
1 
 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL 

2012-2025 

 

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy 

 

 

Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 



2 
 

Innholdsliste: 

1. Innledning. ................................................................................................................................................................................... 4 

1.1. Presentasjon av 1756 Inderøy. ................................................................................................ 5 

1.1.1. Areal. ............................................................................................................................... 5 

1.1.2. Befolkning. ....................................................................................................................... 5 

1.1.3. Sysselsetting .................................................................................................................... 6 

1.2. Kommuneplanens samfunnsdel, bakgrunn og oppgave. ........................................................ 6 

1.2.1. Nasjonale retningslinjer ................................................................................................... 6 

1.2.2. Fylkesplanens satsingsområder. ...................................................................................... 6 

1.2.3. Kommunal planstrategi og planprogram ........................................................................ 7 

1.3 Planprosessen ................................................................................................................................ 8 

1.3.1. Organisering. ......................................................................................................................... 8 

1.3.2. Medvirkning. .......................................................................................................................... 8 

2. Visjoner og overordna mål. ........................................................................................................................................................... 9 

2.1. Visjon ....................................................................................................................................... 9 

2.2. Overordna målsettinger .......................................................................................................... 9 

2.3. Inderøy 2020 ........................................................................................................................... 9 

3. Innsatsområder - utvikling av lokalsamfunnet. ............................................................................................................................ 10 

3.1. Befolkning og levekår ............................................................................................................ 10 

3.1.1. Hovedmål ...................................................................................................................... 10 

3.1.2. Handlingsplan: ............................................................................................................... 10 

3.2. Verdiskaping og næringsliv .................................................................................................... 10 

3.2.1. Hovedmål. ..................................................................................................................... 10 

3.2.2. Handlingsplan ................................................................................................................ 11 

3.3. Kultur og nærmiljø ................................................................................................................. 11 

3.3.1. Hovedmål: ..................................................................................................................... 11 

3.3.2. Handlingsplan ................................................................................................................ 12 

3.4. Klima og miljø ........................................................................................................................ 12 

3.4.1. Hovedmål ...................................................................................................................... 12 

3.4.2. Handlingsdel. ................................................................................................................. 12 

3.5. Langsiktig arealplanlegging ................................................................................................... 12 

3.5.1. Hovedmål ...................................................................................................................... 12 

3.5.2. Handlingsdel .................................................................................................................. 13 

3.6. Samfunnsberedskap. ............................................................................................................. 13 



3 
 

3.6.1. Hovedmål ...................................................................................................................... 13 

3.6.1. Handlingsplan ...................................................................................................................... 14 

3.7. Kommunale tjenester ............................................................................................................ 14 

3.7.1. Hovedmål ...................................................................................................................... 14 

3.7.2. Handlingsplan ................................................................................................................ 16 

3.8. Kommunen som organisasjon ............................................................................................... 17 

3.8.1. Hovedmål ...................................................................................................................... 17 

3.8.1.   Handlingsplan .................................................................................................................... 17 

4. Vedlegg. ..................................................................................................................................................................................... 18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Innledning. 
Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlig planlegging. Gjennom 

planprosessen skal kommunen vektlegge utfordringer i samfunnsutvikling og kommunens 

prioriteringer. Planen skal synliggjøre kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.  

Etter kommunesammenslåing av Mosvik og Inderøy til en ny kommune, følger kommuneplanen opp 

visjonen med å være best i lag, og utvikle en helt ny kommunen med å legge verdibegrepene 

åpenhet, raushet og respekt til grunn i fremtidig samfunnsutvikling og kommunens 

forvaltningsoppgaver.  

De viktigste innsatsområdene for Inderøy kommune frem mot 2025 er fokus på kommunens 

befolkning og deres levekår, skape grobotn for et solid næringsliv, levende kulturliv, reduksjon på 

energibruk, en bærekraftig arealplanlegging, trygt beredskap samt ha et godt og fremtidsretta 

tjenestetilbud.  

