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Arkivsak. Nr.:
2012/421-24

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 105/12 26.09.2012

Kommunestyret 01.10.2012

Boligtomter Røra - Åsen boligfelt - vedtak om utbygging

Rådmannens forslag til vedtak

Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes.

Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av gatelys 
med ferdigstillelse innen 30.06.2013.

Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. kroner. 

Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige 
finansieringsplan:

1. Salg av tomter – foreløpig anslag: 11,0 mill. kroner
2. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag):   3,5 mill. kroner

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med 
grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk av 
megler.  

Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes.

Vedlegg
1 Reguleringsplan Åsen boligfelt
2 Forslag kjøpekontrakt



Bakgrunn

Formannskapet fattet i møte 07.03.12, sak 31/12 følgende vedtak:

1. Tomtefeltet Åsen – Røra – legges ut på anbud i samsvar med beskrevne planer.
2. Endelig beslutning om utbygging – eller omfang av utbygging – tas etter at anbudsrunden er
    gjennomført.
3. Det inngås nødvendige avtaler med privat eier i feltet om tilgang til arealer, makeskifte og
    kostnadsdeling.

De økonomiske forutsetningene i saken antydet en brutto prosjektkostnad på om lag 22 mill. kr., hvorav 
entreprisekostnadene inkl. uforutsett var beregnet til ca. 19,2 mill.kr. 

Gjennom åpen anbudskonkurranse er det innhentet tilbud på utbygging av Åsen boligfelt. Utbyggingen 
omfatter forsterkning og dekkelegging av Floåsvegen (370m), tilførselsveg inn til feltet (500m), 
utbygging av veg, vatn og avløp til 33 boligtomter samt gangveger og belysning i boligfeltet. Entreprisen 
omfatter ikke etablering av ny nettstasjon til NTE og anleggsbidrag fra utbygger til NTE. Rimeligste 
tilbud er på ca. kr. 11,5 mill. eks. mva. og 13,1 mill. kr. inkl. mva. Forutsatt positive vedtak er det 
forutsatt anleggsstart i uke 41 (8.-12.oktober) med ferdigstillelse av anlegget 30.06.13.

Ut fra anbud og eksakte entreprisekostnader kan følgende reviderte prosjektkostnad settes opp:

1. Forprosjekt (planl., grunnunders.):   0,70 mill. kroner
2. Entreprisekostnader: 13,10 mill. kroner
3. Uforutsett 8 % av entrepr.:   1,10 mill. kroner
4. Prosjektering og byggeledelse:   0,55 mill. kroner
5. Anleggsbidrag NTE:   0,55 mill. kroner
6. Diverse (byggerenter, grunnerv. etc): 0,50 mill. kroner
    Total prosjektkostnad brutto: 16,50 mill. kroner
    Total prosjektkostnad eks mva: 14,50 mill. kroner

Det presiseres at pkt. 4-6 er stipulerte kostnader. Netto prosjektkostnad fordelt på 33 tomter gir en 
tomtepris på ca. kr. 440.000 pr. tomt. Holdes forsterkning av Floåsvegen utenom beregningen,
reduseres tomtekostnadene med ca. kr. 35.000 pr. tomt. Holdes i tillegg tilførselsveg til feltet utenom, 
vil kostnad pr. tomt bli ca. kr. 340.000.

Dette er et kostnadsnivå som ligger innenfor et mulig akseptabelt markedsprisleie i området. Denne 
vurderingen bygger på kontakter med eiendomsmeglere uten at det er gjort en egentlig 
markedsanalyse av salgspotensiale og prispotensiale på tomtene. Dette er en svakhet ved utredningen 
så langt.  

Vurdering

Når det gjelder de strategiske vurderinger vedrørende utbygging av boligtomter på Røra, vises til 
formannskapsak 31/12. 

Rådmannen vil likevel sammenfatte stikkordvis hovedpremissene for det kommunale engasjement her:

- Det er en entydig politisk vedtak/føring om å legge til rette for rimelige boligtomter i alle 
grender. (jfr. Inderøy 2020 satsningen) Det private initiativ har i så måte p.t. har vært noe
begrenset. Dette nødvendiggjør et sterkere kommunalt engasjement. 



- Åsen-feltet ble i sin tid kjøpt for formål boligutbygging og tidlig regulert for 33 tomter. (av dette 
28 i kommunal eie) Antatt høye utbyggingskostnader har inntil dags dato gitt et mulig 
utbyggingsprosjekt «på vent».

- Tilgrensende områder (i privat regi) har et betydelig naturlig potensiale for videre utbygging ved 
behov. Tidligere grovplaner/skisser viser rom for en utbygging med inntil 200 eneboligtomter.

- Boligfeltet Åsen har en gunstig plassering i forhold til kommunikasjoner som veg og jernbane, 
nærhet til barnehage og skole, et næringsområde under mulig utvikling på Lensmyra og kort 
pendleravstand til større arbeidsplasser i nabokommuner. Ett komplett utbygd Åsen boligfelt –
godt markedsført og synliggjort -  bør kunne fremstå som et attraktivt alternativ for 
boligsøkere.

- Røra-området i Inderøy – lokalisert midt mellom Levanger og Steinkjer og et trafikknutepunkt –
må på lang sikt være et naturlig utbyggingsområde både for næring og boliger. 

- To områder avsatt til boligformål på Røra med et potensiale på ca 20 tomter er så langt ikke 
regulert og forberedt på utbygging. Dette gjelder området nederst i Hellemshaugen eid av 
Lensmyra Eiendom AS og området ved barnehagen eid av Arnt Gregersen. Kommunen er kjent 
med at Lensmyra Eiendom AS arbeider med planer for sitt område. For øvrig gjelder området til 
Gregersen, har det så langt ikke vært signalisert noe ønske om å frigjøre området for utbygging 
i tidlig fase. I forhold til kommunens målsetting om å ha god tomtedekning i hele kommunen er 
det p.t. begrenset med – om noen - private alternativer på Røra.

Anbudsrunden viser entreprisekostnader godt under de siste kostnadsskisser men samtidig høye. 

Ut fra de foreløpige vurderinger av prispotensialer vil kommunen måtte akseptere at tilførselsvegen til 
feltet må finansieres over de ordinære budsjetter. Det er all grunn til å være forberedt på ytterligere 
behov for subsidiering – alt er avhengig av etterspørselsen og betalingsviljen for tomter. 

I og med at de tilstøtende potensielle utbyggingsområder ikke er regulert på oppstartstidspunktet for 
Åsen boligfelt, er det også meget tvilsomt om kommunen kan få dekket deler av grunnlagsinvesteringer 
av en framtidig privat utbygger av de øvrige områdene i Åsen feltet. 

Rådmannen har vurdert flere tiltak for å redusere kostnadene bla. trinnvis utbygging. I og med at 
kostnadene til tilførselsveg og tilknytning til eksisterende VA-anlegg utgjør en så stor del av kostnadene, 
vil det – forutsatt god etterspørsel etter tomter – være økonomisk fornuftig å ta hele utbyggingen av 
feltet samlet. 

Gatelys er med som en opsjon i anbudet og kan utsettes. Som et minimum bør det uansett legges til 
rette for gatelys gjennom legging av trekkrør. Etablering av gatelys har en entreprisekostnad på knapt 
0,9 mill. kr. eks. mva. Gatelys vil ha en merverdi for de som kjøper tomt i boligfeltet, men det er usikkert 
om økt attraktivitet kan forsvare kostnadene på kort sikt. 

Utbyggingen av boligfelt Åsen må sees i lys av det overordnede mål om å ha tilgjengelige tomter i alle 
områder av kommunen, Inderøy 2020 satsningen;  se også intensjonsavtalen i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. Tilrettelegging for boligtomter og økt bolyst samt kontinuerlig
omdømmebygging, er sentrale virkemidler for å oppnå positiv befolkningsutvikling.

I lys av gitte forutsetninger, herunder politiske strategiske føringer, vil derfor rådmannen anbefale 
igangsetting av utbygging av hele Åsen boligfelt inkl. etablering av gatelys i boligfeltet. 



Rådmannen har gjennomført flere forhandlingsmøter, og er enig med grunneier om et forslag til 
kjøpekontrakt. (se vedlegg) Prisen på erverv av regulerte boligtomter i våre nabokommuner har steget 
betydelig de siste årene. Det er ikke unaturlig at boligarealer i deler av Inderøy til en viss grad følger 
samme utvikling. Rådmannen anser at kommunen i denne saken har oppnådd en pris som kan 
forsvares, og at prisnivå på erverv av arealer til boligformål i framtida, fortsatt må baseres på en 
vurdering/forhandling i hvert enkelt tilfelle. 

Kjøpekontrakten innebærer at alle de 33 regulerte boligtomtene nå kan utbygges i kommunal regi. I 
tilegg gis opsjon på kjøp av 5 da attraktivt tilleggsareal mot sør/øst

Konklusjon

Rådmannen anbefaler igangsetting av utbygging av hele Åsen boligfelt inkl. etablering av gatelys i 
boligfeltet. 

Se for øvrig innstilling.
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Inderøy kommune

KJØPEKONTRAKT

SELGER
Annbjørg Skjerve Nyborg og Torstein Nyborg, Hegglivegen 45, 7670 Inderøy

KJØPER
Inderøy kommune, organisasjonsnr. 997391853, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.

Selger overdrar herved nedenfornevnte eiendom til kjøper på følgende vilkår:

EIENDOMMEN
Del av gnr. 179 bnr. 3 i Inderøy kommune. Eiendommen er regulert til boligformål i godkjent 
reguleringsplan for Åsen boligfelt på Røra. Arealet på ca. 4,9 daa er avmerket på vedlagte 
kart, område A. Eksakt areal fastsettes på grunnlag av oppmålingsforretning.

KJØPESUM
Kjøpesum er avtalt til kr. 35 pr. m2. Selger kompenseres i tillegg med et beløp stort kr. 75.000
for opparbeidet veg til feltet. Kjøpesum betales til selger når skjøte er tinglyst og senest 
15.11.12.

OMKOSTNINGER 
Kjøper dekker alle omkostninger ved overdragelsen.

ANDRE BESTEMMELSER
Selger er innforstått med at opparbeidet vegrett langs dagens tilførselsveg bortfaller når ny 
tilførselsveg er opparbeidet.

Selger gir kjøper fullmakt til å søke om fradeling og rekvirere oppmålingsforretning for 
eiendommen. 

Kjøper gis opsjon på kjøp av ytterligere areal (ca. 5 daa) for boligformål, avmerket som areal
B i vedlagte kart. Kjøpesum er avtalt til kr. 45 pr. m2, korrigert for konsumprisindeks. 
Opsjonen gjøres gjeldende for en periode av 10 år.

Kommunen gis rett til å rydde vegetasjon innenfor areal B så langt dette er nødvendig for å 
sikre utsikt fra boligfeltet. Ved uttak av utnyttbar skog kompenseres selger tilsvarende 
markedspris for salg av tre/tømmer på rot.

Kommunen legger til rette for ny strømtilførsel til gbnr. 179/29 og bredbånd til gbnr. 179/3 og 
179/29 innenfor en økonomisk ramme på kr. 10.000,-.  

Kommunen foretar omlegging av gårdsveg til gbnr. 179/3 innenfor en økonomisk ramme på 
kr. 45.000,-.  



Inderøy kommune

HEFTELSER
Eiendommen overdras fri for heftelser.

OVERTAGELSE
Eiendommen overtas av kjøper når kjøpesum er betalt og senest 15.11.12.

BEKREFTELSE OG UNDERSKRIFT
Selger og kjøper vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne avtalen. Denne kontrakt er 
utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt.

Inderøy 13.09.12

Selger: Kjøper:

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Annbjørg Skjerve Nyborg/Torstein Nyborg For Inderøy kommune



Arkivsak. Nr.:
2012/2750-2

Saksbehandler:
Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 66/12 24.09.2012

Hovedutvalg Folk 56/12 25.09.2012

Formannskapet 106/12 26.09.2012

Kommunestyret 01.10.2012

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.2012.

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012 

Saksordfører: Bjarne Kvistad
Tilleggsnotat fra rådmannen datert 24.09.2012 vedr. investeringsprosjekt ble utdelt i møtet.
Følgende tillleggspunkt tas inn i rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemilder.

Avstemming

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012
Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemilder.

Vedlegg
1 Tertialrapport pr. 30.08.2012.



Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på regnskaps- og 
aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal rapporteres dersom utviklingen i 
økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetningene lagt i budsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av andre tertial.

Vurdering

Viser til vedlagt rapport. Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjettforutsetningene.

Det er noe forsinkelse i gjennomføring av enkelte investeringsprosjekter mens andre prosjekter snart er 
fullført. 

I driftsregnskapet prognoseres positivt avvik på fellesområdene med til sammen kr. 0,725 mill. Dette 
skyldes økt hjemfallsinntekt, redusert egenkapitalinnskudd samt at vi prognoserer reduksjon i netto 
renteutgifter.

På driftsområdene prognoseres negativt avvik på 1,5 mill. innenfor helse og sosialområdet samt 0,16 på 
området for politikk. 

Rådmannen velger ikke å foreslå rammendringer i årets budsjett. Ved ikke å disponere 0,935 mill. kroner 
av formannskapets disponible reserve vil årets regnskap fortsatt kunne gjøres opp uten å redusere 
planlagte avsetninger til fond.

Denne prognose forutsetter imidlertid fortsatt stram økonomistyring og en ubetinget budsjettdisiplin i 
enhetene.   

Når det gjelder vår likviditet anser vi den å være tilfredsstillende. 

Nærværsprosenten er på ca. 91–91,5 %. 

Vi har et mål om en nærværsprosent på 92,5 % for år 2012. Det jobbes aktivt med å oppfylle dette målet.  

Konklusjon
Se innstilling. 



Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.2012.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskaps- og 
aktivitetsutvikling pr 30.08. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering 
og likviditet. 
En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er tatt inn i 
rapporten. 

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer 
avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten – se nedenfor - omfatter fire kolonner:

1. Opprinnelig netto driftsbudsjett
2. Revidert netto driftsbudsjett 
3. Vurdert avvik på årsbasis
4. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at

1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til 
årsbudsjett
2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til 

godkjenning. 

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av 
- forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.08.12. En prognose.

Aktivitetsutviklingen er grovt sett i samsvar med revidert budsjett og plan ved 2. tertial i det første 
året for den nye kommunen. 

Når det gjelder de sentrale områder prognoseres en økning i hjemfallsinntekter samt en redusert 
kostnad når det gjelder egenkapitalinnskudd for år 2012. 
Det forventes at netto renteutgift vil bli noe lavere enn hva revidert budsjett skulle tilsi. Dette 
avhenger imidlertid av bl.a. rentenivå og investeringstakt i siste del av året. 

Våre inntekter og utgifter påvirkes av eksterne forhold, men våre prognoser antas likevel å være 
realistisk anslag.
Samlet for de sentrale områder prognoseres et positivt netto avvik på 0,725 mill. på årsbasis. 



Når det gjelder driftsområdene er for lite budsjettert til politisk virksomhet. Det har vært større 
aktivitet enn hva vi forutsatte ved budsjettering. 

På området for helse, rehab. og barnevern prognoseres et negativt avvik på 0,5 mill. kr. Dette skyldes 
barnevern. Dette skyldes økt aktivitet.  

Ved området for bistand og omsorg er det bl.a. behov for omfattende tjenester til pasient og økte 
midler må tilføres. Området prognoserer et negativt avvik på årsbasis på kr. 1,0 mill. 

Avsatte midler til FSKs disposisjon justeres ned med 0,935 mill. Dette for å delvis finansiere de 
prognoserte avvik vi har på andre driftsområder.   

Vi jobber ut fra en målsetting om økt tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng årlig. Det betyr et mål om en 
nærværsprosent på 92,5 % i 2012. Vår prognose for 2012 viser at vi ligger på et forventet nærvær på 
ca. 91 – 91,5 %.  

Når det gjelder investeringsområdene vil det være noen forsinkelser i forhold til plan og forventning. 
Noe utrednings- og planarbeid tar lengre tid enn lagt til grunn.

Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene og de viktigste 
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.

(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar Oppr. netto driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
pr. 30.08.

Vurdert
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -356100 -354670 125 0,0

- herav rammetilskudd og 
skatt

-348900 -348400 0 0,0

- herav naturressursskatt -800 -800 125 -15,6

- herav eiendomsskatt -1502 -1672 0 0,0

- herav hjemfallsinntekter -1600 -1200 0 0,0

Fellesområde diverse 49463 44093 600 1,4

- herav renter og avdrag 29961 27605 500 1,8

- herav netto avsetning 14223 14033 0 0,0

Avskrivninger -5215 -5215 0 0,0

Mva.komp. investering 0 0 0 0,0

Disponibelt netto drift -311852 -315792 725 0,0

Fellesområde 
tilleggsbevilgninger

9383 8269 935 11,3



- herav lønnsreserver 6945 6945 0 0,0

Politisk virksomhet 3239 3239 -160 -4,9

Fellesadministrasjon* 21779 22036 0 0,0

Næring og plan 3689 3689 0 0,0

Oppvekst 115495 114935 0 0,0

Helse og sosial 117387 120713 -1500 -1,2

Kultur 12490 13694 0 0,0

Kommunalteknikk 27784 28611 0 0,0

Vann og avløp 606 606 0 0,0

Diverse fond 0 0 0 0,0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

Sum 0 0 0 0,0

*Fellesadministrasjon består av sentraladministrasjon samt service, støtte og IKT

Kommentarer

Fellesområde inntekter.
KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et 
samlet anslag på 348,4 mill. for Inderøy kommune. Prognosen, sist oppdatert i august er laget av KS i 
samarbeid med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2013 og RNB 2012. 
Vi har i vårt rev. budsjett lagt til grunn en samlet inntekt tilsvarende prognosen på 348,4 mill. 

Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke om vi når budsjetterte
inntekter på dette området.
Revidert budsjett 2012 for eiendomsskatt er kr. 1,672 mill. Tilsvarende beløp er inntektsført.     

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdatert 
prognose at vi kan forvente å få de inntekter vi har lagt opp til i rev. budsjett.
Rentekompensasjon for utbygging Sandvollan skole vil ikke komme til utbetaling før tidligst i 2013.
Rentenivået resten av året vil delvis være avgjørende for resultat ved årsslutt.

Når det gjelder hjemfallsinntekter angir siste prognose basert på rapporter fra Ishavskraft en økning 
på 0,125 mill. på årsbasis. Dette skyldes at feil grunnlag har blitt benyttet ved tidligere rapporter.   

Fellesområde diverse.
Pensjon.
Basert på prognose fra pensjonsleverandører skal vårt reviderte budsjett holde. 
Det kommer nye oppdaterte prognoser fra våre leverandører medio september som tar opp i seg 
konsekvenser av lønnsoppgjør m.m.       

Renter og avdrag.
Netto ramme ble justert ned med 2,356 mill. ved revidering av budsjett i juni. Lagt til grunn var en 
gjennomsnittlig høyere rentesats enn hva det hadde vært så langt i år, samtidig som vi hadde – i 
perioder - fått bedre avkastning på deler av vår likviditet enn forutsatt. Samme begrunnelse benyttes 
nå når det foreslås ytterligere reduksjon i netto ramme med kr. 0,5 mill. Dette selv om rentenivå 
resten av årets vil være avgjørende, samt vår investeringstakt.



  
Avdragsutgifter forventes å være i tråd med budsjett ved årets utløp.

Egenkapitalinnskudd.
Siste prognose fra pensjonsleverandør viser at vi kan justere ned vårt budsjett når det gjelder EK-
innskudd for år 2012 med ca. 0,1 mill. «Endelig» prognose etter kommunesammenslåing har ikke 
vært på plass før i sommer.  

Avskrivninger.
Kostnad- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområdet. Det budsjetteres og 
regnskapsføres slik at netto utgift blir kr. 0,-. Dette vil isolert sett ikke påvirke netto driftsregnskap. 
Avskrivninger for år 2012 vil bli kjørt i slutten av september.    

Mva.komp. investering.
Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. 

Disponibelt netto drift.
Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:
(bygger på revidert budsjett pr. 30.08.12)

Diverse fond og INVEST økonomi og lønn er ikke tatt inn i diagrammet da de har en netto ramme på kr. 0,-.

Kort om de enkelte driftsområdene.
Det kommenteres kun hvor det konstateres avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik.
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Fellesområdet tilleggsbevilgninger.
Tilleggsbevilgninger lønn.
Vi har lagt inn forventet gjennomsnittlig lønnsvekst på 4 % i vårt budsjett. Årets lønnsoppgjør er nå 
avsluttet og lønnsvekst/årsvekst er på 4,07 %. Budsjetterte midler til oppgjør for år 2012 antas å 
holde. 

Tilleggsbevilgninger til FSK disp.
Rev. budsjett viser at det gjenstår ca. 1,3 mill. til FSKs disposisjon. 
Det foreslås at denne ramme justeres ned med 0,935 mill. for å dekke økt behovet når det gjelder 
politisk virksomhet og for deler av utfordringene vi har fått innenfor helse og sosial.      

Politisk virksomhet.
Det prognoseres negativt avvik på kr. 0,16 mill. ved årets utløp. Dette skyldes økt aktivitet utover det 
vi la til grunn ved budsjetteringstidspunkt. (økt godtgjørelse, flere møter, lengre møter, økt 
utgiftsdekning, etterbetalinger fra tidligere år)

Fellesadministrasjon.
Aktiviteten er i hovedsak i samsvar med plan. Det gjenstår fortsatt noe omstillingsarbeid. 
Det er et stramt budsjett og ekstrakostnader av flere slag har kommet på. 
Imidlertid er det fokus på innsparing, det forventes økte inntekter ved utleie samt at vi får 1,5 mnd. 
vakanse på slutten av året. 
Dette gjør at en ikke velger å prognosere avvik ved årets utløp.  

Næring og plan.
Det forventes ikke avvik i økonomi ved årets utløp. 
Noe planarbeid er forsinket, men i hovedsak er aktiviteten i rute. 
Det arbeides fortsatt med rekruttering/ansettelse av ny person etter at oppmålingsleder slutter i sin 

stilling 01. juli. Det leies inn noe konsulenttjeneste for å ta oppgaver innenfor oppmålingstjenesten. 

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % 
på årsbasis

830 Fellesområde tilleggsbevilgninger 9383 8269 935 11,3

110 Politisk virksomhet 3239 3239 -160 -4,9

120 Sentraladministrasjon 21779 11229 0 0,0

121 Service, støtte og IKT 0 10807 0 0,0

130 Næring og plan 3689 3689 0 0,0

    Sum 38090 37233 775 2,1

Oppvekst.
Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp samlet sett for skoler og barnehager.     
Pr i dag ligger noen delområder noe for høgt i forbruk, men tiltak er satt inn samt at justeringer fra 
nytt skoleår gir at en kan forvente at oppvekstområdet samlet sett vil være i tråd med budsjett ved 
årets utløp. 



Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett
Revidert netto 
driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i %  på 
årsbasis

200 Fellesadm. skole og barnehage 21944 22399 0 0,0
210 Sakshaug skole 13117 13183 0 0,0
211 Sakshaug barnehage 6898 6698 0 0,0
212 Røra skole og barnehage 13722 13825 0 0,0
213 Utøy skole og barnehage 7502 7596 0 0,0
214 Mosvik skole og barnehage 10461 9419 0 0,0
215 Lyngstad skole og barnehage 6814 6958 0 0,0
216 Sandvollan skole og barnehage 13007 12827 0 0,0
217 Inderøy Ungdomsskole 22030 22030 0 0,0

    Sum 115495 114935 0 0,0

Helse og sosial.
Samlet for området helse og sosial forventes et negativt avvik på kr. 1,5 mill.

Bistand og omsorg
Noe omstillingsarbeid gjenstår fortsatt. Dette arbeidet har ikke gått så fort som forutsatt i budsjett, 
men vil bli fullført så fort det lar seg gjøre. 
Det kan forventes økte inntekter når det gjelder vederlagsbetaling - anslås til ca. 0,5 mill. kr. Samtidig 
påløper økte utgifter når det gjelder aktivitetstilbud funksjonshemmede med kr. 0,5 mill. (Flyndra).

Det er behov for omfattende tjenester til ny ressurskrevende bruker. Dette sammen med ikke 
budsjetterte utgifter til brukerpersonlig assistanse samt prognoserte økte utgifter til medfinansiering 
somatiske tjenester anslås til sammen og utgjøre et negativt avvik ved årets utløp på 1,0 mill. ved 
bistand og omsorg.  

Helse, rehabilitering og barnevern
Området for barnevern ble tilført 2,5 mill. ved budsjettrevidering i juni. Området var i 
utgangspunktet for lavt budsjettert i 2012. 
Nylig gjennomgang og oppdaterte prognoser viser at området må ha tilført ytterligere midler. Dette 
skyldes økt aktivitet.    

Øvrige områder innenfor enheten: Noe omstillingsarbeid gjenstår fortsatt. Dette arbeidet har ikke 
gått så fort som forutsatt i budsjett, men vil bli fullført så fort det lar seg gjøre. 
Det påløper kostnader utover budsjett når det gjelder legetjeneste, dette er kostnader som er 
knyttet til flyttingen av legetjenesten.     
  
Aktivitet i enheten er i all hovedsak som forutsatt.

Det prognoseres et avvik ved årets utløp på kr. 0,5 mill. for området helse, rehab. og barnevern. 

NAV
Aktivitet og økonomi er i all hovedsak i rute og det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. 



Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett
Revidert netto 
driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

310 Bistand og omsorg 82004 83004 -1000 -1,2

320 Helse, rehabilitering og barnevern 28978 31304 -500 -1,6

321 Flyktningetjenesten 0 0 0 0,0

330 NAV 6405 6405 0 0,0

    Sum 117387 120713 -1500 -1,2

Kultur.
Det forventes ikke økonomiske avvik ved årets utløp. I hovedsak foregår aktivitet etter planen. 

Kommunalteknikk.
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter oppsatte mål for 2012. 

Når det gjelder økonomi fikk enheten tilført kr. 1,0 mill. i forbindelse med hovedrevisjon i sommer, 
dette bl.a. på grunn av økte kostnader ved brøyting og strøing. 
Pr i dag forventes at enheten vil være i tråd med oppsatt budsjett ved årets utløp. 

Vann og avløp.
Det forventes ikke avvik ved årets utløp – verken i forhold til økonomi eller aktivitet.

Diverse fond.
Her føres regnskap for Næringsfond, fiskefond, viltfond og Inderøy 2020.
Ingen prognoserte avvik å rapportere.

INVEST regnskap og lønn.
Når det gjelder økonomi forventes ikke negativt avvik ved årets utløp. 
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter det som er planlagt. 

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett
Revidert netto 
driftsbudsjett

Vurdert avvik 
på årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

410 Kultur 12490 13694 0 0,0

510 Kommunalteknikk 27784 28611 0 0,0

520/521 Vann og avløp 606 606 0 0,0

600 Diverse fond 0 0 0 0,0

700 INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

    Sum 40880 42911 0 0,0



Kommunesammenslåingsprosjektet.
Det prognoseres ikke avvik. Aktivitet er i hovedsak som forutsatt så langt. 

Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. 

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den 
overordnede målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende 
prognose for utviklingen i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens 
likvide
midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet
dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås. 

Langsiktig finansiering.

Låneporteføljen.
Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 2. tertial 2012 på ca. 423 millioner kroner. Det er tatt 

opp lån i henhold til opprinnelig budsjett år 2012 – og en vil i nærmeste fremtid ta opp resterende 

lån i henhold til vedtak om låneopptak gjort så langt i 2012.  

Saldo ubrukt startlån er pr. utgangen av 2. kvartal på ca. 3,45 mill.

Ved utløpet av andre tertial har låneporteføljen en sammensetning slik: ca. 13 % av lånemassen har 

fastrenteposisjon og ca. 87 % med flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått 

sikringskontrakt (FRA) for et volum på 160 millioner. Dette betyr at rentekostnaden for denne delen 

av den flytende låneporteføljen er kjent for 2012. Regner en det som lån med fast rente vil 

fordelingen se slik ut: fastrenteposisjon ca. 68 % og 32 % med flytende rente.  

Likviditet.
Driften går normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke 
likviditeten på en ugunstig måte på kort sikt. Det er fortsatt en del forsinkelser i 
investeringsutbetalinger (ubrukte lån) og dette bidrar til den gode likviditeten på kort sikt. 

Likviditeten på lengre sikt er avhengig av i hvilken grad kommunen makter å ta hensyn til behovet for 
en rimelig likviditet i den løpende økonomiske prioritering.

Omfanget av ubrukte lånemidler har fortsatt vesentlig betydning for vår likviditet.
Jfr. nye forskrifter for budsjettering og regnskapsføring skal kun den del av utgift til 
investeringsprosjekter som forventes i det aktuelle budsjettår bevilges i året og dette vil i stor grad 
redusere omfanget av ubrukte lånemidler i fremtiden. Vi budsjetterer fra og med år 2012 i henhold 
til ovenfor nevnte forskrift.  



Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. Det vises til korte kommentarer 

under hvert enkelt prosjekt.

Prosjekter hvor det prognoseres avvik i den økonomiske rammen vil bli nærmere beskrevet - også 

andre prosjekter hvor en finner grunn for å gi kommentarer vil bli omtalt. 

Det ble tidligere rapportert at sluttrapport på prosjekter hvor oppstart og fullførelse skjer 

våren/høsten 2012 skulle fremlegges ved 2. tertial. Sluttrapporter må fremlegges på et senere 

tidspunkt. 

Investeringsprosjekter:
Samlet situasjon for prosjekter i investering er at det vil bli et mindre forbruk på ca. 2,96 mill kr. enn 
hva som ble rapportert ved 1 tertial. Dette skyldes i stor grad at anleggsstart for oppgradering Mosvik 
skole er forsinket. 

Inderøy Kulturhus – opprustning:
Her er total kostnadsramme justert opp fra 5500 til 6700. Dette skyldes at det i 2011 er ført 
kostnader (grunnundersøkelser på Vennaområdet, prosjektkostnader Inderøy Samf.hus m.m.) som 
ikke skulle vært belastet på opprustning Kulturhuset. Ser en på de oppgaver som skulle løses under 
prosjekt opprustning Inderøy Kulturhus er det ikke overskridelser. En ber derfor om justering av 
ramme i henhold til det som ovenfor er beskrevet.   

Fv. 221 Småland, GS-vei
Det vises til K-sak 18/11 av 15.06.2011. 
Det ble i 2011 bevilget midler til kostnad på kr. 1,043 mill. til prosjektet. Beløpet kom først til utbetalt 
i 2012. Det er ikke budsjettert i henhold til dette. En revidering vil bli gjort i henhold til K-sak 18/11. 
  



Investeringsprosjekter 2012 Tertialrapport 2.tertial 2012

Regnskap Forventet Regn 2012 Rev. Budsj Oppst. Ferdig Framdrift Økonomi - forv

tom 2011 totalkostn. pr. 27.08. 2012 dato dato % oppfylt avvik 2012

«Kommune på nett» 5002 350 0 350 125 150 01.01.2012 31.12.2013 80 0
Papirløs politiker 5003 170 0 170 235 250 01.01.2012 01.12.2012 95 80 mulig lisensutvidelse, sees i sammenh m prosj. 5006 (150 i 2012 og 150 i 2013)
Utskiftning av IKT-verktøy 5004 2930 0 2930 397 680 01.01.2012 31.12.2015 90 150 Uforutsatte utgifter nytt legesenter og telefon vil berører plan
Fagprogram for samhandling og lagring (BIO) 5005 850 0 850 0 100 01.08.2012 31.12.2014 0 -150 Helsenett - framdrift avh. av prosj. i INVEST . 150 trekkes ut av prosj 5005 og legges inn i prosj. 5004 i 2012
Plan for info-sikkerhet 5006 0 0 0 0 0 01.08.2012 31.12.2013 utgår, inn kommer prosjekt 5008
Felles  AD 5007 250 0 350 277 320 2009 31.12.2012 90 70 Problem med sikker sone
IT-prosj. I stede for prosj. 5006 5008 300 0 300 0 150 nytt i stede for 5006 - avklares
Mosvik kommunehus 5102 250 0 250 0 100 01.05.2013 01.11.2013 0 -100 Tilstandsrapport utsettes til 2013
Campus-Kultur/Skole/Idrett-forpr. 8001 40000 0 40000 64 300 2009 01.02.2013 10 0 Sluttdat angir ferdig forprosj. 
Straumen - sentrumsutvikling 9105 4437 0 4437 355 1037 01.10.2011 31.12.2014 15 353 Konsekvens av grensesnitt Næssjordet/sentrumsutvikl./muustrøparken (eget prosj.nr.)
Mosvik sentrum, stedsutvikling 9106 1700 929 1700 0 200 2008 01.11.2012 60 0 Ferdigdato angir tidspunkt for utarbeidet tiltaksplan
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 1 5101 33100 32357 33100 748 2600 2007 01.10.2012 100
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 5103 4900 0 4900 15 4900 01.10.2011 31.12.2012 20 Tekn. Korr forventes i 2013
Inderøy kulturhus- opprustning 8002 5500 5499 6700 297 1000 2010 01.08.2013 80 prosj. Sluttføres innenfor ramme, evt. nye prosj. Fremmes i 2013
Klubbhus - Skianlegg Gran 8003 3100 0 3100 0 0
Framverran Skole 6002 -2000 0 -2000 0 -2000 01.04.2012 31.12.2012 15 Teknisk korr. forventes i 2013
Bolig funksjonshemmede 7001 0 22440 0 500 250 Forprosj. fra 250 til 500
Sandvollan skole, trafikksikring 6003 0 0 0 0 0 utgår
Flyktningeboliger 7002 12800 434 12800 9124 12366 2011 01.10.2012 99 0 Prosj. avsluttes i 2012 
Kommunale utleiboliger - opprustn 7003 3000 0 3000 0 550 01.04.2012 31.12.2012 5 0 Kun forprosjekt i 2012, 
Driftsovervåkningsanlegg 9300 550 0 1750 268 550 01.02.2012 31.12.2012 60 0
Inderøy ungdomsskole - tilgjengelighet for alle 6008 200 0 200 0 200 20.05.2012 31.12.2012 95 0 sees i sammenheng med prosj. 6010
Inderøy U-skole, lukking avvik HMS 6010 300 0 300 0 300 15.09.2012 31.12.2012 0 0 nytt prosjekt - rest oppr. ramme prosj. 6008 
Sandvollan skole - uteområde 6007 250 0 250 0 250 01.09.2012 31.12.2012 0 0 Ressursmangel, konsulent engasjeres
Inderøyheimen branntetting 7005 90 0 90 87 90 01.01.2012 01.04.2012 100 0 sees i sammenheng med prosj. 6005 og 6011
Inderøyheimen - oppgr. 3 bad+avl.rom 7004 400 0 600 0 550 01.09.2012 01.06.2013 0 150 overført fra prosj.6011
Oppgradering Røra bhg -stellerom+HMS 6006 150 0 150 0 150 01.08.2012 01.12.2012 0 0
Lyngstad skole vinduer 6005 410 0 410 410 410 01.01.2012 01.04.2012 100 0 Avsluttet
Opprustn.tiltak/omgjøring komm.bygg 6011 0 150 0 0 -150 150 overføres til prosj. 7004. Sees i sammenheng med prosj. 6005 og 7005
Sandvollan-Gangstad - boligfelt 9101 5490 3153 5490 -506 0 2009 31.12.2012 Sees i sammenheng med prosj.nr. 9109
Sandvollan - tilrettelegging/utbygging 9109 400 0 400 0 400 2012 01.06.2013 -200 Gjelder forprosjekt (korr 1. tertial mot prosj.nr. 9101) 
Straumen. Utbygging  Nessjordet 9104 33000 12792 33000 395 15000 2008 01.08.2013 Avklares mot prosj. Sentrumsutvikl. Straumen

Økonomi Status - framdrift  pr. 30.08.12

Tall i 1000 kr
Prosj.nr. 

2012

Vedtatt 

kostnads 

ramme Årsak/Tiltak/Kommentar

Muustrøparken, nybygg og omgjøring lagerbygg 9050 393 0 393 440 393 41000 01.06.2012 100 47
Sakshaugvegen 9006 5800 0 5800 285 5800 01.01.2012 31.12.2012 50 0 Tekn. Korr. 2013
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 261 209 340 0 132 2009 01.06.2012
FS. 221 Småland, GS-vei 9007 1043 0 1043 1043 0 1043 Må revideres budsjett
Utskiftning Ledningsnett vann 9201 15800 5142 15800 796 1800 01.01.2012 31.12.2012 50 0
Røra- utskifting sandfilter Røflo 9203 1000 0 1000 140 1000 01.01.2012 31.12.2012 30 0
Avløpsrenseanlegg Røra - oppgradering 9204 800 0 800 0 800 01.06.2012 31.12.2012 30 0 Tekn. Korr. 2013
Mosvik. Nesset III boligfelt - forpr./reg.plan 9103 1750 1750 0 250 0 -250 Utsatt til 2013
Opparb næringsar/bygg-forpr. 9108 20000 0 20000 0 250 15.08.2012 01.03.2013 0 Mulighetsstudie fullført. Forprosj. start sist i 2012
Mosvik skole - oppgradering 6001 23250 1293 23250 489 7250 16.02.2012 01.07.2013 15 -4250 Annleggsstart forsinket med 1 mnd.
Åsen -Røra- boligfelt 9102 7250 442 16500 538 2000 01.05.2012 01.06.2013 15 0 Forutsetter politisk vedtak 01.10.2012
Straumen. Vegomlegging Venna - skole 9004 6500 1906 6500 3370 4600 01.11.2012 90 0 Ferdigdato gjelder tilleggsarbeider
Inderøy-Mosvik. Breiband 8502 2200 0 2180 0 2200 01.01.2012 01.03.2013 40 0 Tilskudd NTFK 540 netto ramme 1640
Biobasert sentralvarme Straumen/Venna 8501 3100 767 3100 790 2330 01.09.2012 95 0
Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann 9202 12000 2214 12000 6560 11500 02.01.2012 24.08.2012 100 0
Diverse salg 9400 108



Planoppgaver 2012

Oppstart Ferdig Framdrift Økonomi

dato dato % oppfylt forv. avvik 

Kommuneplan samfunnsdel mar.12 nov.12
Folkehelseplan 01.03.2012 01.12.2012 30 Framdrift forsinket
Kommuneplan arealdel mar.12 jun.13
Kommunedelplan Straumen feb.11 jun.12 100 Vedtatt juni 2012
Næringsplan apr.12 des.12
Miljøplan okt.12 okt.13
Reguleringsplaner
Kulturplan Høst 2011 31.12.2012

Årsak/Tiltak/Kommentar

Status - framdrift  pr. 30.08.12

Utviklingsoppgaver 2012

Oppstart Ferdig Framdrift Økonomi

dato dato % oppfylt forv. avvik 

Inderøy 2020 2009 31.12.2014 OBS: se sak tilskudd bredbånd Kj.vågen K-sak 37/12 av 25.06.12.
Mulighetenes Landbruk 2020 2010 31.05.2013 65
Arena Skarnsundbrua 2020 01.08.2011 31.12.2012 60 Søknadsrunde pågår - ferdig dato angir avsluttet søknadsrunde
Kulturkompis feb.12 01.07.2012 100 sluttdato angir 1. del av prosj., videreføres i 2013
Kommunehelsesamarbeid 2011 01.07.2012
Ungdomsprosjektet UngGnist 2011 31.12.2012
Strategisk arbeidsgiverpolitikk mai.11 aug.12
Etiske retningslinjer feb.12
IKT-strategi INVEST 2009 01.08.2012 100 Strategidok. og utredning ferdig. Mulig felles driftsorg. fra 2013
Kvalitetsstyringssystem 2010 31.12.2013 20 Kjøp av ekstern bistand for sikring av fremdrift
Plan IKT-utstyr/anskaffelser 01.01.2011 31.12.2012 100 Plan ferdig utarbeidet
Plan informasjonssikkerhet Utsatt - innspill tiltak drift 2013
Utvikling service og støtte 2011 01.11.2013 55 Prosjektplan utarbeidet, søkt eksterne midler, prosjektperiode utvidet
Offentlige anskaffelser 01.09.2011 01.04.2012 100 Oppfølging i forhold til revisjonsrapp. - prosjekt avsluttet
Bruker-  og innb.undersøkelser 01.03.2012 01.12.2012 30 Framdrift forsinket - innbyggerundersøkelse tidlig høst - ny sluttdato 01.11.12
Balansert målstyring 01.01.2011 31.12.2013 40 Framdrift forsinket          
Utvikling kommunalteknikk 01.03.2012 01.02.2013 2

Årsak/Tiltak/Kommentar

Status - framdrift  pr. 30.08.12



2. tertialrapport 2012 for nærvær og heltid

Nærvær: Vi jobber ut fra en målsetting om økt tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng årlig. Det 
betyr et mål om en nærværsprosent på 92,5 % i 2012. Vår prognose for 2012 viser at vi ligger 
på et forventet nærvær på ca. 90 - 91 %. Det betyr at vi må styrke opp vår aktivitet i 3. tertial 
for å forbygge økt fravær. Det må skje gjennom vårt kontinuerlige arbeid med oppfølging av 
sykefravær, tettere samarbeid med IHMS og NAV. Økt fokus på arbeidet gjennom egne 
prosjekter samt at vi søker om deltakelse i «Sammen om en bedre kommune» hvor temaet 
nærvær er aktuelt. 

Samlet nærvær (egenmeldt og langtidsmeldt inngår i oversikten – tall inkl. juli) hvor 
grønn er 2010 – 1729 Inderøy kommune, lilla er 2011 – 1729 Inderøy kommune, blå er 
2012 – 1756 Inderøy kommune, rød er snitt siste 12 mnd regnet fra 1.1.12 – 1756 
Inderøy kommune. Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 22.08.12 

Sykefravær  - fordelt på kvartal:  farge blå er 2012 samlet sykefravær og rød farge er 

2012 – egenmeldt sykefravær. Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 

22.08.2012

Tall fra SSB (kun legemeldt sykefravær) viser for 1. kvartal at Inderøy kommune har et 
sykefravær på 8,1 % mot 7,6 % for kommunal sektor i Nord-Trøndelag. Det betyr at vi 
fortsatt ikke når vårt mål om å være på nivå med øvrige kommuner i vårt distrikt. Vi klarer 
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2. tertialrapport 2012 for nærvær og heltid

heller ikke å ha like høy grad av bruken av gradert sykemeldinger som øvrige kommuner. 
Gradert sykmelding vil være et fokus område i 2. halvår.

