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Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Kommunestyret

Delegeringsreglement for Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

Vedlegg

1 Inderøy kommunes hovedreglement delegering

2 Oversikt over aktuelle lover fordelt på kommunestyret, formannskap og 

hovedutvalg

Bakgrunn

Delegasjonsreglement gjelder omfanget av delegering av kompetanse til å ta beslutninger i saker som 
kommunestyret kan delegere – enten til formannskap, hovedutvalg eller rådmann.

Fellesnemnda for kommunesammenslåing utsatte, etter prosjektleders tilrådning, behandling av 
delegasjonsreglement. 

Saken ble videre lagt fram til politisk behandling 25/6-2012 (sak 35/12), men ble der utsatt for 
presisering av hoveddokument og detaljering.



Fram til nå er spørsmål knyttet til delegering behandlet etter Inderøy kommunes (1729) reglement jf. 
vedtak i kommunestyret PS 27/11

Det er nå utarbeidet et nytt overordnet delegasjonsreglement som har tre fulgt tre hovedføringer:

1 Det skal være kortfattet, enkelt, oppdatert og hensiktsmessig
2 Det følger en linje om maksdelegering der det er mulig
3 Det utbygges en teknisk funksjon som gir fullstendig detaljering og beskrivelse av 

forvaltning av alle lover og særlover, både mellom politikk og rådmann, og rådmannens 
interndelegering. 

Rådmannen legger fram forslag delegasjonsreglement med tilhørende ansvarsfordeling, spesifisert 
etter lov.

For å bedre presisjonsnivået legges det til et eget punkt i hovedreglementet som beskriver det politiske 
ansvaret i forhold til hovedfunksjonsområder i KOSTRA. 

For ekstern og intern oversikt ønsker rådmannen videre å ta i bruk en funksjon knyttet til 
Kommuneforlagets web-modul kalt «delegeringsreglement».

Dette er en digital plattform som gir fullstendig tilgang og oversikt på hvem som ivaretar forvaltningen 
av de forskjellige lover og forskrifter. Denne oversikten beskriver i detalj ansvarsområdet til 
kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, AMU og rådmannen mv.  I tillegg beskrives den 
interne delegeringen i administrasjonen.

Vurdering

Det vedlagte forslag til delegering beskriver hovedrammene for delegering fra kommunestyre til 
formannskap, hovedutvalg og rådmann.

Vedlegget kalt «oversikt over aktuelle lover» anskueliggjør omfanget av de lovmessige krav en 
kommune skal følge opp.

Lovene har i seg forbud mot delegering, delegering av avgjørelse, delegering av pliktbestemmelse og 
delegering av rettighetsbestemmelse. Lovene som er opplistet under kommunestyret, har i de fleste 
tilfeller enkeltparagrafer som ikke kan delegeres. Lovene er derfor fordelt også på de andre politiske 
utvalgene.

Det er naturlig at delegeringsreglementet i hovedsak regulerer avgjørelsesmyndighet, og at lover med 
kun plikt- og rettighetsbestemmelser i sin helhet blir delegert rådmannen. 

Dette innebærer at lovbestemmelser som konkret beskriver ansvar for ivaretagelse av beskrevne 
oppgaver/ ansvar gjøres til gjenstand for regulering i delegeringsreglementet, mens bestemmelser som 
angår konkrete rettigheter og plikter i alminnelighet ivaretas av rådmannen.

Fellesnemnda vedtok i sak 43/11 reglementer for formannskap og hovedutvalg med følgende fordeling 
av hovedansvar:

Formannskapet:
- økonomi      
- planlegging, herunder kommuneplan                   
- miljøvern



- personal- og organisasjonsutvikling
- sivilt beredskap
- næringsutvikling
- kultur

Hovedutvalg Natur:
- byggesaksbehandling
- reguleringsplaner og oppmåling
- vann, avløp, renovasjon
- samferdsel og trafikksikkerhet
- bygnings- og eiendomsforvaltning, inkl, offentlige friområder
- forurensning
- natur og miljøforvaltning, inkl. viltforvaltning.
- brann- og brannvern

Hovedutvalg Folk:
- folkehelse
- helse- og omsorgstjenestene, herunder barnevernet og sosialtjenesten.
- oppvekst herunder skole, barnehage og kulturskole
- barnehager
Rådmannen ser at avgrensningen av ansvar mellom politiske utvalg på noen punkter kan være noe 
uklar. Eksempelvis har formannskapet ansvar for miljøvern, mens hovedutvalg Natur både har ansvar 
for forurensning og miljøforvaltning.  Rådmannen vil foreslå at formannskapet tar avgjørelser i 
miljøvernsaker hvor det er uenighet mellom sektorinteresser, mens hovedutvalg Natur har hovedansvar 
for de øvrige saker innenfor forurensning og miljøvern. 

