
større faglig bredde og annen faglig kompetanse. Det må legges vekt på styrket veiledning og å gi rom 
for større faglig bredde gjennom å legge til rette for flere faggrupper. Flere og andre yrkesgrupper vil 
kunne prege omsorgstilbudet med mer aktivitet, og dekke psykososiale behov. 
 
Hjem, lokalsamfunn  
Dersom de kommunale omsorgstjenestene skal ta hele behovsveksten, forutsetter dette tett samspill 
med familie, frivillige og lokalsamfunn. Samhandlingsreformen forutsetter økt fokus på videreutvikling 
av samarbeidskultur og nettverksbygging. Den vil kreve økt felles innsats både 
internt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, på tvers av kommunegrenser og forpliktende 
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 
 
 
 
Universell utforming  
Et viktig element som bidrar til folkehelse, er universell utforming. Universell utforming gjør produkter 
og omgivelser slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpassing og spesiell utforming. Bruk av IKT Smarthusløsninger, telemedisin og ny omsorgsteknologi kan 
bidra til å hindre institusjonalisering, gi brukerne større uavhengighet av hjelpeapparatet og et bedre 
lokalt medisinsk tilbud. Samtidig kan de ansatte få bruke mer av sin tid på primære omsorgsoppgaver og 
mindre til transport, administrasjon, tilsyn og tunge løft. 
 
Elektronisk samhandling  
Det eksisterer i dag et nasjonalt fundament med ulike løsninger og telemedisin for elektronisk 
samhandling. Den viktigste forutsetningen for å kunne ta del i samhandlingen, er å sørge for tilgang til 
”motorveien” for transport av opplysninger og elektronisk kommunikasjon - Norsk Helsenett. Dette er 
”minste felles multiplum” for å være i stand til å imøtekomme statlige 
Med fokus på god folkehelse og universell utforming, skal Inderøy ha tilbud om helse og 
omsorgstjenester av høy kvalitet, og som gir alle mulighet for et selvstendig og verdig liv. 
 

 Rekruttering av tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidstakere innen helsesektoren 

 Etablere frisklivssentral 

 Etablere døgnrehabilitering 

 Etablere felles vedtakskontor for å sikre lik og riktig tjeneste til innbyggerne 

 Styrke helsetjenestetilbudet til ungdom og utsatte grupper 

 Bygge kommunale utleieboliger i tråd med vedtatt handlingsplan. 

 
 

 

KULTURPLAN for Inderøy kommune 2013-2025 

Utkast til disposisjon, mål og tiltak.  

 

1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og planprosess 

1.2. Planens formål og oppbygging 

1.3. Forankring. Sentrale dokumenter og føringer 

2. Kulturbegrepet  
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3. Status og utfordringer 

3.1. Kulturkommunen 

3.2. Samfunnsmessige forhold og kulturens kreative kjerne 

3.3. Kultur for alle 

3.4. Ressurser 

3.5. Noen utviklingstrekk 

3.6. Konkurranse og samarbeid 

3.7. Kvalitet 

3.8. Nyskaping og innovasjon 

3.9. Attraktiv kommune 

4. Visjon, overordnet mål og strategier 

 

4.1. VISJON 

«Jordnært og himmelhøyt» 

 . 

4.2. OVERORDNET MÅLSETTING   

• Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune 

• Kulturtilbudet skal være preget av profesjonalitet, god amatørkultur og bredde i idretts- 

og aktivitetstilbudet 

• Kultur- og fritidstilbudet skal være mangfoldig og inkluderende for både fastboende og 

tilreisende 

 

4.3. STRATEGIER 

– best i lag - er Inderøy kommunes slagord, og samarbeid er overordnet strategi for 

gjennomføring av tiltak i planen.  

- Samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt  

- Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 

- Samarbeid med fagmiljøer, næringsliv, og privatpersoner 

 

Andre strategier som legges til grunn:  

- Dialog, kommunikasjon, informasjon, rådgiving 

- Bevisstgjøring om kulturelle verdier    

- Bruk av digitale medier 

- Kompetanseutvikling 

- Vekt på kvalitet i alle ledd 

 

5. Inderøy kommunes kulturfyrtårn 

 

5.1. ARVEN ETTER NILS AAS   

MÅL 

 Inderøy skal ha en regional og nasjonal posisjon innen visuell kunst, med vekt på Nils 

Aas og hans verk, kunstneriske uttrykk generelt og kunst i det offentlige rom spesielt 

 Inderøy kommune skal ta medansvar for arven etter Nils Aas ved å bidra til at Nils 

Aas kunstverksted videreutvikles.  

 Mustrøparken skal forvaltes og utvikles i Nils Aas’ ånd, og kunstnerens verk i 

Muustrøparken og Straumen-området skal ivaretas og formidles på en profesjonell 

måte.  

 

6. Øvrige innsatsområder (Fra Planprogram), mål og tiltak 
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6.1. DET FRIVILLIGE KULTURLIVET      

 MÅL 

 Inderøy kommune skal  

 - legge til rette for og bidra til et mangfold av kulturtilbud i hele kommunen 

 

- ha et godt samspill med lag og foreninger, stimulere det frivillige    

          kulturlivet og være støttespiller og samarbeidspartner 

  

- styrke fritidskulturlivet gjennom bedre rammevilkår 

 

 

6.2. KULTUR OG FOLKEHELSE 

MÅL 

 Kulturarbeidet skal legge til rette for positive helsevalg og sunn livsstil 

 Kulturtilbudet skal understøtte folkehelse-arbeidet 

 

 

6.3. PROFESJONELL PRODUKSJON, FORMIDLING OG OPPLÆRING  

MÅL 

 Inderøy kommune skal legge til rette for og fremme profesjonell produksjon, 

formidling og opplæring innen et mangfold av kunst- og kulturuttrykk 

 

 Inderøy skal være åpen mot verden og bidra til kulturbegivenheter med aktører fra 

inn og utland.   