Sentrale nærværsaktiviteter 2. tertial: En kontinuerlig aktivitet i 2012 er utvikling av 
relevant informasjon for ansatte og ledere (tiltak B.2 i VP). Aktiviteten har så langt vært 
knyttet til innføringen av nye regler for oppfølging av sykmeldte, informasjon og oppfølging 
av enhetsledere/ tjenesteledere. Vernetjenesten har avviklet 2 samlinger og alle 
verneombudene har nå gjennomført godkjent utdanning. Handlingsplan for HMS er forsinket 
og kommer i 3. tertial. Seniorpolitisk handlingsplan er vedtatt og iverksatt. 100 medarbeidere 
over 60 år har fått tilbud om dagskurs i pensjon, og over 60 medarbeidere deltok på 
samlingen. 

Heltid – reduksjon av uønsket deltid: Rapport for 1. og 2. tertial viser følgende utvikling 

knyttet til heltid – reduksjon av uønsket deltid: Stilingsnummer (ledige faste og vikariat 

stillinger) med id.nr 1 til og med id.nr 80 inngår i grunnlaget, hvor kun faste stillinger tas 

med.  Stillingsutvidelser samlet for 1. og 2. tertial: 24 faste medarbeidere har fått 

stillingsutvidelse, hvorav 4 til 100 % stilling. Ledige stillinger 1. og 2. tertial – gruppert i 

følgende intervallene:

Stillingsstørrelse Øvrige ansatte Undervisningspersonell
0 - 24,9 14 1
25 - 49,9 4 -
50 - 74,9 9 -
75 - 99,1 4 -

100 7 5

Alle utlysninger blir nøye vurdert i forhold til tariffavtalens målsetting om tilsetting i hel 

stilling. Flere av de ledige stillingene i intervallet 0 – 50 % er blitt benyttet til 

stillingsutvidelser til faste medarbeidere. Det er nå under utarbeidelse en ny handlingsplan for 

heltid, bla. basert på ny forskningsrapport presentert i april 2012. Arbeidet er litt forsinket i 

forhold til opprinnelig plan (tiltak M.1.3 i VP). 
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Sammen om en bedre kommune – utviklingsprogram. Søknad om deltakelse.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi av 
Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus på bistand-
og omsorgsområdet.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012: 

Omforent forslag fra Ida Stuberg og Harald Ness til tillegg i forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget ber om at et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i 
prosjektet.

Avstemming:

Rådmannens forslag med omforent forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:
Inderøy kommune søker om deltakelse i programmet «Sammen om en bedre kommune» i regi av 
Kommunal og regionaldepartementet. 

Prosjektsatsningen konsentreres primært om områdene nærvær og heltid, med spesiell fokus på 
bistand- og omsorgsområdet.



Arbeidsmiljøutvalget ber om at et fokus på arbeidsmiljøet og likestillingsperspektivet inngår i 
prosjektet.

Vedlegg
1 Sammen om en bedre kommune - søknad fra Inderøy kommune

Bakgrunn
Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og 
Akademikerne et samarbeid om utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». Programmet 
skal støtte opp lokale prosjekter innenfor temaene sykefravær, kompetanse og rekruttering, 
heltid/deltidsproblematikken og omdømme. 

Kommunal- or regionaldepartementet inviterer nå nye kommuner til å delta i programmet med oppstart i 
2013. En viktig premiss for deltakelse er at prosjektet bygger på et partssamarbeid mellom folkevalgte, 
administrativ ledelse og tillitsvalgte/medarbeidere. 

Programmet vil tilby kommune som bli med:

-tilgang på god kompetanse og ressursmiljø
-økonomisk støtte til prosjektarbeid (et årlig tilskudd på kr. 300.000,-)
-et faglig fellesskap med andre kommune

Programmet varer ut 2015, og kommunen velger selv hvor lenge en vil være med. Oppstart for pulje 2 er 
vinteren 2013, med tre nettverkssamlinger fram til våren 2014. 

Vurdering

Partssamarbeid – utfordringer nærvær og heltid: Inderøy kommune var deltaker i 
kvalitetskommuneprogrammet hvor nærvær og heltid var fokusområder. Programmet bidro til en 
forsterket innsats på områdene, samt et styrket partssamarbeid. 

Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å få til et godt partssamarbeid for at ny kommune skal 
kunne gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt 
arbeidsmiljø. Et godt samarbeid mellom ledelsen, de ansatte og deres organisasjoner er en forutsetning 
for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om 
man lykkes. 

1729 Inderøy kommune konkluderte med at dersom det kom et nytt sentralt program for partssamarbeid 
så skulle man signalisere interesse, og spørsmålet om en søknad i «Sammen om en bedre kommune» er 
omtalt i vårt budsjett for 2012 (se side 11 i budsjett for 2012). 

Arbeidsgiverpolitikk: I utkast til ny arbeidsgiverpolitikk har vi satt fokus på følgende områder:
omdømme, kompetanse, heltid, kvalitet, etikk og nærvær. Vi skal arbeide med alle områdene i perioden
2012 – 2015. Det er etablert partsammensatte prosjektgrupper i forhold til «heltid» og «kompetanse»,
som skal utarbeide handlingsplaner/rapport som skal behandles politisk.

Valg av tema i forhold til søknad om «Sammen om en bedre kommune». Rådmannen vil prioritere å 
forsterke opp fokusområdene nærvær og heltid gjennom en mulig deltakelse i «Sammen om en bedre 
kommune», samt koble prosjektene til bistand og omsorg. I arbeidet med å nå våre mål innenfor nærvær 
er det viktig å ha: en god forankring, tett oppfølging, god samhandling (NAV, bedriftshelsetjeneste, 
sykmelder), rutiner, ledelse. Enhetsledere og tjenesteledere har mange krevende oppgaver og utfordringer 
knyttet til driftsoppgaver og tid til ledelse. Rådmannen er av den oppfatning at ledelse blir viktig i 
forhold til nærvær og det må arbeides med et utviklingsprogram som trygger lederne i sin lederrolle. En 
leder som har kunnskap om hvordan arbeidsmiljø fungerer, tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø, 
hvordan utvikle et samarbeid med tillitsvalgte. Heltid er en krevende og tallene viser at vi har en stor 



utfordring. Vi må jobbe med utviklingsprosjekt på området med vurderinger knyttet til ulike turnustyper, 
flest mulig heltidsstillinger, bruk av rekrutteringsstillinger, helgemønster osv. 

Prosjektarbeid/økonomi/Organisering: Det oppnevnes en partsammensatt styringsgruppe. Egen 
prosjektleder – rapportering til styringsgruppa, arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, forum for 
tillitsvalgte og forum for vernetjenesten. Arbeidsgrupper for hvert enkelt prosjekt/delprosjekt. 
Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder underveis i arbeidet. Hovedaktører vil være rådmann, 
personal- og organisasjonsrådgiver, prosjektleder, enhetsleder bistand og omsorg, tjenesteledere ved 
bistand og omsorg. Involvering av bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter som 
samarbeidspartnere. Økonomi: Rådmannen vil tilrå at våre prosjektmidler på kr. 320.000,- fra 
fondsavsetninger «kvalitetskommuneprogrammet» benyttes til prosjektet. Det vises her til vedlagt 
søknad. Midlene skal i hovedsak brukes til tiltak og aktivitet, samt nødvendig midler til prosjektledelse. I 
tillegg vil en vurdere midler til prosjektet i det ordinære budsjettarbeidet. 

Skissen til organisering må anses foreløpige og må arbeides videre med dersom prosjektet kommer til 
gjennomføring. Rådmannen er i den forbindelse opptatt av å håndtere prosjektinnsatsen på en effektiv 
måte og unngå oppbygging av unødig krevende styringssystemer med store krav til administrative 
ressurser.

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at Inderøy kommune deltar i programmet «Sammen om en bedre kommune». 
Rådmannen forventer at en slik deltakelse vil være et sentralt tiltak for å nå våre målsettinger om en økt 
nærværsprosent (92,5 % i 2012 og 93 % i 2013), samt bidra til en forsterket innsats i forhold til å etablere 
en heltidskultur. 

Søknadsfristen er 30. september og rådmannen tilrår at søknaden godkjennes slik den foreligger med 
forbehold om det kan gjøres mindre endringer. 
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Søknadsskjema – Saman om ein betre kommune
Ref. 

(Maks. 5 sider)

Kommune Inderøy kommune 
(tidligere Mosvik og Inderøy kommune)

Kontaktperson
Tlf, e-post, stillingstittel

personal- og organisasjonsrådgiver Jon Olav Heggli, tlf 480 66 390, 
jon.olav.heggli@inderoy.kommune.no

Navn på prosjektet
/prosjektene

Nærvær – ny kommune – ledelse/tillitsvalgte - mulighetsperspektiv 
Heltidskultur – ny kommune – fokus på bistand og omsorg

Tema Vi vil i våre to hovedprosjekter skal ha fokus på temaene nærvær og heltid. 

Bakgrunns-
informasjon

Inderøy kommune og Mosvik kommune ble sammenslått til en ny 
kommune i 1.1.2012. Ny organisasjon sysselsetter ca. 430 årsverk 
og 580 ansatte. Mål for kommunesammenslåinga var:

- å etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av 
Innherred. 

- sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne
Et av delmålene i sammenslåinga er:

- Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte

Nærvær: Inderøy kommune har i 2009 og 2010 hatt et høyt 
sykefravær. Gjennom kontinuerlig arbeid og deltakelse i 
kvalitetskommuneprogrammet, har vi nå et nærvær på 92 % i 2011. 
Mosvik kommune hadde et nærvær på 92,5 i 2011. Heltid: I ny 
kommune har 41,3 % av de ansatte mindre enn 75 % stilling. 
Tallene for bistand og omsorg viser at 74 % av de ansatte har
mindre en 75 % stilling. I tillegg viser undersøkelser at graden av 
uønsket deltid er større innenfor bistand og omsorg enn for øvrig i 
organisasjonen.  Rekrutteringsbehov mot år 2020: ca. 100 
årsverk av våre ansatte er i aldersgruppen 60 – 67 år. Det vil bli et 
stort behov for å rekruttere nye medarbeidere innenfor alle 
tjenestene.  
Tidligere oppnådde resultater

Kvalitetskommuneprogrammet: Utvikling av felles handlingsplan 
for HMS, handlingsplan for «heltid – reduksjon i deltid», økt 
kompetanse, forsterket innsats på nærvær, heltid, to samlinger av 
alle ansatte med fokus på nærvær og arbeidsglede. Et 
renholdsprosjekt med positive resultater i forhold til et høyere 
nærvær, fagbrev til 5 ansatte, 0 uønsket deltid (se vedlagt rapport 
for kvalitetskommuneprogrammet, handlingsplan HMS, 
handlingsplan for heltid). Deltakelse i KS utviklingsprosjekt –
«SnakkEtikk».
Prosjektets/prosjektenes forankring i kommunens utviklingsarbeid

Ny kommune jobber med utarbeidelse av strategisk arbeids-
giverpolitikk med følgende fokusområder for 2012 – 2015: 
nærvær/livsfase, omdømme, kompetanse, heltid, kvalitet og etikk. 
Prosjektet vil inngå i arbeidet med fokusområdene i vår 
arbeidsgiverpolitikk.
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Problembeskrivelse
 Gi en beskrivelse av 

utfordringene det 
skal arbeides med i 
prosjektet

 Gi en begrunnelse 
for hvorfor 
kommunen ønsker 
å jobbe med dette 
tema

Nærvær/rekruttering/heltidskultur: 

I nye Inderøy kommune viser nærværstall pr. juli, som vil gi et 
nærvær på ca. 90 % i 2012. Vi har en målsetting om et nærvær på 
92,5 % i 2012, og tallene så langt viser at vi må ha en forsterket 
innsats på området. 

Nye Inderøy har ca. 100 årsverk i aldergruppen 60 – 67 år, og det 
vil bli et stort behov for å beholde og rekruttere medarbeidere i 
perioden 2013 - 2020. Innenfor bistand og omsorg har vi et stort 
antall deltidsstillinger. I 1729 Inderøy kommune hadde 74 % av de 
ansatte i bistand og omsorg mindre en 75 % stilling, samt at 
undersøkelse viser at graden av uønsket deltid er høy i ny 
kommune. I ny kommune må vi arbeide med å utvikle felles verdier, 
felles kultur og utvikle helsefremmende arbeidsmiljøer. Sterk fokus 
på heltidskultur spesielt innenfor bistand og omsorg. Vi ønsker å 
arbeide med temaene nærvær og heltid i et mulighetsperspektiv. 

Vi ønsker å sette fokus på heltidskultur og nærvær for å:
- sikre en god kvalitet på våre tjenester
- utvikle helsefremmende arbeidsmiljø
- rekruttere og beholde medarbeidere
- utvikle samarbeidet med tillitsvalgte (mulighetsperspektiv)

Kort omtale av 
mulige 
målsettinger og 
innhold/tiltak for 
arbeidet

Nærvær - Inderøy kommune har et nærvær på 93,5 i 2014.
Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.

Heltidskultur - hovedregel er tilsetting i full stilling. Sterk 
fokus på størst mulig stilling og lavere bruk av deltidsstillinger 
enn snittet i øvrige kommune i Nord-Trøndelag. Være en 
utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.

Prosjektet nærvær innenfor bistand og omsorg vil ha fokus på 
mulighetsperspektivet i arbeidet. Utvikle en ledelse i ny 
kommune som bidrar til å skape et helsefremmende 
arbeidsmiljø. Kontinuerlig og systematisk opplæring av 
tjenesteledere/ avdelingsledere i ledelse med fokus på 
praktiske verktøy. Involvering av tillitsvalgte og 
vernetjenesten i utviklingsarbeidet (se på mulighetene).

Prosjektet heltidskultur vil bygge videre på vår egen 
handlingsplan «Heltid – reduksjon av uønsket deltid, 
faktagrunnlag og tiltaksplan 2010 – 2012». Ta utgangspunkt i 
FoU «Det store heltidsvalget» og vi skal ha hovedprosjektet 
innenfor bistand og omsorg. Det skal utarbeides en egen 
handlingsplan 2013 – 2015 for heltid, og fokus på lederrollen i 
arbeidet med heltid. 
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Innovasjon og 
fornying

 På hvilken måte 
kan prosjektet 
bidra til innovasjon 
og fornying i 
sektoren?

 Beskriv kort 
hvorfor og hvordan  
innovasjon er 
viktig for å løse 
utfordringene for 
kommunen

 Er kommunen 
interessert i å bli 
vurdert for 
deltakelse i et 
innovasjonsnettver
k?

Inderøy kommune samarbeider med Verran kommune og Steinkjer 
kommune på flere tjenester. I tillegg har vi et utvidet 
kommunehelsesamarbeid. Vi ønsker å dele de erfaringer vi skaper 
gjennom prosjektene med alle våre samarbeidspartnere lokalt. 

Mål for kommunesammenslåinga var:
- å etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av 

Innherred. 
- sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne

Innovasjon og fornying er viktig for å skape bærekraftige 
kommunale tjenester og nå våre mål.

Vi er interessert i å bli vurdert i forhold til deltakelse i et 
innovasjonsnettverk i forhold til temaene nærvær og heltid. 

Læringsutbytte
 Hvordan skal 

læringen fra 
prosjektet 
bringes ut i 
organisasjonen?

 Hva er forventet 
læringsverdi for 
andre 
kommuner?

Læringen skal skje gjennom involvering av medarbeidere, 
tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidsgrupper. Aktiv bruk av ulike 
arbeidsformer i prosjektene. Samling av alle ansatte 1 gang pr år i 
perioden 2013 – 2015, med fokus på hovedtemaet nærvær. Årlig
utvidet ledersamling med enhetsledere, tjenesteledere og 
hovedtillitsvalgte. Aktiv bruk av nyhetskanaler som intranett og 
lokalavisene. 

Gjennom deltakelse på nettverk kan vi dele på erfaringer og 
informasjon, samt ta initiativ til mindre konferanser lokalt. Bruke 
aktivt vårt kommunesamarbeid med Verran og Steinkjer (INVEST), 
kommunehelsesamarbeidet i regionen. 

Organisering og 
arbeidsformer
 Beskriv hvordan

kommunen skal 
sikre at folkevalgte, 
administrative 
ledere og 
medarbeidere
/tillitsvalgte i alle 
arbeidstaker-
organisasjonene 
lokalt deltar 
konstruktivt i 
utforming og 
rapportering fra 
prosjektet? 

 Beskriv hvor prosjektet 
er forankret i 
organisasjonen 

Prosjektsøknaden behandles av arbeidsmiljøutvalget, 
administrasjonsutvalget og godkjennes av formannskapet 

Det oppnevnes en partsammensatt styringsgruppe.

Egen prosjektleder – rapportering til styringsgruppa, 
arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, forum for tillitsvalgte 
og forum for vernetjenesten.

Arbeidsgrupper for hvert enkelt prosjekt/delprosjekt. 
Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder underveis i arbeidet. 

Hovedaktører vil være rådmann, personal- og organisasjonsrådgiver, 
prosjektleder, enhetsleder bistand og omsorg, tjenesteledere ved 
bistand og omsorg. 

Involvering av bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter som 
samarbeidspartnere.
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 Beskriv hvordan 
prosjektet skal styres

Eventuelle eksterne 
samarbeidspartnere

Bedriftshelsetjenesten, NAV (NAV lokalt og NAV arbeidslivssenteret), 
legetjenesten, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Økonomi 

 Budsjett

 Egeninnsats

 Kjøp/frikjøp 
prosjektleder

Kr. 320.000,- fra tidligere midler avsatt til i kvalitets-
kommuneprogrammet. Egen prosjektleder finansieres gjennom egne 
midler og evt. midler fra «Sammen om en bedre kommune». Det 
utarbeides et eget budsjett hvor hovedsakelig midlene styres mot 
aktivitet og tiltak, samt nødvendige midler til prosjektledelse. 

Framdriftsplan 
 Prosjektperiode

 Milepæler 

Prosjektperiode: 2012 – 2015

Milepæler: 
Orientering i forum for hovedtillitsvalgte i august 2012.
Grunnlag for en søknad – diskusjon - arbeidsgruppe med ledelse og 
hovedtillitsvalgt Fagforbundet – september 2012.
Administrativ og politisk behandling: september 2012.
Søknad sendes innen frist: 30.09.12
Styringsgruppe/prosjektgruppene oppnevnes innen 30.11.2012
Utarbeide mandat innen 15.12.2012
Prosjektplaner utformes og godkjennes av styringsgruppen innen 
30.01.2013

Andre opplysninger Vedlegg:
Kvalitetskommuneprogrammet – sluttrapport 2011
Heltid – reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan 2010 – 2012
Handlingsplan for HMS - 2010 - 2012

Søknaden er politisk behandlet:

Dato: 26.09.2012 Utvalg: Formannskapet 

Dato: …………… Ordfører: ………………………………........  Rådmann: …..…………………………………….

Søknadsfrist: 30. september 2012

Søknaden sendes:
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo 
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Vedlegg

1 Kulturplan 2013 - 2025

2 Vedlegg til kulturplanen

Bakgrunn
Det vises formannskapet 31.01.12, sak 3/12, hvor det ble gjort vedtak om utarbeidelse av 
kommunedelplan for kultur og utsendelse av forslag til planprogram.  Videre vises det til vedtak i sak 
39/12 (18.04.12), hvor endelig planprogram ble vedtatt. Vedtatt planprogram hadde 8 
satsningsområder.

I foreliggende planutkast er to nye satsningsområder tatt inn, basert på vedtak i formannskapet og 
innspill i planprosessen: Satsningsområde 6.9. Festivaler og større arrangement og 6.10. Fjordkultur. I 
tillegg er det utpekt et kulturfyrtårn for planperioden, Arven etter Nils Aas.

Vurdering



Utarbeidelsen av planutkastet har stort sett fulgt framdriftsplanen i planprogrammet. Plan og 
bygningsloven legger vekt på en demokratisk planprosess ved behandling av kommunedelplaner. Før 
planutkastet sendes på høring, har det allerede vært gjennomført en bred prosess, hvor det har vært 
mulig å gi innspill til planen. Prosessen så langt dokumentert i eget vedleggs-dokument til planutkastet.

På helt generelt grunnlag vil rådmannen bemerke til planutkastet som nå eventuelt skal underlegges 
høring og videre behandling:

I planutkastet er lagt inn et sett av nye gode tiltak – også utvidelser av gamle. Det er viktig å presisere  
at tiltakslister er å forstå som prioriterte tiltak under forutsetning av at det gis økonomiske muligheter. 
Hvorvidt tiltak lar seg gjennomføre - og når - avklares utelukkende i forbindelse med de årlige budsjett-
og økonomiplanrevisjoner. 

Nykommunen skal  etter en overgangsperiode kunne drifte sin virksomhet til en samlet kostnad som er 
ca 15 mill. lavere(rundt 4 %) enn kostnadsnivået i de to kommunen som er avviklet. Alle sammenslåtte 
tjenesteområder må være forberedt på å hente inn synergier av sammenslåingen. Det vil enkelt si at 
tjenesteområdenes samlede kostnader – i praksis lønnskostnader – over tid må reduseres.(ved uendrede 
forpliktelser)

Det er særdeles viktig at vi - i vårt arbeide med å utarbeide et godt planverk for nykommunen – bidrar til 
å etablere et realistisk forventning i befolkningen til hva som er et bærekraftig tjenestenivå. I forbindelse 
med invitasjon til høringer må denne sammenhengen tydeliggjøres.

Vi arbeider nå med kommuneplanens samfunnsdel, kulturplanen som kommunedelplan og 
bibliotekplanen relativt paralellt.  Det forutsettes at endelig godkjenning av kommunedelplaner og 
underliggende temaplaner tidligst bør skje samtidig med endelig behandling av kommuneplanens 
samfunnsdel. Dette er også nødvendig for å sikre at vi får etablerte et gjennomgående system i 
planverket som gjør det 1) enklere tilgjengelig 2)tydeliggjør sammenhengen mellom mål og tiltak. (jfr. 
kravene til Balansert målstyring)

Konklusjon
Se rådmannens forslag
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1. INNLEDNING 

1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS 

 

Inderøy formannskap vedtok i sak 3/12 (01.02.12) 

oppstart av arbeidet med Kulturplan  2013-2025 i 

samsvar med framlagt planprogram og framdriftsplan. 

Kulturplanen er definert som kommunedelplan, og 

behandles etter de retningslinjer som Plan- og 

bygningsloven gir.  

Oppstart av kulturplanarbeidet ble kunngjort i 

Trønder-Avisa, Inderøyningen og på kommunens 

hjemmeside. Planprogrammet har vært ute på høring 

og offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist og ble 

endelig behandlet i Inderøy formannskap (19.03.12) 

Arbeidet med bakgrunnsmateriale for ny kulturplan startet allerede i 2011, ved 

grendemobilisering i tilknytning til prosjektet Inderøy 2020 og ved kultur- og frivillighets-

konferanse, arrangert i samarbeid med frivilligsentralene. Både grendemobilisering og 

kulturkonferanse har gitt verdifulle innspill til planarbeidet. I tillegg er det gjennomført 

dialogmøter med representanter for det frivillige kulturlivet, profesjonelle kulturaktører, 

med kommunens egne kulturarbeidere, lederne for frivilligsentralene og ungdomsrådet. Det 

er også åpnet for å komme med innspill på kommunens hjemmeside og Face-book, og det er 

gjennomført temamøte i kommunestyret. Det er i tillegg til selve planutkastet utarbeidet et 

eget vedleggs-dokument, som bl.a. dokumenterer den demokratiske prosessen. 

Kultursmia har fungert som referansegruppe, og formannskapet har vært styringsgruppe. 

Prosjektgruppen som har hatt ansvar for utarbeidelse av planen har bestått av 

kulturkonsulent, leder for stab og støtte og enhetsleder for kultur i kommunen. Enhetsleder 

for kultur har vært prosjektleder. 

 

1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING 

Kulturplanen skal gi klare mål og strategier for utvikling innen kommunens egne 

ansvarsområder og oppgaver. Når det gjelder andre aktører, skal planen først og fremst si 

noe om kommunens rolle som samarbeidspartner, støttespiller, rådgiver og pådriver.   

Kulturplanen er bygd opp rundt ti innsatsområder. I tillegg peker den ut ett område som 

spesielt kulturfyrtårn for perioden.  Dette er et område som skal vies ekstra oppmerksomhet 

med tanke på utvikling i planperioden.  
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Bibliotekplan for Inderøy kommune 2013 - 2016 er utarbeidet som temaplan til 

kulturplanen. For innsatsområdene Kulturarven og Idretten skal det utarbeides egne 

delplaner. Kulturskolen vil også få en grundigere behandling i egen plan, mens Kultur og 

folkehelse vil bli en naturlig del av en helhetlig folkehelseplan. Kulturplanen presenterer mål 

og føringer for disse områdene. 

Kulturplan for Inderøy er i prinsippet ikke organisert i forhold til grupper, inndelt etter alder, 

kjønn, sosial tilhørighet, helsetilstand, etnisitet osv.  Ambisjonen er å legge opp til et så 

allsidig kulturtilbud som mulig, slik at alle finner noe av interesse, enten det gjelder egen 

aktivitet, eller som mottakere av kulturtilbud. Planen legger også vekt på at kulturtilbudet  

skal  være tilgjengelig for alle . Det handler bl.a. om markedsføring, om fysisk tilrettelegging 

og bistand.  

 

1.3. FORANKRING 

1.3.1. Kommunal forankring 

Kulturplanen forankres i vedtatt planstrategi for Inderøy kommune. Foreløpig er ikke 

kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen vedtatt. Kulturplanen knyttes derfor 

til  følgende dokumenter og mål. 

Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner 

(vedtatt i Mosvik og Inderøy kommunestyrer i april og mai 2010) 

HOVEDMÅL   
• Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred. 
• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. 

 
Fra delmål   
• Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv, blant 

annet gjennom aktivt bruk av næringsfond. 

• Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.  

• Sikre gode oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.  

 

Plan for ekstern kulturbygging (Vedtatt i Fellesnemnda 17.11.2010) 

 
Fra mål   
• Nye Inderøy kommune skal være en kulturkommune. 

Planarbeidet er også knyttet til Samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020,  delprosjektet 

Kulturløft Inderøy. 
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1.3.2.  Forankring i lovverket 

I Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd  (Kulturlova,2007),  heter det at 

kulturlovens  formål er å  fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til 

rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i 

kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk (§ 1, Føremål). 

I §2 defineres kulturvirksomhet som  å skape, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre 

kulturuttrykk, å verne om og fremme innsikt i og videreføre kulturarv, delta i kulturaktivitet 

og utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse. 

Kommunens oppgaver handler bl.a. om å sørge for økonomiske, organisatoriske, 

informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et 

bredt spekter av kulturvirksomhet. Stat, fylkeskommune og kommuner skal sammen sørge 

for at kulturlivet har forutsigbare utviklingsvilkår, fremme profesjonalitet og kvalitet i 

kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter, tilgang til informasjon om 

økonomiske støtteordninger og andre virkemidler og tiltak. 

Når det gjelder andre lover, utredninger, overordnede planer og rapporter, vises det til 

Vedlegg til Kulturplan for Inderøy kommune 2013-25, s 3.   

For øvrig er det ikke sentrale og regionale formelle krav til utforming av planen, men det er 

viktig å ivareta områder der andre myndigheter forutsetter forankring i kommunalt planverk 

i forhold til støtte og samarbeid.  

 

2. VISJON, OVERORDNET MÅLSETTING OG STRATEGIER 

2.1. VISJON 

 

«Jordnært og himmelhøyt» 

Vi har et kraftfullt symbol i Inderøy kommune. 

Stavhopperen av Nils Aas rager i Muustrøparken. 

Stavhopperen handler om å strekke seg for å nå mål, 

om perfeksjon og kvalitet. Den handler også om dette: 

For å nå høyt, må det satses. Og for å kunne satse, er 

det nødvendig med et sted å ta sats, med 

bakkekontakt. Stavhopperen representerer både 

kunsten og idretten, sentrale elementer i det utvidede 

kulturbegrepet. 
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Visjonen «Jordnært og himmelhøyt» skal synliggjøre en holdning og en ambisjon, som skal 

være ledende for kulturarbeid og kulturutvikling i Inderøy. Den skal, sammen med 

Stavhopperen, inspirere til innsats for å videreutvikle Inderøy som kulturkommune.  Kulturen 

skal ha forankring i folks hverdag, og romme det som kalles grasrotkultur, der alle kan være 

aktive. Kunst og kultur skal også kunne løfte oss ut av det hverdagslige og tilføre noe som er 

annerledes og grensesprengende.   

 

2.2. OVERORDNET MÅLSETTING   

Kulturplanens formulering av visjon, mål og strategier bygger på et utvidet og dynamisk 

kulturbegrep, og legger til grunn en tydelig ambisjon om å videreutvikle Inderøy kommunes 

posisjon som kulturkommune.  

Å virkeliggjøre ambisjonen krever et felles løft, basert på en holdning som ser kulturen som 

betydningsfull for individet og sentral for samfunnsutviklingen.   

Kulturtilbudet i kommunen skal gjelde alle innbyggerne, hele livsløpet, fra de minste til de 

eldste, slik det er nedfelt i kulturlovens formål. Det skal også være attraktivt for andre enn 

de som er fastboende i Inderøy.  

HOVEDMÅL 

• Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune 

• Kunst og kultur skal gi opplevelser og motivere til aktivitet for å 

fremme trivsel og helse, utvikle skapende evner, identitet og særpreg 

• Inderøy-kulturen 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 
 

2.3. STRATEGIER 

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

gjennomføring av tiltak i planen: 
Samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt 
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 ny teknologi og digitale medier 
Kompetanseutvikling 
Vekt på kvalitet i alle ledd 
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3. KULTURBEGREPET 
 

Kultur handler om menneskelige uttrykk. 

Menneskets uttrykksbehov viser seg på mange 

forskjellige måter: Gjennom språk og litteratur, 

bevegelse og dans, i musikk og sang, drama og 

teater, ved former, farger, arkitektur og i 

kombinasjoner av uttrykksformer. 

Kultur handler også om vår historie og identitet, om 

livssyn og religion, normer og verdier, skikker og 

tradisjoner, og om måten vi organiserer samfunnet 

vårt på. 

Kulturelle uttrykk er grunnleggende former for menneskelig kommunikasjon. Vi uttrykker oss 

selv og er mottakere av andres uttrykk.  

Gjennom ulike kulturmeldinger har kulturbegrepet og fokus i nasjonal kulturpolitikk endret 

seg. Fra 40 - til 60 -tallet ble det lagt vekt på demokratisering og sosial utjevning, med 

etablering av institusjoner som Riksteateret (1948), Riksgalleriet (1953) og Rikskonsertene 

(1967), som skulle bringe kunst og kultur  ut til folket.   

70-tallets kulturmeldinger ga oss det utvidede kulturbegrepet, der bl.a. ungdomskulturen og 

den folkelige kulturen ble innlemmet, og idretten ble slått sammen med kulturen både 

administrativt og forvaltningsmessig.   

90-tallets kulturmelding tonet ned enhetskulturen, bl.a. ved å utarbeide egne meldinger for 

media og idrett. Meldingen var mer orientert mot verden, design fikk et sterkt fokus, 

merkevarebygging og markedsføring av landet som kulturnasjon var viktig.   

Kulturmeldinga fra 2003 la vekt på et dynamisk kulturbegrep, begrunnet i raske 

samfunnsendringer og økt globalisering. Siden 2005 har nasjonal kulturpolitikk også vært 

tuftet på Kulturløft I og II fra Stoltenbergs regjeringer. 

Etter å ha gjennomført en studie av kulturlandet Norge, konkluderer professor Ann Bamford  

med at «I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig» (Aftenposten 11.06.12).  

For Inderøy som en kulturkommune må utgangspunktet være at kultur er viktig - i kraft av 

seg selv, for menneskers mulighet til deltakelse og opplevelse, for erkjennelse, utvikling og 

vekst. Med et slikt utgangspunkt legges grunnlaget for at kultur også kan bidra til at andre 

mål, som ligger utenfor selve kulturfeltet blir nådd, f.eks. innen helse, reiseliv, befolknings-

utvikling, næringsutvikling, og omdømmebygging. 
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4. STATUS OG UTFORDRINGER 
 

4.1. KULTURKOMMUNEN 

Takket være et godt samarbeid mellom kommunen og iherdige ildsjeler med gode ideer, har 

tidligere Inderøy kommune skaffet seg en sterk posisjon som kulturkommune både regionalt 

og nasjonalt. 1980- og 1990 - tallet var preget av flere tyngre etableringer, som kulturhus 

med idrettshall og konsertsal, kulturskole, Norsk musikkfestival, Nils Aas kunstverksted, 

Muustrøparken og Den Gyldne Omvei. Samtidig ble Inderøy videregående skole og Musikk i 

Nord-Trøndelag lokalisert i Inderøy, og samarbeidsorganet Kultursmia opprettet. Tidligere 

var Sund folkehøgskole, biblioteket og kirken de sentrale kulturinstitusjonene i kommunen. 

På bakgrunn av dette, og et aktivt kulturliv for øvrig, ble Inderøy kåret til årets 

kulturkommune i 1996 (NOKU 1996). 

I Mosvik er kulturlivet først og fremst preget av et rikt og mangfoldig foreningsliv og stor 

frivillig aktivitet og innsats i lag og organisasjoner. Også her ble det på 80- og 90-tallet 

etablert kultur- og idrettsarenaer som idrettshall og basseng knyttet til nytt skolebygg, 

lysløyper og idrettsplass.   

Etter etableringene på 80 og 90-tallet, har innsatsen ved institusjonene dreid seg om 

utvikling av innhold, formidling og daglig drift. Senere er nye etableringer kommet til, og nye 

kultur- idretts- og fritidstilbud vokst fram: festivaler, friluftsteater, gallerier, motocrossbane, 

bowlingbane, treningssenter, skiskytteranlegg mm.  Innen kulturnæringer kan Dans i Nord-

Trøndelag, Saga senter for fotografi og tilbud innen lokal mat og servering nevnes. 

Resultatet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-08) viser at både 

kulturdeltakelse og kulturkonsum ligger godt over gjennomsnittet i begge de opprinnelige 

kommunene. Den samlede innsats og aktivitet i lag og organisasjoner representerer sammen 

med kulturinstitusjonenes og enkeltpersoners tilbud, varierte muligheter for innbyggerne. 

Satsing innen kultur og idrett har også lagt grunnlaget for profesjonelle kunstnere og store 

idrettsprestasjoner. Summen av dette har bidratt til mye positiv oppmerksomhet for 

kommunen. 

 

4.2. SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD OG KULTURENS KREATIVE KJERNE 

For kulturplanlegging gjelder mange av de samme utfordringene som for annen 

samfunnsplanlegging: Endring i befolkningssammensetning, urbanisering, innvandring og 

integrering, behov innen kommunikasjon og infrastruktur, ressurs-situasjonen, sosiale 

forskjeller etc. Samfunnsendringene skjer raskt og uforutsigbarheten er stor. Uro i det 

globale og europeiske markedet kan også få betydning for utviklingen i Norge. 

Planlegging på kulturfeltet har også sine egne utfordringer og begrensninger. Professor Per 

Mangset sier det slik: Det er vanskelig å nå kulturpolitiske mål gjennom systematisk 
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kulturpolitikk og kulturplanlegging, blant annet fordi kultur har en grunnleggende kreativ 

kjerne som knapt lar seg innordne i politikkens og forvaltningens instrumentelle tenkemåte 

(Mangset: Kulturliv og forvaltning 2002). 

Kulturfeltet er omfattende og komplekst, med mange aktører, som legger sine egne 

premisser og strategier, og en stor del av kulturaktiviteten  formes utenfor kulturbyråkrati og 

politisk styring. Det samlede kulturtilbudet er avhengig av hvordan kommunen utvikler og 

driver egne kulturinstitusjoner og av samarbeid på tvers av  kommunale enheter.  Det er 

videre avhengig av tilrettelegging og samarbeid mellom kommunen og institusjoner, 

enkeltaktører og det frivillige kulturlivet. Og det er avhengig av hvordan innbyggerne tar 

imot og bruker tilbudet. 

  

4.3. KULTUR FOR ALLE 

Kulturloven fastslår at alle innbyggerne skal ha mulighet til deltakelse og opplevelse innen et 

mangfold av kulturtilbud. Målet er å skape et så allsidig tilbud som mulig, slik at alle skal ha 

et valg, uansett alder, kjønn, etnisitet, sosialt ståsted osv. Dette handler om variasjon og 

kvalitet, og det handler om tilgjengelighet. Folk skal kunne oppleve kultur på høyt 

profesjonelt nivå, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet. 

Tilskudd til lag og organisasjoner genererer stor innsats og aktivitet i Inderøy. Frivilligheten 

representerer verdier det er verdt å ta vare på og legge til rette for. Tettere samarbeid 

mellom enheter i kommunen og mellom kommunen og frivilligheten vil kunne bidra til bedre 

oversikt over hvor det er nødvendig å sette inn ekstra innsats, bl.a. for å sikre at alle, og ikke 

minst alle barn og unge, skal ha mulighet til å ta del i det sosiale og kulturelle fellesskapet. Vi 

har også et stort ansvar når det gjelder å inkludere mennesker fra andre deler av verden og 

deres kulturuttrykk som en del av kulturkommunen. 

 

4.4. RESSURSER 

Ressurssituasjonen er avhengig av tilgang til både menneskelige og økonomiske ressurser, og 

hvordan disse ressursene forvaltes og utnyttes. I kommunen finnes det samlet sett både høy 

og variert kulturkompetanse. Mye av denne kompetansen kan stimuleres og utnyttes bedre 

enn i dag.  

Inderøy kommune er på mange måter en «tilskuddskommune». Kommunen driver og eier 

anlegg i tilknytning til skolebygg, som f.eks. idrettshall og basseng ved Mosvik skole. Ellers 

yter kommunen driftstilskudd til anlegg som drives av andelslag og foreninger. I tillegg ytes 

tilskudd til andre kulturformål og aktiviteter. Dette er tilskudd som genererer kreativitet, 

innsats og stor aktivitet i lag og organisasjoner. 
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Foruten tilskudd til ulike kulturformål fra kommunen, tilflyter det også statlige kulturmidler 

til kommunen og til institusjoner og utøvere, lag og organisasjoner.  Norsk kulturindeks 2011 

(Telemarksforskning) viser at Inderøy kommune scorer høyest på sentrale tildelinger i Nord-

Trøndelag, og ligger som nummer tre i Trøndelag .  

I 2011 var kulturens andel av kommunens totale netto utgifter 3,2% i Inderøy og 3,6%  i 

Mosvik. Fylkets gjennomsnitt var 3,3%, mens landsgjennomsnittet lå på 3,9%. (Kostra 2011). 

For tidligere Inderøy er det en klar nedgang i perioden 2008 - 2011 (Vedlegg, tabell 2, 

KOSTRA ). 

Kommunebarometeret for 2012 viser at Inderøy rangeres som nr. 13 i fylket og nr. 8 i egen 

kommunegruppe når det gjelder kommunens kulturinnsats. Rangeringen legger størst vekt 

på kulturens andel av kommunens netto driftsutgifter til kultur.  Plasseringen underbygger 

ikke kulturkommune-status for Inderøy når det gjelder økonomisk satsing på kultur.    

Ambisjonen om å være en kulturkommune og om videreutvikling, tilsier at kommunen bør 

tilstrebe en tilnærming til de beste på området.  (Vedlegg, tabell 8 ) 

Når det gjelder fordeling av driftsmidler innen kulturområdet, går ca 50% av disponible 

midler til kommunens egne institusjoner, mens ca 50% dekker øvrige kulturområder   

(Vedlegg, tabell 3 og 4, KOSTRA 2011).  Kostra-tall viser at sammenlignet med andre 

kommuner bruker Inderøy kommune forholdsvis lite til drift knyttet til idrett.  Tallene kan 

også tolkes som om Inderøy bruker lite midler på ungdom. Men begge disse områdene må 

ses i sammenheng med størrelsen på aktivitetstilskudd til de respektive områdene. Da ser 

bildet noe annerledes ut. Det må også nevnes at kulturskole og bibliotek utgjør en viktig del 

av tilbudet til barn og unge. Ellers ligger kommunen forholdsvis høyt når det gjelder 

investeringer til kulturformål sammenlignet med andre kommuner.   

Mange tiltak i planen kan gjennomføres innen gjeldende rammer i vedtatt økonomiplan. 

Andre vil kreve ekstra økonomisk innsats, og vil være avhengig av politisk prioritering i 

forhold til kommunens til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. 

 

4.5. NOEN UTVIKLINGSTREKK 

På 70-tallet var det mange av oss som ikke hadde hørt om Taekwondo. I dag er mange av 

Inderøy kommunes barn og unge aktive i sporten. Før operaen i Bjørvika ble bygd, var ikke 

operainteressen utover i landet påfallende stor. I dag gjennomføres operaprosjekt og 

oppsetninger på både små og større steder i Norge. Korpsaktiviteten var lenge stor i hele 

kommunen, med både skolekorps og voksenkorps i alle kretser. I dag er en del korps lagt 

ned, mens andre sliter med rekruttering. Dette er enkle eksempler på at kulturlivet er 

dynamisk og preget av trender, og at det er behov for fleksibilitet og vilje og evne til å gå nye 

veier.   
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Hele samfunnet påvirkes av en rivende utvikling innen datateknologien. Utviklingen preger i 

særlig grad kulturfeltet. Gjennom TV-kanaler og nettpublikasjoner, via fjernsyn, nettbrett og 

mobiltelefon får vi i dag tilgang til «hele verden» praktisk talt hvor vi måtte befinne oss. Nye 

samværsformer oppstår via sosiale nettsamfunn. Internasjonale og nasjonale trender innen 

kulturlivet blir raskt formidlet. Nye kunstneriske uttrykksformer oppstår eller videreutvikles, 

f.eks. innen spill, film og i populærkulturen. Ungdommen er i forkant, både med hensyn til å 

fange opp trender og å ta i bruk ny teknologi. Det gjelder å legge til rette for at de får 

mulighet til å utvikle kunnskap og bruke ny teknologi i kreativ aktivitet.  

Teknologiutviklingen fører også til endringer innen informasjon og markedsføring. Flere 

markedsføringskanaler og metoder blir stadig tilgjengelig for flere. Det tilsier at det er blitt 

lettere å nå ut til publikum. Samtidig blir det mer krevende å være synlig i jungelen av nyttig 

og unyttig informasjon og reklame. Vekt på form og design vil kunne få avgjørende 

betydning, for å nå fram med et budskap. Dette krever kompetanseutvikling på området.  

Ellers medfører teknologiutviklingen store endringer og muligheter innen museumsdrift, 

bibliotek og formidling generelt. 

Befolkningsprognoser for Inderøy kommune viser et noenlunde stabilt innbyggertall med en 

gradvis nedgang i antall barn og unge, og økning i antall eldre (Vedlegg, tabell 1, SSB). Målet 

er å snu tendensen ved å legge til rette for økt tilflytting og bosetting, bl.a. gjennom 

samfunns-utviklingsprosjektet 2020. Dersom man ikke skulle oppnå denne målsettingen, vil 

det få konsekvenser også for utviklingen av kulturtilbudet, både når det gjelder 

ressurstilgang og hvor innsatsen skal settes inn. Uansett hvilken vei befolkningsutviklingen 

går, er det kommunens oppgave å sørge for gode tjenester til de som bor i kommunen, 

innen kulturfeltet, som på andre kommunale områder. 

