
 
 

  

 

 

Notat 
 

Til: Formannskapet 
 

Fra: Rådmannen 
 

 

Sak nr: Dato: 

2012/666-29 05.10.2012 

 

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel, temamøte - formannskapet onsdag 

den 24. oktober 2012. 

 

Vedlagt ligger et oppdatert utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2012- 2025 for Inderøy 

kommune for videre drøfting. 

 

 

Samfunnsdelen er det overordna styringsdokumentet for kommunen som skal ligge i bunn for 

saksbehandling og politiske vedtak i årene fremover. I tillegg skal det legges føringer for den 

daglige forvaltningen og driften av kommunen.  

 

Rådmannen vil presisere nødvendigheten av at det brukes «politisk» tid på samfunnsdelen og at 

det ikke er kritisk nødvendig å forsere høringsutsendelsen, jfr. også drøftingene i siste 

formannskap. 

 

Når det gjelder samfunnsdelen sin plassering i det kommunale plansystemet, er dette nedfelt i 

plan og bygningslovens kapittel 11. Inderøy kommune har allerede vedtatt planstrategi for 

kommunen der kommunens status og utfordringer for kommunestyreperioden er presentert. I 

tillegg er det vedtatt prioritering av planer som skal utarbeides i perioden. 

 

Siden dette er første kommunestyreperiode etter kommunesammenslåingen, må de fleste planene 

lages på nytt med felles visjoner og mål for videre planarbeid.  

 

I planutkastet er så langt  lagt opp til bruk av visjonen eller slagordet « best i lag» som var 

Mosvik sin gamle visjon. Dette er en naturlig visjon eller slagord på to kommuner som slår seg i 

lag og skal en bygge opp en felles kommune. Vi ønsker å være best – og vi mener vi gjør det 

mest effektivt i lag. Samtidig er dette en enkel visjon  å forholde seg til for hele organisasjonen – 

vi skal bli de beste på kommunale tjenester gjennom god samhandling og teamarbeid. I et 

regionalt perspektiv signaliserer visjonen eller slagordet samarbeid.  
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Det kan finnes andre og mer – bokstavelig talt – spenstige alternativer. Det kunne f.eks være 

verdt å vurdere  å  benytte visjonen som er lagt i kulturplanen - med utgangspunkt i stavhopperen 

til Nils Aas - slagordet « jordnært og himmelhøyt» og gjøre den overordnet gjeldende. Også dette 

har preg av en blanding av slagord og visjon  - og/eller kjennetegn ved Inderøy kommune som 

sted og samfunn.   

 

Det får være opp til politisk nivå og ta drøftingene videre. På generelt grunnlag er rådmannen er 

tilhenger av nøkternhet i både visjons-, kjennetegns-, og metodikktenkning. Best – i lag er ikke 

bare et et åpenbart valg i sammenheng med kommunesammenslåingen – men et enkelt budskap 

som det går an å forholde seg til for alle ! 

 

Samfunnsdelen skal være et kortfattet og lesbart dokument med hovedmål og delmål/strategier 

for de viktigste innsatsområdene i årene fremover.  

 

Med bakgrunn i Intensjonsavtalen ved kommunesammenslåingen, samfunnsprosjektet Inderøy 

2020 og vedtatt planstrategi, er det i samfunnsdelen lagt føringer for de viktigste 

innsatsområdene som befolkning og levekår, verdiskaping og næringsliv, kultur og nærmiljø, 

klima, langsiktig arealplanlegging og samfunnsberedskap. I tillegg er de viktigste kommunale 

tjenestene som helse og omsorg, oppvekst og tekniske tjenester med og det er gjort rede for 

personalpolitikk og økonomiske utsikter for kommunen som organisasjon.  

 

I dette dokumentet er det først og fremst de politiske målene for arbeidet i kommunen vår. Når 

det gjelder selve handlingsdelen med tiltak og økonomiske ressurser, vil dette bli lagt til 

temaplaner for de enkelte innsatsområdene. Noen av temaplanen trenger en større politisk 

prosess og vil bli behandlet som en kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Den siste og 

mange ganger avgjørende delen av handlingsdelen er den årlige budsjett og økonomiplanen som 

skal rulleres årlig og synliggjøre de politiske mål og tiltak som er utført gjennom vedtatte planer.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 

 

 

 