 

 

6.3.1. Kommunens egne institusjoner og ansvarsområder  

  

Inderøy bibliotek  

 MÅL 

 Gi alle kommunens innbyggere et allsidig, aktuelt og kvalitativt godt bibliotektilbud, 

uavhengig av alder, bosted, kultur, økonomi, mobilitet . 

 

 

 Inderøy kulturskole 

MÅL 

 Kulturskolen skal være et velorganisert kulturpedagogisk senter, som sørger for et godt 

kulturskoletilbud til alle som ønsker det   

 

 Kulturskolen skal være  en aktiv ressurs for lokalmiljøet 

 

 Samarbeidet med grunnskolen skal utvides til alle skolene 

 

 

 

Ungdommens kulturmønstring (UKM) og ungdomskulturen 

MÅL 

 Inderøy kommune skal videreutvikle Ungdommens Kulturmønstring med hensyn til 

deltakelse og kvalitet på gjennomføring 
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Den kulturelle skolesekken (DKS) 

 MÅL   

 Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle grunnskoleelever får møte 

profesjonelt formidlet litteratur, film, musikk, scenekunst, visuell kunst  

og kulturarv 

 Videreutvikle det lokale tilbudet og koordinere  fylkeskommunalt tilbud 

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 

MÅL  

 Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre i og utenfor institusjonene et bredt og 

profesjonelt kulturtilbud.  

 

 

6.3.2. Andre institusjoner og utøvere 

Inderøy kulturhus 

MÅL 

 Kulturhuset skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena gjennom prosjektet 

Inderøy kultur- og oppvekstsenter 

 

 Inderøy kommune skal bidra til å forsterke kulturhusets rolle som formidler og 

markedsfører av profesjonell kunst og kultur  

 

Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) og distriktsmusikertjenesten 

 MÅL  

 Innbyggere og tilreisende i regionen skal ha et musikktilbud på høyt profesjonelt nivå.  

 Kommunen skal legge til rette for ny giv og utvikling innen korpsmusikk og jazz gjennom 

samarbeid med MiNT, Sund folkehøgskole, Soddjazz m.fl. 

 

Inderøy videregående skole 

 MÅL 

 Inderøy kommune skal innta en aktiv rolle for at Inderøy videregående skole skal 

videreutvikles som en viktig utdannings- og kulturinstitusjon i kommunen. 

 Videreutvikle etablert samarbeid 

  

 

Dans i Nord-Trøndelag  (DiNT) 

MÅL 

 Inderøy kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i 

regionen 

  

 

Sund folkehøgskole 

MÅL 

 Inderøy kommune skal bidra til at Sund folkehøgskoles spiller en viktig rolle i 

lokalsamfunnet gjennom samarbeid med lokalt kulturliv. 

  

 

Kirken 

MÅL 
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 Utvikle samarbeidet om kunst- og kulturformidling i kirkebygg 

 

 

6.4. KULTUR OG NÆRING 

MÅL 

 En bevisst kultursatsing og tilrettelegging skal gjøre Inderøy-miljøet attraktivt som 

arbeids- og bosted for kulturaktører, og bidra positivt til næringsutviklingen i Inderøy 

  

6.5. IDRETT 

MÅL 

 Inderøy kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet som forebyggende helsearbeid, 

attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo - og reiselivskommune. 

 

6.6.  KULTUR- ARENAER OG LOKALITETER 

 MÅL 

 I Inderøy skal det være god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og annen 

kultur- og fritidsaktivitet. 

 

 

6.7.  STEDSUTVIKLING 

MÅL 

 Inderøy kommune skal bidra til bevaring av trøndersk byggeskikk og samtidig stimulere 

til nybygg basert på spennende, moderne arkitektur 

 Inderøy kommune skal legger vekt på kulturarv, arkitektur, estetikk og kunstnerisk 

utsmykning ved opprustning og etablering av kommunale bygg og offentlige uteområder.   

 Utformingen av kommunens uterom skal innby til refleksjon og rekreasjon, sosial og 

kulturell aktivitet 

 

6.8.  KULTURARVEN 

MÅL 

 Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres gjennom systematisk arbeid, med vekt på 

bruk og vern 

 Fortida skal gjøres levende for nåtid og framtid  gjennom dokumentasjon og 

formidling 

Tiltak 

 

6.9.  FESTIVALER OG STØRRE ARRANGEMENT 

MÅL 

 Inderøy skal utvikles som arrangements- og festival-kommune 

 

 Inderøy skal være stedet for både den bredt anlagte folkefesten og for de «smalere» 

festivaler 

 

 InderøyFest skal videreutvikles som en folkefest med solid forankring i det utvidede 

kulturbegrepet   

 

  

7.  INDERØY OG OMGIVELSENE 

8. HANDLINGSPLAN 
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VEDLEGG (eget dokument): 

 

Sentrale føringer og utredninger 

Oversikt over lag og foreninger 

Oversikt over kultur-arenaer 

Budsjett og økonomiplan - kultur 

Statistikker 

Økonomi 

Befolkningsprognoser 

Innspill: 

Inderøy 2020 

Kulturkonferanse 

Innspill til planprogram 

Temamøte kommunestyret 

Kommunale kulturarbeidere 

Kulturfolket 

Ungdomsrådet 

 

 

 