 

4.6. KONKURRANSE OG SAMARBEID 

Tilgjengeligheten til regional, nasjonal og internasjonal kultur er økende via fjernsyn og 

digitale medier, men også fordi folk flest reiser mer. Konkurransen om det lokale publikum 

forsterkes. Vi får gradvis et mer kompetent og kresent publikum, og kravet til kvalitet på det 

samlede tilbudet øker. Har vi ikke gode nok treningsforhold lokalt, reiser vi gjerne til 

nabokommunen, som har bedre fasiliteter. Er ikke teatertilbudet tilstrekkelig eller av god 

nok kvalitet, er tilbudet i Trondheim eller Oslo ikke langt unna. Et utvidet kulturtilbud er i seg 

selv et gode. Men sterkere konkurranse om publikum lokalt, kan innebære en utfordring for 

lokal kulturutvikling og engasjement.  

Konkurranse fører ofte til kreativitet og ekstra innsats. Det kan også i enkelte sammenhenger 

ende med handlingslammelse og en holdning som går ut på at det ikke nytter. Den grøfta må 

vi unngå å ramle i. Det handler mye om hvilken holdning kommunen og kulturlivet selv 
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inntar. Vi må ha tro på at vi kan hevde oss i en større sammenheng, og at best i lag- ikke 

er et tomt slagord.  

Kultursatsing i regionen kommer Inderøys innbyggere til gode, på samme måte som Inderøys 

kulturtilbud kommer innbyggerne i regionen og andre tilreisende til gode. Et utvidet 

regionalt samarbeid vil i tida framover kunne bli nøkkelen som sikrer videreutvikling av 

kulturaktivitet og kulturtilbud, også lokalt.  

Samtidig er det avgjørende at vi også er i stand til å løfte fram og blankpusse det som virkelig 

er unikt for Inderøy, det som skiller oss ut, som har attraksjonsverdi og dermed vekker 

interesse både internt og eksternt.  

Kulturbygging stod sentralt i prosessen som gikk forut for kommunesammenslåingen. 

Prosjektet viste både evne og vilje til å tenke nytt. Her var det samarbeid på tvers som gjaldt. 

Holdningen som lå til grunn var viktig: Best i lag! 

Lokalt engasjement er av stor betydning om vi skal kunne videreutvikle kulturkommunen.  

Grendetilhørighet og grendekultur er solid forankret i hele kommunen, og i mange grender 

er det stor aktivitet og utpreget dugnadsånd. Samtidig opplever vi at verdier som grendene 

representerer, utfordres av den generelle samfunnsutviklingen.   

Samordning og samarbeid på lokalplanet er like nødvendig som regionalt kultursamarbeid. 

For lag og organisasjoner som sliter med rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte, kan 

etablering av større enheter på tvers av etablerte grenser være løsningen, slik f.eks 

Hageselskapet Inderøy og Mosvik har gjort. Samarbeid med nye aktører kan også virke 

vitaliserende. Samfunnsutviklingen som skaper behov for samarbeid og større enheter, 

bidrar også til økt mulighet for samarbeid, gjennom bedre kommunikasjon og økt mobilitet. 

Kultursmia ble i sin tid opprettet som et samarbeidsforum for kulturinstitusjonene. Tida er 

inne for å videreutvikle Kultursmia som samarbeids- og utviklingsarena for profesjonell kunst 

og kulturformidling.  Det er også behov for utvidet og mer strukturert samarbeid mellom 

kommunen og det frivillige kulturlivet, og mellom profesjonalitet og amatørkultur.  For å 

kunne gi et tilbud om deltakelse og opplevelse til alle innbyggerne, trengs også et tettere 

samarbeid mellom kommunale enheter, blant annet for å utvikle et godt kulturtilbud til barn 

og ungdom. 

  

4.7. KVALITET 

Skal Inderøy kommune lykkes med å videreutvikle sin posisjon som kulturkommune, må det 

stilles høye krav til kvalitet.  Dette gjelder kulturens innhold, så vel som organisering, 

arenaer, anlegg og utstyr, kompetanse og opplæring, informasjon og markedsføring.   
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4.8. NYSKAPING OG INNOVASJON 

Ildsjeler skaper utvikling. Dette slås fast i en studie foretatt av Telemarksforskning, og følges 

opp med spørsmålet: Går det an å ha en politikk – eventuelt en stedlig kultur – som er 

spesielt godt tilpasset enkeltinitiativ?  (Suksessrike distriktskommuner. En studie av 

kjennetegn ved 15 norske kommuner. Telemarksforskning/Distriktssenteret, 2012) 

Erfaringen har lenge vist at ildsjeler skaper utvikling på kulturfeltet og i skjæringspunktet 

kultur/næring i Inderøy. Nils Aas kunstverksted, Den Gyldne Omvei og Saga Senter for 

fotografi er gode eksempler. 

Et utvidet og dynamisk kulturbegrep, som planen bygger på, innebærer at kommunen skal 

ha en åpen holdning til nyskapende og gode ideer fra ildsjeler eller organisasjoner. Ideer skal 

vurderes, og eventuelt følges opp, også om de i utgangspunktet ligger utenfor planens mål 

og strategier.   

Nyskaping og innovasjon er avhengig av kreative mennesker. I kulturkommunen Inderøy må 

barnehage og skole være preget av målrettet arbeid innen de estetiske områdene. I dag 

finnes det en del forskning som underbygger betydningen av opplæring i de estetiske fagene 

med tanke på å utvikle kreativitet hos den enkelte. Forskning viser at slik opplæring også har 

positiv læringseffekt rent generelt.  I tillegg til grunnskolen, er Kulturskolen er en viktig arena 

for kreativ utvikling. Utredingen Kulturskoleløftet (Utdanningsdepartementet 2010) legger 

vekt på at samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole /SFO skal utvikles, slik at alle barn 

får et kulturskoletilbud.   

 

4.9. ATTRAKTIV KOMMUNE 

Et sentralt delmål i prosjektet Inderøy 2020 er økt bolyst og tilflytting til kommunen. Mange 

kommuner har satset på kultur for å demme opp for fraflytting, og for å bli attraktive som 

tilflyttings-kommuner.  Hanna Nyborg Strøm i Telemarksforskning  sier i foredraget Hva gjør 

et sted attraktivt? ( 03.05.12, basert på studier i Nordland fylke), at kommuner med mye 

kultur ikke har høyere netto tilflytting enn kommuner med lite kultur. Studien er basert på 

netto tilflytting sett i forhold til Norsk kulturindeks for Nordland fylke. Norsk kulturindeks 

rangerer kommunenes kvantitet på kulturtilbud og kulturdeltakelse, og er ikke basert på 

vurdering av kvaliteten på kulturtilbudet. Ved siden av boligtilbudet og muligheter for arbeid 

i regionen, framheves utvikling av sosiale møteplasser og sentra som spesielt viktig for 

tilflytting. Det siste må kunne sies å ha med kultur å gjøre. Det poengteres ellers at 

fritidstilbudet til egne innbyggere har betydning for å tiltrekke seg turister.  

Det er ikke gjennomført noen studie vedrørende sammenhengen mellom kultursatsing og 

bolyst i Inderøy kommune, men mange vil nok hevde at befolkningstallet sannsynlig vis 

hadde vært lavere i dag uten de grep som ble tatt på 80- og 90-tallet og den kulturutviklinga 

som har skjedd i etterkant.  Bl.a. er mange arbeidsplasser i dag knyttet til kultur og 
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kulturopplæring, og i følge kulturindeks 2011 (Telemarksforskning) er Inderøy den 

kommunen i Nord-Trøndelag som har flest kunstnere i forhold til folketallet. 

Årsakene til folks preferanser med hensyn til bosted er sammensatte, og preges ikke bare av 

lokale forhold, men også av globale trender. I dag er hovedtrenden et økende press på større 

byer, og nedgang i folketall i mindre bygdesamfunn.  

Inderøy 2020 signaliserer en tillit til kultur som et virkemiddel blant flere for økt tilflytting og 

bosetting i kommunen.  Et godt kultur-, idretts- og fritidstilbud vil kunne være ledd i en lang 

kjede av faktorer som kan bidra til å nå målet. Skal kultur ha betydning i denne 

sammenhengen, er både variasjon og kvalitet på kulturtilbudet avgjørende. Det betinger 

også et inkluderende kulturtilbud. 

 

5.  INDERØY KOMMUNES KULTUR-FYRTÅRN      

 
Kulturplanen er bygd opp rundt ti innsatsområder. I tillegg løfter planen fram et kultur-

fyrtårn, et eget område som skal ha spesiell vekt i planperioden. 

Kultur- fyrtårnet skal på den ene siden lyse opp og vise oss som bor i Inderøy noe vi kan være 

spesielt stolte av og noe vi kan identifisere oss med. Kultur-fyrtårnet skal også lyse for å gjøre 

omverden oppmerksom på hvem vi er og på noe som er spesielt for Inderøy kommune.  

Følgende område pekes ut som Inderøy kommunes kultur- fyrtårn i planperioden: 

 

ARVEN ETTER NILS AAS   
 

Straumen er Nils Aas’ fødested. I 1996 ble Nils Aas 

Kunstverksted etablert som en stiftelse basert på 

planlegging i samarbeid med Nils Aas (1933-2004) og et 

spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen, 

kulturdepartementet og landbruksdepartementet. Fra 

2010 er Nils Aas Kunstverksted en del av det 

konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

(SNK). Etter konsolideringen er det SNK som har 

ansvaret for daglig drift av Nils Aas Kunstverksted, og 

stiftelsesstyret er et rent eiendomsstyre. 

Som stifter, og som eier av en rekke Aas-verk, har Inderøy kommune fortsatt et betydelig 

ansvar. Det handler om forvaltning av kunst av nasjonal og internasjonal betydning: Gaven 



16 

fra Nils Aas og verk som er deponert av Nils Aas sin familie. Det gjelder også kunstverkene i 

Muustrøparken, andre steder på Straumen og i Inderøy Samfunnshus. 

Nils Aas Kunstverksted signaliserer behov for utvidelse, slik at større deler av samlingen blir 

tilgjengelig for formidling og forskning. En utvidelse må skje ved samarbeid mellom flere 

parter, der Nils Aas kunstverksted og SNK er sentrale aktører. 

Drift og vedlikehold av Mustrøparken er kommunens ansvar, og baseres i dag på en 

betydelig  frivillig innsats, og Muustrøparkens venner bidrar med engasjement og 

aktivitetstilbud i parken. Det er ingen garanti for at parken kan drives med så stort frivillig 

engasjement i all framtid. Her må den kommunale innsatsen justeres etter behov. 

Nils Aas kunstverksted og Muustrøparken er betydningsfulle elementer i kommunens 

sentrumsutvikling, og gir grunnlag for utvikling av sted, kulturaktivitet, kulturnæring og 

turisme.  Når en del sentrumsfunksjoner flyttes ut av «gamle» Straumen til Nessjordet, blir 

det viktig med ekstra innsats for å utvikle gode møteplasser og aktivitet i dagens sentrum.  

Etableringen av Nils Aas kunstverksted og Muustrøparken har gitt ringvirkninger i form av 

økt kunstnerisk virksomhet og galleridrift flere steder i kommunen. Tida er moden for at det 

etableres et felles sted hvor kunstnere kan arbeide sammen, et kunstsenter. Med 

utgangspunkt i Nils Aas kunstverksted,  ligger det godt an til å utvikle et kunstsenter som kan 

samle utøvere innen ulike kunstfelt. Et kunstsenter kan i tillegg til atelier og rom for 

utøvende kunst, inneholde utstillingslokale og utleieleilighet for tilreisende kunstnere.    

Kunsten og navnet til Nils Aas innebærer uutnyttede muligheter når det gjelder kommunens 

profilering. Her er det snakk om en gjensidighet, der kommunen samtidig med et forsterket 

fokus på Nils Aas’s navn og kunst, kan profilere seg tydeligere som kulturkommune.   

MÅL 

• Inderøy skal ha en regional, nasjonal og internasjonal 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.  

Tiltak  
• Bidra til å sikre arealer, til utredning og gjennomføring vedrørende etablering av et 

kunstsenter i Straumen, som inkluderer  
- Utvidelse av Nils Aas Kunstverksted 

- Rom for produksjon, utøvelse og formidling av kunst innen ulike sjangre og uttrykk. 

- Leilighet og atelier for rimelig utleie i avgrensede tidsrom til kunstnere fra inn og 

utland (Artist in residence) 
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• Ta initiativ til å re-etablere Nils Aas kunststipend 
 

• Søke om tillatelse til å produsere miniatyr av Stavhopperen som Inderøys kulturpris 
 

• Bidra til omvisning og profesjonell formidling av kunsten i Muustrøparken til turister 
og fastboende,  og gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle 
spaserstokken. Samarbeid med Nils Aas Kunstverksted 
 

• Arbeide for kunstnerisk utsmykning  ved stedsutvikling i kommunen, herunder  
- Planlegge for å realisere  verket «Aks», etter skisse av Nils Aas 
- Gjennomføre utsmykning av Inderøy Rådhus, trinn 2, utendørs 

 
• Videreføre arbeidet med å realisere Arena Skarnsundbrua: Nødvendige 

godkjenninger, detaljprosjektering, eierskap, plan for drift og vedlikehold, 
finansiering  

 
• Utarbeide katalog over kunst som er eid av kommunen, og sørge for digital formidling  av 

utsmykning i Inderøy Rådhus og annen kommunal kunst. 

 
• Sørge for at Klokkarstu’ i framtida benyttes til produksjon, formidling og salg av visuell kunst 

og kunsthåndverk 

 

6. ØVRIGE INNSATSOMRÅDER 

6.1. DET FRIVILLIGE KULTURLIVET 

 

Kulturaktivitet og kulturtilbud knyttet til frivillig innsats 

hos enkeltpersoner, lag og organisasjoner utgjør en 

sentral del av det samlede kulturtilbudet i kommunen 

(Oversikt over lag og organisasjoner, vedlegg, s 17).  

Mens kulturinstitusjonene i stor grad er konsentrert om 

sentrum, spiller den frivillige innsatsen en vesentlig 

rolle med hensyn til å skape aktivitet og kulturtilbud  i 

hele kommunen.  

I Inderøy kommune foregår frivillig kulturaktivitet på 

mange områder, som f.eks. i kor og korps, amatør-teater og revy, museumsdrift, idrett og 

friluftsliv, kunst og håndverk, husflid, barne- og ungdomsarbeid, aktivitet i 

interesseforeninger mm.  

Aktivitetstilskudd tildeles lag, organisasjoner og enkeltpersoner etter vedtatte retningslinjer. 

Dette er midler som genererer stor aktivitet i hele kommunen. Frivilligheten skal selv 
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bestemmer innhold og aktivitetsnivå, mens kommunens oppgave er å sørge for økonomiske, 

organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og 

legger til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet, slik det er nedfelt i kulturloven (2007).  

Kommunen skal sammen med staten og fylket sørge for at kulturlivet har forutsigbare 

utviklingsvilkår. Det innebærer at personer, organisasjoner og institusjoner skal ha tilgang til 

informasjon om ordninger med økonomisk støtte og om andre virkemidler og tiltak. 

Kommunen må sørge for god informasjon og veiledning, bidra til tilgang på egnede lokaler 

og yte økonomisk støtte til lag og organisasjoner. 

Det frivillige kulturtilbudet må være åpent for alle. Kulturdeltakelse og - opplevelse betyr 

mye for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet som helhet. Blant annet kan 

kulturdeltakelse ha mye å si for at nye innbyggere skal bli kjent og oppleve tilhørighet i 

lokalsamfunnet.  

Å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom er et felles ansvar. Fritidstilbudet til barn 

og ungdom i Inderøy er i stor grad knyttet til frivillig innsats. Dette gjelder spesielt 

idrettstilbudet, men også aktivitetstilbud som barne- og ungdomsklubb i Mosvik, disco-tilbud 

ved Sandvollan skole og aktivitetstilbud i lag og organisasjoner for og med barn og ungdom. 

Frivillig-sentralene er viktige aktører i arbeidet for å nå målet om et kulturtilbud til alle, bl.a. 

ved å bidra til at mennesker som har behov for bistand for å kunne delta i kulturlivet, får den 

støtten de trenger.  I dag er det to sentraler i kommunen: Mosvik frivilligsentral og Frivillig 

Inderøy. Ordningen er relativt ny, og når man har skaffet seg noe mer erfaring, bør 

ordningen vurderes, bl.a. med tanke på antall sentraler i kommunen.  

 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 
 
Tiltak 

• Utvikle en lokal frivillighetspolitikk i samarbeid med lag, organisasjoner og 
frivilligsentralene, presentert i en utredning som skal  
 

- avklare roller, ansvar, forventninger, muligheter og aktuelle 
samarbeidsområder.  

- vurdere framtidig organisering av frivilligsentral-ordningen i kommunen 
og frivilligsentralens rolle som samarbeidspartner  

 
 

• Stimulere til aktivitet gjennom tilskuddsordninger ved å  
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- yte tilskudd til frivillig aktivitet og frivilligsentral-ordningen  

- sørge for at lag og organisasjoner får tilgang til Tilskudds-portalen 

 

• Stimulere tiltak som involverer innvandrere og inkluderer deres kulturelle uttrykk 

• Samarbeide om kulturprosjekter, f.eks. rusfrie arrangement og kulturtilbud til 

familier, barn og ungdom. 

• Gjennomføre årlige dialogmøter med frivillige lag og organisasjoner  

• Gi tilbud om opplæring til tillitsvalgte i lag og organisasjoner 

• Ha tett kontakt og dialog med frivilligsentralene 

• Sørge for god informasjon om kulturtilbudet generelt, og til nye innbyggere spesielt 

 

6.2. KULTUR OG FOLKEHELSE 

 

Med bakgrunn i Lov om folkehelsearbeid (1. januar 

2012) skal kommunen utarbeide en helhetlig 

folkehelseplan, og folkehelse skal komme til utrykk i all 

planlegging i kommunen. 

Kultur som virkemiddel i helsefremmende arbeid får 

stadig mer oppmerksomhet, og forskning på området 

viser at kultur kan bidra positivt til folkehelsearbeidet.  

Det er derfor viktig å ha med seg dette perspektivet og 

denne kunnskapen når en planlegger og legger til rette 

for kulturarbeid. 

Å delta i en eller annen form for aktivitet stimulerer til bedre folkehelse. Det kan dreie seg 

om kultur, idrett eller friluftsliv. Det å ha tilhørighet til en gruppe, være sosial, være fysisk 

aktiv eller høre god musikk kan alt bidra til å fremme helse. I forhold til bestemte grupper 

ved institusjon vil det i tillegg til å gi et bedre liv for den enkelte også være økonomisk 

lønnsomt. 

Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken er kulturtiltak som også vil 

kunne gi god helseeffekt. 

Det er stor deltakelse i Idrettslagene i kommunen. Men undersøkelser viser at mange slutter 

med idrett i 14-15 års alder. Det er også en utfordring for idretten og andre organisasjoner å 

kunne inkludere de som ikke deltar av eget initiativ. 

Inderøy kommune har tidligere gjennom samarbeid med fylkeskommunen deltatt i 

utprøving av tiltak i forhold til bestemte målgrupper. Erfaring med allsang, sittedans, dans i 

skolen og Inderøyturer har vært positiv. 
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MÅL 

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

• Kulturtilbudet skal understøtte folkehelse-arbeidet 

Tiltak:  

• Utarbeide helhetlig plan for folkehelse, basert på følgende strategier: 

- kultur som helsebringende faktor  

- Legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv 

- Lavterskeltilbud for å fremme fysisk og psykisk helse 

- Motivasjon og aktiv inkludering av de som tradisjonelt ikke benytter seg 

av kultur- og aktivitetstilbudet  

 

6.3. PROFESJONELL PRODUKSJON, FORMIDLING OG OPPLÆRING   

I følge kulturloven er kommunens oppgave bl.a. å fremme profesjonalitet og kvalitet i 

kulturtilbudet. I den vestlige verden har det tradisjonelt vært et skarpt skille mellom 

profesjonell kultur med forankring i en akademisk tradisjon, og amatørkultur med røtter i 

folkekulturen. Den såkalte «finkulturen» var opprinnelig forbeholdt en skolert og velstående 

klasse, mens folkekulturen var de lavere klassenes kultur.  

I dag er både profesjonell kultur og amatørkultur tilgjengelig for de fleste. Litt forenklet kan 

en si at aktivitet og deltakelse er det sentrale i amatørkulturen, mens profesjonell kultur og 

og profesjonelle utøvere kan gi opplevelser og erfaringer på et annet nivå.  

I idretten blir det lagt vekt på utvikling av både topp og bredde, profesjonelle utøvere og 

amatør-idrett. Idretten representerer en parallell til øvrig kulturliv, hvor breddeidretten 

kjennetegnes av aktivitet, mens toppidrett og toppidrettsutøvere kan gi publikum de store 

idrettsopplevelser.  I dag er det mange eksempler på samarbeid mellom amatører og 

profesjonelle i både idrett og det øvrige kulturlivet, hvor de profesjonelle bidrar til å heve 

kvalitet og nivå på aktivitet og produksjoner. 

Nord-Trøndelag fylke har generelt et lavt antall kunstnere som bor og jobber i fylket. 

Kulturindeks for 2011 (Telemarksforskning) viser imidlertid at Inderøy (1729) var den 

kommunen i Nord-Trøndelag som scoret høyest når det gjelder antall profesjonelle 

kunstnere i forhold til folketall. Inderøy var nr. 2 i Trøndelagsfylkene, etter Trondheim og nr. 

24 på landsbasis (Statistikken er basert på medlemskap i kunstnerorganisasjoner og tildeling 

av Statens kunstnerstipend, alle kunstområder).  Kunstnere på nasjonalt og internasjonalt 

nivå, innen ulike kunstområder, kan vise til bakgrunn fra Inderøy kulturskole, Inderøy 

videregående skole eller Sund folkehøgskole. Det høye antallet kunstnere i og fra Inderøy er 

utvilsomt et resultat av en tidlig satsing på profesjonell produksjon, formidling og opplæring 

innen ulike kunstområder. Disse kunstnerne er gode ambassadører for Inderøy kommune. 
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Innen idretten har innsats i lag og organisasjoner lagt grunnlag for å få fram 

idrettsprestasjoner på toppnivå. Her har vi også gode ambassadører for kommunen. Petter 

Northug har med sine topp-prestasjoner utvilsomt satt Mosvik - og etter hvert Inderøy - 

ettertrykkelig på kartet. 

Et relativt høyt antall kunstnere bosatt i, eller med tilknytning til kommunen, bidrar til å gi 

innbyggerne et variert tilbud og gode opplevelser innen musikk, dans, visuell kunst, 

litteratur, design og kunsthåndverk.  

Skal det i framtida være attraktivt for kunst- og kulturarbeidere å bo og arbeide i kommunen 

og regionen, må det legges til rette for mer bruk av kunsten og kunstnerne, slik Fylkesplan 

for profesjonell kunst understreker. Dette er et felles ansvar for offentlig og privat sfære. Et 

aktivt miljø, gode rom for produksjon og formidling er også av betydning, Jfr. tiltak under 

Kulturfyrtårn s. 15. 

 
MÅL 

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

formidling og opplæring innen et mangfold av kunst- og kulturuttrykk 

• Høy kulturpedagogisk kompetanse skal bidra til god kulturopplæring 

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

inn og utland.   

Tiltak 

• Arbeide for å gjøre profesjonelle produksjoner tilgjengelig for Inderøys befolkning    

• Støtte samarbeidprosjekter for å utvikle arrangement basert på erfaringer fra 

kulturbyggingsprosjektet  

• Videreutvikle Kultursmia som samarbeids- og utviklingsarena for profesjonell 

formidling 

• Arrangere årlige dialogmøter med profesjonelle kulturaktører   

• Sørge for god opplæring innen det estetiske området 

• Ta initiativ til utvikling av kultursamarbeid på regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

nivå 

 

6.3.1. Kommunens egne institusjoner og ansvarsområder  

 

INDERØY BIBLIOTEK  

Inderøy bibliotek har fra 2001 vært sentralbibliotek for hele kommunen. Fra 01.01.11 ble 

Mosvik bibliotek filial under Inderøy bibliotek. Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek, 

som betjener Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregåendeskole i tillegg til å være 

folkebibliotek. Utfordringene til biblioteket er i dag knyttet til for lite areal i forhold til bruk. 

Framtidig utfordring ligger også i rask utvikling innen digitale medier.  
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MÅL 

• Gi alle kommunens innbyggere et synlig, allsidig, aktuelt og kvalitativt godt 

bibliotektilbud 

 

Tiltak 

• Utarbeide ny bibliotekplan for Inderøy kommune, en fireårig delplan til kulturplanen, 

som rulleres samtidig med kulturplanens handlingsprogram.  

• Planen skal blant annen omhandle  

-  Arealbehov 

-  Framtidig bibliotekstruktur i kommunen 

-  Framtidig skolebibliotektilbud  

-  Hvordan møte utviklingen innen digitale medier 

 

INDERØY KULTURSKOLE  

Inderøy kulturskole er en viktig arena for barn og 

unges kreative utvikling. Kulturskolen er også en viktig 

kulturaktør i Inderøysamfunnet. Ca 25% av alle 

grunnskoleelevene i kommunen har i dag et tilbud. 

Kulturskolen har lange ventelister på enkelte 

disipliner. Kulturskolens kjernevirksomhet, som er 

undervisning i estetiske disipliner, bør gis til alle barn 

og unge som ønsker det. I Kulturløft I og II er målet at 

alle skal ha et tilbud.  Dette følges opp i 

Kulturskolemeldinga (Kulturskoleløftet, 2010), som  

understreker at gjennom samarbeid mellom 

kulturskole og grunnskole/SFO, skal alle barn ha et 

kulturskoletilbud i skole/SFO-tida.  

Prosjektet Kulturkompis (finansiert av Utdanningsdirektoratet) må videreutvikles til fast 

ordning ved alle barneskolene, og det er behov for å utvikle nye samarbeidsformer med 

ungdomsskolen. 

Romsituasjonen for administrasjon og personale representerer i dag en stor utfordring. 

Behovene må ivaretas gjennom prosjektet Inderøy oppvekst og kultursenter. 

MÅL   
• Kulturskolen skal være et velorganisert ressursenter, 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 
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Tiltak   
• Utrede konsekvenser ved «full kulturskoledekning», og utarbeide strategi for 

gjennomføring 

• Utarbeide plan for Inderøy kulturskole, som rulleres hvert fjerde år. Planen skal bl.a. 

omhandle  

- Videreutvikling av kulturskolen som ressursenter, 

- Utvikling av kulturskoletilbudet i samarbeid med grunnskole/SFO ved 

videreføring av prosjektet Kulturkompis til alle skolene 

- Utvikling av nye tilbud, bl.a. for de aller yngste, f.eks. tilbudet Musikk ved 

livets begynnelse.  

- Mål og tiltak for talentutvikling  

 

UNGDOMSKULTUREN OG UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING (UKM) 

Kommunen skal ha et stimulerende ungdomsmiljø 

der ungdom trives og kan bruke sine ressurser i 

lokalsamfunnet. I tillegg til fastboende ungdom, har 

kommunen også et ansvar for tilbud til hybelboere og 

ungdom som bor i internat. 

Barn og unge i Inderøy har et bredt tilbud innen 

organisert aktivitet, som f.eks. idrett og kulturskole, 

og mange lag og organisasjoner sørger for barne- og 

ungdomsaktivitet i grendene. Når det gjelder 

uformelle møteplasser, som fritidsklubber, der 

aktivitet utvikles på de unges egne premisser, bør 

tilbudet bli bedre.   

I Straumen er Internett-caféen et samlingssted for mange unge, og i Mosvik drives barne- og 

ungdomsklubb på frivillig basis. Dette er viktige tiltak som kommunen må støtte i det videre 

arbeidet.   

I Inderøy 2020 - Utredningsnotat (2012) understrekes det at kommunesenteret skal tjene 

alle deler av kommunen. Dette er viktig også når det gjelder ungdommskulturen. 

I sentrum er det behov for et samlingssted med rom og utstyr, hvor ungdom kan utfolde seg 

innen musikk, musikkteknologi, film, foto og medievirksomhet, visuelle uttrykk, 

bevegelse/dans og for sosialt samvær. Det er behov for et ungdommens aktivitetshus, der 

ungdommene skal være med å planlegge, utvikle og gjennomføre idéer.  

Ungdommens kulturmønstring engasjerer hvert år mange ungdommer i Inderøy. 

Mønstringen skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, være åpen for all 

ungdom, representere alle kulturelle ytringer og fange opp strømninger i ungdomsmiljøene.   
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MÅL   

• Kommunens ungdom skal ha et rusfritt fritidstilbud og lokaler som skal være et fristed 

hvor ungdom kan treffes på tvers av kulturelle skillelinjer, og hvor de kan utvikle sine 

kulturuttrykk.  

 

• Inderøy kommune skal videreutvikle Ungdommens Kulturmønstring med hensyn til 

deltakelse og kvalitet på gjennomføring 

Tiltak 
• Utrede ungdommens behov for fritidstilbud og lokaler, inkludert utredning av 

muligheten for å benytte « gamle brannstasjon» på Straumen som ungdommens 

aktivitetshus.  

• Utvide tilbud om sommerarbeid for ungdom   

• Samarbeide med frivilligheten om rusfrie ungdomsarrangement 

• Sikre ungdommens innflytelse på utviklingen av UKM, ved at ungdom har aktiv 

medbestemmelse i alle ledd og prosesser 

• Søke vertskommunestatus for fylkesmønstring UKM i 2014-15. 

 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) 

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt satsningsområde. Gjennom profesjonelt formidlet 

litteratur, film, musikk, scenekunst, visuell kunst og kulturarv, skal alle elever i grunnskolen 

få oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag. 

DKS er organisert gjennom en partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene. 

Fylkeskommunen tilbyr skolene et visst antall konserter, forestillinger og utstillinger i året, 

mens kommunene har ansvaret for å utvikle det lokale tilbudet.  

Barnehagene er foreløpig ikke en del av nasjonal DKS-satsing. Her kan Inderøy kommune 

være i forkant, og starte et kulturtilbud for barnehagene etter modell av Den kulturelle 

skolesekken.  

Kommunens Plan for DKS er moden for revidering. Både lokal og fylkeskommunal 

finansiering av det lokale tilbudet har sakket akterut de senere årene, og planen må i tillegg 

til faglig innhold synliggjøre det økonomiske behovet ved videreutvikling av DKS lokalt. 

Samarbeid i INVEST- kommunene kan bidra til bedre utnyttelse av midler og bedre lokalt 

DKS-tilbud. 

MÅL   

• Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle grunnskoleelever får møte 

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

                                                                                                                              

• Kommunen skal videreutvikle det lokale tilbudet og koordinere  fylkeskommunalt 

tilbud 
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Tiltak 
• Revidere lokal plan som viser hvordan kommunen vil organisere arbeidet med DKS, 

herunder utvikle og bruke lokale, profesjonelle utøvere. 

• Bygge opp et lokalt kulturtilbud for barnehagene etter modell fra Den kulturelle 

skolesekken  

• Ta initiativ til å utrede muligheter for samarbeid om Den kulturelle skolesekken i 

INVEST-kommunene 

 

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) 

 

Den kulturelle spaserstokken er i likhet med DKS et 

nasjonalt satsningsområde, som har til hensikt å 

sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av 

høy kvalitet til eldre. Kulturdepartementet tildeler 

hvert år midler til kommunene på grunnlag av 

søknader. Hittil er tilbudet i kommunen tilnærmet 

fullfinansiert gjennom statlige midler. Ordningen ble 

etablert i 2007, og fra 2010 har kulturenheten hatt 

ansvar for å utvikle tilbudet i Inderøy kommune.  

Her er det lagt vekt på tilbud både i institusjoner, 

bofellesskap, og til eldre som er mobile og kan delta  

på konserter, utstillinger, forestillinger o.l.  Den største utfordringen er å sikre at alle eldre 

får et tilbud gjennom DKSS. Videreutvikling av samarbeidet med omsorgssektoren, 

frivilligsentralene og frivillige lag og foreninger blir sentralt i videreutvikling av Den kulturelle 

spaserstokken. Når det gjelder tilbud og innhold, må kommunen innta en aktiv rolle for å 

utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser. 

MÅL  

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

profesjonelt kulturtilbud.  

 

Tiltak  

• Legge til rette for gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt gjennom samarbeid 

mellom kultursektoren og omsorgssektoren 

• Ta initiativ til å utrede muligheter for samarbeid om tilbud i Den kulturelle 

spaserstokken for INVEST-kommunene. 
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6.3.2. Andre kulturinstitusjoner  

INDERØY KULTURHUS 

Inderøy kulturhus er et flerbrukshus som rommer idrettshall, konsert/teatersal, kulturskole, 

bibliotek, undervisnings- og øvingsrom for videregående skole og arealer for Musikk i Nord-

Trøndelag.  At mange ulike virksomheter og aktiviteter er samlet under samme tak, 

medfører stor aktivitet og er en styrke for kulturhuset. Samtidig kan det representere en 

utfordring, da økende mangfold og aktivitetsnivå innebærer stadig større driftsansvar, som 

igjen gir mindre ressurser til kulturhusets egen rolle som utvikler og formidler.   

Inderøy kulturhus må videreutvikles som kommunens sentrale arena for formidling av 

profesjonell kunst og kultur, med spesiell vekt på scenekunst i Inderøy. Det innebærer at 

kulturhuset må sikres rammevilkår som bidrar til at denne delen av kulturhusets virksomhet 

forsterkes. 

Riksteateret var i mange år garantist for det profesjonelle teatertilbudet, med visning i 

kulturhuset.  Når Riksteateret vurderte antall spillesteder i regionen til å være for høyt, ble 

Inderøy kulturhus lagt ned som visningssted. Mangel på et fast profesjonelt tilbud innen 

teater må kompenseres med annet teatertilbud, samtidig som Riksteateret fortsatt er 

tilgjengelig både i Verdal og Steinkjer. Nabokommunene har også et godt utbygd kino-tilbud, 

som er lett tilgjengelig for Inderøys befolkning.  Likevel er det fortsatt behov for et 

bygdekino-tilbud i kulturhuset, spesielt med tanke på barn og ungdom.  

Aktivitetsnivået i kulturhuset er høyt, det foregår mye samarbeid, men det er til tider trangt 

om plassen, og enkelte typer arenaer mangler helt, mens andre er for dårlige. Black-box er 

et ønske fra de som driver formidling og undervisning. En løsning for bandmusikerne er 

nødvendig. Det samme gjelder arealer for kulturskolen og biblioteket. Kulturhuset har vært i 

bruk i over 20 år, og begynner å bære preg av slitasje på grunn av stor aktivitet over tid. 

Opprustningsarbeidet er i gang, og må videreføres ved prosjektet Inderøy oppvekst- og 

kultursenter.  

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  

 
Tiltak 

• Være pådriver ved utvikling og gjennomføring av planer for Inderøy kultur- og 

oppvekstsenter.  

 Sørge for at planleggingsprosessen avgjør egnet plassering av Nils Aas’ verk Sol i 

kulturhuset 
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• Utarbeide ny samarbeidsavtale mellom kulturhuset og kommunen, basert på en 

gjennomgang av organisering, kommunale støtteordninger og dagens  avtaleverk.  

• Undersøke muligheter for å etablere samarbeid mellom kulturhuset og  kommunen 

om tjenester som f.eks. regnskaps- og informasjonstjeneste. 

 

MUSIKK I NORD-TRØNDELAG (MINT) OG DISTRIKTSMUSIKERTJENESTEN 

Musikk i Nord-Trøndelag er lokalisert i Inderøy kulturhus med administrasjon og 

musikergruppe. I 2012 har Inderøy kommune inngått en femårs-avtale med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune om kjøp av profesjonell musikktjeneste fra musikk i Nord-Trøndelag. Avtalen 

gjelder fra 01.01.13. Et gjensidig forpliktende samarbeid, basert på Mulighetsstudie for 

framtidig lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) og distriktsmusikertjeneste i 

Inderøy (Utredning 2012), skal gi ny giv for både musikkformidling og musikkopplæring i 

Inderøy kommune.   

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. 
 

Tiltak 

• Bruke distriktsmusikere som ressurs i den profesjonelle musikkformidlingen og 

musikkopplæringen.  

• Samarbeide om konserter og seminarer med profilerte musikere  

• Gjenopprette undervisningstilbud på korpsinstrumenter i kulturskolen 

• Styrke korpsaktiviteten ved å bidra økonomisk til instruktører/dirigenter  

• Arbeide for å få tilbud om Jazz og korpsmusikk inn i Den kulturelle skolesekken og 

Den kulturelle spaserstokken.  

• Videreutvikle samarbeidet mellom distriktsmusikertjenesten og INVEST -kommunene 

 

INDERØY VIDEREGÅENDE SKOLE 

Inderøy videregående skole er en viktig institusjon for Inderøy som skolesamfunn, og viktig 

for lokalsamfunnet. Videregående skole og kommunen har opp gjennom årene samarbeidet 

på mange områder: felles musikk og danseforestillinger med kulturskolen, felles 

lærerkrefter, samarbeid med ungdomsskolen om undervisning, Inderøysommer, 

produksjonsstøtte mm.  

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 
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Tiltak:  

• Være pådriver ved utvikling og gjennomføring av planer for Inderøy oppvekst- og 
kultursenter 

• Bidra aktivt til rekruttering til linje for musikk, dans, drama ved å sørge for god 
opplæring i kulturskolen, og gi tilbud til flere om å delta i talentutviklingsprogram/ 
utvidet kulturskoletilbud 

• Videreutvikle samarbeidet mellom kulturskolen og videregående skole med hensyn 

til stillinger og prosjekter 

 

DANS I NORD-TRØNDELAG  (DINT) 

Dans i Nord-Trøndelag er utpekt som ett av sju nasjonale pilotprosjekter for profesjonell 

dans. Formålet har vær å gjøre profesjonell dans tilgjengelig over hele landet.  Dans i Nord-

Trøndelag har sørget for å trekke profesjonelle dansere til regionen, og har satt opp større 

og mindre forestillinger i prosjektperioden.  Dans i Nord-Trøndelag har også utviklet Kortreist 

Dansefestival som et eget delprosjekt.  

Utredningen Dans i hele landet (Kulturdepartementet 2012) skisserer en utvikling av 

regionale dansesentere for å spre kunstformen til hele landet. Når pilotprosjektperioden går 

ut, trengs det en innsats for å etablere et regionalt dansesenter i Nord-Trøndelag som et fast 

tilbud, på linje med, eller i samarbeid med det profesjonelle musikk- og teatertilbudet i 

regionen. 

MÅL 

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

dans i regionen 

Tiltak  
• Invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (MiNT 

og Nord-Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-
Trøndelag 

• Støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs 
 
 

SUND FOLKEHØGSKOLE 

Sund folkehøgskole er en viktig kulturinstitusjon i kommunen, som bidrar med 
kulturbegivenheter i lokalsamfunnet og har blikket rettet mot verden med sitt internasjonale 
engasjement.  Samarbeidet med Inderøy kommune er i stor grad knyttet til Kultursmia,  
Inderøysommer og Midtnordisk kunstfestival. 
 
MÅL 

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

lokalsamfunnet gjennom samarbeid med lokalt kulturliv. 
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Tiltak 

• Bidra til utvikling av samarbeidsprosjekter innen f.eks. jazz, foto, internasjonalt 

arbeid, sport og friluftsliv. 

 

KIRKEN 

 

I Inderøy kommune er det til sammen 7 kirkebygg, 

hvorav de to middelalderkirkene, Hustad kirke og 

Sakshaug gamle kirke eies av 

Fortidsminneforeningen. Flere av kirkene er godt 

egnet til kunst- og  kulturformidling, som  konserter, 

forestillinger og utstillinger. Kirkene er også, i kraft  

av at de er historiske bygg, eller at de inneholder 

verdifulle kunstgjenstander, i seg selv interessante 

formidlings-objekter. 

Kirken er den eldste kulturinstitusjonen i kommunen. 

Foruten å være ramme rundt kirkens egne 

funksjoner, egner flere av kirkene se seg også godt til ren kunst- og kulturformidling. 

Sakshaug kirke, med sin størrelse og gode akustikk, har vist seg å fungere godt for større 

konserter og forestillinger.  Kirken har lenge hatt behov for et nytt orgel. Et nytt orgel vil i 

tillegg til å dekke kirkens egne behov også åpne muligheter for store konsertopplevelser med 

utøvere på høyt nivå. Kommunen yter allerede midler til utredningskonsulent, og det er lagt 

inn midler i investeringsbudsjettet, som sammen med midler fra orgelfondet, hvor frivillige 

over flere år har samlet inn penger, skal finansiere nytt orgel. 

MÅL 

• Utvikle samarbeidet om kunst- og kulturformidling i kirkebygg 

Tiltak 

• Ta initiativ til årlige samarbeidsprosjekt med kirken, f.eks. etter modell fra 

kulturbyggingsprosjektet 

• Nytt orgel i Sakshaug kirke i tråd med investeringsbudsjett 

 

6.4. KULTUR OG NÆRING 

All kunst og kultur på profesjonelt nivå dreier seg i siste instans om å selge produkter og 

tjenester, om næringsvirksomhet. Dette gjelder formidling av musikk, teater, dans, visuell 

kunst, museumsformidling mm. Formidlingsvirksomhetenes inntekter er basert på 

billettsalg, og mange er helt avhengig av offentlig støtte. Det handler også om produksjon og 

salg av kunstverk, kunsthåndverk, foto, litteratur, reklameprodukter med mere, som i større 
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grad representerer «lønnsom» virksomhet, slik vi har flere eksempler på i Inderøy. Dette 

gjelder også kullturbaserte næringer innen f.eks. småskalamatproduksjon, servering, reiseliv 

og rekreasjon. Dette er næringer som har hatt en gradvis økning i Inderøy kommune, bl.a. 

gjennom etableringen av Den Gyldne Omvei. 

I en UNESCO -erklæring fra 2001, vedrørende kulturelt mangfold, heter det bl.a.:  
Med vår tids økonomiske og teknologiske endringer, som åpner for enorme perspektiver når 

det gjelder kreativ virksomhet og nyskaping, må det vies særskilt oppmerksomhet til 

mangfoldet i tilbudet av kreativt arbeid, til behørig anerkjennelse av rettighetene til 

forfattere og kunstnere, og til særpreget i kulturprodukter og -tjenester, som i egenskap av 

bærere av identitet, verdier og mening ikke kan betraktes som vanlige varer eller 

konsumgoder. Noe av utfordringen i forhold til utvikling av kulturnæringene ligger nettopp 

her.  