Det skal være en tydelig sammenheng fra kommunens vedtatte planstrategi der status og 

utfordringer samt planbehov i kommunen er presentert, til overordna mål med delmål/strategier i 

kommuneplanens samfunnsdel og til slutt skal handlingsdel med tiltak og behov for ressurser 

synliggjøres i temaplaner og budsjett/økonomiplan. 

Inderøy kommune sin samfunnsdel har lagt vekt på å være enkel og lesbart. Alle gjeldende planer 

skal være oppdatert og lett tilgjengelig med lenke på kommunens hjemmeside.  
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1.1. Presentasjon av 1756 Inderøy. 

 

 

1.1.1. Areal.  

 Landareal Sjøareal Kystlinje Total areal 

Mosvik 218000 da 58000 da 65 km 276000 da 

Inderøy 146000 da 137000 da 111 km 283000 da 

1756 Inderøy 364000 da 195000 da 175 km 559000 da 

 

1.1.2. Befolkning.  

År 2011 2015 2020 

0-19 år 1826 1730 1647 

20-66 år 3940 3909 3814 

67-79 år 621 771 967 

80-89 år 275 253 266 

90 år og eldre 54 61 63 

Totalt 6716 6724 6757 

Befolkningsframskriving fra SSB. 
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1.1.3. Sysselsetting  

1756 Inderøy Sysselsatte 

Jordbruk, skogbruk og fiske 323 

Bergverksdrift og utvinning 41 

Industri 360 

Elektrisitet, vann og renovasjon 45 

Bygge og anleggsvirksomhet 313 

Varehandel, motorvognreparasjoner 385 

Transport og lagring 149 

Overnatting og serveringsvirksomhet 55 

Informasjon og kommunikasjon 42 

Finansiering og forsikring 37 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118 

Forretningsmessige tjenesteyting 96 

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 225 

Undervisning 347 

Helse og sosialforsikring 699 

Personlig tjenesteyting 108 

Uoppgitt 19 

SUM 3362 
( Tallene er fra SSB 4. kvartal 2011. ) 

 

 

1.2. Kommuneplanens samfunnsdel, bakgrunn og oppgave.  
 

1.2.1. Nasjonale retningslinjer  

Kommuneplanens samfunnsdel er lovpålagt kommunene og hjemlet i Plan og bygningslovens § 11-2 

der det heter at kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier for 

kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal videre være grunnlag for 

sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommunedelplaner innenfor temaer eller 

virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende årene og skal revideres årlig.  

I pbl.§ 11-3 der virkningen av kommuneplanens samfunnsdel er omtalt med at den legges til grunn 

for all virksomhet i kommunen og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av resurser innenfor 

kommunens økonomiske rammer.  

I pbl.§ 11-4 er revisjon av gjeldende planer. For revidering av selve kommuneplanen gjelder 

bestemmelsene om kommunal planstrategi jfr. Pbl § 10-1 og de tematiske handlingsdelene skal 

revideres årlig.  

 

1.2.2. Fylkesplanens satsingsområder. 

Regional planstrategi for Nord- Trøndelag 2012- 2016 er vedtatt av fylkestinget i møte den 14.06.12. I 

del I er det felles planstrategi for hele Trøndelagsregionen.  
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I del II som er regional planstrategi for Nord- Trøndelag, er det lagt vekt på følgende tema som gir 

grunnlag for prioritering av planer og strategidokumenter:   

Tema Prioriterte planar 

Barn og unges oppvekstvilkår 1. Regional plan for folkehelse 

Folkehelse 2. Regional plan for barn og unges 
oppvekstvilkår 

Næringsliv 3. Regional plan for arealbruk 

Fornybar energi 4. Regional utviklingsprogram- strategisk 
del 

Arealbruk  5. Regional klima og energistrategier 

 

 

1.2.3. Kommunal planstrategi og planprogram 

 

 

Inderøy kommune vedtok kommunal planstrategi den 19.03.12. Den kommunale planstrategien 

fungerte også som planprogram for kommuneplanens samfunnsdel samt at planstrategien innehold 

et eget kapittel om planprogram for kommuneplanens arealdel.  De strategiene og utfordringene 

som ligger i den den kommunale planstrategien ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. I 

planstrategien er det lagt vekt på utfordringer i de enkelte enhetene og det er spesielt lagt vekt på: 

 Generell samfunnsutvikling med bolyst, livskvalitet og næringsutvikling.  