I Stortingsmelding 22, Kultur og næring (2002-2004) blir det påpekt at kultursektoren 

omfatter egne verdiskapende næringer med relativt store innvirkninger på norsk økonomi. 

Det framgår også at de finansielle virkemidlene for kulturnæringene først og fremst er 

kulturpolitisk begrunnet, at det er knyttet større risiko til etablering av kulturnæringer og 

kulturbaserte næringer, og at de derfor ofte faller utenfor tildeling fra finansieringskilder 

som kommer annen næringsvirksomhet til gode. Videre nevnes det at enkelte fylker og 

kommuner har valgt å opprette egne satsinger på kultur og næring, og har opprettet egne 

fond for å støtte utvikling på området 

I forhold til målet om økte arbeidsplasser og økt bosetting og en tiltro til kultur som et 

virkemiddel (Inderøy 2020), er det mulig å se for se for seg utviklingsmuligheter innen kultur 

og næring.  Inderøysamfunnet trenger arbeidsplasser som både krever og utvikler  

kreativitet og nytenkning.  

Det er behov for å revurdere dagens skille mellom kulturnæring og andre næringer når det 

gjelder lokale støtteordninger. De som prøver å etablere kulturnæring møter ofte veggen, 

fordi deres virksomhet defineres som kultur, og faller ofte  utenfor kriteriene for tildeling fra 

lokalt og regionalt næringsfond. Derfor bør Inderøy kommune opprette et lokalt fond for 

kultur- og næringsutvikling. 

MÅL 

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

arbeids- og bosted for kulturaktører 

 

• Satsing på kunst og kultur skal bidra positivt til næringsutviklingen i Inderøy 

 
Tiltak 

• Legge til rette for etablering av kulturnæring og kulturarbeidsplasser gjennom 

infrastruktur, rådgivning og økonomisk støtte.   
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• Opprette fond for kultur- og næringsutvikling 

• Løfte fram kommunens og andres kultursatsing i kommunens profilering og 

markedsføring, for å fremme bosetting og nyetablering innen kultur og andre 

næringer.  

 

6.5.  IDRETT 

Som i de flest andre kommuner er det utenfor skoleporten ingen andre aktiviteter som i 

deltakelse tilnærmelsesvis kan måle seg med idretten. Idretten drives først og fremst av 

frivilligheten og kommunens fremste rolle er som tilrettelegger og bidragsyter.  

Kommunen har krav om egen plan for å forankre og prioritere søknader om spillemidler. Det 

forutsettes derfor at arbeidet med en egen idrettsplan blir prioritert i Inderøy.   

Den organiserte frivillige idretten står strekt i kommunen. Framverran IL, Inderøy IL, Røra IL, 

Mosvik IL og Sandvollan IL er tradisjonelle idrettslag som driver allsidig idrettsaktivitet 

foruten særidretter i varierende grad. Inderøy IL  som det laget som klart har størst ansvar i 

forhold til særidretter. 

De senere årene har det kommet til en rekke nye lag som er medlemmer i Norges 

Idrettsforbund. Totalt er 12 lag medlemmer i idrettsforbundet. Eksempelvis er Røra 

Taekwondo og Inderøy motorklubb nye organisasjoner med mange medlemmer og stor 

aktivitet. 

Inderøy Idrettsråd som er en overbygning for den organiserte idretten i kommunen og 

fungerer etter hvert mer i samsvar med intensjonene vedtektene. 

Flere andre organisasjoner har også fysisk aktivitet som en del av virksomheten. Nevnes må 

også treningsrom, treningsstudio, svømmebasseng og bowlingbane. Ungdomsskolen gjør en 

viktig jobb med fysisk aktivitet som satsningsområde, der alle elevene er inkludert.  

I idrettslagene opplever de stort frafall blant ungdommen, noe som representerer en 

utfordring, både med tanke på ungdommens helse og når det gjelder framtidig rekruttering. 

Til tross for at mange unge velger bort idretten, er medlemstallet i idrettslagene relativt 

stabilt. 

MÅL 

• Inderøy kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet som forebyggende 

helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo - og 

reiselivskommune. 

Tiltak 
• Utarbeide egen idrettsplan med konkretisering av mål og tiltak, der følgende 

strategier legges til grunn: 
- Videreføre og videreutvikle samarbeidet med idrettsbevegelsen med sikte 

på å oppnå bredest og best mulig tilbud. 
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- Gi muligheter for uorganisert aktivitet. 
- Styrke innsatsen til Investering og drift av tidsmessige anlegg i forhold til 

behov. 
- Interkommunalt og regionalt samarbeid i forhold til anlegg og aktivitet 
- Toppidrett som motivasjon, inspirasjon og nyrekruttering 
- Løfte frem gode prestasjoner 

 
 

6.6. KULTUR- ARENAER OG LOKALITETER 

Kulturlivet er avhengig av gode arenaer for å sikre et mangfold av aktiviteter og gode 

utviklingsmuligheter for utøvere og aktører. Tilgang til egnede arenaer genererer ofte 

aktivitet. 

I Inderøy kommune er det jevnt over gode anlegg og arenaer for idrett og friluftsliv (Oversikt 

over arenaer, vedlegg, s 22). Her er det tilgang til større idrettsanlegg som fotball- og 

friidrettsbaner, idrettshaller og svømmebasseng, ski- og skiskytteranlegg.  Kulturstier og 

turløyper er bygd ut mange steder kommunen, og o-kart og turkart er tilgjengelig for mange 

områder. En del av disse er av eldre årgang, og det er behov for oppgraderinger.  

Presset på Idrettshallen i kulturhuset er stort, og en eventuell utbygging av en hallflate 2, 

skal avklares gjennom prosjektet Inderøy oppvekst og kultursenter. Kommunen mangler et 

godt utbygd sykkelsti-nett og mange etterspør etter hvert en trenings- og konkurranseløype 

for rulleski.  

For tildeling av spillemidler til utbygging av idretts- og friluftsanlegg kreves det kommunale 

planer. Dette ivaretas av plan for idrett og fysisk aktivitet. Krav til universell utforming skal 

ivaretas ved nybygg og ombygging. 

I alle grender finnes det samfunnshus eller grendehus, som drives av frivillige lag og 

organisasjoner Oversikt i vedlegg, s. Flere av disse benyttes både til fysisk aktivitet, som 

sosiale møteplasser og til annen kultur- og møtevirksomhet. Samfunnshus og grendehus 

brukes også som øvingslokaler og til formidling av konserter og forestillinger .  

De mange samfunnshusene og grendehusene utgjør en stor bygningsmasse, som krever stor 

frivillig innsats med hensyn til  vedlikehold og drift, noe som også innebærer økonomiske 

utfordringer.  

For lag og organisasjoner kan krav om husleie være en utfordring. Leiekostnader kan i 

spesiell grad ramme barn og ungdom, og i enkelte tilfelle hindre initiativ og aktivitet. Det bør 

derfor innføres en ordning med kommunal husleiestøtte til aktiviteter for og med barn og 

ungdom. 

For kommunens ungdom er det heller ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for tilgang til 

uformelle møteplasser, som f.eks. aktivitetshus drevet med ungdommens medvirkning. 

Temaet behandles under kap. 6.2.1. s. 22.   
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Formidling av konserter og scenekunst foregår på både tradisjonelle og utradisjonelle 

arenaer i kommunen, både utendørs og innendørs. «Hovedscene» og storstue skal fortsatt 

være i Inderøy kulturhus. Kulturhuset har både kompetanse og moderne teknisk utstyr for 

større arrangement og forestillinger.  

MÅL 

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

kultur- og fritidsaktivitet. 

Tiltak 

• Styrke innsatsen til investering og drift av tidsmessige anlegg i forhold til behov. 
• God oversikt over tilgjengelige arenaer og lokaler i kommunen og god informasjon til 

lag, organisasjoner og innbyggere om tilgjengelighet   

• Økonomisk husleiestøtte til aktiviteter rettet mot barn og ungdom 

 

6.7. STEDSUTVIKLING 

Hvert sted har sin atmosfære, preget av landskap, 

infrastruktur, byggeskikk, grøntanlegg mm. Utforming 

av våre omgivelser angår alle, og har betydning for 

trivsel, attraktivitet og tilhørighet.  

Delprosjektet Sentrumsutvikling (Inderøy 2020) 

handler om utvikling av kommunesenteret Straumen, 

mens prosjektet Trivsel i sentrum dreier seg om 

utvikling av Mosvik sentrum. Vinjesjøen i Mosvik, 

Hylla på Røra og «gamle» Straumen sentrum 

representerer unike bygnings- og bomiljøer i 

kommunen.   Dette er miljøer som det er viktig å 

videreutvikle som levende steder for kommunens innbyggere, men også med tanke på 

turisme. De representerer også miljøer som er sårbare, og det er viktig å sørge for balanse 

mellom ivaretakelse og utvikling.    

Interessante steder å oppsøke, gode møteplasser, rasteplasser, utsiktspunkt og spisesteder 

er viktige steds-elementer både for innbyggerne og tilreisende. Kunstnerisk utsmykning 

knyttet til steder og bygninger kan skape interesse og opplevelse. I følge mål for kommunens 

kulturfyrtårn  skal Inderøy  ha en regional, nasjonal og internasjonal posisjon innen visuell 

kunst, med vekt på Nils Aas og hans verk, kunstneriske uttrykk generelt og kunst i det 

offentlige rom spesielt. 

MÅL 

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

stimulere til nybygg basert på spennende, moderne arkitektur 
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• Inderøy kommune skal legge vekt på kulturarv, arkitektur, estetikk og kunstnerisk 

utsmykning ved opprustning og etablering av kommunale bygg og offentlige 

uteområder.   

• Utformingen av uterom skal innby til refleksjon og rekreasjon, sosial og kulturell 

aktivitet 

Tiltak 

• Innlemme bestemmelser om vern av bygninger og miljøer i kommunens 

arealplanlegging   

• Opprette kommunalt estetikkutvalg som skal uttale seg i forbindelse med all 

opprustning og nyetablering av offentlige bygg og uteområder. Utvalget skal fungere 

som utsmykningskomite ved kommunale bygg og steder. Det utarbeides 

retningslinjer for estetikkutvalgets arbeid. 

• Opprette pris for god byggeskikk/arkitektur 

Det vises for øvrig til tiltak under kap.5. Inderøy kommunes kultur-fyrtårn. 

 

6.8. KULTURARVEN 

 

Inderøy kommune har en stor og rik kulturarv. Funn 

fra jern- og steinalder kan fortelle om bosetting fra de 

eldste tider. Kulturminnene er en ikke fornybar 

ressurs. De representerer verdifulle historiske 

miljøverdier og inngår som viktige elementer i den 

helhetlige samfunnsutviklingen. Forståelsen for 

kulturminnene og den verdien de representerer, er 

viktig som vår felles arv og kulturelle identitet. 

Kulturminnene kan deles i to hovedkategorier – 

immaterielle (historie, tradisjon osv.) og de materielle 

(faste kulturminner, hus og gjenstander).  

Eldre kulturminner(fornminner) er registrert i hele kommunen. Nyere tids kulturminner(frem 

til 1900) er registrert i hele kommunen utenom Mosvik. 

Det gjøres en stor innsats blant frivillige innenfor historielag og museumsarbeid for å ivareta 

kulturarven. I senere tid er det gitt ut bygdebøker med slektshistorie i gamle Inderøy og 

Mosvik. Det er en sterk interesse for å videreføre arbeidet i forhold til den generelle 

historien.     

Nasjonale, regionale og lokale forvaltningsledd har sammen med private ansvar i forhold til 

kulturarven. Gjennom planlegging og målrettet arbeid vil kommunen være en hovedaktør. 
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MÅL 

• Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres gjennom systematisk arbeid  

• Kulturarven skal sikres gjennom bruk og vern 

• Fortida skal gjøres levende for nåtid og framtid 

Tiltak 
• Utarbeide kulturminneplan som legger følgende strategier til grunn:  

- Registrere og systematisere ny og eksisterende informasjon. 

- Levende kulturarv  gjennom god formidling 

• Støtte arbeidet med ny bygdebok for Inderøy kommune, generell del 

• Digitalisere  bygdebok, generell del. 

• Etablere digital presentasjon av kulturminner i kommunen (QR-kode, app) 

 

 

6.9. FESTIVALER OG STØRRE ARRANGEMENT 

 

Inntil våren 2011 var Inderøy mest kjent for mindre, 

og kanskje det noen vil kalle «smale» festivaler som 

f.eks. Soddjazz og Midtnordisk kunstfestival. I 2011 

ble InderøyFest arrangert for første gang, som en 

bredt anlagt folkefest, forankret i det utvidede 

kulturbegrepet.  

Festivalen er organisert som samvirkeforetak med 

kommunen som medeier. Med nytt arrangement i 

2012 har InderøyFest  befestet seg som en folkefest 

med et bredt og variert program, utbredelse i hele 

kommunen, og med appell til både fastboende og 

tilreisende. I tillegg til festivaler, arrangeres spesielle «dåggå» forskjellige steder i 

kommunen. Og stor frivillig innsats legges ned i forbindelse med friluftsteater, markeder og 

arrangement knyttet til båt og fjord. De mange arrangementene rundt om i kommunen 

representerer verdier som er viktig for lokalsamfunnet. De bidrar også til å tiltrekke seg 

oppmerksomhet og folk utenfra. Ungdommens kulturmønstring må også nevnes i denne 

sammenhengen. Ungdommen utgjør en ressurs, og det er viktig at de inkluderes både i 

planlegging og gjennomføring av 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 bred appell og solid forankring i 

det utvidede kulturbegrepet   
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Tiltak 

• Utvikle kompetanse som gjør kommunen bedre i stand til å være vert og 

medarrangør for større arrangement 

• Kommunal støtte og engasjement i forbindelse med 

- InderøyFest  

- Kunst- og kulturfestivaler som representerer et høyt kunstnerisk og 

profesjonelt nivå.  

- Arrangement for- og med barn og ungdom 

- Festivaler og arrangement hvor samarbeid på tvers av tradisjonelle 

«grenser» står sentralt. 

• Støtte til større arrangement prioriteres i forbindelse med årlig budsjett/ 

økonomiplan-behandling 

• Arrangere kulturuke og kulturkonferanse annethvert år  

• Kompetanseutvikling ved deltakelse på kurs og seminar der større arrangement er 

tema 

 

6.10 FJORDKULTUR  

 

Fjorden og Skarnsundbrua binder de «gamle» 

kommunene sammen på en spektakulær måte, og 

samlet strandlinje i Inderøy kommune utgjør 180 km. 

Fjorden har i et historisk perspektiv hatt stor betydning 

for utviklingen av samfunnet på begge sider av 

Skarnsundet. Den har representert «matfat», 

håndverk, næringsvei, ferdselsåre, og har hatt 

betydning for handel, frakt og jektfart.  Derfor er 

fjorden en sentral del av kulturarv og felles identitet. 
Interessen for fjorden er stor, noe som bl.a. viser seg i 

de mange kai- og båtforeningene i kommunen 

I dag representerer fjorden et visst næringsgrunnlag i Inderøy. Selv om det ikke lenger er 

mange direkte sysselsatte i primærnæringene, er fjorden viktig for næringslivsaktører innen 

turisme, hotell- og utleievirksomheter. Her ligger det muligheter for utvikling innen områder 

som fritidsfiske, dykking, båtturisme, strandpromenader, bademuligheter etc. Det kan også 

ligge muligheter for utvikling av alternativ energi i Straumen og Skarnsundet. 

Det blir derfor viktig å ivareta fjordkultur-perspektivet for Inderøy kommune i tida framover, 

både som forvalter av kulturminner, men også for å ta vare på og videreutvikle mulighetene 

for kulturbasert næring.  
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Landbruk har vært og er et satsningsområde i Inderøy, og det skal det fortsatt være, (Jfr. 

prosjektet Mulighetenes landbruk i Inderøy 2020). Nå er det på tide å også løfte fram fjorden 

og fjordkulturen som et utviklingsområde for kommunen.  

 MÅL 

• Inderøy kommune skal ha en koordinerende rolle i forhold til kulturbasert næring og 

reiseliv med vekt på fjordkultur  

 

• Kommunen skal utnytte attraksjonspotensialet som fjorden representerer 

Tiltak 

• Invitere til et idéseminar med aktuelle og interesserte aktører for å avdekke om det 

finnes grunnlag for å starte et felles prosjekt mot næringsutvikling og turisme knyttet 

til fjordkultur. 

• Legge spesielt vekt på begrepet fjordkultur i arbeidet med kulturminneplanen, der 

instanser som museum og historielag inviteres med som viktige medspillere. 

• Støtte idéen om utvikling av et fjord-senter i tilknytning til det maritime miljøet på 

Kjerknesvågen 

• Fjorden og aktivitet knyttet til sjøen skal være sentrale elementer i markedsføring av 

Inderøy som bosted og turistmål  

 

7. INDERØY OG OMGIVELSENE 
 

7.1. REGIONALT SAMARBEID 

Samarbeid kan bli en viktig nøkkel når det gjelder framtidig kulturutvikling i regionen. 

Inderøy kommune samarbeider med fylkeskommunen og nabokommuner på flere områder 

innen kulturfeltet. Kommunen har gjennom lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) 

og Inderøy videregående skole et etablert samarbeid med fylkeskommunen. Dette 

samarbeidet videreutvikles for tida med avtale om kjøp av musikktjenester fra MiNT, en 

avtale som bygger på  Mulighetsstudie for framtidig lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag 

(MiNT) og distriktsmusikertjeneste i Inderøy,  utarbeidet i samarbeid med INVEST-

kommunene.   

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter er et nytt, større utbyggings- og 

utviklingsprosjekt, som inkluderer fylkeskommunen (Inderøy videregående skole), 

kommunen (bibliotek, kulturskole og ungdomsskole) og Inderøy kulturhus. Formålet er bl.a. 

å bygge ut lokaler og benytte kompetanse på tvers av institusjonene.   
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Innen kulturskole- og bibliotekvirksomhet foregår det kontinuerlig samarbeid med andre 

kommuner f.eks. når det gjelder utviklingsprosjekt og gjensidig bruk av pedagogisk 

kompetanse.   

Økende konkurranse om publikum i regionen medfører økt behov for samordning og 

samarbeid. Publikumstilfanget lokalt og regionalt har sin begrensning, en realitet alle 

arrangører er nødt til å forholde seg til.  Et regionalt samarbeid kan gjelde samordning og 

markedsføring av arrangement, utvikling av større felles kulturproduksjoner, samarbeid om 

tilbud i kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk og samarbeid om kompetanse, f.eks. 

samarbeid om stillinger i kulturskolen. Det kan også dreie seg om felles utnyttelse av 

arenaer.  

Gjennom samarbeid kan Inderøy utvikle kompetanse og bidra til realisering av større 

kulturproduksjoner. For Inderøy er det i første omgang naturlig å bidra til videre utvikling av 

kultur-samarbeidet i INVEST, f.eks. når det gjelder et godt lokaltilbud innen Den kulturelle 

spaserstokken og Den kulturelle skolesekken, kulturskole- og biliotek-samarbeid og 

samarbeid om arenaer og større arrangement. Kommunen må også være åpen for å 

samarbeide med andre kommuner. 

 

7.2. NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID 

Kommunen har tradisjon for å delta i nasjonale satsninger og prosjekter.  Av pågående  

kulturprosjekter kommunen er involvert i, kan Dans i Nord-Trøndelag og Kulturkompis 

nevnes. Dette er prosjekter som gjelder utprøving av tiltak, som i neste omgang kan bidra til 

å danne grunnlag for løsningsmodeller på nasjonalt nivå, innen hhv tilbud om profesjonell 

dans og grunnskole/kulturskole- samarbeid. 

I Inderøy er det skolene - grunnskolen, videregående skole og Sund folkehøgskole - som står 

for hoveddelen av internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom utveksling av elever og prosjekter 

i tilknytning til utviklingsprosjekter som Comenius og Leonardo. Flere skoler har også 

benyttet språkassistenter fra andre deler av verden. Via skolesystemet foregår det 

kulturutveksling og gjensidig kompetanseoppbygging med vekt på kunnskap om andre land, 

språk og folk.     

Inderøy kommune deltar også i Interreg-prosjektet «Naboer AB», og er utpekt som 

internasjonal kommune. 
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8. HANDLINGSPLAN  2013-2016 
 

Kultur-
fyrtårn  

Tiltak 
 

Status og 
økonomi 

Samarbeid  
 

Priori-
tering 

Ansvar Resultat  

 
Arven etter  
Nils Aas 

Bidra til å sikre arealer 
vedrørende etablering av et 
kunstsenter i Straumen, som 
inkluderer  

Utvidelse av Nils Aas 
Kunstverksted 
Rom for produksjon, 
utøvelse og formidling av 
kunst   
Leilighet og atelier for 
rimelig utleie (Artist in 
residence) 

Ikke 
finansiert 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid 
med NAaK, 
SNK og 
næringsliv 
 

Start 2013 Råd-
mannen 
Kultur 

 

Ta initiativ til å re-etablere 
Nils Aas kunststipend 

Ikke 
finansiert 

Samarbeid 
med NAaK, 
SNK og 
næringsliv 

Etter 
fireårs-
perioden 

Kultur  

Søke om tillatelse til å 
produsere miniatyr av 
Stavhopperen som Inderøys 
kulturpris 

Ikke 
finansiert 

 2013 Kultur  

Bidra til omvisning og 
profesjonell formidling av 
kunsten i Muustrøparken 

Delvis 
igangsatt 

Kontinuerlig  Kultur  

Arbeide for kunstnerisk 
utsmykning  ved 
stedsutvikling i kommunen, 
herunder  
Planlegge for å realisere  
verket «Aks»,  
Gjennomføre utsmykning av 
Inderøy Rådhus, trinn 2,  
Videreføre arbeidet med å 
realisere Arena 
Skarnsundbrua  

Ikke 
finansiert 
 
Arbeid 
startet 
 
 
 
 
 
 

Næringsliv og 
kunstnere 
 

2013-2025 
Videre-
føring 

Kultur 
Næring 

 

 Utarbeide katalog over kunst 
som er eid av kommunen, og 
sørge for digital formidling  
av utsmykning i Inderøy 
Rådhus og annen kommunal 
kunst. 

 
Innen 
gjeldende  
rammer 

 Start 2013   

Sørge for at Klokkarstu’ i 
framtida benyttes til 
produksjon, formidling og 
salg av visuell kunst og 
kunsthåndverk 

Innen 
gjeldende 
rammer 

 Kontinu-
erlig 

Komm.-
teknikk  
Kultur 
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Øvrige 
innsats-
områder 

Tiltak 
 

Status og 
økonomi 
 

Samarbeid  Prioritering Ansvar Resultat 

Det frivillige 
kulturlivet 

Utvikle en lokal 
frivillighetspolitikk  

Innen 
gjeldende  
rammer 

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene 

2015 Kultur 
 

 

Yte tilskudd til frivillig 
aktivitet og frivilligsentral-
ordningen  

Vurderes 
årlig 
Vedtatte 
retn.linjer 

Lag, 
organisasjoner 

Årlig  

Sørge for at lag og 
organisasjoner får tilgang til 
Tilskudds-portalen 

Ikke 
finansiert 

Frivillig-
sentralene 

Start 2013  

Stimulere tiltak som 
involverer  innvandrere 

Delvis 
innen 
gjeldende  
rammer 

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene 

Styrkes fra 
2014 

 

Samarbeide om 
kulturprosjekter, f.eks. 
rusfrie arrangement og 
kulturtilbud til familier, barn 
og ungdom. 

Innen 
gjeldende 
rammer 

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene 

Styrkes fra 
2013 

 

Gjennomføre årlige 
dialogmøter med frivillige lag 
og organisasjoner  

Innen 
gjeldende 
rammer 

Lag, 
organisasjoner 

Start 2013  

Gi tilbud om opplæring til 
tillitsvalgte i lag og 
organisasjoner 

Ikke 
finansiert 

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene 

 

Ha tett kontakt og dialog 
med frivilligsentralene 

Videre-
utvikling 

Frivillig-
sentralene 

Kontinuerlig  

Sørge for god informasjon 
om kulturtilbudet generelt, 
og til nye innbyggere spesielt 

Videre-
utvikling 

Alle enheter Kontinuerlig  

Kultur og 
folkehelse 

Utarbeide helhetlig plan for 
folkehelse 

Delvis 
finansiert 

Enhet for 
helse 
Enhet for 
bistand  og 
omsorg 

2013 Råd-
mannen 
Kom.sjef 
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Øvrige 
innsats-
områder 

Tiltak 
 

Status og 
økonomi 
 

Samarbeid  Prioritering Ansvar Resultat 

Profesjonell 
produksjon, 
formidling 
og 
opplæring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inderøy 
bibliotek 
 
Inderøy 
kulturskole 

Arbeide for å gjøre 
profesjonelle produksjoner 
tilgjengelig for Inderøys 
befolkning    

Økt 
innsats 

Profesjonelle 
institusjoner 
og aktører 

Kontinuerlig Kultur 
 

 

Støtte samarbeidprosjekter 
for å utvikle arrangement 
basert på erfaringer fra 
kulturbyggings-prosjektet  
 

Ikke 
finansiert 

Profesjonelle 
og amatører 

 

Videreutvikle Kultursmia 
som samarbeids- og 
utviklingsarena for 
profesjonell formidling 

Videre-
utvikling 

Institusjoner , 
grupper og 
enkeltutøvere 

 

Arrangere årlige dialogmøter 
med profesjonelle 
kulturaktører   

Innen 
gjeld-
ende 
rammer 

Utøvere Start 2013  

Ta initiativ til utvikling av 
kultursamarbeid på 
regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå 

Flere 
finans-
ierings-
kilder 

INVEST 
Norsk 
Kulturråd 
Andre 
organisasjoner 

2016  

Utarbeide bibliotekplan 
 
 

Innen 
gjeld- 
ende 
rammer 

 Gjeldende 
fra 2013 

Kultur/ 
Bibliote
k-sjef 

 

Utarbeide kulturskoleplan Innen 
gjeld 
ende 
rammer 

 Gjeldende 
fra 2014 

Kultur/ 
Rektor 

 

Ungdoms- 
kulturen og 
ungdomme
ns kultur-
mønstring 

Utrede ungdommens behov 
for fritidstilbud og lokaler, 
inkludert utredning av 
muligheten for å benytte 
«gamle brannstasjon» på 
Straumen som ungdommens 
aktivitetshus.  
 

Ikke 
finansiert 

Næringslivet 
Ungdomsrådet 

2015 Kom-
munal-
teknikk 
Kultur 

 

Utvide tilbud om 
sommerarbeid for ungdom   
 

Ikke 
finansiert 

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene 

Fra 2013 Kultur  
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Øvrige 
innsats-
områder 

Tiltak 
 

Status og 
økonomi 
 

Samarbeid  Prioritering Ansvar Resultat 

 Rusfrie 
ungdomsarrangement 
 

Innen 
gjeld 
ende 
rammer 

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene 

Årlig Kultur  

Søke vertskommunestatus 
for fylkesmønstring UKM i 
2014-15 

Ikke 
finansiert 

Ungdomsrådet 2013 Kultur  

Den 
kulturelle 
skolesekken 
og Den 
kulturelle 
spaser-
stokken 

Revidere lokal plan  
 

Innen 
gjeld 
ende 
rammer 

Grunnskolen 2013 Kultur  

Bygge opp et lokalt 
kulturtilbud for barnehagene 
etter modell fra Den 
kulturelle skolesekken  
 

Ikke 
finansiert 

Barnehagene 2015 Kultur  

Ta initiativ til INVEST-
samarbeid vedr. DKS og DKSS 

Innen 
gjeld 
ende 
rammer 

INVEST-
kommunene 

2016 Kultur  

Inderøy 
kulturhus 

Være pådriver ved utvikling 
og gjennomføring av planer 
for Inderøy kultur- og 
oppvekstsenter, og sørge for 
at planleggingsprosessen 
avgjør egnet plassering av 
Nils Aas’ verk Sol i 
kulturhuset 

I gang-
satt 

Fylkes-
kommunen og 
kulturhuset 

Prosjekt-
perioden 

Råd-
mannen 
 
Komm. 
sjef 
 
Kultur 

 

Utarbeide ny 
samarbeidsavtale mellom 
kulturhuset og kommunen 

 Kulturhuset Gjeldende 
fra 2013 

Råd-
mannen 
Kultur 

 

Musikk i 
Nord-
Trøndelag 

Bruke distriktsmusikere som 
ressurs i den profesjonelle 
musikkformidlingen og 
musikkopplæringen.  

Pol. 
Vedtak 
Ikke 
finansiert 

MiNT 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturskolen 

Fra 2013 Råd-
mannen 
 
Kultur 

 

Samarbeide om konserter og 
seminarer med profilerte 
musikere 

 

Gjenopprette 
undervisningstilbud på 
korpsinstrumenter i 
kulturskolen 
Styrke korpsaktiviteten ved å 
bidra økonomisk til 
instruktører/dirigenter  
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Øvrige 
innsats-
områder 

Tiltak 
 

Status og 
økonomi 
 

Samarbeid  Prioritering Ansvar Resultat 

 Videreutvikle samarbeidet 
mellom 
distriktsmusikertjenesten og 
INVEST -kommunene 

Må 
avklares 

Steinkjer og 
Verran 
kommuner 

2013 Råd-
mannen 
Kultur 

 

Inderøy 
videre-
gående skole 

Bidra aktivt til rekruttering til 
linje for musikk, dans, drama 
ved å sørge for god 
opplæring i kulturskolen,   

Innen 
gjeldende 
rammer 
  

 Kontinuerlig 
 

Kultur/ 
Rektor 

 

Videreutvikle samarbeidet 
mellom kulturskolen og 
videregående skole med 
hensyn til stillinger og 
prosjekter 

 

Dans i Nord-
Trøndelag 

Invitere til samarbeid 
mellom kommunen og Nord-
Trøndelag fylkeskommune 
vedr. framtidig formidling av 
profesjonell dans i Nord-
Trøndelag 
Støtte Dans i Nord-Trøndelag 
gjennom kjøp av 
forestillinger og kurs 

Videreføri
ng av 
initiativ 
 
 
 
 
Ikke 
finansiert 

Fylkeskommu
nen, Dans i 
Nord-
Trøndelag 
m.fl. 

Start 2013 Kultur  

Sund 
folkehøg-
skole 

Bidra til utvikling av 
samarbeidsprosjekter innen 
f.eks. jazz, foto, 
internasjonalt arbeid, sport 
og friluftsliv. 

Ikke 
finansiert 

Sund fhs Fra 2014 Kultur  

Kirken Ta initiativ til årlige 
samarbeidsprosjekt med 
kirken, f.eks. etter modell fra 
kulturbyggingsprosjektet 

Ikke 
finansiert 

Kirken Fra 2013 Kultur  

 Nytt orgel i Sakshaug kirke i 
tråd med 
investeringsbudsjett 

Finansiert Realisering 
etter fireårs-
perioden 

 

Kultur og 
næring 

Opprette fond for kultur- og 
næringsutvikling 

Ikke 
finansiert 

 Etter fireårs-
perioden  

Råd- 
mannen 
Kultur 

 

Idrett Utarbeide plan for idrett og 
fysisk aktivitet 

Innen 
gjeldende 
rammer 

 Start 2013 Kultur  

Kultur-
arenaer og 
lokaliteter 

Styrke innsatsen til 
investering og drift av 
tidsmessige anlegg i forhold 
til behov. 

Ikke 
finansiert 
 
 
  

 Vurderes 
kontinuerlig i 
forhold til 
behov 

Kultur  

Økonomisk husleiestøtte til 
aktiviteter rettet mot barn 
og ungdom 

 Utredning i 
idrettsplan   
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Øvrige 
innsatsområder 

Tiltak 
 

Status og 
økonomi 
 

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat 

Stedsutvikling Innlemme bestemmelser 
om vern av bygninger og 
miljøer i kommunens 
arealplanlegging   

Innen 
gjeldende 
rammer 
 

Næring og 
plan 

Fra 2016 Næring 
og plan 
Kultur 
 

 

 Opprette kommunalt 
estetikkutvalg 

  2015 Råd-
mannen 

 

Opprette pris for god 
byggeskikk/arkitektur 

Ikke 
finansiert 

 Etter fireårs-
perioden 

Råd-
mannen 

 

Kulturarven Utarbeide 
kulturminneplan 

Ikke 
finansiert 

 Etter fireårs-
perioden 

Kultur 
Næring 
og plan  

 

Festivaler og 
større 
engasjement 

Kommunal støtte og 
engasjement i forbindelse 
med InderøyFest , 

Ikke 
finansiert 
 
Priori-
tering  
ved  årlig 
budsjett/ 
øk.plan-
beh. 

Arrangører, 
næringsliv, 
kulturaktører 

Fra 2013 
Støtte til 
prioriterte 
festivaler og 
arrangement 
i tråd med 
budsjett/ 
Øk.plan 

Rådm. 
Kultur 

 

Kunst- og kulturfestivaler 
som representerer et høyt 
kunstnerisk og 
profesjonelt nivå    

 

Arrangement for- og med 
barn og ungdom 

 

Festivaler og arrangement 
hvor samarbeid på tvers 
av tradisjonelle «grenser» 
står sentralt. 

 

Fjordkultur Invitere til et idéseminar 
med aktuelle og 
interesserte aktører for å 
avdekke om det finnes 
grunnlag for å starte et 
felles prosjekt mot 
næringsutvikling og 
turisme knyttet til 
fjordkultur. 

Ikke 
finansiert 

Næringsliv 
Frivillighet 

2014 Kultur 
Næring 

 

 Støtte idéen om utvikling 
av et fjord-senter i 
tilknytning til det 
maritime miljøet på 
Kjerknesvågen 

Vurderes 
når 
planer 
foreligger 

 Vurderes når 
planer 
foreligger 

Kultur 
Næring 

 

 

 

Vedlegg til kulturplanen presenteres i eget dokument. 

Foto: 
Morten Gjul s. 3, 5, 7, 14, 21, 24, 28, 32, 36.  
Bodil Alstad s. 16, 33, 34. 
Kåre Bjerkan s. 18. Foto UKM s. 22. 
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1 Bibliotekplan 2013 - 2016 - utkast

Bakgrunn

Inderøy bibliotek overtok driften av Mosvik bibliotek fra 01.01.11, og ved kommunesammenslåingen 
ble det behov  for en ny bibliotekplan og for fastsettelse av bibliotekstruktur for ny kommune.  

Bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017, Høringsutkast,  er utarbeidet som delplan til Kulturplan 
for Inderøy kommune 2013-2025, og prosjektgruppa som har hatt ansvaret for utarbeidelse av 
kulturplanen, har fungert som referansegruppe for bibliotekplanarbeidet.

Vurdering

Det er ikke samme krav til demokratisk prosess for delplaner som for kommunedelplaner. For 
biblioteket, som yter tjenester til hele befolkningen, er det likevel viktig å åpne opp for innspill til 
planen.



Rådmannen vil innledningsvis gi ros til de som har arbeidet med biblioteksplanen. Denne reflekterer for 
øvrig at vi allerede har en meget god og dynamisk bibliotektjeneste som sterkt ønsker å utvikle 
tjenestetilbudet.

På helt generelt grunnlag vil rådmannen bemerke til planutkastet som nå eventuelt skal underlegges 
høring og videre behandling:

I planutkastet er lagt inn et sett av nye gode tiltak – også utvidelser av gamle. (eksempel utvidet 
åpningstid og skolebibliotekar) Det er viktig å presisere  at tiltakslister er å forstå som prioriterte tiltak 
under forutsetning av at det gis økonomiske muligheter. Hvorvidt tiltak lar seg gjennomføre - og når -
avklares utelukkende i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanrevisjoner. 

Nykommunen skal  etter en overgangsperiode kunne drifte sin virksomhet til en samlet kostnad som er 
ca 15 mill. lavere(rundt 4 %) enn kostnadsnivået i de to kommunen som er avviklet. Alle sammenslåtte 
tjenesteområder må være forberedt på å hente inn synergier av sammenslåingen. Det vil enkelt si at 
tjenesteområdenes samlede kostnader – i praksis lønnskostnader – over tid må reduseres.(ved uendrede 
forpliktelser)

Det er særdeles viktig at vi - i vårt arbeide med å utarbeide et godt planverk for nykommunen – bidrar til 
å etablere et realistisk forventning i befolkningen til hva som er et bærekraftig tjenestenivå. I forbindelse 
med invitasjon til høringer må denne sammenhengen tydelliggjøres.

Vi arbeider nå med kommuneplanens samfunnsdel, kulturplanen som kommunedelplan og 
bibliotekplanen relativt paralellt.  Det forutsettes at endelig godkjenning av kommunedelplaner og 
underliggende temaplaner tidligst bør skje samtidig med endelig behandling av kommuneplanens 
samfunnsdel. Dette er også nødvendig for å sikre at vi får etablerte et gjennomgående system i 
planverket som gjør det 1) enklere tilgjengelig 2)tydeliggjør sammenhengen mellom mål og tiltak. (jfr. 
kravene til Balansert målstyring)

Konklusjon

Bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017, Høringsutkast, sendes ut på høring med 4 ukers frist.
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1. Innledning 
 

Utarbeidelse av bibliotekplan for perioden 2013-2017 er knyttet til vedtaket om ny 

kulturplan for nye Inderøy kommune. Siste bibliotekplan for Inderøy gjaldt for perioden 

1997-2005, og tida og samfunnsendringene gjør at vi i dag naturlig nok sitter med en 

betydelig mer kompleks bibliotekdrift. Nåværende biblioteklov er under revidering, 

bibliotekenes samfunnsoppdrag skal spisses og befestes, tiden er moden for å sette nye mål 

for driften. Inderøy bibliotek feirer dessuten i 2012 160 års drift, et perspektiv som gir 

planen en ekstra dimensjon. 

 

1.1 Planprosess 

Arbeidet med bibliotekplanen har vært knyttet til planprosess for kulturplanen, under 

utarbeidelse av enhetsleder for kultur. Prosjektgruppen knyttet til kulturplanarbeidet er 

brukt som referansegruppe. I tillegg er det laget et eget tilbakemeldingsskjema for 

bibliotekets brukere, som har oppfordret til innspill innenfor sentrale områder av 

bibliotekets tilbud. Biblioteksjefen har vært ansvarlig for planarbeidet. 

Planen er tenkt evaluert om 4 år, i forbindelse med rullering av Kulturplanens handlingsplan. 

 

1.2 Forankring 

Bibliotekplanen skal støtte opp om Inderøy kommunes visjon «Best i lag». 

 

Folkebibliotekloven, Kulturloven, Stortingsmelding nr. 23. «Bibliotek, kunnskapsallmenning, 

møtested og kulturarena i en digital tid», Bibliotekreform 2014, Inderøy kommunes visjoner 

og overordna målsetting, samt budsjett og økonomiplan, legges til grunn for planarbeidet. 

Likeså den fylkeskommunale «Skolebiblioteket – arena og verktøy for læring. 

Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)».  

 

Planen blir en delplan til Kulturplanen. 

2. Visjon og overordnet målsetting 
 

 

 

 

 

 

 

Visjon: «INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede - 

gratis og for alle» 

 

Hovedmål: «Gi alle kommunens innbyggere et synlig, allsidig, aktuelt og kvalitativt godt 

bibliotektilbud» 
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3. Historikk og status 
 

«Et godt folkebibliotek i hver by og bygd er, kan man si, det stik motsatte av en skatte-opkræver; det 

er en utdeler til alle av menneskehetens største arv». 

Chr. Collin, i «Folkeboksamlinger», 1914. 

 3.1 Historikk 

Inderøy bibliotek er en av de eldste kulturinstitusjonene i Inderøy kommune.  For 160 år 

siden, 15. mai 1852, vedtok herredstyret i Inderøy opprettelsen av folkebibliotek i Inderøy.  I 

1896 fikk vi boksamlinger opprettet på Røra og Sandvollan. Senere fulgte kretsene Lyngstad 

og Utøy.  I Mosvik kom muligens folkebibliotektjenesten på plass noe senere, rundt 1920. 

I 1966 ble en avtale om felles bibliotektjeneste mellom Inderøy folkebibliotek og Inderøy 

ungdomsskole inngått, og i 1998 fikk vi samarbeidsavtalen mellom Inderøy folkebibliotek og 

Inderøy videregående skole. Inderøy bibliotek har siden hatt status som 

kombinasjonsbibliotek. Også Mosvik bibliotek er kombinasjonsbibliotek, gjennom 

samarbeidsavtalen med Mosvik barneskole i 1993.  

I 2001 ble bibliotekstrukturen i Inderøy endret, til ett sammenslått hovedbibliotek hvor 

filialene i grendene gikk over til å være rene skolebibliotek. I 2003 flyttet biblioteket inn i 

tilbygg til kulturhuset og etter den tid har besøk og utlån økt til om lag det dobbelte, jfr. 

nøkkeltall. Etter kommunesammenslåingen mellom Mosvik og Inderøy kommuner 

01.01.2012, er Mosvik bibliotek blitt filial under Inderøy bibliotek.  

 

3.2 Nøkkeltall Inderøy bibliotek 

 

Inderøy bibliotek 2011 2010 2009 2008 2007 2002 

Totalt utlån 
(inkl. lærebøker) 

43.436 39.765                     38.618 35.675 33.855 22.476 

Fjernlån 
 

1170 792 835 577 507 570 

Besøkstall 
 

72.066 70.394             72.400 69.500 56.500 30.000 

Stillingsressurs 
Folkebiblioteket 

1,8 + 0,4 
(Mosvik) 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Stillingsressurs 
INDUS 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stillingsressurs 
IVGS 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9*) 
 

0,45 

Åpningstider 
 

38 t/ uke 38 t/ uke 38 t/ uke 38 t/uke 38 t/ uke 38/ uke 

     *) økt pga lærebokordninga Inderøy videregående skole 
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3.3 Kort status  

Inderøy bibliotek består i dag av hovedbiblioteket i Kulturhuset på Straumen og bibliotekfilial 

i kombinasjonsbygget ved Mosvik skole. Inderøy bibliotek har et besøkstall på godt og vel 

70.000 pr år, dvs ca. 350 pers pr. dag. Biblioteket har omlag 700 elever i nærområdet som 

bruker biblioteket; Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole gjennom felles 

skolebibliotektjeneste, og i praksis også Sakshaug barneskole, selv om det ikke eksisterer 

noen formell samarbeidsavtale her. 

 

Utlånstall ligger over 40.000 utlån pr. år (inkl. lærebøker Inderøy videregående), og 

biblioteket innehar en samling på om lag 35.000 medier. Biblioteket er godt oppdatert 

teknologisk, og kan tilby publikum tilgang til 3 PC’er, 1 søkestasjon for søk i bibliotekets base 

og låneautomat. Hjemmeside og facebook brukes aktivt til informasjon. 

Arealet er  totalt ca. 350 m2. Biblioteket disponerer 3,2 årsverk, fordelt på 1,8 årsverk 

knyttet til folkebibliotektjenesten, 0,9 årsverk Inderøy videregående skole og 0,5 Inderøy 

ungdomsskole. I 2011 hadde biblioteket dessuten en ressurs på 0,4 til drift av Mosvik 

bibliotek. Hovedbiblioteket har en åpningstid pr. uke på 38 t, filialen i Mosvik 10 t. 

Biblioteket er en del av enhet for Kultur og fritid, hvor enhetsleder er biblioteksjefens 

nærmeste overordnede.  

Sammenligningstall fra KOSTRA (2011) viser at Inderøy ligger høyt opp på både besøk og 

utlån, sett i forhold til innbyggertall.  

 

KOSTRA 2011 INDERØY KOSTRAGRUPPE 
10 

MOSVIK NORD-
TRØNDELAG 

Besøk i folkebibliotek, pr. 
innbygger 

12,2 4,5 4,4 5,4 

Utlån alle medier, pr. 
innbygger 

6,7 5,3 4,1 4,8 

Utlån barnelitteratur pr. 
innbygger 

12,3 11,3 17,9 9,4 

Utlån voksenlitteratur, pr. 
innbygger 

2,6 2,3 0,7 2,2 

Antall innbyggere pr. 
årsverk 

3329 3118 1975 2963 

 

4. Utvalgte innsatsområder 
 

Bibliotektjenesten skal i de neste 4 årene arbeide etter visjon og hovedmålsetting. Bibliotekplanen vil 

videre se på utvalgte områder som i dag utfordrer bibliotekstjenesten i dette arbeidet,  og utarbeide 
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delmål og tiltak innenfor disse innsatsområdene.  Områdene er valgt ut i fra en erfaring av hvor 

utfordringene merkes i det daglige, samt etter innspill fra publikum og biblioteksektoren for øvrig. 

 

 4.1 Bibliotekstruktur  

 

 
«Glimt inn i Inderøy bibliotek»      foto: Torunn Sandstad Næss 

 

4.1.1 Status og utfordringer 

Inderøy bibliotek har etter kommunesammenslåinga 01.01.12 vært organisert med et 

hovedbibliotek på Straumen og filial ved Mosvik skole. Bibliotekfilialen i Mosvik ble under 

budsjettbehandlingen i desember 2012 vedtatt midlertidig stengt. Og det ble vist til 

behandlingen av den kommende bibliotekplanen for framtidig bibliotekstruktur i ny 

kommune. Bibliotekplanen må vurdere om det beste tilbudet for kommunen i sin helhet er å 

fortsette todelingen i bibliotektilbudet, herunder fortsatt filialdrift, eller om ressursene skal 

samles og alternativ bruk vurderes. 

I de øvrige grendene i Inderøy kommune gikk folkebibliotekfilialene i 2001 over til å være 

rene skolebibliotek. Dette er også en trend i det øvrige biblioteknorge. Begrunnelsen har 

ofte vært for liten bruk av filialene, samt behovet for omfordeling av ressursene til økte 

åpningstider og nye tilbud ved hovedbiblioteket. Når det er sagt så er det ikke automatikk i 

at Mosvik umiddelbart må likestilles med de andre grendene i kommunen, nettopp pga de 

lange avstandene fra ytterkantene og inn til sentrum. For beboerne i Mosvik kan det være en 

fordel at filialen består, mye pga av avstandene. Mosvik har mange eldre og mindre mobile 

bibliotekbrukere som kan være best tjent med nærhet framfor bredde mht tilbudet. For 

Mosvik skole har folkebibliotekfilialen betydd mye. Den har over år gitt skolen en bemanning 

og et tilbud av litteratur og andre medier som er betydelig bedre enn det et skolebibliotek 

klarer å tilby på egen hånd. 

Erfaringer av bruken tilsier likevel at det kan være vanskelig å forsvare folkebibliotekdriften 

videre. Mosvik bibliotek fungerer i stor grad som et skolebibliotek, hvor skolelevene står bak 

det meste av tallene mht både besøk og utlån. KOSTRA-statistikken for 2011 viser et høyt 

utlånstall for barnelitteratur; skoleelevene benytter biblioteket hyppig. Erfaringen fra de 
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siste års drift viser likevel at folkebibliotekdelen av tjenesten er for lite brukt. Sett opp mot 

økt etterspørsel etter lengre åpningstider ved hovedbiblioteket er det naturlig at 

bibliotekstrukturen og bruken av ressursene må vurderes.  

Tall fra KOSTRA (2011) viser at netto driftsutgift pr. innbygger er en del høyere i Mosvik enn i 

Inderøy: 

KOSTRA 2011 MOSVIK INDERØY NORD-
TRØNDELAG 

Netto driftsutgift til 
folkebibliotek, pr. innbygger 

448 296 258 

Besøk i folkebibliotek, pr. 
innbygger 

4,4 12,2 5,4 

Utlån alle medier, pr. innbygger 4,1 6,7 4,8 

Utlån barnelitteratur, pr. 
innbygger 

17,9 12,3 9,4 

Utlån voksenlitteratur, pr. 
innbygger 

0,7 2,6 2,2 

 

Nå kan det være stor forskjell i de ulike kommunene om f.eks. husleie, strøm mv. blir ført på 

bibliotekene i KOSTRA, noe som vanskeliggjør bruken av netto driftsutgift pr innbygger som 

en reell sammenligningsfaktor. Men Mosvik kommer uansett høyt ut. 

Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen hvor en større andel av innbyggere eier 

egen PC, hvor bibliotekets samlinger ligger tilgjengelig for søk/bestilling via internett, 

muligheter for Norgeslån (brukeren bestiller selv bøker og andre medier) fra bibliotekenes 

samlinger i hele Norge, mulighetene for e-boklesing, nedlastning av musikk og lydbøker og 

økt tilgang til digitalt materiale for øvrig, tilsier dessuten en framtidstrend hvor fysisk 

avstand har mindre betydning. Bibliotekbrukerne generelt er blitt mer mobile enn før, og 

lokaliseringen av bibliotektjenesten bør gjenspeile dette. Mer mobile brukere foretrekker 

gjerne et større, velutrustet hovedbibliotek selv om det ligger et stykke unna, framfor en 

liten filial i nærmiljøet hvor åpningstider og samlinger er mer spinkelt. 

Et samlet bibliotektilbud ved hovedbiblioteket vil i større grad kunne tilby alle kommunens 

innbyggere en større bredde og kvalitet på samlingen, gode åpningstider og et kvalifisert 

personale. Å samle den faglige og økonomiske ressursen i hovedbiblioteket vil i bidra til en 

modernisert og levedyktig bibliotektjeneste i kommunen. En omfordeling av ressursene til 

bl.a. lørdagsåpent bibliotek på Straumen vil også komme Mosviks innbyggere til gode 

gjennom økt tilgjengelighet utenom vanlig arbeidstid.  

Velger man å endre filialen i Mosvik til et rent skolebibliotek, blir det viktig å sørge for at de 

minst mobile brukergruppene, som ofte også er de som i minst grad har tatt i bruk det 

nyeste innenfor teknologien, sikres god tilgjengelighet til bibliotektjenestene. De minste må 

ivaretas gjennom et godt skolebibliotek og de eldste/minst mobile gjennom opprettelse av 
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bokdepot og en eventuell frakt-/bestillingsordning. Når det gjelder de yngste vet man at en 

del barn/foreldre er på Straumen i andre sammenhenger, f.eks. gjennom kulturskolen, og i 

den forbindelse oppsøker og blir kjent med hovedbiblioteket. Ungdommene får 

hovedbiblioteket som sitt skolebibliotek når de begynner på ungdomsskolen. 

Mosvik skole må få hjelp til å komme i gang med drift av eget skolebibliotek og overta det 

som er aktuelt av samlingen, inventar og utstyr for øvrig. Mosvik skole, i likhet med de øvrige 

barneskolene i kommunen, hadde vært tjent med en skolebibliotekarstilling som kunne tatt 

ansvar for kommunens samlede skolebibliotektjeneste og betjent alle skolene. Ved en 

eventuell omfordeling av filialressursen kan et bidrag til en slik stilling komme fra 

folkebiblioteket, men hovedressursen bør komme fra skolesiden.  

Gjennom endringer i bibliotekstrukturen skal bibliotektilbudet i den nye kommunen framstå 

som likeverdig for alle kommunens innbyggere. 

 

4.1.2 Mål og tiltak 
 

Mål 

 

 

 
 

Tiltak 

 Ny bibliotekstruktur i Inderøy kommune skal bestå av ett, sentralt hovedbibliotek. 

Bibliotekfilialen i Mosvik går fra og med 01.01.13 over til å være rent skolebibliotek 

og ressurser omfordeles til lørdagsåpent og en ekstra kveld pr. uke i åpningstid ved 

hovedbiblioteket. 

4.2 Åpningstider 
 

 
«Eksamenslesing i studierommet»     foto: Liv Kristin Høyem 

«En hensiktsmessig og likeverdig bibliotekstruktur som gir innbyggene et best mulig 

tilbud, ut ifra de ressursene vi har til rådighet, tilpasset tida og samfunnet vi lever i» 
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4.2.1 Status og utfordringer 

Hovedbiblioteket har i dag en åpningstid på 38 timer pr. uke; inklusiv langåpent to kvelder 

pr. uke. Tilbakemeldinger fra publikum, både folkebibliotekbrukere og skolelever, er ønsket 

om lørdagsåpent bibliotek, samt enda en kveld i uka.  

Lørdagsåpent bibliotek ble utprøvd i perioden 1998 til 2000. Man valgte etter den tid å 

prioritere driften på ukedagene. Siden den gang er samfunnet i langt større grad preget av 

brukere som krever tilgang til tjenester når de har anledning til å benytte seg av dem, dvs. 

utenfor egen arbeidstid.  

For Mosvik, og de andre grendene for øvrig, kan det være en stor fordel at biblioteket er 

tilgjengelig på lørdager. Stadig flere av de andre bibliotekene i fylket, enten de er små eller 

store, har nå lørdagsåpent bibliotek. Med beliggenheten i Kulturhuset og alle aktivitetene 

der, ligger forholdene godt til rette for økt bruk. Tiden er moden for en oppstart av 

lørdagsåpent bibliotek også i Inderøy kommune. 

Publikums tilgang til bibliotektjenestene er ikke bare knyttet til de fysiske biblioteklokalene, 

men også opp mot tilgangen til gode digitale tjenester; «det døgnåpne biblioteket». 

Biblioteket må ha en god, informativ hjemmeside samt god tilgang til egen katalog. 

Mulighetene for søk, bestilling av lån, fornying av egne lån mv. og kommunikasjon med 

biblioteket for øvrig må være synlig og funksjonelt.  

 

Gjennom en endring i bibliotekstrukturen (jfr. kap. 4.1 Bibliotekstruktur) og omfordeling av 

bibliotekressursene fra filialdriften i Mosvik til hovedbiblioteket, har man en reell mulighet til 

å utvide åpningstidene. 
 

 

4.2.2 Mål og tiltak 
 

Mål 

 

 

 

 

Tiltak 

 Lørdagsåpent bibliotek fra og med 01.01.13.  

 Utvidet åpningstid med en ekstra kveld pr. uke, fra og med 01.01.13. 

 

 

 

 

 

«Åpningstider i størst mulig grad tilpasset publikums ønsker og behov, både ned 

hensyn til det fysiske biblioteklokalet og tilgjengelighet til gode digitale tjenestene» 
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 4.3 «En bibliotektjeneste for alle» 

 

 
»Lunch på biblioteket»       foto: Frank Dreyer Karlsen 

 

4.3.1 Status og utfordringer 

Bibliotekets største utfordring ligger i å skulle gi alle kommunens innbyggere et allsidig, 

aktuelt og kvalitativt godt bibliotektilbud, uavhengig av faktorer som alder, bosted, kultur, 

økonomi, mobilitet. Folkebibliotektjenesten er et tilbud som skal dekke hele livsløpet, fra 

«vogge til grav».  Tradisjonelt har biblioteket gitt et godt tilbud til enkelte grupper, mens 

andre i stor grad har manglet tilbud. Det er derfor viktig at man gjennom bibliotekplanen ser 

på mulighetene av ikke bare å forbedre de eksisterende tjenester men også på behovet for 

nye. Likeledes tiltak for å gjøre bibliotektilbudet synlig og attraktivt for innbyggerne. 

Som møteplass gir biblioteket gode muligheter til samtale og forståelse. Her møtes 

barnehageungen, skoleleven, ungdommen, den videregående eleven, voksne, studenter, 

eldre, innvandrere. Foreslåtte endringer i bibliotekloven vil i større grad vektlegge 

biblioteket som fysisk møteplass og arena for formidling.  Vi trenger mer enn noen gang 

åpne, frie offentlige rom og ikke-kommersielle lavterskeltilbud. Biblioteket er også en 

demokratisk og sosialt utjevnende arena. Selv om digitaliseringen i samfunnet øker, viser 

trenden at bibliotekbesøkene øker. Biblioteket som møteplass er viktigere enn noen gang.  

Å fokusere på lesing og litteratur som en verdifull faktor i både barn og voksnes liv, vil være 

et satsningsområde framover. Mye litteraturformidling har først startet når barna begynner 

på skolen. For å nå de mindre barna kan det være aktuelt å etablere et samarbeid med 

helsestasjon, f.eks. omkring utdeling av en gavebok til 2-åringer, informasjon til foreldre om 

betydningen av lesing mv. Dette kunne for mange foreldre og barn sikret et første møte med 

biblioteket. En del kommuner har også opprettet egne barnehagebibliotek/depot, som gir 

barnehagene tilgang på en større mengde bøker, samt barn og foreldre en mulighet til å låne 

med bøkene hjem. 

Som kombinasjonsbibliotek jobber vi tett opp mot skolelever i det daglige, og veileder i 

innhenting av stoff til skolearbeid og tipser om fritidslesing. Brukerorentering og klassebesøk 

med bokprat kjøres både overfor barneskolen og ungdomsskolen. Biblioteket samarbeider 
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også med DKS (Den kulturelle skolesekken) om bibliotekbesøk for alle kommunens 4. 

klassinger, forfatterbesøk og skrivekurs rettet mot ungdomsskolen mv. Likevel ser vi at både 

skolebarn og ungdom ønsker seg flere litterære arrangementer på fritida.  

Alderssammensetningen i Inderøy kommune framover viser en trend i retning flere eldre og 

færre barn. Dette er en faktor som også må få innvirkning på bibliotekets satsning framover. 

Leseombudsordning er et eksempel på et nytt tilbud til eldregruppen.  Tilbudet retter seg 

først og fremst til personer som av ulike grunner ikke lenger leser selv, og 4 leseombud leser 

nå for små og store grupper ved Nessveet og Inderøyheimen. En lignende ordning bør 

etableres i Mosvik.  

Lunchbokprat i biblioteket, en fredag pr. måned, samler leseinteresserte til boktips og prat 

omkring lesing og litteratur. Dette er et formidlingstiltak som fungerer godt og som gjerne 

kunne vært utvidet til hyppigere treff. Utplassering av bokdepot i Mosvik er et tiltak som bør 

realiseres. Dette fungerer i dag godt ved institusjonene Nessveet og Hyggestua på Straumen. 

Som i andre kommunale tjenester møter vi en brukergruppe som er oppdatert og fordrer 

god, kvalitativ service. «Livslang læring» og flere i videreutdannelse setter nye krav til 

biblioteket. Likeså kan biblioteket i større grad enn i dag bidra i arbeidet med å gi flyktninger 

og innvandrere en vei inn i det norske språket og samfunnet. Tettere samarbeid med 

flyktningetjeneste/voksenopplæring om innkjøp av litteratur tilpasset deres behov og 

informasjon om hva biblioteket kan tilby som møte- og studieplass må etableres. 

 

Gjennom deltagelsen i prosjektet Litteraturhus NT har biblioteket opplevd et oppsving i 

litteraturformidling og arrangementer for øvrig. Tilrettelagte forfatterturnéer og god, felles 

markedsføring har ført til flere arrangementer og mer besøk. Markedet for litterære 

arrangementer for voksne er langt større enn det biblioteket har hatt kapasitet til å tilby. 

Biblioteket burde også i større grad tilbudt ulike kunst-, tema- og vandreutstillinger, noe som 

ikke er gjennomførbart pr. i dag pga knappe lokaler. Gjennom arrangementer og aktivitet 

har biblioteket en unik mulighet til å synliggjøre tilbudet og trekke til seg nye brukergrupper. 

 

4.3.2 Mål og tiltak 

 

Målsettingen her går rett inn i hovedmålet for bibliotektjenesten: 

 

 

 

 

Tiltak 

 Etablere et samarbeid med helsestasjonen omkring høytlesning og formidling til 
mindre barn, f.eks. gjennom utdeling av «Bok til 2-åringene». 

 Vurdere etableringen av barnehagebibliotek. 

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

uavhengig av alder, bosted, kultur, økonomi og mobilitet» 
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 Flere litterære arrangementer for barn og ungdom. 

 Etablering av fast leseaksjon for kommunens barneskoleelever på sommeren 

 Etablere lesegrupper for ungdom ved Inderøy ungdomsskole og Inderøy 

videregående skole - fokus på høytlesning i skolen. 

 Gjennom samarbeidet i Litteraturhus Nord-Trøndelag arbeide for flere litterære 

arrangementer, vandre- og temautstillinger for voksne 

 Økt samarbeid med andre kommunale etater, frivilligheten, lag og foreninger, bl.a. 

om bruk av biblioteklokalet som arena for ulike arrangementer. 

 Etablere depot og en eventuell frakt/bestillingsordning for de minst mobile 

brukergruppene i Mosvik. 

 Etablere leseombudsordning i Mosvik. 

 Etablere tettere samarbeid med flyktningetjenesten/voksenopplæringa mht 

informasjon om bibliotekets tilbud, «Det flerspråklige bibliotek», depotordninger mv, 

samt innkjøp av aktuell litteratur/medier 

 

 4.4 Lokaler 
 

 
«Inderøy bibliotek»       foto: Torunn Sandstad Næss 
 

4.4.1 Status og utfordringer 

Biblioteket har en unik beliggenhet; i kulturhuset med alle de ulike aktiviteter og 

arrangementer innen kultur og idrett, nærhet til skolene, elevkantine, rådhus, helsehus osv.  

Utfordringen er først og fremst knyttet til det knappe arealet biblioteket har til rådighet. Det 

høye besøkstallet, 72.000 besøk (2011-tall) på ca 350 m2, gir daglige utfordringer mht 

mediesamlingen og sambruken mellom de ulike brukergruppene. Dette er besøkstall som 

ikke ligger langt unna de større bibliotekene i fylket, og som innehar to- tre ganger så store 

lokaler. Omkring 700 elever i nærområdet bruker biblioteket som sitt skolebibliotek og skal 

fungere i sambruk med folkebibliotekbrukerne. 

Som skolebibliotek skal biblioteket tilby elevene gode studie- og arbeidsplasser og tilgang til 

grupperom. I dag mangler dette tilbudet og skoleelevene bruker lokalsamlinga, 

referanserommet og gangene. Slik biblioteket er innredet er det heller ikke muligheter for 
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«rolig» arbeid. En tilbakevendende kommentar fra både skolelever og folkebibliotekbrukere 

er at de opplever biblioteket som et sted med for høyt støynivå og for få studieplasser. Det 

er knapphet på kontorplasser og lagermulighetene i forhold til oppbevaring av bøker og 

andre medier. Spesielt gjelder dette i forhold til lærebøkene ved Inderøy videregående skole. 

Tilgjengelighet for funksjonshemmede er ikke god nok. Lokalene fyller ikke i dag kravene til 

universell utforming. Samlingen for tett plassert til at f.eks. rullestolbrukere kan passere godt 

mellom radene. Lokalhistorisk avdeling er plassert i 2.etasje hvor funksjonshemmede har en 

vanskelig tilgang. 

Endringer i bibliotekloven vil i større grad vektlegge biblioteket som fysisk møteplass og 

arena for formidling og arrangementer, noe som vil stille større krav til funksjonelle lokaler. I 

den forbindelse bør det ses på om lokalene og samlingene kan innredes på en mer 

funksjonell måte, bl.a. ved å vurdere Rachel van Riels tanker omkring eksponering av 

samlingene («Opening the book»). Hennes teorier om å gjøre biblioteklokalene mer 

leservennlige og i større grad tilpasset publikums adferd og behov, preger dagens 

biblioteksektor. 

Biblioteket har også fått innspill fra publikum om dårlig skilting til biblioteket, både i fra 

hovedveg og på selve bygget, det bør det gjøres noe med. 

Det vurderes nå et kommunalt og fylkeskommunalt oppvekst- og kultursenter i forbindelse 

med en eventuell renovering/utbygging av Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående 

skole. I den forbindelse er det viktig å se på aktuelle områder skolene kan samarbeide om.  

Bibliotektjenesten er allerede i dag en slik fellestjeneste og kunne i langt større grad vært 

tilpasset de ulike skolenes behov. I dette utredningsarbeidet er det viktig at bibliotekets 

arealbehov tas med. 
 

4.4.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 Følge opp innmeldt arealbehov i oppvekst- og kultursenterarbeidet 

 Ta i bruk «Opening the book»’s prinsipper for eksponering av samlingene 

 Bedre skilting til og ved biblioteket 
 

«Hensiktsmessige lokaler tilpasset både folke- og skolebibliotekfunksjonen og biblioteket 

som sosial og kulturell arena, samt tilrettelagt for de ulike brukergruppene biblioteket skal 

betjene. 
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4.5 Kombinasjonsbibliotek 
 

«Hovedsaken er hverken hvad man læser eller hvormeget man læser, men at man læser og læser 

godt, det vil si med omhu og eftertanke». 

      Edv. Bull, i «Folkebiblioteksamlinger», 1914 

 

 
»Gruppearbeid i lokalsamlinga»         foto: Frank Dreyer Karlsen 

 

4.5.1 Status og utfordringer 

Inderøy bibliotek som kombinasjonsbibliotek er et stort pluss for kommunen. Samarbeidet 

med Inderøy videregående skole og Inderøy ungdomsskole oppleves som svært positivt. Å 

møte elever og lærere i det daglige og bidra til læring og utvikling er meningsgivende. De tre 

sammenslåtte bibliotekene gir til sammen et langt bedre tilbud mht åpningstider, samlinger 

og bemanning enn hva de hver for seg kunne tilbudt sine målgrupper. De ulike brukerne 

opplever et enhetlig tilbud. 

Utfordringer er også her knyttet til arealet, hvor biblioteket ikke klarer å tilby elevene de 

arbeids- og studiemulighetene de etterspør. Som nevnt tidligere i pkt. 4.4.1 under lokaler, er 

det også knapphet på magasin- og lagerforhold, til bl.a. lærebøkene. Lærebokordningen 

gjennom videregående skole, hvor biblioteket har ansvar for lærebokutlånet, fordrer 

lagerplass til ca. 4500 bøker. 

I utgangspunktet hadde det ideelle vært at biblioteket også hadde hatt dette ansvaret 

overfor Inderøy ungdomsskole, som gjennom datasystemet Mikromarc 3 og ferdige rutiner 

har de verktøy som trengs. Selv om beliggenheten i kulturhuset er svært god, opplever 

ungdomsskolen at skolebiblioteket er plassert for langt unna dem til at biblioteket fungerer 

som den pedagogiske arenaen det burde være.  I forbindelse med utredningen av et mulig 

oppvekst- og kultursenter og en eventuell utbedring av Inderøy ungdomsskole gis det nye 

muligheter til å tette avstanden. En overtagelse av skolens lærebøker kunne vært et av flere 
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mulige resultater. Også lærerbibliotekene ved skolene burde vært registret, og 

fellessamlinger vurdert.  

En annen utfordring er å bli regnet med i skolenes pedagogiske arbeid, planlegging mv. Et 

viktig tiltak framover overfor Inderøy videregående skole vil være å innlemme 

«Strategiplanen for bibliotek i videregående skole» både i skolens – og bibliotekets planer og 

virksomhet. Planen, vedtatt i fylkestinget i desember 2011, stiller mange «krav» overfor 

begge virksomhetene, hvor hovedmålet er at biblioteket i langt større grad skal innlemmes i 

skolens pedagogiske virksomhet og slik gi et bedre tilbud til elever og lærere. 

Overfor ungdomsskolen arbeider biblioteket etter «Plan for pedagogisk bruk av 

skolebiblioteket», som rulleres årlig. Den har ført med seg et tettere samarbeid, men også 

her er det mye å gå på mht å etablere gode rutiner for samarbeidet og øke elevers og 

læreres bruk av eget skolebibliotek.  

Inderøy bibliotek fungerer i dag i praksis som skolebibliotek for Sakshaug skole. Det 

foreligger ingen formell samarbeidsavtale, og det tilføres biblioteket ingen ressurs. Både 

elever og lærere bruker biblioteket mye, og det er ingen tvil om at dette samarbeidet er en 

viktig del av skolens satsning og resultater knyttet til leseferdigheter. Samarbeidet med 

Sakshaug skole oppleves som svært positivt, men det bør likevel ligge en formell 

samarbeidsavtale om aktivitet og økonomi i bunn, som gir forutsigbarhet for både skolen og 

biblioteket. 

 

4.5.2 Mål og tiltak 
 

Mål 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 Innlemme «Skolebiblioteket – arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de 

videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)» i både bibliotekets og Inderøy 

videregående skoles planarbeid. 

 Bedre samarbeidet med elever og lærere ved Inderøy ungdomsskole gjennom «Plan 

for pedagogisk bruk av skolebiblioteket» 

 Overta ansvaret for lærebøkene ved Inderøy ungdomsskole. 

 Registrere lærerbibliotekene ved Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående 

skole. 

 Ta initiativ til inngåelse av avtale med Sakshaug skole om felles bibliotektjeneste. 

«Gi skolelevene et godt bibliotektilbud og slik bidra til leselyst og læring. Biblioteket skal 

være en pedagogisk arena for Inderøy videregående skoles og Inderøy ungdomsskoles 

elever og lærere» 
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4.6 Skolebibliotekene 
 

«Verdet og nytta av ei bok kann ein ikkje døma berre etter, kor mange gonger ho vert lesi, men etter 

dei merke, ho set i livet». 

      Eivind Hognestad, i «Folkeboksamlinger», 1914 

 

 
»Barn + bøker = leseglede!»          foto: Frank Dreyer Karlsen 

 

4.6.1 Status og utfordringer 

Opplæringsloven sier at de kommunale skolebibliotekene er skolens og rektors ansvar. 

Skolene må selv se verdien av og innenfor eget budsjett prioritere et velfungerende 

skolebibliotek. Dagens biblioteklov sier at det skal være et samarbeid mellom 

folkebiblioteket og skolene.  

Inderøy kommune satser bevisst og med tyngde på utvikling av elevenes leseferdigheter. I 

den sammenheng er skolebibliotekene som pedagogisk arena og deres tilbud av litteratur av 

uvurderlig betydning. Gjennom skolebiblioteket skal alle skoleelevene sikres tilgang på bøker 

tilpasset sitt nivå og interesser.  

Status i Inderøy mht skolebibliotekenes tilstand avviker fortsatt en del fra det vi ønsker. 

Skolene har de siste årene fått kjøpt inn og tatt i bruk biblioteksystemet Mikromark 3, som 

er et uunnværlig verktøy for katalogisering, utlån/innlevering av bøker, søk mv. Når det 

kommer til innkjøp, tilvekst av nye bøker, er det ved de fleste skolene avsatt for små midler 

til dette. Samlingene blir i for stor grad preget av eldre, utdatert litteratur. Ungene i dag er 

visuelle og følger godt med i tida, de ønsker aktuelle og oppdaterte bøker. Alle elever må 

finne den boka som passer for seg.  Når det gjelder bemanning har skolene ofte ikke nok 

ressurser å tilby, gjerne 0,5 – 1,0 timer pr. uke. Dette er på langt nær nok til å drifte 

skolebiblioteket på en god måte. Innenfor en kommune kan det være stor forskjell på hvor 

god skolebibliotek-tjeneste skoleelevene får tilgang til.  

 

Samarbeidet mellom skolene og biblioteket oppleves i dag som positivt. Begge 

institusjonene jobber mot samme mål: barn og ungdoms leseglede og lesemestring. Selv om 

folkebiblioteket ikke har noe formelt ansvar for skolebibliotekene er det viktig å ha et 
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samarbeid mht kompetanse og veiledning. Et permanent forum for skolebibliotekansvarlige 

for utveksling av erfaringer og idéer bør opprettes.  

Som nevnt under pkt. 4.1.1 bør det opprettes en skolebibliotekarressurs i Inderøy kommune. 

En slik ressurs kunne betjent alle skolene og koordinert kommunens felles 

skolebibliotektjeneste. Og sørget for at alle elevene uavhengig av hvor i kommune de bor, 

får tilgang til samme standard på skolebibliotektjenesten.  

 

4.6.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 Bidra til å få opprettet en 100% bibliotekarresurs som skal betjene barneskolene i 

kommunen. Organisering av en slik ressurs må utredes i samarbeid med skolesida. 

 Opprette et skolebibliotekarforum for de skolebibliotekansvarlige ved skolene, med 

årlig møte for erfaringsutveksling og støtte. 

 Etter forespørsel fra skolene; veiledning i bruk av datasystemet MM3, hjelp til 

samlingsutvikling og litteraturformidling. 

 Samarbeide med barneskolene om en årlig leseaksjon. 

 

4.7 Lokalhistorisk avdeling 
 

 
«Stille stund i lokalsamlinga»      foto: Liv Kristin Høyem 

 

4.7.1 Status og utfordringer 

Biblioteket sitter på en god samling lokalhistorisk litteratur. Bruken av lokalsamlinga er stor, 

først og fremst til slekts- og lokalhistorisk arbeid, men også som møterom og grupperom for 

«Bistå skolene i arbeidet med å skape gode skolebibliotek – som pedagogisk verktøy for 

skolene og arena for elevenes læring og leseglede» 
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elever og andre. At litteratur utgitt om Inderøy og nærområdet er samlet og tilgjengelig for 

publikum er et viktig bidrag til lokal forankring og identitet.   

Samlinga dekker alt fra allmenn bygdehistorie, gårds- og slektshistorie, årbøker, kirkebøker, 

historier om det lokale næringslivet, skoler, kirker osv. På ungdomsskolen jobber 8. trinnet 

med temaet Inderøy og bygda mi. For mange blir det et første møte med lokalsamlinga og 

den lokalhistoriske litteraturen. En viktig bit av det lokalhistoriske arbeidet er nettopp 

formidling, og det å gi tilgang til materialet som finnes.  

Etter etableringen av ny kommune ble lokallitteratur om Mosvik innlemmet i samlingen. I 

utgangspunktet prøver biblioteket å skaffe seg det meste av tilgjengelig slektslitteratur, 

bygdebøker ol. fra nærområdet, men det burde vært tatt en grundigere gjennomgang av 

utgitt lokalhistorisk litteratur med tanke på om det finnes i samlinga vår. 

Biblioteket samarbeider godt med Inderøy museums- og historielag. De bruker lokalsamlinga 

til møter, slektsforskningskurs mv. Laget har også kjøpt inn en god del utstyr; 

mikrofilmapparat, PC, skanner mv. I tillegg mottar biblioteket hvert år en del lokalhistorisk 

litteratur. Biblioteket får ofte slektshenvendelser fra inn- og utland, disse blir i stor grad 

videresendt slektsnemda som tar ansvar for å besvare henvendelsen. Samarbeidet med 

Inderøy historie- og museumslag oppleves som svært positivt. 

Biblioteket bør i større grad engasjere seg i det lokalhistoriske arbeidet som drives av lag og 

foreninger i kommunen, både som en aktuell medarrangør ved arrangementer og som 

bidragsyter i det lokalhistoriske arbeidet for øvrig.  
 

4.7.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

 

Tiltak 

 I større grad skaffe til veie utgitt lokalhistorisk litteratur om Inderøy og Innherred for 

øvrig. 

 Tettere samarbeid med Inderøy historie- og museumslag og andre aktuelle lag og 

foreninger om arrangementer og formidling av lokalhistorisk stoff. 

 Lage plan for utvikling av lokalhistorisk avdeling i samarbeid med aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 

«Biblioteket skal gjennom utvikling av samlingene og aktiv formidling bidra til å styrke 

det lokalhistoriske arbeidet og lokal identitet» 
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4.8 Inderøy bibliotek – veien mot framtida 

 

«Stadig lægges nye virkefelter ind under biblioteksomraadet. Gjennem dem alle – gjør 

folkebibliotekene sig til et stadig mere uundværlig led av ethvert samfund som arbeider fremad, og til 

en kulturfaktor som i betydning ikke staar tilbake for nogen anden». 

Martha Larsen, i «Folkeboksamlinger», 1914. 

 
Fra digitaliseringsarbeidet ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana. 

         fotograf: Marit Tronstad 

4.8.1 Status og utfordringer 

Vår største utfordring på lang sikt ligger i at vi ikke kjenner de ytre rammebetingelsene for 

bibliotekdrifta i de nærmeste årene. Et samfunn i hurtig endring teknologisk vil påvirke 

bibliotekenes hverdag. Bibliotekenes tradisjonelle roller er i endring. Vi har en brukergruppe 

som kjøper eller leser gratis e-bøker, vi laster ned lydbøker og musikk. PC, lesebrett, 

nettbrett og mobiltelefoner er viktige redskap som gir oss tilgang til litteratur og informasjon 

hvor og når vi måtte ønske det. Omfanget av e-bøker øker, også norske utgivelser. Norsk 

kulturråd kjører overfor utvalgte bibliotek en prøveordning med e-bøker i 

kulturfondsordningen og Biblioteksentralen jobber gjennom BS Weblån med en felles 

utlånsordning for bibliotekene mht e-bøker. Også her er en prøveordning igangsatt i noen 

områder i landet.  

 

Tilstrømningen til det fysiske biblioteket er fortsatt stor - samtidig med de store digitale 

endringene. Inn i biblioteklovens §1 vil etter lovendringen  bibliotekenes samfunnsoppdrag i 

større grad enn tidligere også dekke rollen som møteplass og formidlingsarena. Bibliotekene 

lovfestes etter all sannsynlighet å skulle drive aktiv formidling. Selv om man kan anta at de 

fysiske samlingene på lang sikt vil minke noe i omfang, vil lokalene/arealet i større grad 

romme folk og aktivitet i tilknytning til formidling av litteraturen, gjennom arrangementer og 

ulike utstillinger. 

Det er også grunn til å anta at man i mange tiår framover vil tilby de digitale mediene og det 

fysiske materialet side ved side. Fortsatt er det slik at de fleste foretrekker boka framfor 



 

21 
 

skjermlesing. Det er ikke et motsetningsforhold mellom det trykte mediet og de digitale, 

tvert i mot utfyller de hverandre og gir nye dimensjoner til lesingen. Mye av jobben i 

kvardagen går ut på å veilede i valg av informasjon. Det behovet blir derimot ikke mindre 

selv om materialet i større grad vil bli digitalt. Kompetanse på veiledning og kildekritikk vil 

være mer aktuelt enn noen gang. 

Bibliotekenes innkjøpsbehov fortsatt vil være til stede. Selv om en del digitalt materiale vil 

være til gratis nedlastning, vil fortsatt det aller, aller meste være tilgjengelig ved kjøp. 

Bibliotekene vil også i framtida stå for en sosial utjevning, ved å tilby både trykt og digitalt 

materiale gratis tilgjengelig for alle. 

Plan for samlingsutvikling er viktigere enn noen gang. Man ser at publikums mediebehov kan 

dreie i takt med tiden og teknologien, og det er viktig at man tilpasser innkjøp etter dette.  

På samme måte blir det også viktig at vi sitter på et personale som samlet sett innehar den 

kompetansen vi trenger framover. Bibliotekets kompetansebehov framover bør kartlegges. 

Uansett hvordan virkeligheten ser ut om 5 eller 10 år, så står vi overfor omstillingsprosesser. 

Hvor vi da befinner oss vil i stor grad avhenge av evnen til å møte utfordringene og tenke 

kreativt, og i hvor stor grad kommunen klarer å gjøre bibliotekets tilbud og aktiviteter synlige 

og attraktive for innbyggerne.  Et godt faglig samarbeid med de øvrige bibliotekene i 

regionen vil være sentralt for en god bibliotekutvikling lokalt.  

  

4.8.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

Tiltak 

 Fremme bibliotekutvikling lokalt gjennom i større grad å søke på utviklingsprosjekter 

innenfor biblioteksektoren. 

 Ta i bruk teknologiske løsninger så snart de er på plass, f.eks. utlånsordning for e-

bøker. 

 Tett samarbeid med andre bibliotek i Litteraturhus Nord-Trøndelag , arbeide for aktivitet, 

arrangementer og synlighet. 

 Lage kompetanseplan ansatte, med spesielt fokus på ny teknologi, veilednings-

pedagogikk og formidling. 

 Plan for samlingsutvikling, i større grad tilpasset publikums behov og tilpasset de 

teknologiske endringer. 

 

 

«En omstillingsdyktig tjeneste, til enhver tid tilpasset teknologi og publikums behov» 
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5. Handlingsplan 

 

Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Tidsrom 
Bibliotekstruktur    

Ny bibliotekstruktur i 
Inderøy kommune skal 
bestå av ett, sentralt 
hovedbibliotek. 
Bibliotekfilialen i 
Mosvik går fra og med 
01.01.13 over til å 
være rent skole-
bibliotek. 

Ressursene omfordeles til økt 
åpningstid ved hovedbibliotek; 
lørdagsåpent bibliotek og en ekstra 
kveld pr. uke. 
 
 
 
(alternativt også bidrag til 
skolebibliotekarressurs) 

Rådmannen Fra og med 
01.01.2013 

Åpningstider    

Lørdagsåpent bibliotek  Biblioteket Fra og med 
01.01.2013 

Kveldsåpent bibliotek 
onsdager 

 Biblioteket Fra og med 
01.01.2013 

«En bibliotektjeneste 
for alle» 

   

Etablere et samarbeid 
med helsestasjonen 
omkring høytlesning og 
formidling til mindre 
barn 

F.eks. gjennom utdeling av «Bok til 2-
åringene», deltagelse barselstreff. 
 

Biblioteket/ 
helse-
stasjonen 

I løpet av 
perioden 

Vurdere etablering av 
barnehagebibliotek 

 Biblioteket/ 
barnehagene 

I løpet av 
perioden 

Flere litterære 
arrangementer for barn 
og ungdom 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Etablering av fast 
leseaksjon for 
kommunens 
barneskoleelever  

Årlig sommeraksjon i samarbeid med 
barneskolene. 

Biblioteket/ 
barne-
skolene 

Fom 2012 

Etablere lesegrupper for 

ungdom – fokus på 
høytlesning i skolene.  

Tilbud til elever ved Inderøy 
ungdomsskole og Inderøy 
videregående 

Biblioteket I løpet av 
2013 

Gjennom samarbeidet i 
Litteraturhus Nord-
Trøndelag arbeide for 
flere litterære 
arrangementer for 
voksne 

Forfatterbesøk, vandre- og 
temautstillinger mv. 

Biblioteket Kontinuerlig 

Økt samarbeid med 
andre kommunale etater, 
frivilligheten, lag og 
foreninger. 

Om arrangementer, bruk av 
biblioteklokalet mv. 

Biblioteket Kontinuerlig 

Etablere depot og en 
eventuell 

 Biblioteket 2013 
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frakt/bestillingsordning 
for de minst mobile 
brukergruppene i Mosvik 

Etablere leseombuds-
ordning i Mosvik 

 Biblioteket 2013 

Etablere tettere 
samarbeid med 
flyktningetjenesta 
/voksenopplæringa  

Informasjon om bibliotekets tilbud, 
«Det flerspråklige bibliotek», 
depotordninger mv, samt innkjøp av 
aktuell litteratur/medier 

Biblioteket Kontinuerlig 

Lokaler    

Følge opp innmeldt 
arealbehov i oppvekst- 
og kultursenterarbeidet 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Ta i bruk «Opening the 
book»’s prinsipper for 
eksponering av 
samlingene 

 Biblioteket I løpet av 
2013 

Bedre skilting til/ved 
biblioteket 

 Biblioteket I løpet av 
2014 

Kombinasjonsbibliotek    
Innlemme «Skole-
biblioteket – arena og 
verktøy for læring. 
Bibliotekstrategi for de 
videregående skolene i 
Nord-Trøndelag (2011-
2014)» i både 
bibliotekets og skolens 
planarbeid 

Styrke biblioteket som en pedagogisk 
arena for elever og lærere ved Inderøy 
videregående skole 

Biblioteket/ 
rektor ved 
IVGS 

I løpet av 
perioden 
 

Bedre samarbeidet med 
elever og lærere ved 
Inderøy ungdomsskole 
gjennom «Plan for 
pedagogisk bruk av 
skolebiblioteket» 

Styrke biblioteket som en pedagogisk 
arena for elever og lærere ved Inderøy 
ungdomsskole 

Biblioteket/ 
Rektor 
INDUS 

I løpet av 
perioden 

Overta ansvaret for 
lærebøkene ved Inderøy 
ungdomsskole 

 Biblioteket/ 
rektor INDUS 

I løpet av 
perioden 

Registrere lærerbibliotek 
Inderøy ungdomsskole og 
Inderøy videregående 
skole 

 Biblioteket/ 
rektor INDUS 
og rektor 
IVGS 

I løpet av 
perioden 

Ta initiativ til inngåelse 
av avtale med Sakshaug 
skole om felles 
bibliotektjeneste 

 Biblioteket/ 
rektor 
Sakshaug 
skole 

I løpet av 
perioden 

Skolebibliotekene    
Bidra til å få opprettet en 
skolebibliotekarressurs 

100% koordinatorressurs som skal 
betjene  barneskolene. 
Organisering av en slik ressurs må 
utredes i samarbeid med skolesida.  