 Langsiktig arealbruk 

 Klima og miljø 

 Universell utforming.  

Når det gjelder dagens status og fremtidige utfordringer, er dette omtalt i planstrategien og vil ikke 

på nytt bli omtalt i kommuneplanens arealdel. Planstrategien ligger som vedlegg til dette 

dokumentet.  



8 
 

Det er lagt opp til følgende prioriteringer på overordna planer i kommunestyreperioden 2012-2016.  

Prioritering Oppstart Vedtak 

1. Kommuneplan,samf.del Februar 2012 November 2012 

2. Kommuneplan, arealdel Februar 2012  Mars 2013 

3. Kulturplan Er oppstarta November 2012 

4. Næringsplan Januar 2012 November 2012 

5. Miljøplan Oktober 2012 Oktober 2013 

6. Folkehelseplan  September 2012 November 2013 

7. Oppvekstplan  April 2013 April 2014 

8. Overordna beredskapsplan Mars 2012 Oktober 2012 

 

1.3 Planprosessen 

 1.3.1. Organisering. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for å styre kommunen som en helhet og som 

en organisasjon. Derfor har det politiske nivået vært sterkt involvert i prosessen og formannskapet er 

styringsgruppe for planarbeidet.  

Rådmannen har oppnevnt en administrativ gruppe – planforum som har ansvar for at prioriteringene 

innenfor planstrategien blir gjennomført. 

1.3.2. Medvirkning.  

Planprosessen følger plan og bygningslovens kapittel 5 samt §§ 11- 12 og 11-14 med hensyn til 

innspill, samarbeid og offentlig høring. 

I forkant av planprosessen med kommuneplanens samfunnsdel, ble det kjørt et 

breddemobiliseringsprosjekt innenfor Inderøy 2020 som omtales i punkt 2.3. 

I tillegg er det lagt opp til grendemøter der både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel blir 

presentert. 

 

 

Fra folkemøtet om fremtidig landbrukspolitikk i Inderøy kulturhus 2011.  
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2. Visjoner og overordna mål. 
 

2.1. Visjon  
BEST I LAG  

Åpenhet Raushet Respekt 
Åpenhet for nye ideer Vise omsorg Utføre gode tjenester til alle 

og samarbeid Dyrke frivillighet Likhet for alle  

Åpenhet for andre kulturer og 
folk 

Vise toleranse med hverandre  Være gode lyttere både utad 
og innad i organisasjonen 

Gode aktører for 
omdømmebygging 

Ta godt imot nye innbyggere Følge opp politiske mål og 
vedtak.  

 

2.2. Overordna 
målsettinger 

 Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv kommune i 
hjertet av Trøndelag 

 Sikre og videreutvikle kvalitet på tjenester til 
innbyggerne. 

 

Delmål:  

 Sikre en demokratisk styring av kommunen 

 Sikre et bredt faglig miljø for å utføre tjenestene i kommunen  

 Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.  

 Etablere attraktive bolig- og fritidstilbud.  

 Sikre gode oppvekstvilkår med godt nærmiljø og et rikt kulturmiljø. 

 Sikre grunnlaget for en god næringsutvikling.   

 Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.   

 

2.3. Inderøy 2020 
Samfunnsutviklingsprosjekt 2009-2014. 

Inderøy 2020 ble sett i gang for å hindre negativ utvikling av folketall, økning i antall eldre innbyggere 

og lav tilbakeflytting av unge folk. Prosjektet skal være et mobiliseringsprosjekt av hele kommunen 

med følgende delprosjekt.   