Skoleledelse/
biblioteket 

I løpet av 
perioden 
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Opprette 
skolebibliotekarforum   

Årlig møte med de skole-
bibliotekansvarlige ved skolene,  for 
erfaringsutveksling og støtte 

Biblioteket Årlig fom 
2013 

Veiledning i bruk av 
MM3, hjelp til 
samlingsutvikling, 
litteraturformidling 

Etter forespørsel fra skolene Biblioteket Kontinuerlig 

Samarbeide med 
barneskolene om årlig 
leseaksjon  

Sommeraksjon Biblioteket/ 
skolene 

Årlig fom 
2012 

Lokalhistorisk avdeling    
I større grad skaffe til 
veie utgitt lokalhistorisk 
litteratur om Inderøy og 
Innherred for øvrig 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Tettere samarbeid med 
Inderøy historie- og 
museumslag og andre 
aktuelle lag og foreninger  

Om arrangementer og formidling av 
lokalhistorisk stoff 
 

Biblioteket Kontinuerlig 

Lage plan for utvikling av 
lokalhistorisk avdeling i 
samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere 

 Biblioteket I løpet av 
perioden 

Inderøy bibliotek – 
veien mot framtida 

   

Fremme utvikling lokalt 
gjennom i større grad å 
søke på utviklings-
prosjekter innenfor 
biblioteksektoren 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Ta i bruk teknologiske 
løsninger så snart de er 
på plass 

I samarbeid med fylkesbiblioteket og 
de øvrige bibliotekene i fylket, f.eks. 
utlånsordning e-bøker 

Biblioteket Kontinuerlig 

Tett samarbeid med 
andre bibliotek i 
Litteraturhus Nord-
Trøndelag  

Arbeide for aktivitet, arrangementer 
og synlighet 

Biblioteket Kontinuerlig 

Kompetanseplan ansatte 
 

Fokus på bl.a. veiledningspedagogikk, 
kildekritikk, formidling, ny teknologi 

Biblioteket 2013 

Plan for samlingsutvikling 
 

I større grad tilpass oss publikums 
behov og de teknologiske endringene 

Biblioteket 2013 
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6. Avslutning 
 

«Findes der en folkeboksamling i Deres kommune?  

Hvis ikke, saa arbeid for at der blir oprettet en.  

Hvis der findes en folkeboksamling, saa gjør hvad De kan for at den skal bli saa god som mulig!» 

Fra «Folkeboksamlinger», 1914 

 
Bibliotekplanen kan oppsummeres i et ønske om å styrke og modernisere bibliotektjenesten 

i Inderøy i perioden 2013-2017.  

 

I hovedtrekk foreslås dette gjort gjennom en omfordeling av filialressursen i Mosvik til økte 

åpningstider ved hovedbiblioteket og bidrag til en satsning på alle skolebibliotekene i 

kommunen gjennom en skolebibliotekressurs. Biblioteket skal dessuten gjennom skisserte 

tiltak i handlingsplanen fokusere på lesing som en verdifull og meningsfull aktivitet for alle 

aldersgrupper, og arbeide for å bedre tilbudet til barn/ungdom, eldre og de minst mobile 

brukergruppene. I tillegg skal biblioteket som pedagogisk arena styrkes, gjennom økt fokus 

på og tiltak knyttet til kombinasjonsbibliotekordningen.  

 

Bibliotektilbudet skal framstå som synlig, attraktivt og likeverdig overfor alle kommunens 

innbyggere. Samarbeid vil stå sentralt innenfor alle innsatsområdene, både med ulike 

aktører internt i Inderøy, men også med de andre bibliotekene i regionen.  
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Vedlegg 1. Si din mening om Inderøy bibliotek  
 
I forbindelse med arbeid med ny bibliotekplan ønsker vi ditt innspill til framtidas bibliotek i Inderøy. 
 
 «Biblioteket skal gi den enkelte best mulig anledning til å tilegne seg faglige og allmenndannende kunnskaper,  
videst mulig informasjon og orientering om aktuelle samfunnsspørsmål, mulighet for personlig utvikling, kulturell og  
menneskelig opplevelse «(fra Bibliotekloven) 
 

1. Hva synes du om våre åpningstider? 
 
Ok    Ønsker mer åpningstid  
 
Ønsker for utvidet åpningstid er ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Om lokalenes egnethet (angi tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårlig egnet og 5 er veldig bra) : 
 
Funksjonalitet   Areal                            Nok lese- og studieplasser                     Utstillinger 
 
 Stilleareal   Lydnivå                          Tilpasning funksjonshemmede                       Reolhøyde                           
 
 Tilgang pc  Arrangement             
         
 
 Kommentarer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Om aktualiteten til bibliotekets mediesamling: 
 (angi tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårlig og 5 er veldig bra): 
 
Skjønnlitteratur voksne  Faglitteratur voksne         Skjønnlitteratur barn   Faglitteratur barn              
 
 Avis / tidsskrifter                        Lokalsamling                           Film                Musikk 
 
Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Om biblioteket som arrangør: 
 
Ønsker flere arrangement     
 
I tilfelle for hvem: 
For barn For voksne  For ungdom             For eldre 
 
Ønsker for arrangement:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Savner du noe i bibliotekets tilbud? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
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Vedlegg 2. Kort oppsummering av tilbakemeldingsskjemaet 

 
Inderøy bibliotek la i perioden april – juni 2012 ut et tilbakemeldingskjema i skranken. Skjemaet var ment som 
en enkel metode for innhenting av innspill fra de som bruker biblioteket i det daglige. Det ble levert inn 38 
svar. Dette er ingen omfattende undersøkelse hverken kvalitativt eller kvantitativt, og kunne ha vært 
tilgjengelig for publikum over en enda lengre periode slik at man kunne fått inn flere kommentarer. Men den 
gir likevel interessante innspill mht hvordan en del aktive brukere av biblioteket opplever tjenesten. 
 
Av disse 38 tilbakemeldingene ønsker: 
20 personer – økt åpningstid  
22 personer – flere litterære arrangementer, både for barn, ungdom og voksne 
13 personer gir bibliotekets areal karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
15 personer gir lyd- og støynivået i biblioteket karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
17 personer gir bibliotekets tilbud mht lese- og studieplasser karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
14 personer gir tilpasning funksjonshemmede karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
 
Noen innspill: 
 
Åpningstider: 
«skulle ønske lengre åpningstid og flere dager», «en kveld til», «eventuelt lørdag», «lørdag + kveld», «9 – 19 
alle dager», «lengre åpningstid etter skoletid», «til kl. 17» (i stedet for kl. 15), «åpent til kl 19.00 på mandag og 
onsdag også», «8.30 (på morgenen)», «til kl. 17.00 de dagene det ikke er åpent til 19», «til kl. 19.00/20.00» 
«lengre åpent på hverdager, hele uka», «kl. 19.00 alle hverdager», «til kl. 16.00» (i stedet for kl. 15), «åpent i 
noen timer på lørdag», «til kl. 16.00 de dagene det er åpent til kl. 15.00 – lettere for vg-elever etter skoletid» 
«fram til skoleslutt, kl. 15.30», «til kl. 19.00 2-3 ganger pr uke», «mer åpningstid; mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag», «lengre etter skoletid» 
 
Lokaler: 
«Synes biblioteket har for liten plass, ønsker større lokaler», «det hadde vært fint med flere studieplasser + det 
er veldig koselig å sitte her», «området rundt pc’ene er for trangt i forhold til bokhyllene», «det er for trangt», 
«for liten plass, for mye støy», «flere plasser å sitte på hadde vært bra» 
 
Samlingene: 
«mer hagebøker og interiør», «litt nyere filmer, bøker og musikk», «gir toppscore fordi man har mulighet til å 
fjernlåne. Det gir god tilgjengelighet», «flere lydbøker for ungdom», «mange av barnefilmene er veldig slitt», 
«kunne hatt de nye filmene + flere ungdomsfilmer», «kunne vært mer serier med ALLE bøkene i serien», «kunne 
hatt mer film - og musikkutvalg», «flere engelske bøker», «noen CD’er», «bra utvalg av musikk», «flere serier», 
«dere er fleksible med tanke på lån fra andre bibliotek, derfor mangler dere ikke bøker» 
 
Arrangement: 
«ønsker flere arrangement for barn/unge», «musikk, høytlesning, forfatterbesøk, boktips, temakvelder der 
ulike fag/håndtverk/tema blir presentert», «bokmøter? Boknyheter?», «musikk og teater», «folk som forteller 
om bøker», «folk som forteller og omtaler bøker som passer for ungdom» 
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Annet: 
«tydelig info på nettsida om hvordan man kan bestille fra andre bibliotek», «ønsker flere PC’er», «flere PC’er», 
«varierer litt på datatilgjengelighet hvor mange unge som spiller…» 
 
Service: 
«Personalet ved biblioteket fortjener en fanfare for kjempegod service», «svært trivelig personale», «et flott 
bibliotek med fantastiske «hjelpere» som gir service til 6 (terningkast)», «får alltid hjelp og hei med smil», 
«dere har gode tilbud og er veldig hyggelige bibliotekarer», «god hjelp», «kjempegod service», «en får en god 
dag og blir i godt humør av bibliotekets personale» 

 



Arkivsak. Nr.:

2012/3364-1

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 110/12 26.09.2012

Kommunestyret 01.10.2012

Legatstyre Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg
1 Saksprotokoll kommunestyrets sak 13/11

Bakgrunn

Kommunestyret behandlet i møte den 16.11.2011, under sak nr. 13/11, valg av styrer, råd og utvalg 
2012 – 2015. Valg av Legatstyre Inderøy ble enstemmig utsatt.

I 1729 Inderøy kommune var legatstyre t.o.m. 2011 sammensatt slik:
Leder i Hovedutvalg Folk, soknepresten, representant fra Sparebanken1) Midt-Norge.

I 1723 Mosvik kommune var det slik sammensetning av legatstyre for de to legatene t.o.m. 2011:
Arnt Oldus Slipers legat:  Ordfører, lensmannen og stedlig representant.
Dahl og Sæteraas legat:   Ordfører, lensmannen, soknepresten.

Vurdering

Denne saken burde har vært fremmet tidligere. 

På det tidspunkt saken sendes ut har det av ulike grunner ikke vært mulig å få fram og vedlegge 
statutter e.l. Disse vil eventuelt bli ettersendt.

Konklusjon





Behandling i Kommunestyre 1756 Inderøy - 16.11.2011

Formannskapets innstilling til forslag på medlemmer og varamedlemmer i styrer, råd og utvalg
2012-2015 ble framlagt i møtet.

Ida Stuberg foreslo følgende komite og legater utsatt for senere behandling:
Arvekomite pleie- og omsorg, Legatstyr Inderøy, Arnt Oldus Slipers legat, Dahl og Sæteraas 
legat.

Avstemming:

Formannskapets innstilling med Ida Stuberg sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyre 1756 Inderøy - 16.11.2011:

Styrer, råd og utvalg 2012-2015 

Arbeidsmiljøutvalg 
Inderøy: 3 medlemmer fra arbeidsgiver – 2 politikere + rådmann med varamedlemmer 
Mosvik: Administrativt – 3 medlemmer med varamedlemmer fra administrasjonen 
Vedtak: 3 medlemmer fra arbeidsgiver – 2 politikere + rådmann med varamedlemmer 

1. Ida Stuberg/Trine Berg Fines
2. Harald Ness/ Signar Berger

Kontrollutvalg 
Inderøy: 3 medlemmer med varamedlemmer 
Mosvik: 3 medlemmer med varamedlemmer 
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer ( 4 medlemmer av kommunestyret) 

Laila Roel/Arvid Nervik
Anstein Lyngstad/ Eva Pauline Hedegart
Karin Kjølmoen/ Bente Melhus

Svein Jørum/ Margareth Halle
Laila Høgsve Bragstad / Willy Petersen

Leder: Laila Roel
Nestleder: Anstein Lyngstad

Klageutvalg 
Inderøy: 5 medlemmer 
Mosvik: 3 medlemmer med varamedlemmer – leder og nestleder skal velges. 
Vedtak: 
Alt. 1: Formannskapet 

Ungdomsråd 
Inderøy: 1 medlem 
Mosvik: 2 medlemmer med varamedlemmer 



Vedtak: 1 medlem med varamedlem 
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Rådet for funksjonshemmede 
Inderøy: 4 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge (+ 4 brukerrepr fra org.) 
Mosvik: 5 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer 
Vedtak: 4 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge (+ 4 brukerrepr fra org.med 
varamedlemmer i rekkefølge) 

Fra brukerorg.:
Medlemmer:                     Vara:  
Hans Henrik Nørholm     1.  Sigrun Solem
Kristin Lie Slapgaard         2.  Kjell Gulstad
Randi Winje Rørstad
Arvid Nervik

Politisk:
Ida Stuberg
Ragnar Nossum
Lena Oldren Heggstad
Harald Ness

Vara:
1. Trine Berg Fines
2. Trond Bjørken
3. Ann Kristin Wiik Langfjæran
4. Tore Huseth



Eldres råd 
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge - 1 medlem velges fra kommunestyret –
de øvrige fra pensjonistlagene. 

Otte Vatn
Erna Markhus
Kjell Aasebø
Ragnhild Lyngstad
Svein Jørum

Vara:
1. Trond Bjørken
2. Jorunn Dahl
3. Jarle Holmsve
4. Ella Møllegård
5. Trond Roger Nervik

Heimevernsnemnd 
Inderøy: 3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmannen 
Mosvik: 2 representanter med varamedlemmer 
Vedtak: 3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmannen 
Politisk:
Carl Ivar von Køppen
Hilde Melhus

Tilflyttingsnemnd (UTGÅR – løses gjennom beredskapsplan) 
Skatteutvalg (UTGÅR) 

Inderøy fjellstyre for Heia statsallmenning 
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges 
Medlemmer: Vara:
Kjetil Helgesen Liv Grindberg
Margareth Halle Hilde Enes
Anders Røflo Ingeborg Lorås
John Halvor Berg Roger Austad
Ingrid Nestvold Kristian Austad

Leder: Kjetil Helgesen
Nestleder: Margareth Halle

Verran-Inderøy fjellstyre/forsterket fjellstyre for Sandsæter statsallmenning 
Vedtak: 3 medlemmer med varamedlemmer. 

Medlemmer: Vara:
Ole Tronstad Christina Wolan
Ida Stuberg Ole Anders Iversen 
Signar Berger Arild Vist



Fjellstyre for Sliper og Høgfoss og Skavdal og Røsshei statsallmenning 
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder skal velges 

Medlemmer: Vara:
Geir Jostein Ørsjødal Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Trond Staberg Malin Lyng Sliper
Erna Markhus Daniel Hamstad
Ann Kristin Jenssen Toril Selseth
Vidar Eriksen Gunn Oddny Olsen

Leder: Geir Jostein Ørsjødal
Nestleder: Trond Staberg

Beredskapsråd 
Inderøy: 4 medlemmer med varamedlemmer inkl. 1 medlem fra Røde Kors. 
Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer 

1. Ida Stuberg/Trine Berg Fines
2. Ole Anders Iversen/Ragnar Nossum

Utvalg for lokale stedsnavn 
Inderøy: 5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer 
oppnevnt av rådmannen. 
Mosvik: Formannskapet 
Vedtak: 5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer 
oppnevnt av rådmannen (politisk oppnevnte etter forslag på to personer fra Inderøy museum- og 
historielag og en person fra Mosvik historielag). 

Medlemmer: Vara:
Jørgen Røflo Olav Andreas Moen
Nils Undersåker Åshild Vang
Jorid Klette Berg Otte Vatn

Styret for kommuneskogen 
Inderøy: 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge 
Mosvik: Formannskapet 
Vedtak: Formannskapet 

Fellesrådet for soknerådene 
Vedtak: 1 medlem fra formannskapet med varamedlem fra formannskapet 
Petter Vesterås / Lena O. Heggstad

Overformynderi 
Vedtak: 
1 forretningsførende overformynder med varamedlem : Berit Aftret/Mabel Løvhaug
1 overformynder med varamedlem : Kåre Bjerkan/Marit Røli

Kommentar: Sannsynligvis vil overformynderiet bli overtatt av Fylkesmannen i løpet av 2012. Ved 
valg bør det tas hensyn til kunnskap/ kompetanseoverføring fra begge kommuner. 



Folkevalgt nemnd DMS Inntrøndelag 
Inderøy: 3 representanter med vararepr. 
Mosvik: 2 representanter med vararepr. 

Vedtak: 3 representanter med vararepr (blir fastlagt gjennom egen avtale). 
Trine Berg Fines/ Arne Bragstad Rannem
Ragnar Nossum/ Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Lise Eriksen/ Trond Bjørken

Folkevalgt nemnd kommunelege INVEST 
Vedtak: 3 representanter med vararepr. (personidentisk med folkevalgt nemnd DMS). 

Felles klageinstans DMS Inntrøndelag 
Vedtak: 1 medlem med varamedlem 
Carl Ivar von Køppen/ May Kojan 

Samarbeidsutvalg for skolene 
Vedtak: 1 medlem med varamedlem for hver skole (7 skoler) 

Lyngstad
Camilla Iversen / Sidsel Trønsdal

Røra
Geir Tore Strand/Ingrid Alstad

Sakshaug
Ragnhild Kjesbu/Harald Ness

Sandvollan
Arne Bragstad Rannem/ Kirsti Grøtan

Utøy
Per Egil Undersaaker/Christina Wolan

Mosvik
Hilde Melhus/ Tor Sivert Elnan

Inderøy ungdomsskole
Ragnar Nossum / Siv Furunes

Representantskap Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 
Vedtak:  1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale). 
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Representantskap PPT Inderøy og Leksvik IKS 
Vedtak:  1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale). 
Ida Stuberg / Trine Berg Fines



Representantskapet Innherred Renovasjon IKS 
Vedtak:  2 medlemmer med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale). 

1. Ida Stuberg / Leif Hjulstad
2. Harald Ness / Signar Berger

Representantskap Inntrøndelag brannvesen IKS 
Vedtak:  2 representanter med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale). 

1. Ida Stuberg/ Trine Berg Fines
2. Harald Ness/ Signar Berger

Representantskap Innherred interkommunale legevakt IKS 
Vedtak:  1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale). 
Ida Stuberg/ Trine Berg Fines

Havnerådet for Indre Trondheimsfjord havnevesen 
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Naboer AB - generalforsamling 
Vedtak:  1 representant med varamedlem.
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning 
Vedtak:  1 representant med varamedlem 
Ole Anders Iversen / Izabela Vang

Representanter til styret for Inderøy museum/ kontaktpersoner Stiklestadmuseene 
Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge 
Otte Vatn
Kari Nyborg

Vara:
1. Tore Huseth
2. Bjarne Kvistad

Museumsnemnd Mosvik 
5 medlemmer med varamedlemmer 
Egen sak vil bli fremmet ang. museene. 

Representant til Reitanfondets årsmøte 
Vedtak: 1 representant med varamedlem 
Reidar Sundal/ Siv Furunes



Representant i styret for Stiftelsen Trønderfrukt 
Vedtak: 1 representant med varamedlem 
Ida Stuberg/ Bjarne Kvistad

Representanter til samfunnshusenes andelslags representantskap 
Sandvollan samfunnshus 
Vedtak:  6 representanter med varamedlemmer
Olav Holmen/ Tone Westrum
Bjørg Tessem/ May Lise Herstad
Svein Gangstad/ Grete Meistad
Ståle Berg/ Jostein Berg
Laila Hollås/ Ivar Bjerkan
Ida Stuberg/ Sivert B. Rannem

1 styremedlem med varamedlem 
Kirsti B. Rannem Teveldal/Øystein Lorentsen

Røra samfunnshus 
Vedtak:  4 representanter med varamedlemmer i rekkefølge 
Margareth Halle
Terje Arnevik
Laila Iversen
Kjetil Helgesen

Vara:
Hilde Enes
Kjell Ystgård
Anita Axelsson
Ingeborg Lorås

Inderøy samfunnshus 
Vedtak:  6 representanter med varamedlemmer i rekkefølge 

1. Leif Hjulstad
2. Ragnhild Kjesbu
3. Petter Vesterås
4. Izabela Vang
5. Lena O. Heggstad
6. Bjarne Kvistad

Vara:
Hallvard Ness
Jorunn Bjerkan
Willy Petersen
Aud Karin Holmern
Ivar J. Bjerkan
Eivind Fossum



Lyngstad samfunnshus 
Vedtak:  5 representanter med varamedlemmer i rekkefølge 

Medlemmer:
1. Oddvar Fossum
2. Magnhild Seem
3. Kjell Magne Laugtug
4. Elin Wist
5. Bjarne Martin Lyngstad

Varamedlemmer:
Kjell Fossum 
Camilla Iversen
Henry Nakken Ulstad
Sidsel Trønsdal
Rune Vang

Mosvang kulturhus 
Vedtak:  2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge 

1. Tore Nyborg
2. Gunn Oddny Olsen

Vara:
1. Carl Ivar von Køppen
2. Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Representant til kontrollkomiteen for Inderøy samfunnshus AL 
Vedtak:  1 representant med varamedlem 
Thorbjørn Aasheim/Anne Siri Sakshaug

Styret for internettkafeen 
Vedtak:  1 representant med varamedlem 

Margareth Halle/ Olaf Stuberg

Valgkomite for rådet ved Sund folkehøgskole 
Vedtak:  2 medlemmer med varamedlemmer 

1. Ragnar Nossum/ Ann-Kristin Wiik Langfjæran
2. Lena Oldren Heggstad/Mira Huseth

Representant i valgnemnd til konfliktråd 
Vedtak:  1 representant med varamedlem 
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Representantskap KomRev Trøndelag IKS 
Vedtak:  1 representant med varamedlem 
Ida Stuberg/Trine Berg Fines



Representantskap KomSek Trøndelag IKS 
Vedtak:  1 representant med varamedlem 
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Valg av revisjon og sekretariat behandles som egen sak i Fellesnemnda 

Styret for skatteoppkrevingskontoret - § 27 kommunelov 
Vedtak: 1 medlem med varamedlem (rådmannen) 
Rådmann/Rådmannens stedfortreder

Styret i Mosvik vannverk SA 
Vedtak: 1 representant med varamedlem 
Geir Jostein Ørsjødal/ Edel Brøndbo

Grong sparebank forstanderskapet 
Vedtak: 1 representant til forstanderskapet 
Trine Berg Fines

Bygdeboknemnd 
5 medlemmer med varamedlemmer 
Egen sak til fellesnemnda 

Arvekomite pleie- og omsorg 
2 medlemmer med varamedlemmer 
Forslag: Oppnevnes administrativt UTSATT
Edel Brøndbo/Signar Berger
Ragnar Nossum/Ann-Kristin Langfjæran

Legatstyre Inderøy 
Inderøy: 3 medlemmer (sokneprest, leder Folk, Sparebank1 Midt-Norge) med 
varamedlemmer            UTSATT

Arnt Oldus Slipers legat 
1 medlem + lensmann og 1 repr. m/vara fra Ytre Åsbygda UTSATT

Dahl og Sæteraas legat 
1 medlem + sokneprest og lensmann 
Forslag: Legatstyrer som dagens representasjon UTSATT
Ragnar Nossum/Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Medlem fra Ytre Åsbygda: Ann-Kristin Wiik Langfjæran/Ingrid Brattaker

Vannregionutvalget 
1 medlem med varamedlem (Leder Hovedutvalg Natur) 
Administrativt 
Vedtak: 1 medlem med varamedlem 
Ole Anders Iversen / Izabela Vang

Transportnemnd 
1 medlem + 1 fra pensjonistlaget, handicapforbundet og pleie- og omsorg 
Vedtak: Oppnevnes administrativt 



Styringsgruppe Inderøy 2020
Vedtak:  5 medlemmer, 3 politisk valgte og 1 oppnevnt av næringsforeningen og 1 oppnevnt av 
landbruksorganisasjonene

Politisk:
Ida Stuberg
Trine Berg Fines
Signar Berger

For utvalgene nedenfor skal forslag og valg av medlemmer skje fra 01.01.2013.
-Forliksråd 
-Møtefullmektiger til forliksrådet 
-Lagrettsmedlemmer, meddommere og skjønnsmenn 
-Særskilt utvalg for jordskiftesaker

Trafikksikkerhetsutvalg:
Vedtak:  Hovedutvalg Natur



Arkivsak. Nr.:
2012/41-4

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 111/12 26.09.2012

Kommunestyret 01.10.2012

Namdalseid som ny deltagerkommune i Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag 
Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013.

Vedlegg
1 Sak om Namdalseid kommune som ny eierkommune i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
2 Saksfremlegg selskapsavtale med Namdalseid kommune
3 Selskapsavtale med Namdalseid kommune
4 Møtereferat 23.04.12

Bakgrunn
Representantskapet i Inn-Trøndelag brannvesen IKS har i møtet 23.04.12 behandlet saken og innstilt 
overfor eierkommunene at selskapsavtalen endres, og at Namdalseid kommune tiltrer som nytt 
medlem fra 01.01.2013.

Selskapsavtalen er foreslått endret ved at Namdalseid kommune får en eierandel på 6 % - Inderøy sin 
eierandel reduseres fra 16,5 til 15,5 %. Representantskapet utvides med ett medlem fra Namdalseid og 
den interkommunale klagenemnda utvides til 6 medlemmer.

Det vises for øvrig til vedlagte saksframlegg til representantskapet, forslag til ny selskapsavtale og
referat fra representantskapets behandling av saken.



Vurdering
En utvidelse med flere kommuner vil styrke brannvernarbeidet samlet sett i regionen, noe som er 
ønsket av statlige myndigheter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppmuntrer også til 
denne type samarbeid.
Den økonomiske konsekvens for dagens eierkommuner vil være at man ved en utvidelse har større
ressurser samlet sett. Utvidelsen er ikke av et slikt omfang at det medfører endringer av eiertilskuddet 
for dagens eierkommuner. Merinntektene vil gå til å drive den nye avdelingen, samt
dekke nødvendige kostnader for utstyr, investeringer og opplæring.

Rådmannen vil anbefale tilslutning til representantskapets vedtak og at Namdalseid tiltrer som ny 
eierkommune fra 01.01.13.

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



Rådmannen i Steinkjer kommune
Rådmannen i Inderøy kommune
Rådmannen i Verran kommune
Rådmannen i Snåsa kommune
Rådmannen i Osen kommune

Vår ref: H.Bye Deres ref: Dafo:}7.08.2012

Sak - Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

Viser til vedtak i Representantskapet i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS den23.04.12, protokoll vedlagt
også dette brev. Vedlagt er saksfremleggene med representantskapets vedtak/ innstilling.

Saken Selskapsavtale med Namdalseid Kommune som ny eierkommune er en innstilling til
kommunestyrene i eierkommunene. Namdalseid kommunestyre vedtok denne selskapsavtalen den 26.
januar 2012. Representantskapet behandlet saken den 23. april2012. Daglig leder beklager at
oversendelsen av denne sak ikke ble oversendt eierkommunene umiddelbart etter representantskapets

behandling, håper at Rådmannen finner rom å fremme denne i god tid før utgangen av 2072, da den er
tiltenkt å glelde fra2013.

Alle dokumenter sendes også elektronisk til postmottaket i kommunene, samt direkte som epost til
rådmannen.

Hvis noe er uklart, eller det er andre spørsmål vennligst ta kontakt.

3 vedlegg: Saksfremlegg Selskapsavtale med Namdalseid kommune
Selskapsavtale med Namdalseid kommune
Møteprotokoll representantskapsmøte 23 .04.12

Ølvegata2
Pb. 2033
7707 Steinkjer

Telefon: 464 46 000
Telefax: 74169114

Bankknt:5081 05 85894
Org.rn: 989 023 578



lnn-Trønde Brannvesen

MØTEBOK

Utvale Møtedato Utva
Stvret t0.04.r2 081t2

Reoresentantskaoet 23.04.12 03n2

Saksbehandler: Håvard Bye

SELSKAPSAVTALE MED NAMDALSEID KOMMUNE

Trykte vedlegg:

o Selskapsavtale Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med Namdalseid Kommune

Forslag til innstilling:

Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med

Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.

Äge Flægstad
Styreleder

Innstilling i styret - 10.04.122
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med

Namdalseid kommune som ny eierkommune fra20l3. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.

Vedtak i representantskapet - 23.04.122
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med

Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.

Saksopplysninger:
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS mottok 1. februar 20ll et brev fra Rådmannen i Namdalseid
kommune der de vurderer en tilslutning til Inn-TrøndelagBrannvesen IKS. Saksgangen for å få
frem et slikt beslutningsgrunnlag til Namdalseid kommune ble oversendt fra selskapet 15. februar

2011. Selskapsavtalen ble innstilt til vedtak av kommunestyrene av Representantskapet i Inn-
TrøndelagBrannvesen IKS i møtet den2. mai2011 da med endringene i fht ny eierkommune
Namdalseid, og sammenslåingen av Inderøy og Mosvik kommune. Namdalseid kommune

behandlet ikke saken i tide slik at ny selskapsavtale med endringer vedrørende sammenslått Inderøy
og Mosvik kommune ble innstilt til vedtak av kommunestyrene i representantskapsmøtet2l.oktober
20II. Denne selskapsavtalen ble vedtatt av kommunestyrene før årsskiftet2}lll2}l2.Den26.
januar 2}l2behandlet Namdalseid kommune saken og vedtok som følger



Sitat
Vedtak i Namdalseid knmmunestyre - 26.01.2012
Forslag fra Nils Johan Kaldahl vedtatt med I5 stemmer mot 4 stemmer.
Vedtaket lyder dermed slik:
Namdalseid tiltrer Inn-Trøndelag Brannvesen IKS som medlemfra 1.1.2013.

Sitat slutt

Saken fremmes dermed nå pånytt for Representantskapet i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med
forslag om å innstille overfor eierkommunene å vedta selskapsavtale med Namdalseid kommune
som en ny eierkommune.

Saksvurderinger:
Saksgangen ved denne utvidelsen er håndtert lik siste utvidelse med Osen kommune, og tidligere
utvidelse og etablering. Saken ble lagt frem for representantskapet i forkant av oversendelse til
Namdalseid kommune for endelig beslutning. Når vedtaket nå er fattet av Namdalseid kommune,
fremmes saken for representantskapet for vedtak med en innstilling overfor øvrige eierkommuner.

Namdalseid kommune har i dag en stasjon ved sentrum. Det foreligger en langsiktig leiekontrakt.
Det er der 16 mann i utrykningsstyrken, 1. utrykningsbil og tankbil er plassert der, mindre kjøretøy
mangler, og det er heller ikke plass for ytterligerekjøretøy. I Nord-Statland har man et depot med 6

mann, småutstyr og en mindre gammel bil er der plassert. Historisk værtler et samarbeid med
Forsvaret om dette depotet. I Namdalseid er det etter opplysning en person som i daghar I Yo

stilling i brannvesenet. Denne har et ansvar for ettersyrVvedlikehold av utstyr og materiell. Øvrige
mannskap er deltidsansatte i I o/o utrykningsstillinger, og vil måtte overføres selskapet på lik linje
som selskapets deltidsansatte med henholdsvis0,62%o stilling brannkonstabel, og 0,21o/o stilling
depotmannskap. Og med de betingelser man der har.

Forebyggende brannvem ble sist år løst med å leie inn tidligere brannsjef for ä gätilsyn hos

særskilte brannobjekter. Brannsjeffunksjonen løses ved at tidligere brannsjef er leid inn i en

deltidsstilling som brannsjef. Feie og tilsynstjenesten for boligkunder er løst med kjøp av tjenester
fra Flatanger kommune. En kontrakt som løper tom 2012. Et positivt vedtak om at selskapet utvides
med Namdalseid kommune medfører at det i etterkant vil bli en endring av brannordningen for Inn-
T r øndelag Brannvesen IKS.

Endring av selskapsavtalen i forhold til utvidelse av eierkommuner er noe som det er lagt føringer
for i gjeldende selskapsavtale. I gjeldende selskapsavtale vedtatt av Kommunestyrene før årskiftet
201112012 ble de innspill som representantskapet hadde i forhold til selskapsavtalen vedtatt. Slik at

endringer i denne selskapsavtale, er kun de endringer som skyldes utvidelsen med Namdalseid
kommune.

Selskapsavtalen er foreslått endret pàfølgende punkter, merket med rødt i vedlegg:
Punkt 3. Deltakere.
Her er Namdalseid kommune listet opp i tillegg til de tidligere.

Punkt 8 Eierandel oe ansvarsfordeling.
Basert på tidligere benyttet beregningsmodell. De nye eierandeler og ansvarsfordeling er som

Eierandel fra2013 Eierandel 2012
Inderøv 15,5 % 16j%
Snåsa 6.2% 6,6%
Verran 6,6 0/o 7%
Steinkier 59.7 % 63-5 Yo

Osen 6% 6.4%
Namdalseid 6 %;o

o//o

Totalt 100 % 100 o/o

fø\



Namdalseid kommune sitt eiertilskudd og eierandel vil bli henholdsvis 1,655 mill kr(2011) og en

andel på 6 % i selskapet. Kommunene er meget lik Osen, Verran, Snåsa med tanke på beredskap og
forebyggende brannvern. De har lik bemanning som Osen, men noe lavere antall særskilte objekter
enn Snåsa, og ikke minst Verran. Materiellmessig er man meget lik situasjonen med Osen

kommune. De har en brannbil som er relativt ny og fullt brukbar i noen år, øvrigmateriell må
påregnes en fomying og utvikling av. At de 2 kommunene behandles likt, og lik tidligere
eierkommuner er naturlig.

9. Representantskapet
Namdalseid kommune får ett medlem i representantskapet. Representantskapet består da av 9

medlemmer.

20. Klage
Utvider den interkommunale klagenemnden tilsvarende ny eierkommune til6 medlemmer, en fra
hver deltakerkommune.

Feiing og boligtilsyn
Det overstående omfatter kun de eiertilskuddshnansierte tjenestene. Når det gjelder Feiing og
boligtilsyn er det en lovpålagt tjeneste som er selvkostfinansiert. I dag kjøper Namdalseid kommune
feie og boligtilsynstjenesten fra Flatanger kommune. En kontrakt som går ut äret2012.Irr:,-
Trøndelag Brannvesen IKS er forespurt av Flatanger kommune å tre inn i den avtalen fra i år. Dette
har selskapet påtatt seg.

Hvis selskapet skal levere feiertjenestene til kommunen vil det føre til en nyldagens feierordning
også omfatter ny kommune. Det vil ikke ffi konsekvens for dagens gebyrregulativ for dagens

eierkommuner om de er med eller ikke. Alt baseres på selvkostregulativet.

Oppsummering
Det er positivt at flere kommuner ser seg tjent med å samarbeide innen brannvern. En utvidelse med
flere kommuner vil styrke brannvernarbeidet samlet sett i regionen. Fagmilj øetblir styrket, og
ivaretakelsen av lowerket vil bli bedre. Samlet sett vil alle eierkommunenes beredskap øke, da

kompetansen blir bedre og antall personer til tjeneste i en krisesituasjon øker. Inn-Trcndelag
Brannvesen IKS har i dag et godt faglig opplegg som ivaretar de lovkrav som kommunene er pålagt
i Lov om brannvem. Et bredt samarbeid mellom kommunene innen brannvem er noe som er ønsket

av statlige myndigheter og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppmuntrer til denne

type samarbeid.

Et brannvernsamarbeid vil utvilsomt styrke Namdalseid kommune, da de i dag har til dels

omfattende mangler i forhold til brannvemloven. En deltakelse i selskapet vil på kort sikt løse

mange av disse avvikene, på sikt vil man være i stand til å lukke alle awik.

Den økonomiske konsekvens for dagens eierkommuner vil være at man ved en utvidelse har større

ressurser samlet sett. Utvidelsen er ikke av et slikt omfang at det medfører endringer av

eiertilskuddet for dagens eierkommuner. Merinntektene vil gå til å drive den nye avdelingen, samt

dekke nødvendige kostnader for utstyr, investeringer og opplæring. Dette er noe alle eierkommuner
har fordeler av. Selskapet har sterk fokus på økonomi og kostnadsstyring.

Denne saken vil i etterkant av behandling i representantskapet, bli oversendt til de øvrige
eierkommunene for endelig vedtak.



SELSKAPSAVTALE FOR
INN.TRøNDELAG BRANNVESEN IKS

SIST REVIDERT VED VEDTAK:
Snåsa kommunestyre Sak
Steinkjer kommunestyre Sak
Namdalseid kommunestyre sak2112 26.01.2012
Verran kommunestyre Sak
lnderøy kommunestyre Sak
Osen kommunestyre Sak

1. Selskapsform
Selskapet er et interkommunalt selskap organisert etter Lov av 29.01.99 nr. 06 om
interkommunale selskaper (l KS-loven).

2. Firma
Selskapets navn er lnn-Trøndelag Brannvesen lKS.

3. Deltakere
Kommunene lnderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa, Osen og Namdalseid er deltakere i

selskapet. Andre kommuner kan etter søknad bli medlem i selskapet.

4. Formàl
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært
innen sikkerhet og redning.

5. Overføring av myndighet
Den enkelte deltakerkommunes myndighet etter brannvernlovgivningen anses delegert til
selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne selskapsavtale.

6. Hjemsted
Selskapet har sitt hovedkontor i Steinkjer.

7. lnnskuddsplikt
Hver av deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet maskiner og utstyr som
kommunene med sine brannvesen er eiere av på etableringstidspunktet.

Deltakerkommunene overdrar videre sine rettigheter og avtaler til leie av bygninger, anlegg
og maskiner/utstyr som kommunene har på etableringstidspunktet.

Det skal i løpet av første regnskapsår foretas en verdifastsettelse av de overdratte eiendeler.
Verd ifastsettelsen ska I god kjen nes av representantskapet.

8. Eierandel og ansvarsfordeling
Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet, basert på en vekting av fastkostnader,
innbyggertall, krav til beredskapsnivå og utrykningsfrekvens.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune



lnderøy kommune 15,5o/o
Verran kommune 6,6 o/o

Snåsa kommune 6,20/o
Steinkjer kommune 59,7 o/o

Namdalseid kommun 6 o/o

Osen kommune 6 o/o

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser med en ansvarsprosent
tilsvarende eierprosenten.

Driftsutgifter i selskapet skalfordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kom munenes eierandeler.

Endringer i fordelingen av eierandeler kan gjøres hvert 5. år samt ved endringer i selskapets
modell/brannordning, gjennom endring av denne selskapsavtale.

lnnbetaling av deltakerkommunenes tilskudd skal skje innen 10. januar med 50 % og 10. juli
med 50 %.

I tilfelle større branner/ulykker eller andre uforutsette hendelser som i stor grad forrykker
grunnlaget for denne avtale, forutsettes innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte
som overfor eierkommunene kan fremme forslag om avvikende kostnadsfordeling.

Med utgangspunkt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) og konkrete risikovurderinger fastsetter representantskapet en
brannordning for regionen. Den enkelte deltakerkommune kan velge å ha en
beredskap/standard som er bedre enn den vedtatte brannordning. De merkostnader en
kommune har på grunn av dette skal dekkes av angjeldende kommune alene.

Den enkelte deltakerkommune hefter for sine respektive styremedlemmers eventuelle
ansvar, men kan søke regress hos disse når det foreligger skyld eller grov uforstand.

Nye kommuner som ønsker å slutte seg til selskapet må akseptere tilsvarende vilkår.
Eierandeler og ansvarsfordeling blir da å justere etter de samme prinsipper som omtalt her,
og de styrende organer utvides tilsvarende.

9. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal bestå av representanter og vararepresentanter fra hver kommune
etter følgende fordeling.

Steinkjer kommune: 3 representanter med vararepresentanter
lnderøy kommune: 2 representanter med vararepresentanter
Verran kommune 1 representant med vararepresentant
Namdalseid kommune 1 representant med vararepresentant
Snåsa kommune: 1 representant med vararepresentant
Osen kommune 1 representant med vararepresentant

Deltakerkommunene med sine respektive kommunestyrer oppnevner selv sine
representanter og vararepresentanter for kommunevalgperioden på 4 år, første gang
tilpasset valgperioden.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune



Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder- og nestledervervet
skal gå på omgang mellom deltakerkommunene. Representantskapet skal blant sine
medlemmer velge en valgkomite bestående av 3 representanter.

1 0. Representantskapets myndigh et
Representantskapet behandler de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som legges
fram av styret.

Representantskapet skal:
- Velge styremedlemmer med varamedlemmer, og blant styremedlemmene
velge leder og nestleder

- Vedta brannordning
- Vedta overordnete mål og retningslinjer for driften
- Vedta økonomiplan og årsbudsjett
- Vedta årsmelding og regnskap
- Gjøre vedtak om investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig

betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, herunder salg av
selskapets eventuelle faste eiendommer

- Fastsette godtgjøring til representantskapets og styrets leder, og til disse organers
øvrige medlemmer

- Velge revisor
- Behandle andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller

selskapsavtalen å behandle, herunder de endringer i denne avtale som ikke etter loven må
vedtas av deltakerkommunenes kommunestyrer.

Representantskapet kan videredelegere den myndighet som selskapet fàr overtøftfra
kommunene, innenfor den delegeringsmulighet som IKS-loven gir.

1 1. Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møter i representantskapet. lnnkalling til ordinære
representantskapsmøter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet.

Ordinært representantskapsmøte som skal þehandle årsmelding og regnskap forutsettes
avholdt innen utgangen av april det påfølgende år.

Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles når minst to styremedlemmer eller
minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det, eller om representantskapets
leder finner behov for det. Revisor og de enkelte deltakerkommuner ved sine respektive
kommunestyrer har også selvstendig rett til å kreve ekstraordinært representantskapsmøte.

Representantskapsmøter holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter noe
annet.

1 2. Budsjettbeh andlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår basert på de økonomiske rammer for selskapets virksomhet.

Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke
endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet etter kommuneloven $ 45 nr. 4, for
så vidt gjelder tilskuddet.

13. Styret
Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer, første og andre vara,
hvorav de ansatte har to medlemmer med egne personlige varamedlemmer.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune



Styremedlemmene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og
blant de fast ansatte i selskapet.

Styrets medlemmer velges lor 2 àr av gangen. Ved første gangs valg av medlemmer til styret
skal 3 av styrets medlemmer velges med funksjonstid pà 1 är. Representantskapet velger
styrets leder og nestfeder.

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad og tegner dets
firma.

Styret avgir innstilling til representantskapet i følgende saker:
- Større organisatoriske endringer
- Opptakelse av lånegjeld

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet. Styret skal blant annet:
- Vedta mindre organisatoriske endringer innenfor de rammer som er fastslått av

representantskapet eller gjennom denne avtale
- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand
til representantskapet

- Avgi innstillinger til representantskapet
- Treffe vedtak om disponering av fondsmidler
- Avgi kvartalsrapport over selskapets drift til eterne

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formå1, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har
det overordnete HMS-ansvar i selskapet.

Styret kan videredelegere til daglig leder den myndighet som styret får delegert fra
representantskapet, innenfor den delegeringsmulighet som I KS-loven gir.

14. Styrets mØter
Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Første varamedlem møter ved hvert styremøte uavhengig av forfall. Ved fulltallighet blant
styremedlemmer, møter vara med observatørstatus.

Ved valg ansees den valgt som har fått flest stemmer. Når flere får like mange stemmer
avgjøres valget ved loddtrekning.

De ansattes representant har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers
representanter i styret, men skal ikke delta ved behandling av tariffavtaler, i lønns- og
tarifforhandlinger eller i andre saker hvor styret skal ivareta rene arbeidsgiverinteresser.

15. Daglig leder
Daglig leder er direkte underlagt styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver utføres i

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
representantskapet eller styret.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune



Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leders fullmakter omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.

Daglig leder sørger for styrets sekretariat og forbereder og lager innstilling i alle saker som
skal legges fram for styret til behandling. Daglig leder har møteplikt og talerett i styrets møter,
dersom ikke styret i enkelte saker vedtar noe annet.

16. Rappoftering
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner.

Representantskapets møtebøker skal fortl ø pende sendes deltakerkom m u nene.

1 7. Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

18. Låneopptak og garantistilling
Selskapet v/ representantskapet har anledning til å vedta låneopptak. Høyeste ramme for
selskapets samlete låneopptak er kr. 20 000 000,-. Beløpet indeksreguleres etter Statistisk
sentralbyrås (SSB) indeks.

1 9. A rbe id sg iv erorg a n i seri ng
Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.

Alle spørsmål knyttet til ansettelse, arbeidsvilkår og oppsigelse ligger til styret. Styret kan
delegere slike oppgaver til daglig leder.

20. Klage
Klager over vedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følger av loven.

Til behandling av klager opprettes en interkommunal klagenemnd bestående av 6
medlemmer, en fra hver deltakerkommune som oppnevnes av representantskapet.

21. Endring av selskapsavtalen
Denne avtale kan endres i samsvar med reglene i IKS-lovens $ 4.

22. Uttreden
Den enkelte deltaker kan med 2 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse og denne avtale. Ved
uenighet om forhold knyttet til uttreden bringes tvisten inn for departementet.

Den kommune som trer ut av selskapet har rett på verdier prosentvis tilsvarende sin
eierandel, for nettoverdiene i selskapet på det tidspunkt uttreden finner sted.

23. Oppløsning
Oppløsning av selskapet skal skje i henhold til IKS-loven.

24. Voldgift
Uenigheter i selskapet skal søkes løst internt.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune



Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter, eller i

forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes i samsvar med reglene i tvistemålslovens
kapittel 32, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.

25. Annet
For øvrig gjelder de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Lov om interkommunale
selskaper.

lnderøy den Verran den Steinkjer den

Namdalseid den Snåsa den Osen den

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune



ln n -Trø ndeLa g
Brannvesen

Representantskapet

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:

Sted:

Møteleder:

TiI stede:

Forfall:

Merknader:

Sakliste:

23.04.72

Steinkj er brannstasj on

Ole Tronstad innledet, Bjøm Skj elstad
frasak2ll2

Tid: 1200 - 1330

Referent: Håvard Bye

Representantsknpet:
Bjøm Skjelstad, Vigdis Hjulstad Belbo, Jørn Nordmeland, Ida Stuberg, May
Brit Lagesen, Gjertrud Holand(for Elin Agdestein), Tor Arne Garnvik(for
BjømArild Gram).
Styret:
Åge Flægstad
Administrasjonen:
Håvard Bye

Harald Ness, Bjørr' Arild Gram, Elin Agdestein

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Referat fra siste møte
underskrevet.

Representantskapsleder Ole Tronstad innledet møte med å ønske velkommen til møte og gratulerte
representantene med valget. Han gikk så igjennom historien til selskapet fra vedtaket om Invest og
deretter etableringen av brannvesenet i 200512006. Historien etter 2006 med utvidelsene med
Snåsa i 2007 og Osen fra 2010 og nå i dag saken om Namdalseid fra 2013. Han ønsket
representantene lykke til med det videre arbeidet med å utvikle brannvesenet.

Sak 01/12 Konstituering av det nye Representantskapet.
I selskapsavtalen er det gitt at Representantskapet konstituerer seg selv. Representanten Vigdis
Hjulstad Belbo refererte hvem som hadde siuet i valgkomiteen og at presenterte valgkomiteens
innstilling.
Leder av representantskapet. Bjørn Skjelstad, Verran.
Nestleder av representantskapet Jørn Nordmeland, Osen

Ingen andre forslag fremmet.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Leder av representantsknpet. Bjørn Sþelstad, Verran.
Nestleder av representantskapet Jørn Nordmeland, Osen



Leder Bjørn Skjelstad overtok møteledelsen.

Sak 02 I 12 Styreleder orienterer
Styrelederen hadde en bred og fyldig orientering til representantskapet av styrets og
selskapets arbeid siden sist møte. Nedenfor refereres punktvis de tema styreleder orienterte
om.

. Styret har siden sist avhold 3 møfer.
o Regnskapsrapporter er fremlagt kvartalsvis og fiorårets årsregnskap er behandlet i

styret.
o Sykefraværet har en god utvikling. Refererte til det arbeidet som er gjort i

virksomheten innen sykefravær. 2 stk lærlinger har avlagt svenneprøve, nå fast ansatt
som feire. Likedan at2 nye lærlinger er kommet god i gang. Styret er orientert om
nyansettelser. Forventning til at ny person innen forebyggende skal bedre kapasiteten
slik at målene nås. Selskapet har fornyet IA-avtalen og avholdt møter med
arbeidslivssenteret og alle heltidsansatte om dette. Det er en stabil arbeidsstokk som
har gitt utrykk for et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid.

o Utrykninger, i fior 365 mot 4I9 i2010. Positivt.
o Ikke I00% måloppnåelse for Forebyggende avdeling innen tilsyn og feiing. Dette er

det tiltak for å bedre. Sårbar for sykefravær og andre forhold.
o Styrets største bekymring er tilstanden til Brannstasjonen på Steinkjer. Denne har

åpenbare mangler. Styreleder refererte til at styret gjentatte ganger har diskutert saken.
Det er avholdt møte med styreleder og ordfører i Steinkjer om saken. Det er fulgt opp
av administrasjonen som har hatlmøter med Rådmann. Det er satt en tidsramme for en
vurdering av løsning, denne forventer man holdes.

o Investeringer. Alle planlagte investeringer fullført i201L Ålsak til en overskridelse i
hht budsjett pä3% skyldes bygging av 2 stk brannbiler. Langbyggeprosess og nye
tekniske løsninger kom til underveis.

o I2011 hadde man ingen kurs i deltidsutdanningen. Det innebærer at man øker
etterslepet av personell som mangler utdanningen. Nasjonalt problem. Brannskolen
mangler ressurser, slik at vi som kursarrangør ikke blir tildelt kurs.

o Styret er tilfreds med vedtaket i Namdalseid Kommunestyre om en tilslutning til Inn-
Trøndelag Brannvesen IKS fra 2013. Saken er behandlet av representantskapet
tidligere og endelig innstilling behandles i dag. Styreleder orienterte om utviklingen
med tanke på ytterligere nye eierkommuner.

o Styreleder refererte til selskapets invitasjon ut til kommunene om at vi kan stille på
orientering til de folkevalgte. Styreleder er noe skuffet over responsen på denne
henvendelsen. En kort runde rundt bordet avdekket at dette vil bli fulgf opp iIøpet av
året. Årsaken til liten respons er at det er var mange nye ting de nye kommunestyrene
skal sette seg inn i.

o Styreleder er svært tilfreds med selskapets drift og utvikling. Styret har arbeidet godt,
og samarbeidet med administrasjonen har vært godt.

Repres entantskap et fattet føIgende enstemmi ge vedtak :

Styreleders orientering tas til orientering..

Sak 03/12 Selskapsavtale med Namdalseid kommune



Representantskapslederen refererte til saken. Styreleder orienterte kort om saken og besvarte
spørsmåI. Saken har vært behandlet tidligere av Representantskapet og er helt i tråd med det
som da ble behandlet, Representantskapet avgir endelig innstilling overfor de øvrige
eierkommuene.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale þr Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.

Sak 04/12 Generalforsamling Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
1. Valg av møteleder

Bjøm Skjelstad foreslått og enstemmig valgt.

2. Valg av referent
Håvard Bye foreslått og enstemmig valgt.

3. Godkjenning av innkalling
Innknlling godkjent

4. ,Å¡sregnskap 201 1 og Styrets beretning 2011
Representantskapslederen viste til utsendte dokumenter. Styreleder redegj orde for
styrets behandling og innstilling av,Ärsregnskap 2011. Styreleder redegjorde for
styrets beretning. Revisor Grethe Haugan Aasen redegjorde for revisors oppgave og
hva de har revidert. Revisor la frem en ren beretning.
Innstilling fra styret:
Fremlagt Årsregnskap 201I og Styrets beretning 201I vedtas. Årets overskuddpå lcr

756.609,- disponeres som følger. Kr 2I3.820,- til å finansiere udekket i
investeringsregnskapet, kr 350.000,- utbetales eierkommunene i hht eierandel,
resterende kr I92.789,- til å styrke disposisjonsfondet.

Inns tilling ens temmi g v e dtatt.

5.

Representantskapslederen forespurte om en innstilling pä godtg¡ørelse. DL redegjorde
for satser sist vedtatt i møte 4. mai 2009. Representantskapet hadde saken grundig
oppe til diskusjon. Representantskapet arbeider videre med saken med tanke på ny
praksis i innstillingen av denne sak for senere år.

Satser sist vedtatt 4. mai 2009 fastsettes som godtgjørelse for styret og
representantskapets medlemmer for 201 L

6. Valg
Representanten for valgkomiteen Vigdis Hjulstad Belbo delte ut valgkomiteens
innstilling. Representantskapet diskuterte saken grundig med tanke på praksis og
oppnevnelse av kandidater til styret. Dette en diskusjon på praksis/prinsipp og ikke
kandidater.



ln n -Trøndelag
Brannvesen

Valgkomiteens innstilling :

Styret:
Styremedlem for 2 är: Per Tore Bratberg (ny)
Styremedlem for 2 är.Hatne Skjeggestad (ny)
Styremedlem for 2 fu:Berit SlåUnes Aune (gjenvalg)
Styremedlem for 1 år: Henry Skevik (gjenvalg)
(ikke på valg: Per Arme Løvhaugen)
1. varamedlem for 1 år: Randi Henning
2. varamedlem for I år: Gunn Tangstad

Inns til I ing ens t emmi g v e dt at t

Styreleder for 1 år: Per Tore Bratberg
Nestleder for I år: Per Arne Løvhaugen

Inns til ling e ns t emmi g v e dt at t

Klagenemnda:
Åshild Vang med vara Arnfinn Tangstad
Andreas Smedsrud med vara Hanna Mollan
Elisabeth Erle Borg med vara Bjørr. Leo Finanger
Harald Kavli med vara Tone Våg
Per A. F.ødøy med vara Margit Hagerup

Inns til lin g ens t e mmi g v e dt att

Klagenemdas leder:
Harald Kavli

Inns t il I ing ens temmi g v e dt att

Revisor:
KomRev Trøndelag IKS

Inns t ill ing ens t emmi g v e dtatt

Valgkomite:
BjømArild Gram (leder)
Vigdis Hjulstad Belbo
Ida Stuberg

Inns t il I ing e ns te mmi g v e dt att.

Sak 05/12 Eventuelt
Ingen saker meldt.

Styreleder takket for seg, og meddelte at det hadde vært et spennende og givende verv han
hadde hatt i 4 år. På grunn av skifte av arbeid og bosted ville selskapet være best tjent med at



ln n-Trøndelag
Brannvesen

han nå valgte å takke for seg. Styreleder ønsket at selskapet fortsatte den positive utviklingen.
Daglig leder overleverte sin takk fra selskapet og de ansatte for den innsats han har lagt ned.

Neste møte
22. oktober 20l2kl l2.Egen innkalling vil bli sendt.

underskrift

Møtereferatet sendes på e-post til:
Representantskapets medlemmer o g varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
Postmottak i eierkommuner
Revisor



Arkivsak. Nr.:
2012/3367-1

Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 112/12 26.09.2012

Lokale forhandlinger 2012 - ledere

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen innenfor rammen og retningslinjer for 
kommunalt oppgjør for øvrig. Virkningsdato fastsettes gjennom drøftinger. 

Bakgrunn

Tariffoppgjøret 2012 er et hovedoppgjør og resultatet inneholder følgende økonomiske hovedelementer; 
et generelt lønnstillegg, justering av minstelønnssatsene i hovedtariffavtalens kapittel 4 samt lokale 
forhandlinger. Innenfor kapittel 4 ble det gitt et generelt tillegg på 2,7 % med virkning fra 6. juni 2012, 
minimum kr. 12.000. Det ble i tillegg avsatt midler til lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 
4.A.1. Den prosentvise økningen av minstelønn pr. 6.6.2012 varierer fra 3,3 % til 8,6 % ut fra ansiennitet 
og innplassering i minstelønnramme. For kap. 4 har vi følgende tall for beregnet årslønnsvekst 2011 –
2012 på 4,07 % og en antatt lønnsvekst 1.1.2012 – 31.12.2012 på 6,3 %. 

Rådmannen skal nå gjennomføre lokale forhandlinger med ledergruppen (hovedtariffavtalen HTA kap. 
3.4. forhandlinger), samt en mindre gruppe ansatte (HTA kap. 5. hovedsakelig ingeniørgruppe). Den 
økonomiske rammen for forhandlinger knyttet til kap. 3.4 og kap. 5 fastsettes lokalt. 

Vurdering

Lokale lønnsforhandlinger kap. 3.4. – ledere. Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn etter 
forhandlinger med hjemmel i HTA kap.3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser for ledere. 
Kap. 3.4.1 Lederavlønning – toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I Inderøy kommune 
inngår rådmann, og kommunalsjef i kap. 3.4.1. Resultatenhetsleder, utviklings- og prosjektleder, leder 
stab og støtte og personal- og organisasjonsrådgiver inngår i kap. 3.4.2. 

Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1. og kap. 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle 
kriterier: 



• Endret ansvarsområdet 
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
• Utøvelse av lederskap 
• Betydelige organisatoriske endringer 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

I tillegg kommer særskilte føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene.

Med grunnlag i arbeidsgiverpolitiske retningslinjer som vil komme til behandling i høst vil det være 

naturlig å få utarbeidet et lønnspolitisk dokument. Rådmannen ser for seg at dette kan utarbeides våren 

2013 – i god tid før neste lokale lønnsrevisjon.

Et hovedprinsipp i lønnspolitikken må være at Inderøy kommune over tid skal være konkurransedyktig 
om arbeidskraften på alle de områder vi yter tjenester. Jeg legger til grunn at de sentrale føringer for 
lønnsoppgjør aldri kan tolkes dit hen at en kommune ikke skal kunne innrette seg slik at den er i stand 
til å konkurrere om nødvendig arbeidskraft.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjene, jfr. over, 
og innenfor rammer og retningslinjer for det kommunale oppgjøret for øvrig. 

Det er allerede gjennomført et drøftingsmøte i august, og det skal gjennomføres et nytt møte i september. 
Forhandlingene gjennomføres i tråd med retningslinjer for lokale forhandlinger beskrevet i HTA. 



Arkivsak. Nr.:

2012/193-31

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 113/12 26.09.2012

Gulburet, Arve Østbø - søknad om tilvirkning av alkoholholdig drikk

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader, utvides eksisterende 
skjenkebevilling for Gulburet, gitt i kommunestyrets møte 25.06.2012, for perioden 01.07.2012 -
31.12.2015, med hhv. styrer og stedfortreder Liv Elin Olsen og Arve Østbø, til også å omfatte tilvirkning 
av alkoholholdig drikk, drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Vedlegg
1 Gulburet - Søknad om utvidet bevilling til å gjelde skjenking av egenprodusert øl

Bakgrunn

Arve Østbø har i brev av 22.08.12 søkt om å utvide eksisterende skjenkebevilling på Gulburet til også å 
omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk (øl).

Kommunen kan etter en skjønnsmessig vurdering utvide en skjenkebevilling til også å omfatte rett til 
tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, til skjenking i egen virksomhet. Slik utvidet 
bevilling kan gis enten samtidig med eller som tillegg til en allerede eksisterende skjenkebevilling. Det 
stilles ikke ytterligere krav for å inneha en slik utvidet bevilling enn de som gjelder for 
skjenkebevillingen.  Det vises til alkohollovens § 4-2, 3. ledd.

Bakgrunnen for ordningen om å kunne utvide bevillingen på en slik måte er primært ønsket om å 
fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og 
forholdet lokal mat, drikk og turisme spesielt. Det er et vilkår at tilvirkningen fremstår som del av 
serveringsstedets helhetlige tilbud og karakter.

Den alkoholholdige drikken som tilvirkes i henhold til utvidet skjenkebevilling, kan kun skjenkes ved det 
skjenkested som har den skjenkebevillingen som tillatelsen er knyttet til. Drikken kan ikke omsettes på 
annen måte.  Bevillingen kan omfatte alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.



Søknaden er sendt politiet og tollmyndigheten for uttalelse.

Tillatelsen til tilvirkning kan begrenses til å omfatte kun alkoholholdig drikk med høyst 4,7 
volumprosent alkohol eller kun alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol, selv om 
den aktuelle skjenkebevillingen omfatter annen alkoholholdig drikk. Det kan imidlertid ikke gis tillatelse 
som omfatter kun drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.

Konklusjon

Se innstilling.



111111
017989Til Inderøy Kommune v / Solbjørg Kirknes II

På Verdal Østre , Gulburet , har vi fra før skjenkebevilling for angitte lokaler.
Vi vil søke om å få utvidet bevillingen til å gjelde skjenking av egetprodusert øl i de samme lokalene
(alkoholloven § 4 - 2 )

Ølbrygging skal foregå i eget lokale på gården.
Tror det er interessant for gjestene på gården å ha enda en egenprodusert vare å by fram.

Arve Østbø
Sandvollanveien 391
7670 Inderøy

902 32 882
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Arkivsak. Nr.:
2012/2494-6

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 72/12 24.09.2012

Formannskapet 117/12 26.09.2012

Fjernvarmesentral Venna/Straumen – prinsippløsning, tomtevalg og 

utbygging mv

Rådmannens forslag til vedtak

Alternativ 1:
Inderøy kommune arbeider videre med å etablere løsninger for fjernvarmesentral(er) basert på flis eller 
pellets  på en todelt løsning. Ett anlegg for Venna lokalisert til kulturhusområdet (eventuelt fremtidig 
skole og kultursenter) og ett anlegg for Straumen/Ness. 

Det vurderes alternative løsninger – eks. fjordvarme - for Straumen/Ness området. 

Private interessenter tilbys tilknytning til anleggene under forutsetning av akseptable og forsvarlige 
betingelser.

Det gjennomføres anbudskonkurranser om kjøp av fjernvarme til avtalt pris.

Alternativ 2:
Inderøy kommune etablerer en felles fjernvarmesentral for Straumen og Venna på Solstad-tomta for 
mulig levering tidligst høsten 2013. 

Private interessenter tilbys tilknytning til  anlegget under forutsetning av akseptable og forsvarlige 
betingelser. 

Det søkes samarbeid med andre interessenter – herunder eventuelt private - for å sikre optimal 
utnyttelse av Solstad tomta og om mulig integrere et anlegg i annen virksomhet. Det forutsettes at 
bygningsmessige løsninger og utforming av tomt/anlegg  ivaretar høye miljømessige og estetiske krav.

Kommunen gjennomfører en anbudskonkurranse om kjøp av fjernvarme til avtalt pris. 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012

Saksordfører:  Izabela Vang

Avstemming

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012

Alternativ 1:
Inderøy kommune arbeider videre med å etablere løsninger for fjernvarmesentral(er) basert på flis eller 
pellets  på en todelt løsning. Ett anlegg for Venna lokalisert til kulturhusområdet (eventuelt fremtidig 
skole og kultursenter) og ett anlegg for Straumen/Ness. 

Det vurderes alternative løsninger – eks. fjordvarme - for Straumen/Ness området. 

Private interessenter tilbys tilknytning til anleggene under forutsetning av akseptable og forsvarlige 
betingelser.

Det gjennomføres anbudskonkurranser om kjøp av fjernvarme til avtalt pris.

Alternativ 2:
Inderøy kommune etablerer en felles fjernvarmesentral for Straumen og Venna på Solstad-tomta for 
mulig levering tidligst høsten 2013. 

Private interessenter tilbys tilknytning til  anlegget under forutsetning av akseptable og forsvarlige 
betingelser. 

Det søkes samarbeid med andre interessenter – herunder eventuelt private - for å sikre optimal 
utnyttelse av Solstad tomta og om mulig integrere et anlegg i annen virksomhet. Det forutsettes at 
bygningsmessige løsninger og utforming av tomt/anlegg  ivaretar høye miljømessige og estetiske krav.

Kommunen gjennomfører en anbudskonkurranse om kjøp av fjernvarme til avtalt pris. 

Vedlegg
1 Særutskrift - Fjernvarme til Straumen og Venna - strategiske valg

Bakgrunn

Denne saken må leses i lys av forrige sak og som foranlediget følgende vedtak i formannskapet som sak 
62/12:

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.



Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:

1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.

Etter at saken ble behandlet i møtet har følgende skjedd og som kan ha en betydning for vurderinger og 
valg:

 Rådmannen har utredet mulig tomtevalg for fjernvarmesentral på industriområdet på Sundsøya.

 Skriftlig henvendelse fra Venna eiendom om påkobling for fjernvarme og som bekrefter tidligere 
interesse.

 Avklaringer på næringsområdet på Nessjordet – muntlige tilbakemeldinger med ønske om 
fjernvarme. (Grande Eiendom har bekreftet interesse – men har foreløpig ikke ønsket å binde seg
opp til en endelig prisavtale.)

 Oppstart av planlegging/detaljregulering bofelleskap Nessjordet - kommunale omsorgsboliger med 
sannsynlig ferdigstillelse tidlig i 2014.

 Nytt oppvekst og kultursenter på Venna er fortsatt i en tidligfaseutredning.

 To henvendelser om kjøp av Solstadtomta for andre formål, men med sannsynlig interesse for å 
diskutere løsninger hvor også et fjernvarmeanlegg kan inngå.

Vurdering

KWh-behov/behov for kapasitet.

Det vises til formannskapets vedtak.

Kravene til energiøkonomisering av bygninger er forsterket de siste årene. Behovet for oppvarming skal 
reduseres – ref bygging av passivhus. (Visjonen for en del utbyggere i dag er bolighus/bygg med 
negativt energiforbruk.) Dette gjør det vanskelig å spå om fremtidens relevante behov for leveranser fra 
et fjernvarmeanlegg – også i Straumen. 

Som fremgår av sak  62/12 er det kortsiktige behovet for leveranser til egne bygg og bygg/prosjekter 
som vi har rammeavtaler med (Grande/Helsehuset mv) på ca 2,7 mill. kwh.

I de videre utbyggingsplaner på Nessjordet og Straumen sentrum, ligger det indirekte og direkte et 
potensiale til ytterligere behov for fjernvarme i størrelsesorden 1-1,5 mill. kWh. Det innebærer et mulig 
fremtidig (overskuelig) behov for leveranser fra et fjernvarmeanlegg i størrelsesorden 4 mill. kwh.(+/-)

Konkret inngår i denne grovkalkylen følgende mulige tilknytningspunkter – utover det som ligger i 
oppsettet i forrige sak:

- Nye bygg Nessjordet – herav byggetrinn 2 Grande. Indikativt 0,75 mill. kwh. Av dette har 
kommunen (delvis) herredømme over betingelsene gjennom eierskap til tomter og gjeldende 
avtaler om leveranser til «konkurransedyktige» betingelser.

- Øvrig mulig behov i forbindelse med mulig nybygg og/eller omgjøring av bygg i Straumen i 
samme størrelseorden. Her er kommunen eventuelt  avhengig av å få til frivillige avtaler om 
leveranser.



Lokalisering

Rambøll AS har i rapport framlagt for formannskapet i sak 62/12, pekt på Solstad-tomta som det mest 
gunstige alternativet for plassering av en flisfyrt varmesentral. Rådmannen har – etter å ha konsultert 
politisk nivå – bedt Rambøll AS om en tilleggsvurdering av Sundsøya som tomt for en varmesentral. I 
utgangspunktet – med dagens regulering og virksomhetssammensetning på Sundsøya – kunne dette
være en naturlig lokalisasjon. Konklusjonen kan sammenfattes i følgende momenter:

 tomten har god logistisk løsning 

 plasseringen vil medføre høye investerings- og driftskostnader (investeringskostnader som er ca. 
4,5 mill. kr. dyrere enn Solstadtomta)

 usikkerhet med kostnader brukryssing

 stort varmetap

 for å sikre de miljømessige ulempene kan pipehøyden bli 20-30m

Lokalisering av felles varmesentral på Sundsøya fases ut som alternativ grunnet høye kostnader !

Solstad-tomta framstår fortsatt som det gunstigste alternativ – teknisk og økonomisk – under 
forutsetning om etablering av ett anlegg.  

Tomta har i dag et areal på ca. 1,8 daa, hvorav ca. 1,0 er byggbart i forhold til byggegrenser mot veg.
Det teoretiske arealet for en flisfyrt varmesentral ved en antatt kapasitet på ca 3 mill. kwh er på ca. 260 
m2. Nødvendig trafikkareal kan gjøre det vanskelig, men utelukker ikke at deler av tomten kan benyttes 
av andre interessenter. Rådmannen vil eventuelt utrede dette videre ved en eventuell endelig 
beslutning med sikte på å sikre optimal utnyttelse, jfr. også formannskapets vedtak.

Miljø

Det vises til utredningen. Miljømessig er dette lavrisikoanlegg i forhold til utslipp.  Det bygges så vel 
flisfyringsanlegg som pelletsanlegg med betydelige kapasiteter lokalisert f.eks til større skoleanlegg.
(integrert eller i umiddelbar nærhet – også til boligområder) 

Den ytre forskjell på et pelletsanlegg og et flisfyringsanlegg er i hovedsak knyttet til omfanget av utslipp 
av vanndamp. Uansett krav til fortørkingsgrad vil flisfyring generelt generere mer vanndamp og i så 
måte gi mer synlige røykutslipp. På kalde dager med lite trekk må det forventes at det kan dannes 
mindre konsentrasjoner.

Isolert sett må en forvente at de fleste opplever synlige røykutslipp som negativt uansett hvor 
lokalisering skjer. Solstadtomta er i så måte godt synlig fra alle innfartsveier til Straumen.

Egen regi eller kjøp

Dersom kommunen skal være leverandør av fjernvarme til private kan tre ulike hovedalternativer 
skisseres:

1. Kommunen bygger, eier og drifter varmeanlegg selv, og selger fjernvarme til private
2. Kommunen initierer bygging av et større fjernvarmeanlegg. Kommunen inngår på forhånd avtaler 

med private om levering av fjernvarme til samme pris som kommunen. Leverandør bygger, eier og 
drifter varmeanlegget og selger fjernvarme til kommunen og private. 

3. Det etableres et AS med alle interessenter som aksjeeiere, som bygger, eier, drifter og selger 
fjernvarme. 



Rådmannen har tidligere pekt på kompetansemessige utfordringene med å eie og drive et 
fjernvarmeanlegg. Rådmannen anbefalte i sak 62/12 at kommunen for framtiden «i større grad 
rendyrker kjøp av både energi og tjenester knyttet til fjernvarmeanlegg.» Alt. 2 og 3 framstår derfor 
som de mest aktuelle. 

På grunn av tidsfaktoren anbefaler rådmannen at alt. 2 på dette tidspunkt legges til grunn for etablering 
av et eventuelt fjernvarmeanlegg. På et senere tidspunkt kan fjernvarmeanlegget kjøpes ut og et 
aksjeselskap etableres. 

Økonomi

Et komplett fjernvarmeanlegg med distribusjonsnett til de abonnenter som er skissert, vil ha en anslått
kostnad på i størrelsesorden 11-13 mill. kr. inkl. mva. Fjernvarmesentralen har normalt en 
avskrivningsperiode på 25 år, mens varmerørene har en avskrivning over 50 år.

Et felles fjernvarmeanlegg forutsetter i tillegg utkjøp av to pellets-anlegg til en kostnad av ca. 1,5 mill. 
kroner. (regulert i avtalene)

Kommunen har allerede lagt deler av distribusjonsnettet – anslått verdi 1,5 mill. kr. 

Solstad-tomtas verdi kan anslås til ca. kr. 350-450.000. Det antas at leieinntekter fra en leverandør vil 
stå i forhold til tomtens verdi. 

Det er kun en anbudsrunde som kan gi det eksakte økonomiske bilde som grunnlag for valg. 

Strømprisen for bedriftskunder har variert mye de siste to årene. Fastprisen for 1 år har variert fra 60 
øre (eks. mva.) ved årsskiftet 2010/2011 og ned til 33 øre i juli 2012. Fastprisen for september 2012 er 
på 43,5 øre og med tillegg av fastleddet på ca. 21 øre pr. kWh, vil dette si en kostnad på i underkant av 
65 øre pr. kWh for ett år framover. Til sammenligning var gunstigste tilbud ved anbudsinnhenting i 2010 
på 75 øre pr. kWh. På det aktuelle tidspunkt var kwh-prisen på strøm på 67 øre. 

Det er kun en ny anbudsrunde som kan gi «fasit» på hva som blir kwh prisen for en løsning med en 
fjernvarmeløsning basert på biobrensel. 

I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at det vil være stordriftsfordeler ved slik 
løsninger. Tentativt kan legges til grunn/forventes at kwh prisen reduseres f.eks med ett øre pr.  100000 
kwh ved de nivåer vi så langt har operert med som aktuelle for et felles anlegg. 

Sammenfattende vurderinger

Rådmannen er og har vært sterkt i tvil om hva som er den beste tilrådning i denne saken - det gjelder 
både valg av hovedløsning for biobasert fjernvarme, lokalisering og organisering, spesielt ved en løsning 
hvor kommunen direkte eller indirekte påtar seg forpliktelser ved leveranser til private.

Ut fra de politiske vedtak og føringer som har vært gjeldende er det så langt arbeidet ut fra den 
forutsetning at det skal legges til rette for (muliggjøres) en samlet biobasert løsning for fjernvarme i 
Straumen. Det er lagt ned rør for vannbåren varme ned til det nye helsehuset (som også pr i dag er 
mottaker basert på kapasiteten i Samfunnshuset) og det er lagt ned varerør  på kritiske punkter for 
eventuelt å forberede en forlenging som knytter Venna og «sentrum» sammen i ett distribusjonsnett. 
(uansett naturlig å legge varerør på disse punktene) 



Den teknologiske utviklingen av bruk av alternative energikilder - samt myndighetenes krav til 
energieffektivisering i bygninger - går i retning stadig lavere energibehov i nye bygg. For eksisterende 
bygg vil det ta lengre tid å tilpasse seg myndighetenes krav.  

En fortsatt lav strømpris vil kanskje føre til at private utbyggere velger f.eks. varmepumper i stedet for 
fjernvarme. Interessen for å gjøre avtaler om fjernvarme med kommunen er lavere når strømprisen er 
såpass lav. Samtidig kan lav strømpris presse prisene noe ved en ny anbudsutlysing på fjernvarme nå.   

Spørsmålet om kommunen kun skal sørge for gode økonomiske og miljøvennlige energiløsninger i egne 
bygg, eller ta på seg en proaktiv rolle i forhold til andre offentlige og private interessenter, er i stor grad 
et politisk spørsmål. Svaret på spørsmålet har derimot en viss (om ikke avgjørende) betydning i forhold 
til valg av løsning - enten en todelt løsning der det bygges videre på eksisterende pellets-anlegg, eller en
felles varmesentral. 

Det er meget sannsynlig at med dagens teknologiutvikling så vil andre miljøvennlige løsninger utfordre 
den typen løsninger vi arbeider med her. Selv om et behov på rundt 3 mill. kwh bør gi et brukbart 
grunnlag for en biobasert varmeløsning som her skissert, så er det ikke gitt at dette er en optimal 
miljøinvestering over tid. Det er en risiko som må tas i forhold til hva fremtiden vil gi av fasit – for så 
vidt et utgangspunkt som gjelder for de fleste investeringer.

Vi står nå overfor følgende mulige hovedveivalg – ved gjeldende rammebetingelser :

Alternativ 1: Beslutning om realisering av ett anlegg – en samlet løsning – for forsyning av vannbåren 
varme til Vennaområdet og Straumen og med krav til ferdigstilling for leveranser høsten 
2013. Dette gjør det mulig å forsyne Grande-tomta med vannbåren varme (sannsynlig 
behov 200000 kwh +/-) og mulighet for å tilby forsyning til f.eks et nytt mulig 
forretningsbygg på andre siden av 755. 

Alternativ 2: Alternativ 1, men ikke forsere gjennomføringen med sikte på leveranser til de private 
prosjekter som nå er under realisering. 

Alternativ 3: En todelt/totrinns løsning og hvor kommunen begrenser seg til å ivareta løsninger for 
egne bygg og behov.  Det vil måtte innebære at en fremtidig forsyning til Vennaområdet 
baseres på en sentral i Kulturhusområdet. (eventuelt integrert i nytt skole og 
kulturcampus)

Ettersom vi pr. i dag kan forsyne egne og endelig avtalte behov med de anleggene vi har i 
Samfunnshuset og ved Inderøyheimen basert på avtaler som går frem til 2016, er det – alt annet likt –
fordelaktig å avvente nyinvesteringer. 

Grovt sett vil ett års utsettelse av nyinvesteringer gi en besparelse i størrelselsesorden 0,5 mill. kroner.
Det er lite sannsynlig at fordelen ved å forsere et anlegg for å være i stand til å forsyne første 
byggetrinn Grande høsten 2013 kan kompensere for dette – ved de prisområder som en avtale mest 
realistisk vil komme ut med. Dvs alternativ to er mest sannsynlig å foretrekke fremfor alternativ 1 ut fra 
en rent økonomisk betraktning.

Miljøfaktoren; alternativ 2 gir ytterligere områingstid med hensyn til å etablere en samlet god løsning 
hvor miljøaspektet ved et anlegg på Solstad tomta kan bedre ivaretas. Det er rådmannens oppfatning at 
et valg av Solstad tomta for et større varmeanlegg må forutsette kompenserende tiltak - forskjønning, 
krav til utforming av bygg, utsmykking mv. Dvs tiltak som gjør løsningen til en miljøløsning og ikke et 
fyringsanlegg !

Alternativ tre gir følgende fordeler/ulemper  – 1) mer oversiktlig 2) ytterligere planleggingstid  3) 
reduserer utfordringer knyttet til å etablere kommunale forpliktelser overfor private 4) ivaretar i større 



grad muligheten for å introdusere nye miljøbaserte løsninger for Nessjordet – jfr. f.eks fjordvarme 5) 
økonomisk sannsynligvis konkurransedyktig med et større anlegg ved at risiko reduseres 6) tekniske 
løsninger/lokalisering mer naturlig integrert i «ordinære» bygg. 7) reduserer sannsynligheten for at 
flisfyringsløsning viser seg formålstjenlig/konkurransedyktig.  

Konklusjon

Rådmannen velger i denne saken og gi en innstilling i to prioriterte alternativer - se innstilling 



Arkivsak. Nr.:
2012/2494-1

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 42/12 21.05.2012

Formannskapet 62/12 23.05.2012

Fjernvarme til Straumen og Venna - strategiske valg

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012
Møtet ble hevet i 10 min. for gruppemøte. Bjarne Kvistad fikk fritak fra møtet etter gruppemøtet

Izabela Vang fremmet følgende forslag:

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Private pålegges ikke tilknytning til fjernvarmenettet
4. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.

Avstemming
Som forslag fremmet i møtet, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012
Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.



Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Private pålegges ikke tilknytning til fjernvarmenettet
4. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012
Christina Wolan foreslo at pkt. 3 strykes. 

Avstemming
Innstilling fra Hovedutvalg Natur med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012
Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
5. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
6. Flisbasert anlegg foretrekkes
7. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.

Vedlegg
1 Lokalisering av flisfyrt varmesentral - endelig versjon

Bakgrunn

Det er nødvendig å foreta strategiske valg for å skaffe framtidig fjernvarme i området Straumen –
Venna.

Det ble i 2010 gjennomført en anbudskonkurranse hvor hensikten var å kjøpe tilstrekkelig fjernvarme 
både til egne bygg, og til mulige private utbyggere eksempelvis på Næssjordet. Anbudskonkurransen 
måtte avlyses, i hovedsak på grunn av uklarheter i forhold til avtaler med eksisterende leverandør og 
usikkerhet rundt kriterier for valg av leverandør. I tillegg var ikke nødvendige tomtevalg foretatt. 

I ettertid er det gjennomført en utredning for alternative lokaliseringer av ett eller flere anlegg for 
biobasert fjernvarme. Utredningen vedlegges og kommenteres nedenfor.

Rådmannen har fått henvendelse fra opsjonsinnehaver (Grande Eiendomsutvikling) på Næssjordet om 
muligheter for levering av fjernvarme til konkurransedyktig pris. 

Venna Eiendom, forretningseiendommen i krysset rv 755/761, har på ny bekreftet interesse for å kjøpe 
fjernvarme fra et fellesanlegg.

Gjennom prosjektet fjernvarme Venna er nytt rådhus og nytt privat helsehus(privat) knyttet til 
distribusjonsnettet for nåværende anlegg i Samfunnshuset. (eid av Nord-Energi) Det er lagt til rette for 
innfasing av rådhuset, Inderøy videregående skole, kulturhuset og flyktningeboliger. Anlegget har i dag 



ikke kapasitet til å levere fjernvarme fullt ut til alle disse byggene og selvsagt da heller ikke kapasitet til 
å levere til eventuelle private interessenter i området.

Kort status dagens anlegg/kapasitet.

Dagens to pelletsanlegg ved  hhv Samfunnshuset og Inderøyheimen eies av NordEnergi og kommunen 
har avtale om levering av fjernvarme fram til 31.12.16. 

Anlegget ved samfunnshuset ble satt i drift i 2004 og er dimensjonert med 300kW effekt og avtale om 
levering av 860.000 kWh.  Levert energimengde i 2011 var 730.000 kWh til en gjennomsnittspris på 79 
øre pr. kWh. 

Anlegget ved Inderøyheimen ble satt i drift i 2006 og er dimensjonert med 200kW effekt og avtalt 
levering av 750.000 kWh. Levert energimengde i 2011 var 870.000 kWh til en pris på 71 øre pr. kWh.

Fra 01.01.17 kan kommunen overta begge anleggene for kr. 2 og drifte disse videre i anleggenes levetid. 
Avtalen regulerer utkjøpspris dersom kommune ønsker å overta underveis i perioden. 

Kommunen har som foran anført i løpet av 2011 og 2012 anlagt ca. 450 m varmerør (anslått verdi 1,5 
mill. kr.) fra samfunnshuset til det nye helsehuset og lagt til rette for tilkopling av eksisterende bygg på 
denne strekningen. 

Oversikt over mulig behov fra offentlige og private interessenter.

Oversikten nedenfor viser de energimengder som ble lagt til grunn ved anbudskonkurransen i 2010:



Det ble lagt til grunn et mulig grunnlag på nærmere 3 mill. kwh.  Følgende aktuelle behov/endringer kan 
listes opp i tilegg:

- Flyktningeboliger har kommet i tillegg
- Behov på Inderøyheimen er noe mindre enn antatt
- Behov til private på Næssjordet er noe større enn antatt
- Kommunal utbygging av 16 leiligheter på Næssjordet i 2013-2014
- Mulighetsstudie for Inderøy oppvekst og kultursenter på Venna kan gi endringer i behov for 

fjernvarme
- Mulige nye behov i sentrumsområdet.

Totalt sett ser det ut til at behovet for fjernvarme vil øke noe framover i forhold til prognosene i 2010. 

I forhold til et volum på tre mill kwh så må presiseres at det ikke foreligger bindende avtaler med de 
private – p.t. kun forespørsler. 

Lokaliseringsalternativer

Rambøll AS utarbeidet høsten 2011 en foreløpig utredning om lokalisering av flisfyrt varmesentral. 
Alternative plasseringer A-G er vurdert i rapporten, se nedenfor.



Oversikten viser en tenkt trase for et varmedistribusjonett fra skoleområdet til Inderhøyheimen. Angitt  
i rødt er fullført og i sort tenkt trase ned til Inderøyheimen. 

Med piler er markert utredede alternative lokaliseringer. Rapporten fra Rambøll konkluderer med at 
alt. D – Solstadtomta - er det beste alternativet med alt. F – brannstasjonstomta – som det nest beste 
alternativet. Solstadtomta er også regulert til forbrenningsanlegg, mens for de andre må det foretas 
omregulering. 

Alt. A – tomt bak kulturhuset – er også et rimelig alternativ, men mindre gunstig plassert i forhold til 
naboer og skole. På Venna bør det gjennomføres geotekniske vurderinger i forbindelse med etablering 
av varmesentral(er). (i den grad tidligere utredninger ikke er tilstrekkelige)

Et område som ikke er vurdert er området mellom nytt rådhus og videregående. Teknisk sett vil det 
være mulig å lokalisere et anlegg der.

Avklaring av tomt for framtidig fjernvarmesentral(er) er en forutsetning for å utlyse en ny 
anbudskonkurranse.

Fjernvarmesentralene kan leveres som såkalt «plug and play» løsning og som lukkede systemer. Det kan 
påregnes et øvre behov for areal på ca. 260 kvm, med tillegg av nødvendig trafikkareal. ( i praksis et 
flisanlegg som er tradisjonelt noe mer plasskrevende enn et pelletsanlegg)



    

Vurdering

Generelt - plangrunnlag

1729 Inderøy kommune hadde følgende målsettinger i sin klima- og energiplan:

 20 % redusert energiforbruk i egne bygg

 Økt bruk av lokale fornybare energibærere

 EL skal ikke brukes til oppvarming når gode alternativ finnes

 Kommunen skal være ledende innen miljøriktig energibruk

1723 Mosvik hadde ikke vedtatt egen klima- og energiplan. Med utgangspunkt i gjeldende plan for
tidligere 1729 Inderøy er forutsetningen at det skal satses mer på fornybar energi – eventuelt ved også 
å øke bruken av lokale fornybare energibærere.

En satsning på biobrenselbasert oppvarming i Inderøy må nødvendigvis konsentreres til Straumen.

Valg av infrastruktur

Det er i prinsippet to «fysiske» løsninger som er aktuelle, jfr. også resultatet av den opprinnelige 
anbudsrunden i 2010:

1. En løsning med ett felles biobrenselanlegg for Venna og Straumen
2. En delt løsning – med forsyning fra to eller flere stasjoner.

1. Ett felles anlegg for Venna og Straumen 

Ett felles biobrenselanlegg kan tidligst stå ferdig 01.06.13 og forutsetter eventuelt:

 Kommunen kjøper ut to pelletsanlegg fra samme dato – kostnad ca. 2,0 mill. kr.

 Sammenkopling av varmerør mellom Straumen og Venna (600m – ca. 2,1 mill. kr.)

 Sentralt beliggende tomt helst midt i traseen (Solstadtomta)

 Ny anbudsrunde

Ved den avlyste anbudsrunden var prisen pr. kWh på ca 80 øre levert fra et flisanlegg (Norsk Bioenergi
AS) forutsatt ett anlegg og en energimengde på 2,5 GWh. 



2. Forsyning fra to biobrenselanlegg

Det er mulig å bygge videre på de rørledningene som allerede er lagt, men biobrenselkjelene vil måtte 
utskiftes til større kjeler dersom flere bygg skal påkoples. Fyrrom ved Inderøyheimen er for lite i dag og 
ved økt behov og en utskifting av biobrenselkjel, bør ny tomt vurderes. Den gamle brannstasjonstomta 
kan være aktuell til dette formålet. 