 Næringsutvikling 

 Mulighetenes landbruk 

 Sentrumsutvikling Straumen 

 Kulturløft Inderøy 

 Omdømmebygging 

 Opplevelser/reiseliv 

 Stedsutvikling Mosvik 

 Annen stedsutvikling 

 Infrastruktur og fibersatsing.  
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3. Innsatsområder - utvikling av lokalsamfunnet. 
 

3.1. Befolkning og levekår 

3.1.1. Hovedmål 
 Videreutvikle levende og attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen samt styrke 

Straumen som kommunesenter.  

 Bidra til sosial trygghet for kommunens innbyggere.  

Delmål:   
 Bidra til en positiv befolkningsvekst i Inderøy på nivå med de øvrige kommunene på 

Innherred.  

 Utarbeide gode boligtilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte 
til Inderøy.  

 Utvikle Inderøy som bokommune med gode samferdselstilbud.  

 Skape trygge og forutsigbare rammer innenfor helse og omsorgstjenestene.  

 Inderøy som en allsidig og aktiv skolekommune 

 Utvikle fritidstilbud og dugnadsånd. 

 Ha en helhetlig næringsstrategi for Inderøy med vekt på god kompetanse. 
 

3.1.2. Handlingsplan:  
 Kommuneplanens arealdel - 2013 

 Kommunedelplan for helse og omsorgs 2012-2019   

 Kommunedelplan for nærings - 2012 

 Kommunedelplan for kultur - 2012  

 Kommunedelplan for oppvekst 2014                                  

                                                           
                                                          Best i lag 
 

 

 

 

3.2. Verdiskaping og næringsliv  

3.2.1. 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 samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov. 
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 Videreutvikle Inderøy som et tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelser i Midt- 
Norge. 

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt perspektiv 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy 

 Forsterke samhandlingen mellom skole og ungdom og næringslivet. 

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv.  
 

3.2.2. Handlingsplan 
 Kommunedelplan for næring – 2012 

                                                                

                                                                                                            
                                                                                                               Inderøy slakteri- gammel tradisjonsbedrift                                                                               

 

 

3.3. Kultur og nærmiljø 

3.3.1. 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 
Ungdommens Kulturmønstring.  

 Videreutvikle den kulturelle skolesekken og spaserstokken 

 Inderøy kommune skal bidra til å forsterke kulturhusets rolle . 

 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 
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trøndersk byggeskikk. 

 Inderøy skal utvikles som arrangements- og festivalkommune. 
 

3.3.2. Handlingsplan 
 Kommunedelplan for kultur 2012                                                                                       

                                                                                                                     
                                                                                                                   Sykkelløp med start i Mosvik sentrum 

 

 

3.4. Klima og miljø 

3.4.1. 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  
 

3.4.2. Handlingsdel. 
 Miljøplan, delplan klima og energi vedtatt i 2010. 

 

                                                                                                                         
                                                                                                                    Vinje bruk – biobrenselanlegg på hele gården                                                                                              

 

 

3.5. Langsiktig arealplanlegging 

3.5.1. Hovedmål 
 

 Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle 
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arealene både på land og sjø for kommunens innbyggere.  

 Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke gjennom bruk og vern.  
 

Delmål:  

 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.  

 

 

 
 

3.5.2. Handlingsdel 
 Kommuneplanens arealdel- 2013 

 Kommunedelplan Straumen - 2012 

 Kommunedelplan Røra - 2010 

 Kommunedelplan Framverran - 2008 

                                                                                 
                                                                                Deler av Mosvik sentrum                     
 

 

3.6. Samfunnsberedskap. 

3.6.1. 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.  
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Delmål:  
 Inderøy kommune skal ha en operativ beredskapsplan med vekt på kriseledelse samt 

utarbeide fagplaner innenfor hver sektor som helse, skole, vannforsyning osv. 

 Kommunen skal ha gode varslingsrutiner både for store og små kriser med hurtig og presis 
informasjon til involverte parter og mediene.  

 Alle gjennomførte kriser og øvelser skal evalueres med tanke på forbedringer.  
 

3.6.1. Handlingsplan 
 Overordna beredskapsplan med ROS- analyse – 2012 

 

                                                                                            
                                                                                                 Rissaskredet 1978 

 

 

3.7. Kommunale tjenester  

3.7.1. 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: 
 Tilrettelegge tilbud til alle med behov for 

bistand fra helse og omsorg 

 Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig 
vekt på oppvekstvilkår for barn og unge.  

 Rekruttering av tilstrekkelig antall kvalifiserte 
arbeidstakere innen helsesektoren 

 Tverrfaglig fokus på rehabilitering 

 Bidra til aktiv mottak av tjenester for lengst 
mulig selvhjelp 

 Legge til rette for og bevisstgjøre innbyggerne 
til fysisk aktivitet 

 Ha tilgjengelige omsorgsboliger for de med 
behov. 

 Utvide samarbeidet med andre aktører for å 
øke kvaliteten på tjenester. 

 Styrke faglig samarbeid innad i kommunen og 
helseforetaket for å sikre helhetlige tjenester 

Delmål for oppvekst (skole /barnehage): 

http://www.inderoy.kommune.no/uregelmessig-forsyning-paa-straumen-torsdag-kveld.5086426-99253.html
http://www.inderoy.kommune.no/uregelmessig-forsyning-paa-straumen-torsdag-kveld.5086426-99253.html
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 Best 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» 

 Digital kompetanse, innføre kreativ leik med IKT 

i barnehage og grunnskole 

 

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.  

 

 

3.7.2. Handlingsplan 
 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012- 

2019 

 Kommunedelplan for oppvekst – 2014 

 Temaplan veg – 2012 

 Temaplan vann og avløp – 2003 

 Temaplan kommunale bygg - 2013 
 
 
                                          

    
Pensjonisttreff Inderøy rådhus.                                                                                  
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3.8. Kommunen som organisasjon 

3.8.1. 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 for personalpolitikken:  
I nye Inderøy kommune er det 580 ansatte med ca. 430 årsverk der 96 årsverk er i aldersgruppen 
59-67 år. Det skal i løpet 2013 utarbeides en strategisk arbeidsgiverplan der visjon, verdier og 
fokusområder skal endelig vedtas av kommunestyret. Det vil legges vekt på kommunens evne til 
utvikling og nyskaping med vekt på åpenhet, raushet og respekt. I planen blir det lagt vekt på 
følgende fokusområder:  

 Sikre en etisk holdning i de ulike fagmiljøene 

 Sikre planmessig kompetanseutvikling og mangfold på alle plan i organisasjonen.  

 Ha et høyt kvalitetsnivå på alle kommunens tjenester.  

 Arbeide for omdømmebygging både i kommunen og utover kommunens grenser 

 Ha en profilert seniorpolitikk 

 Oppfylle ønsker om heltidsstillinger.  

Delmål for økonomisk styring av kommunen:  
I Inderøy kommune sin økonomiplan for 2012- 2016 er det forslag til de totale drifts- og 
investeringsrammer for kommunen samt rammer for de ulike virksomhetene.  
Budsjett og økonomiplanen blir revidert årlig og fremskrives med ett år.  
I budsjettet er det innført balansert målstyring med følgende fokusgrupper som samfunn, brukerne, 
medarbeiderne og økonomi med ønskede resultatmål. 
Den årlige revideringen av handlingsplanen i ulike tema- og kommunedelplanen skal ligge til grunn 
for økonomiplanen samt påse at de mål og tiltak som er oppsett er gjennomført. 
 
Når det gjelder bruk av frigjorde midler, er det sett opp ønskede bruk av disse:  

 Betale ned gjeld. 

 Finansiere samfunnstiltak med en positiv befolkningsutvikling. 

 Investere i teknologi og organisasjonsutvikling. 

 Ruste opp både den fysiske og humankapitalen.  
 
 

 

3.8.1.   Handlingsplan  
 Budsjett og økonomiplan 2012- 2015 

 Strategisk arbeidsgiverpolitikk 2013 
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4. Vedlegg. 
1. Planstrategi for 2012-2016 

2. Elevtallsutvikling for de enkelte skolekretsene. (SSB-tall) 