Fyrrommet ved samfunnshuset vil også stå i fare for å bli sanert som en følge av samlet løsning for 
skole- og kulturaktivitetene på området. Ny tomt bør derfor vurderes enten bak kulturhuset eller i 
tilknytning nye bygg i området.  

Ved den avlyste anbudsrunden var prisen for et nytt pelletsanlegg på Venna 95 øre pr. kWh ved 1,27 
GWh og et nytt pelletsanlegg på Straumen 75 øre pr. kWh ved 1,38 GWh.  

Det er kun en anbudsrunde som kan gi det eksakte økonomiske bilde som grunnlag for valg. Samtidig vil 
det faktum at vi p.t. har to løpende avtaler gi en ekstraordinær avskrivning ved etablering av et nytt 
anlegg. Om en beregner en utkjøpsverdi på 1,5 mill. kroner på ferdigstillingstidspunktet 01.06.2013 så 
representerer dette en «ekstra kostnad» tilsvarende ca 3 øre kwh på et volum på 3 mill. kwh.

Omfang av forsyning til private/nye kommunale bygg

Målsettingene i klima- og energiplan har ingen føringer i forhold til hvor aktive kommunen skal være i 
markedsføring av biobrensel som energikilde overfor private utbyggere. Rådmannen tolker dette slik at 
kommunen ikke skal bruke økonomiske midler for å legge til rette for levering til private, ei heller 
subsidiere fjernvarmeprisen. Ved energimengder opp til om lag 300.000 kWh, vil ofte varmepumper 
være den økonomisk mest gunstige løsning. Private utbyggere vil ofte velge denne løsningen og fortsatt 
oppfylle kravene i ny plan- og bygningsloven til alternativ oppvarming. 

I økonomiplanen er det forslått utbygging av kommunale boliger for funksjonshemmede på Næssjordet 
i 2013. Isolert sett vil sannsynligvis oppvarming med luft til vann varmepumpe være det økonomisk 
mest gunstige på kort sikt. 

Tilbud om fjernvarme til private utbyggere på Næssjordet og utbygging av kommunal boliger, utløser 
også behov for valg av framtidig løsning. 

Oppsummering og valg av infrastruktur

Forutsetningen for en akseptabel pris på levert fjernvarme, vil være omfang av grunnlagsinvesteringer 
som f.eks. ledninger, avstand til hovedrørnett samt mengde levert fjernvarme og maksimal utnyttelse 
av effekten av biobrenselkjelen. En betydelig tilleggsutfordring i denne saken er at kommunen er 
bundet av eksisterende avtaler ut 2016 og at kostnadene med utkjøp er betydelige. 

Dersom det velges en strategi om ikke å gi tilbud til private utbyggere eller til nye kommunale boliger 
på Næssjordet, kan kommunen fortsette med dagens avtaler og delte løsning fram til ut 2016. Når 
avtalene utløper kan kommunen velge å drive videre i egen regi eller innhente nytt tilbud på levering av 
fjernvarme enten fra ett anlegg eller fortsatt delt løsning.

Velges en strategi om å tilby så mange som mulig fjernvarme gjennom kommunale avtaler så raskt som 
mulig, bør valget om ett fellesanlegg eller fortsatt delt løsning gjøres nå. 

Det kan for så vidt tenkes en midlertid løsning hvor det kjøpes energi fra en mobil varmesentral for å 
dekke etterspørselen til et nybygg fram til permanent løsning i 2017. Dette er erfaringsmessig en 



kostbar løsning. Ett annet alternativ er å investere i en el-kjel som dekker behovet for vannbåren varme 
i det nye bygget – også dette er ekstrakostnader i forhold til å kjøpe fjernvarme direkte fra en 
varmesentral.  

Det er en utfordrende øvelse å spå om framtida både i forhold til fornybar energi og økonomisk 
lønnsomhet. Valget handler i stor grad om hvor proaktiv kommunen ønsker å være i forhold til 
fornybare energikilder. 

Egen regi eller kjøp.

Kommunene har ulik politikk på eierforholdet til fjernvarme. Enkelte kommuner velger å bygge og drive 
i egen regi, mens andre kjøper energi og tjenester knyttet til drift til en avtalt pris. 

Inderøy kommune har på de to pelletsanleggene kjøpt energi, men har selv daglig drift av anleggene. 
Kommunen har i 2011/12 lagt fjernvarmerør i egenregi og statusen er derfor en blanding av egenregi og 
kjøp.

Ved videre utbygging av fjernvarmenettet i området, kan kommunen velge å bygge ut rørnettet i 
egenregi og leie ut dette. Et annet alternativ kan være å «selge» eksisterende rørnett til leverandøren. 

Å bygge ut og drifte fjernvarmeanlegg i egen regi, medfører at kommunen må opparbeide og 
vedlikeholde en betydelig kompetanse på fagfeltet.  I en forholdsvis liten kommune med få anlegg kan 
dette være en utfordring. Det ligger også en risiko i forhold til å eie sentraler og rørnett ved større 
havari av anlegget. Her må kommunen etablere en beredskap i forhold å skaffe nødvendig faglig 
bistand og reservedeler. 

Rådmannen anbefaler at kommunen for framtiden i større grad rendyrker kjøp av både energi og 
tjenester knyttet til fjernvarmeanlegg. 

Lokaliseringsalternativene 

Forutsatt at bygningsmassen på fjernvarmesentralen tilpasses omgivelsen, anbefaler rådmannen under 
tvil at det regulerte området på Solstad-tomta (alt. D) benyttes til et eventuelt felles biobrenselanlegg. 
Derom delt løsning velges, anbefales at henholdsvis alt. F (brannstasjonstomta) og alt. A eller B 
(kulturhuset eller samfunnshuset) benyttes som lokaliseringspunkter for fjernvarmesentraler.

Etter rådmannens skjønn vil lokalisering til Nessberget være utelukket eller vanskelig på grunn av 
avstand til trase og komplisert trase. Sammenlignet med lokalisering til Solstadtomta vil en lokalisering 
til Nessberget representere en tilleggskostnad på ca 3 øre pr. kwh. (eller kr. 90.000) Lokalisering til 
idrettsbanen (eventuelt avhengig av privatgrunn) kan prisforskjellen utgjøre ca 2 øre pr. kwh.

Miljøvurderinger – risiko.

Rapporten fra Rambøll AS, kap. 2.1, angir regelverket i forhold til utslipp og lokal luftkvalitet.  Utslippet 
består av røykgass i hovedsak inneholdende CO2 og vanndamp. Spredning av utslippet avhenger av 
vindretninger, terrengutforming, høyde på pipe og avstand til luftinntak for skole/næringsbygg. I tillegg 
må regelverket i forhold til eventuelt støy og sikkerhetsavstander i forhold til gasstank overholdes. 
Disse faktorene er vurdert for de enkelte lokaliseringsalternativene og danner sammen med 
kostnadene grunnlaget for anbefaling av tomt. 

Det vises til at tilsvarende anlegg er lokalisert til skoleområder flere steder i landet; dvs. at miljørisikoen 
er ansett å være uvesentlig.



Flis eller pellets
Generelt vil flisanlegg være økonomisk gunstige ved levering av store mengder fjernvarme. Et flisanlegg 
vil være mere plasskrevende, spesielt ved lagertanker i dagen.  Pellets er tørket/behandlet flis og er 
mindre «miljøvennlig» i den forstand at det brukt energi til tørking i forkant. 

Det er relativt få aktører som gir pris, og for å få inn konkurranseelementet bør det etterspørres pris på 
levert fjernvarme og ikke utelukke løsninger.  

Gjennomføringsstrategi  
Det foregår allerede anleggsarbeider både på Næssjordet og Venna som berører framtidig 
fjernvarmetrase. Rådmannen har gitt beskjed om at det skal legges til rette for framtidig fjernvarme 
gjennom legging av varerør/trekkrør i forbindelse med de arbeidene som nå gjennomføres.

Kommunen er helt avhengig av å få til avtaler med private interessenter på et så tidlig tidspunkt som 
mulig, slik at fjernvarmen til private kan tas med i det totale dimensjoneringsgrunnlaget og utbygging av 
anleggene. Dette gjelder uansett om det blir ett felles anlegg eller forsyning fra to anlegg. 

Oppsummering

Rådmannen er i tvil om hvilken tilrådning som skal gis i denne saken.

Det foreligger  egentlig tre alternativer – og kanskje i flere varianter:

1. Gjennomføre en anskaffelse av et biobrenselsanlegg umiddelbart (innen medio 2013 for 
eventuelt å få med forretningsbygg på Nessjordet – under forutsetning av avtale)

2. Beslutte anskaffelse av et biobrenselsanlegg fra 2017 når nåværende kontrakter går ut.

3. Fase inn en delt løsning ut fra løpende behov.

Mest sannsynlig vil alternativ 1 komme ut med den høyeste langsiktige kwh pris, dog ikke 
vesensforskjellig fra alternativ 2 og 3. Den vil samtidig fremstå som mest rasjonell samlet sett og 
ivaretar målsettingene i klima og energiplanen best. 

Solstad tomta er en utfordring og burde vært gitt en alternativ anvendelse. Det er likevel sannsynlig at 
et felles biobrenselanlegg kan lokaliseres til Solstadtomta uten at annen bruk ekskluderes og på en 
måte som – ved kompenserende tiltak – kan gi et estetisk akseptabelt resultat.

En forutsetning for eventuelt å gå for alternativ 1 er at det snarest etableres hensiktsmessige avtaler 
med aktuelle private brukere.

Konklusjon

Saken legges foreløpig fram uten endelig innstilling. Denne kan eventuelt bli forelagt i møte.
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Kommunestyret 01.10.2012

Opprettelse av styre for forvaltning av arve- og gavemidler.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene. 

Styret sammensettes slik:

Enhetsleder bistand og omsorg, leder
Tjenesteleder for sykehjemmene
Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy

2. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr. 
testamenter eller lignende. 

3. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene –
forelegges Hovedutvalg folk til orientering.

Vedlegg
1 Referat fra møte i Arvekomiteen 08.06.2011
2 Testament 1
3 Testament 2
4 Styrets ansvarsoppgaver



Bakgrunn

Mosvik kommune fikk i 1981 og 1995 tildelt arv som skulle benyttes til ulike formål i Mosvik Alders- og 
sykehjem. Formannskapet i Mosvik fattet vedtak i møte den 7. mai 1992, om hvordan arvemidler skulle 
forvaltes og hvem som skulle ha fullmakt til å forvalte midlene, jfr sak 65/92. 

Det ble utarbeidet egne retningslinjer om hvordan midlene skulle forvaltes. Et eget utvalg bestående av 
to politikere, to fra administrasjonen og en pasient fra sykeheimen fikk mandat til å forvalte midlene. 
Møtefrekvens to ganger pr år.

Statuttene for testamentene er slik at det er kun den årlige renteavkastning som kan benyttes til ulike 
formål. Søknader på midler behandles i utvalget. Renteavkastning for 2011 er ca kr 100.000. Innskudd i 
bank er samlet ca kr 2.000.000

Det vises for øvrig til et utdrag av referat fra møte i arvekomiteen, avholdt 08.06.2011, hvor statuttene 
for Sundseth arven og Dahl arven, beskrives.

For 1729 Inderøy har det ikke vært tilsvarende ordning.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle se på 
Inderøy og Mosvik sine ulike utvalg og blant annet vurdere videreføring/organisering av ulike utvalg. 

Arbeidsgruppen sitt forslag til vedtak var at administrasjonen fikk i oppdrag å nedsette et styre med 
ansvar for forvaltning av arvemidler.

Kommunestyret 1756 vedtok den 16.11.2011 å utsette saken jfr. Sak 13/11. 

I de fleste tilfeller gir pårørende midler til bistand og omsorg i form av gaver. Forvaltningen av 
gavemidler administreres av leder ved det enkelte tjenestested i samarbeid med enhetsleder bistand og 
omsorg, og i enkelte tilfeller pårørendeforening. I hovedsak ligger det føringer fra pårørende om hva og 
hvor gavemidler skal benyttes til. Disse legges til grunn ved tildeling. Det er ikke ført eget regnskap for 
bruk av disse midlene.

Denne ordningen har vært tilnærmet lik i 1723 og 1729.

Pr 01.01.2012 var det ca kr 250.000 i gavemidler (1756 Inderøy). 

Vurdering

Ekstra midler gitt i form av arv og gaver er et gode for pasientene og må forvaltes på en særlig måte slik 
at den kommer pasientene til gode. Forvalting av gavemidler og arvemidler er to forhold som bør sees i 
en sammenheng. Det er viktig at det ikke legges opp for et unødig komplisert styringssystem og at 
disponeringen av midlene sees i sammenheng – innenfor rammen av det som er gitt av føringer eller 
statutter i forbindelse med gaver eller arv.

Forvalting av midler er i dag organisert ulikt, hvor ansvaret for forvalting av arvemidler er lagt til et 
utvalg, mens gavemidler forvaltes administrativt.



Felles styre for forvalting av gaver og arv kan være mer hensiktsmessig måte å forvalte midlene på. 

Styret kan behandle søknader og må ha ansvar for at tildeling skjer etter statuetter gitt i testament og 
gaver. 

Brukermedvirkning og brukerhensyn er viktig. Tidligere erfaringer har vist at den mest hensiktsmessige 
måten å ivareta dette på er at pårørendeforening ivaretar denne interessen – f.eks ved at leder for 
Pårørendeforeningen i 1756 Inderøy representerer pasienter fra hele kommunen og arbeider til det 
beste for sykehjemspasienter. 

Testament, gaver o.l hvor det er knyttet betingelser til, eks hva de skal benyttes til eller hvordan de skal 
benyttes, er båndlagte midler som kommunen disponerer i tråd med statuttene. Det ligger ikke noen 
føringer på hvordan kommunen skal organisere forvaltingen av midlene. Det er således ikke noe krav 
om at det skal være et styre eller et utvalg bestående av gitte representanter. Statuttene til 
testamentene beskriver ikke 
Det vises til et referat fra møte i arvekomiteen, avholdt 08.06.2011, hvor det er fattet vedtak om at 
«arvekomitéen skal bestå av representanter fra gamle Mosvik kommune». 

Hovedspørsmålet må være om midlene forvaltes til det beste for pasientene og etter statuttene. Da blir 
spørsmålet om hvilke personer som skal sitte i styre eller utvalg mindre toneangivende.

Konklusjon

For å få en effektiv organisering/forvalting av arvemidler kan det være hensiktsmessig at
representanter fra administrasjonen og pårørendeforeningen ivaretar forvaltningen. Hhv enhetsleder 
bistand og omsorg, leder for sykehjemmene og leder i pårørendeforeningen.

Beskrevne tildelingskriterier for bruk av midler følges og kan ikke endres uten politisk vedtak.
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Kommunestyret

Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om 

utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av 

Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre 

mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i 

prosjektorganisasjonens  styringsgruppe.

3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl mva. Inderøy kommune 

dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Lånopptak 1,2 mill. kroner

b. Mva-refusjon 0,3 mill. kroner

4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr. 

500.000,- inklusive mva.

5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: 

a. Arealbehovene fra mulighetstudien gjennomgåes med sikte på reduksjon inntil 10 %.

b. Det gjennomføres en tidlig avklaring av forutsetninger og muligheter for å innarbeide 

en storhall 2 i en løsning.



6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. 

Vedlegg
1 Utviklingsavtale Inderøy
2 Organisasjonsplan utbygging.

Ikke trykte vedlegg/henvisning:

Kommunestyrets sak nr. 38/12, møte 25.06.2012.
Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter m/vedlegg 1 og 2.

Bakgrunn

Vedtak i Inderøy kommunestyre 25.06.2012:
1. Rapporten «Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter» tas til orientering.

2. Det gjennomføres et felles forprosjekt der Inderøy kommune, Inderøy kulturhus og Nord-

Trøndelag fylkeskommune er deltakere. 

3. Forprosjektet skal utrede mulig framtidig utbygging etter alternativ 2 i rapporten, men inklusiv 

stor hallflate.

4. Forprosjektet utreder konsekvensene av å flytte Sakshaug skole til dagens 

ungdomsskolelokaler.

5. Prosjektrapport med anbefalinger leveres innen utgangen av 2012.

6. Før oppstart av forprosjektet skal avtalemessige forhold knyttet til en utbygging etter alternativ 

2, bl.a. eier- og leietakerforhold, være avklart.

7. Inderøy kommune ønsker at oppvekstprogrammets elementer trekkes inn i det videre arbeidet.

Vedtak i Fylkesrådet 26.06.2012:
1. Fylkesrådet er positiv til at vedtatt utbygging av Inderøy videregående skole samordnes med 

Inderøy kommunes utbyggingsplaner for grunnskole ok kulturhus, til et felles oppvekst- og 

kultursenter med fokus på sambruk.

Såfremt Inderøy kommune vedtar en felles utbygging, videreføres planleggingen inn i et 

forprosjekt som grunnlag for endelig utbygging. Innen oppstart av forprosjekt må avklaring om 

organisering av utbygging, samt fremtidig eier-, drifts- og leieforhold gjennomføres.

2. Fylkesrådet forutsetter at fylkeskommunens andel av prosjektet gjennomføres innenfor 

vedtatte investeringsrammer, men i en helhetlig samfunnsmessig sammenheng. Ved å 

gjennomføre en utbygging som medfører reduserte investeringskostnader på vei- og 

trafikksikkerhetstiltak i område, kan deler av planlagte samferdselsmidler bli å tilføre 

utbyggingsprosjektet for oppvekst- og kultursenter.

Det vises for øvrig til forrige saksutredning og mulighetsstudie for nærmere saksgrunnlag.



Nærmere om økonomien i prosjektet.

Som fremgår er det fra felles prosjektorganisasjon, og eiendomsleder, fremmet forslag om et noe 
utvidet forprosjekt og som i siste instans skal gi grunnlag for endelig valg av løsning og grunnlag for 
anskaffelse av totalentreprise. Selv om kommunen og fylkeskommunen står fritt med hensyn til videre 
veivalg ved avslutningen av forprosjektet, ligger det i sakens natur at et mer omfattende forprosjekt vil 
legge sterkere føringer enn et mindre.   Det er derfor naturlig og nødvendig og ytterligere tydeliggjøre 
forutsetninger og konsekvenser av den videre forprosjektering av alternativ 2.

Det er nødvendig å ta forbehold for enhver kalkyle i denne fase, men anslaget i mulighetsstudien 
innebærer et prisestimat i snitt kr. 30.000,- pr kvm.  Mulighetsstudien skisserer en totalramme for 
investeringen på 164,4 mill. kroner med et samlet arealbehov på 5454 kvm, eksklusive eventuelt ny 
storhall.

I tilegg vil vi måtte påregne 10 mill. kroner til tilpasninger/sanering/omgjøring av nåværende 
Ungdomsskole ved overflytting av Sakshaugskolen og 5 mill. kroner til sanering av dagens Samfunnshus. 

Dette gir et samlet investeringsestimat før eventuelle volumjusteringer på 180 mill. kroner, inklusive 
mva, for et totalprosjekt som gir en helhetlig løsning skole- og kulturbyggløsning. ( eks en ny storhall)   

I mulighetsstudien er beskrevet og sammenlignet to alternativer – utbygging i fellesskap contra 
utbygging i egen regi. Som fremgår fremstår en felles utbygging som vesentlig mer økonomisk enn 
separate utbygginger  - ettersom det er muligheter for å spare både på arealkostnader (investering og 
drift) og administrative kostnader. Denne kalkylen bygger f.eks på et anslag for sparte FDV-kostnader 
som bygger på enhetskostnader langt over det som faktisk ligger i kommunens regnskaper i dag. (som 
vi dog må erkjenne sannsynligvis bidrar til å øke etterslepene i vedlikeholdet !) 

En mer kortsiktig sammenligning – dvs. en sammenligning med dagens drift og økonomi – gir følgende 
hovedbilde av økonomien knyttet til dette mulige prosjektet:

Investeringene

Investeringsrammene er skissert brutt og netto og omfatter et tenkt totalprosjekt – med flytting av 
Sakshaug barneskole 10 mill, og riving av Samfunnshus 5 mill. (Venna-byggene «er sanert» i alternativ 2 
i mulighetsstudien) Varmesentral er ikke inkludert. I nettoanslagene er lagt inn en tentativ restverdi for 
Sakshaug skole og området på 7,5 mill. kroner) Det videre innkalkulert grove anslag for tippemidler.

Investeringene – grove anslag:
Inkl storhall

Brutto: 180 mill. 210 mill
Netto  eks mva/salg/tippemidler: 145 mill. 165 mill

Fordelingen av investeringskostnadene – og dermed netto kapitalkostnader/leiekostnader – er ikke 
endelig avklart. Dette vil spesielt være avhengig av 1) endelig fordeling av arealbehov, herunder andel 
fellesareal 2) endelig avtale om overføring av «sparte» investeringsmidler ved at kulvert i skoleområdet 
761 bortfaller.

Fylkeskommunen har så langt lagt inn i sine budsjetter 30 mill. kroner til videregående skole og 25 mill. 
kroner til veg Venna. (eks mva utgjør dette ca 46 mill. kroner) Kalkylene for ulike løsninger av 
vegutfordringen ved skolen varierer fra 25 mill. kroner til 70 mill. kroner som er tunnel/kulvertløsning.  
(En av forutsetningene for utbygging og renovering av Sakshaug barneskole i sin tid var at 
skoleområdene ble knyttet til hverandre ved hjelp av en tunnell/kulvertløsning.)



Ut fra de tallstørrelser som er benyttet i mulighetsstudien utgjør kommune og kulturhusrelatert 
virksomhet med andel sambruk 76 % av den samlede investering. Om en tentativt legger til grunn at 
kulturhusinvesteringene i bibliotek og gard/idrettshall «fordeles» med 50 % på hver av partene – ut fra 
forventet fordeling av bruk - gir dette en fordeling 67%/33%. 

I forslaget til avtale er lagt til grunn at kommunen tar 60 % av planleggingskostnadene – som da 
reflekterer at kommunens «prosjektandel» er større enn fylkeskommunens. Ettersom en avtale om 
overføring av penger fra fylkeskommunens vegbudsjett for å kompensere for bortfall av kulvert ved 
Sakshaug skole inngår i finansieringen, er den endelige effektive fordeling av finansiering og 
finansieringskostnader ikke avklart. Det må selvsagt være avklart i god tid før forprosjekter er avklart.

Bemerk at i en samlet kalkyle over endringer i leie/kapitalkostnader inngår for kommunens del også 
bortfall av kr. 450.000,- i leieinntekter fra Venna-byggene.

Om en helt foreløpig legger til grunn at nettoinvesteringen til belastning for kommunen kommer ut 
med 50 % av total investeringen – dvs. 72,5 mill. kroner – vil det gi økt leie/kapitalkostnader i 
størrelsesorden 5 mill. kroner. (50 års avskrivning/4% rente) Om en tar inn ny hall i kalkylen gir dette et 
anslag på 6 mill. kroner. Til sammenligning er det i gjeldende økonomiplan satt av netto 33 mill. kroner 
til Campus skole/kultur og Inderøy samfunnshus – i tilegg til 16 mill.  kroner i generell skoleombygging i 
perioden fram til 2021. Grovt sett kan en anta at vel halvparten av forventede kapitalkostnader er 
innarbeidet i gjeldende økonomiplan.

Rådmannen legger til grunn følgende hovedbilde av de økonomiske konsekvenser under den grove 
forutsetning at de effektive kapitalkostnader (merkostnader) fordeles med 50 % på hver av partene:

Inklusive storhall
Kapital/leiekostnader: 5,0 mill kroner 6,0 mill. kroner
Besparelser FDV: 0,7 mill. kroner
Besparelser adm/kostnader: 0,7 mill. kroner 0,7 mill. kroner

Netto omstillingsutfordring: 3,6 mill. kroner 5,3 mill. kroner

Økt omstilling – ref økonomiplan:* 1,5 mill. kroner 3,2 mill. kroner

Dette oppsettet kan leses slik:

En gjennomføring av prosjekt alternativ 2 vil innebære en endring i netto drifts og kapitalkostnader på 
3,6 mill. kroner i forhold til gjeldende budsjett. Om en velger å inkludere en ny storhall må påregnes en 
netto kostnadsøkning på 5,3 mill. kroner. 

Om en sammenligner med hva om allerede er innarbeidet i gjeldende økonomiplan blir 
«tilleggsutfordringer» hhv 1,5 mill. kroner og 3,2 mill. kroner.

Kommende revisjon av økonomiplanen vil tydeliggjøre hvilke prioriteriteringsutfordringer dette vil gi.

Vurdering

En eventuell tilslutning til denne sak og innstilling bringer Inderøy kommune et ytterligere steg 
nærmere en beslutning om en betydelig utbygging som innebærer 1) en vesentlig oppgradering av 
ungdomsskolen som uansett er nødvendig 2) en fysisk tilrettelegging for nærmere samhandling mellom 
ungdomsskole og videregående skole 3) flytting av Sakshaug barneskole til lokaler i nåværende 



ungdomsskole og som gir skolen en vesentlig rommessig kapasitetsutvidelse 4) nye arenaer for kulturell 
formidling 5) bedre lokaliteter for kulturskole og eventuelt bibliotek.

Innholdsmålsettingene er referert i mulighetsstudien og har mange perspektiver. Det vises til 
oppvekstprogrammets overordnede mål Gi barn og unge en oppvekst som motiverer til utdanning og 
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Rådmannen finner at motivasjonen og innholdsambisjonene er 
godt utredet og legger et godt grunnlag for videre planlegging.

Dimensjoneringen av prosjektet.

Som fremgår over representerer satsningen en betydelig utfordring og nok også en tilleggsutfordring 
for Inderøy kommune uansett hvilket utgangspunkt en tar. Rådmannen ser det som avgjørende 
nødvendig at prosjektet komprimeres så langt som mulig for å spare både areal og driftskostnader. 

I den forbindelse må rådmannen på ny uttrykke tvil om en storhall nr. 2 er økonomisk bærekraftig selv 
om det relativt sett er svært gunstig å lokalisere den i tilknytning til dagens kulturhus. 

Videre legger jeg til grunn en så raskt som mulig gjør en siste kritisk vurdering av arealbehov for de ulike 
funksjoner.  Økonomisk fartsblindet er generelt vanskelig å unngå. Vi må sikre at enhver ny 
kvadratmeter er utvilsomt begrunnet uansett funksjon.

Forslaget til avtale

I forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av 
Inderøy oppvekst- og kultursenter legges det til grunn at en ikke gjennomfører et ordinært forprosjekt, 
men at forprosjekt gjennomføres i form av en konkurransepreget dialog etter en forutgående 
prekvalifisering. Dette fører til at forprosjektperioden blir noe lengre enn antatt og at prosjektrapport 
ikke vil bli levert innen utgangen av 2012, jfr punkt 5 i kommunestyrevedtak av 25.06.2012, men tidligst 
mars 2013.

For øvrig mener rådmannen at forslag til avtale samsvarer godt med kommunestyrets vedtak og tilrår at 
avtalen godkjennes.  Rådmannen tolker avtalen slik at en konkurranse med samhandling mot aktuelle 
brukere, vil bety at sikrere grunnlag for å få gjennomført et felles oppvekst- og kultursenter, enn et 
«ordinært» forprosjekt.

For øvrig vises til vedlagte forslag til avtale.  

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak



AVTALE 
mellom 

INDERØY KOMMUNE 
og 

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter 

1. HENSIKT 

Inderøy Kommune (IK) og Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) har til hensikt å utvikle og 

bygge et felles oppvekst- og kultursenter på Venna-området i Inderøy i samsvar med 

Mulighetsstudie av 05.06.2012 og påfølgende vedtak i kommunestyre og Fylkesråd.  

 

Arealbehovene angitt i mulighetsstudien skal i en tidlig fase av den videre forprosjektering 

gjennomgås med sikte på besparelser.  

 

2. ENDELIG UTBYGGINGSVEDTAK 

Endelig vedtak om utbygging skal behandles av begge parter først etter at det er gjennomført 

en konkurranse med samhandling mot aktuelle brukere, og hvor det fremlegges et endelig 

prosjekt med kontraktsforslag til prosjektering og bygging.  

 

Konkurransefasen omfatter en utredning av flytting av Sakshaug skole og bygging av ei ny 

hallflate med opsjonspris på dette. En utbygging av dette vil være separate prosjekt som 

gjennomføres av Inderøy Kommune 

 

3. PROSJEKTGJENNOMFØRING 

Det etableres en felles prosjektorganisasjon basert på følgende prinsipper: 

 Det etableres en felles styringsgruppe på 4 representanter  fra partenes  ledende 

organer, hvorav 2 stk fra hhv kommune og fylkeskommune 

 Prosjektledelse av utbyggingen ivaretas av NTFK med en assisterende prosjektleder 

fra IK 

 En utbygging forutsettes gjennomført med en 2 delt kontrakt med en entreprenør, 

hvor denne fakturerer hver av partene basert på en forhånd definert eiermessig 

oppdeling av prosjektet  

 Det etableres en brukerorganisasjon med brukergrupper fra alle relevante 

virksomheter og brukermiljø 

 Med basis i prosjektets grunnide om samhandling om oppvekstvilkår på tvers av 

forvaltningsnivå, skal det etableres en spesiell ressurs i prosjektorganisasjonen for å 

bidra til en god samhandlingsprosess mellom de ulike brukergrupper. 

4. INTENSJON OM EIERSKAP 
Ved inngåelse av denne avtale har partene følgende intensjon om fremtidig eier- og 
leieforhold i et felles bygningskompleks: 

 Inderøy Kommune eier og bygger ut lokaler eksklusive for Inderøy Ungdomsskole 

 Inderøy Kommune eie r og bygger ut/bygger om Inderøy Kulturhus/Bibliotek 

 Inderøy Kommune eier og bygger ut tilbygg for fellesfunksjoner 



 Nord-Trøndelag Fylkeskommune eier og bygger ut lokaler for Inderøy videregående 

skole med evt sammenbygging mot Kulturhuset 

 Nord-Trøndelag Fylkeskommune inngår avtale om leie av arealer i Kulturhus og 

Fellesbygg 

 Partene skal definere gjensidige rettigheter for bruk av hverandres respektive eide 

bygg 

 Nord-Trøndelag sier opp eksisterende leieavtale vedr. Venna ved ferdigstillelse av ny 

bygningsmasse 

 

Før endelig vedtak om utbygging må alle leie- og eierforhold i et felles bygningskompleks 

være avklart.  

5. SAMFUNNSMESSIG HELHET 
NTFK vil legge til grunn en samfunnsmessig helhetsvurdering ved investeringer i Venna-

området.  

I den grad utbyggingsforslaget vedr. Inderøy oppvekst- og kultursenter innebærer at 

investeringsmidler til veiombygging og trafikksikkerhetstiltak i området blir redusert, skal 

NTFK bidra med tilsvarende midler til bygningsmessige investeringer. 

Det er enighet om at en avklaring av – og eventuelt også avtale om - prinsippene for 
finansiering  og fordeling av kapital-, leie og driftskostnader  skal foreligge i god tid før 
konkret utbyggingsforslag foreligger etter planen den 01.05.2013. 
 

6. FREMDRIFT 
Partene er enig om at det skal fremlegges et konkret utbyggingsforslag til behandling hos 

begge parter innen 01.05.2013. 

Forutsatt at vedtak med finansiering foreligger, planlegges byggestart høsten 2013 med 

ferdigstillelse årsskiftet 2014/15 

7. KOSTNADSFORDELING  

Videre utviklingskostnader for prosjektet inkl. kostnader til gjennomført Mulighetsstudie er 

stipulert gjennomført innenfor en  ramme på 2,5 mill inkl. mva. Partene er enig om at dette 

fordeles som følger: 

 Inderøy Kommunes andel er 60 % 

 NTFKs andel er 40 % 

Partene dekker hver sine egne kostnader til brukergrupper, styringsgruppe slik at dette ikke 

belastes ikke bygge- og utviklingsprosjektet .  

NTFK s kostander til prosjektledelse belastes utviklingsprosjektet med kr 100 000. 

Inderøy/Steinkjer 01.10.2012 

 

………………………………………………………………. ………………………………………………………….. 
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Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder

Rådmannens forslag til vedtak

Administrasjonsutvalget vedtar «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og 
reglementet iverksettes fra 1.10.2012. 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: 

Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og reglementet 
iverksettes fra 1.10.2012. 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:
Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og reglementet 
iverksettes fra 1.10.2012. 

Vedlegg
1 Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder - forslag datert 12.07.2012



2 Rutiner for oppmerksomhet, velferd og heder - høringsutkast datert 21.05.12

Bakgrunn

Oppmerksomhet fra arbeidsgiver ved fratreden, tjenestetid og gravferd inngår som et deldokument/
reglement i vår arbeidsgiverpolitikk. Tidligere Mosvik og Inderøy kommune har ikke hatt like rutiner på 
dette området. 

Det er utarbeidet et forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» som har vært på høring 
hos arbeidstakerorganisasjonene.  Høringsdokumentet er i hovedtrekk bygd på reglement i 1729 Inderøy 
kommune og er utarbeidet i prosjektgruppe P11 (kommunesammenslåing).

Rådmannen fremmer nå et forslag til reglement som legges fram til behandling i arbeidsmiljøutvalget og 
administrasjonsutvalget. 

Vurdering

Det vises i sin helhet til vedlagt forslag datert 12. juli som er noe justert i forhold til høringsnotatet.

Reglementet er satt opp i 6 hovedpunkter og regulerer følgende punkter. 

1. Tiltredelse

Nyansatte i faste stillinger ønskes velkommen med en blomsterhilsen.

2. Fratreden

Her er det foreslått oppmerksomhet at alle ansatte gis en oppmerksomhet ved fratreden. Vi har satt et
skille ved 10 års ansettelse eller mer i forhold til verdi på gaven. 

3. 25 års tjenestetid

Her foreslår en at det gis en gave som utdeles ved kommunens samling av alle ansatte i desember. 

4. KS hedersbevis

En ordning som Kommunesektorens organisasjon har utviklet og som kan tildeles folkevalgte og tilsatte 
kommuner. To ordninger: En basert på funksjonstid/tjenestetid, og en som har med utført fortjenstfull 
samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. 

5. Gravferd
Oppmerksomhet i forbindelse med begravelse for arbeidstaker som var i arbeid i kommunen da 
vedkommende døde.

6. Åremålsdager

Det foreslås ikke å ha en ordning hvor arbeidsgiver gir oppmerksomhet når den ansatte fyller eks. 50 
år/60 år. 

Organisasjonene som har gitt tilbakemelding på vårt opprinnelige utkast datert 21.05.2012 har i 
hovedtrekk sluttet seg til forslag til rutiner. Fagforbundet Inderøy har sluttet seg til høringsnotatet, Norsk 
psykologforening – Inderøy har ingen merknader. De ønsker at det skal gis oppmerksomhet til 
medarbeidere som er sykmeldt over en viss tid. Rådmannen vil ta med seg det innspill i forhold til rutiner 
for oppfølging av sykmeldte. Delta – Inderøy: De har gitt stikkord knyttet til at det kan stå 
«blomsterhilsen» uten at pris er angitt, samt innspill på rekkefølgen på de ulike punktene. 



Endringer på bakgrunn av høring: Rådmannen har på bakgrunn av høringsrunder foretatt en endring i 
rekkefølgen på de ulike punktene i reglementet. Innholdsmessig er det ikke gjort store endringer, men vi 
har valgt å ta ut kroneverdi på «blomsterhilsen». Dette ut fra at pris her kan variere litt ut tidspunkt på 
året. 

Konklusjon

Rådmannen forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» legges fram til 
sluttbehandling. 
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Generelt

Rutinene gjelder for alle faste ansatte i Inderøy kommune og regulerer omfanget av 

oppmerksomhet fra arbeidsgiver ved tiltredelse, avslutning av et arbeidsforhold, 25 års

tjenestetid, dødsfall, KS hedersbevis til folkevalgte og ansatte.

1. Tiltredelse

Ved tiltredelse i fast stilling, eller prosjektstillinger av minst ett års varighet, ønskes nye 

medarbeidere velkommen med en blomsterhilsen.

2. Fratreden

2.1 Alle kommunalt ansatte i Inderøy kommune gis en oppmerksomhet ved fratreden, 

enten ved oppnådd pensjonsalder eller om de slutter av andre årsaker. Fratreden 

markeres ved en enkel tilstelning på arbeidsplassen der den ansatte har hatt sitt 

hovedvirke.

2.2 Faste ansatte med 10 års ansettelse eller mer, gis en blomsterhilsen, en glassvase 

med kommunevåpen og en personlig gave til en verdi av inntil kr 1.000,-.

2.3 Ansatte som har hatt et kortere ansettelsesforhold enn 10 år, gis en blomsterhilsen 

og en glassvase med kommunevåpen.

2.4 Det tas ikke hensyn til den ansattes stillingsstørrelse ved fratreden. Lovfestet 

permisjon i inntil 2 år medregnes i den ansattes tjenestetid.

2.5 Den enkelte enhet administrerer ordningen og dekker kostnadene. Nærmeste 

overordnet foretar overrekkelse.

3. 25 års tjenestetid

3.1 Etter 25 års tjenestetid i Inderøy kommune, gis en personlig preget gave fra lokalt 

galleri, kunstforretning, gullsmed eller lignende til en verdi av inntil kr 3.000,-.

3.2 Bestilling og innkjøp av gave koordineres mellom den ansattes enhet og rådmann v/ 

personal- og organisasjonsrådgiver. Kostnaden til gave dekkes av enheten den 

ansatte tilhører.
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4. Kommunenes Sentralforbunds hedersbevis til folkevalgte og ansatte.

4.1 I de tilfeller hvor det er aktuelt å søke om Kommunenes Sentralforbunds 

hedersmerke eller medalje, må nærmeste overordnet melde dette til rådmannen v/ 

personal- og organisasjonsrådgiver.

4.2 Rådmannen v/organisasjons- og personalrådgiver utformer søknad om hedersmerke 

og medalje.

4.3 Det delegeres til rådmannen å søke om hedersmerke.

4.4 Formannskapet behandler søknader om tildeling av medalje.

4.5 Kostnader i forbindelse med tildeling av hedersmerke og medalje dekkes av den 

enkelte enhet.

4.6 Se vedlegg for vedtekter for Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje.

5. Gravferd

5.1 Ved begravelse for arbeidstaker som var i arbeid i kommunen da vedkommende 

døde, gis oppmerksomhet i form av deltagelse i begravelsen av nærmeste 

overordnet, samt en blomsterhilsen fra Inderøy kommune.

5.2 I de tilfeller de pårørende ikke ønsker blomster, vurderer nærmeste leder hvorvidt 

det skal gis penger til gavefond etter de pårørendes ønsker.

5.3 Kostnader knyttet til kommunens oppmerksomhet dekkes av den enkelte enhet.

5.4 Inderøy kommune gir ingen formell oppmerksomhet i forbindelse med begravelse for 

tidligere ansatte.

6. Åremålsdager

6.1 Det gis ingen oppmerksomhet fra kommunen på åremålsdager.
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Generelt

Rutinene gjelder for alle faste ansatte i Inderøy kommune og regulerer omfanget av 

oppmerksomhet fra arbeidsgiver ved avslutning av et arbeidsforhold, dødsfall og 25 års

tjenestetid, samt søknader om Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje.

1. Fratreden

1.1 Alle kommunalt ansatte i Inderøy kommune gis en oppmerksomhet ved fratreden, 

enten ved oppnådd pensjonsalder eller om de slutter av andre årsaker. Fratreden 

markeres ved en enkel tilstelning på arbeidsplassen der den ansatte har hatt sitt 

hovedvirke.

1.2 Faste ansatte med 10 års ansettelse eller mer gis en personlig gave til en verdi av kr 

1.000,-.

1.3 Ansatte som har hatt et kortere ansettelsesforhold enn 10 år, gis en blomsterhilsen 

og en glassvase med kommunevåpen til en total verdi av kr 500,-.

1.4 Det tas ikke hensyn til den ansattes stillingsstørrelse ved fratreden. Lovfestet 

permisjon i inntil 2 år medregnes i den ansattes tjenestetid.

1.5 Den enkelte enhet administrerer ordningen og dekker kostnadene. Nærmeste 

overordnet foretar overrekkelse.

1.6 I de tilfeller der det er enhetsleder som fratrer sin stilling, vil rådmannen, eller den 

rådmannen bemyndiger, foreta gaveoverrekkelsen.

2. Gravferd

2.1 Ved begravelse for arbeidstaker som var i arbeid i kommunen da vedkommende 

døde, gis oppmerksomhet i form av deltagelse i begravelsen av nærmeste 

overordnet, samt en blomsterhilsen verdi kr 500,- fra Inderøy kommune.

2.2 I de tilfeller de pårørende ikke ønsker blomster, vurderer nærmeste leder hvorvidt 

det skal gis penger til gavefond etter de pårørendes ønsker.

2.3 Kostnader knyttet til kommunens oppmerksomhet dekkes av den enkelte enhet.

2.4 Inderøy kommune gir ikke noen oppmerksomhet i forbindelse med begravelse for 

tidligere ansatte.
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3. 25 års tjenestetid

3.1 25 års tjenestetid markeres av ordfører og rådmann ved kommunens julebord, 

eventuelt tilsvarende. 

3.2 Etter 25 års tjenestetid i Inderøy kommune, gis en personlig preget gave fra lokalt 

galleri, kunstforretning, gullsmed eller lignende til en verdi av kr 2000,-.

3.3 Bestilling og innkjøp av gave koordineres mellom den ansattes enhet og rådmann v/ 

personal- og organisasjonsrådgiver. Kostnaden til gave dekkes av enheten den 

ansatte tilhører.

4. Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje

4.1 I de tilfeller hvor det er aktuelt å søke om Kommunenes Sentralforbunds 

hedersmerke eller medalje, må nærmeste overordnet melde dette til rådmannen v/ 

personal- og organisasjonsrådgiver.

4.2 Rådmannen v/organisasjons- og personalrådgiver utformer søknad om hedersmerke 

og medalje.

4.3 Det delegeres til rådmannen å søke om hedersmerke.

4.4 Formannskapet behandler søknader om tildeling av medalje.

4.5 Kostnader i forbindelse med tildeling av hedersmerke og medalje dekkes av den 

enkelte enhet. Avgift for medalje og merke, som begge er utført i sølv og emalje er 

pr. 1. juni 2009 henholdsvis kr 2160,- for medalje og kr 720,- for hedersmerket. Prisen 

er uten mva. Forsendelsen skjer rekommandert og porto kommer i tillegg. Personer 

som har fått tildelt medalje har rett til å kjøpe merket.

4.6 Se vedlegg for vedtekter for Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje.

5. Åremålsdager

5.1 Det gis ingen oppmerksomhet fra kommunen på åremålsdager.
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