Spesielt er dette tilfellet innenfor fagområdet jord- og skogbruk som f.eks industrikonsesjonsloven 
(erverv av vannfall), jordlova, jordskifteloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven. Disse er 
foreslått lagt til formannskapet i henhold til gjeldende reglement. 

For å bedre presisjonsnivået beskrives det politiske ansvaret i forhold til hovedfunksjonsområder i 
KOSTRA.  Dette er et eget punkt i hovedreglementet.

Konklusjon

Se innstilling



Inderøy kommune

Hovedreglement delegering.

1. Hjemmel	og	omfang.

Delegeringsreglementet beskriver delegering av kommunestyrets myndighet til underliggende 
politiske organer og rådmannen i henhold til kommunelov og særlov, jfr. kommunelovens § 8.3 og §
10.2 og § 23.4.

Delegeringsreglementet må sees i sammenheng med reglementer for hovedutvalg, formannskap og 
andre politiske organer, herunder klageutvalget, og som regulerer ansvarsområdene til de respektive 
politiske organer.

Det vises også til økonomireglementet, finansreglementet og innkjøpsreglementet som supplerer og 
detaljerer hovedreglement delegering på de aktuelle områdene.

2. Formål

Kommunens myndighet er i utgangspunktet tillagt kommunestyret. 

Formålet med å delegere myndighet er å legge til rette for et velfungerende og effektivt 
beslutningssystem som ivaretar følgende sentrale hensyn:

- Rettssikkerheten 
- Politisk styring
- Tjenestekvalitet og brukerfokus
- Arbeidsmiljø

3. Generelle forutsetninger for delegering.

Følgende generelle krav gjelder for all utøvelse av delegert og eventuell videredelegert 
myndighet:

3.1 All delegert myndighet utøves i henhold til lov og forskrift, og rammer og retningslinjer 
gitt av overordnet organ. 

3.2 Delegert myndighet kan ikke brukes slik at vedtaket får konsekvenser av betydning 
utover organets eget arbeids- og ansvarsområde. I et slikt tilfelle skal organet ta saken 
opp med delegerende myndighet.

3.3 Den som har fått delegert myndighet kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse 
når spesielle forhold tilsier det og skal konsultere overordnet organ dersom det er tvil 
om rekkevidden av delegasjonen.



3.4 Delegerende myndighet kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et utvalg eller av 
rådmannen. Delegerende myndighet kan videre bestemme at iverksetting av vedtaket 
skal utsettes inntil endelig vedtak er fattet. Det vises dog til forvaltningslovens 
bestemmelser om betingelser for omgjøring av vedtak.

3.5 Delegert myndighet etter dette reglementet omfatter også myndighet som underinstans 
etter forvaltningslovens § 33.

3.6 Vedtak skal dokumenteres og journalføres etter nærmere retningslinjer og etter 
nærmere regler meldes til nærmeste overordnede administrative organ. Det skal føres 
en systematisk oversikt over vedtak etter delegasjon.

3.7 Kommunestyret har det endelige ansvar for kommunens forvaltning og kan forlange 
enhver sak lagt frem for orientering eller avgjørelse, jfr. kommuneloven § 76.

4. Folkevalgte	organer

1.1 Delegering	til	formannskapet

1.1.1 Delegering etter Kommunelovens  § 8

Det vises til eget reglement som regulerer formannskapets ansvarsområde. 

I medhold av kommunelovens § 8, 3.ledd delegerer kommunestyret til formannskapet 
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker innenfor formannskapets ansvarsområde 
unntatt den myndighet som etter lov ikke kan delegeres, og unntatt den myndighet som 
kommunestyret har lagt  til annet politisk organ eller til rådmannen. 

Formannskapet avgjør saker som krever samordnet behandling for flere sektorer, og som 
det ikke er naturlig - eller ved lov, forskrift eller reglement - tilligger kommunestyret og 
beslutte. 

1.1.2 Delegering etter kommunelovens § 13 (Hastevedtak)

I medhold av kommunelovens § 13 delegeres formannskapet myndighet til å fatte vedtak i 

saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak fattes så raskt 

at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne 

paragrafen forelegges vedkommende organ i neste møte.

Formannskapet avgir innstilling til kommunestyret i saker innenfor sitt ansvarsområde.

Formannskapet kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde.



1.1.3 Delegering etter særlov

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov innenfor sitt ansvarsområde 

unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres eller hvor myndigheten er delegert til 

annet politisk organ eller rådmannen.

Formannskapet kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 

ansvarsområde.

1.2 Delegering	til	Hovedutvalg	Natur

1.2.1 Delegering etter kommunelovens § 10 

Det vises til eget reglement som regulerer Hovedutvalg Naturs ansvarsområde.

I medhold av kommunelovens § 10, delegerer kommunestyret til hovedutvalget Natur myndighet til 

å treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt ansvarsområde, som det etter samme lov er adgang til å 

delegere til fast utvalg, og som kommunestyret ikke har vedtatt lagt til annet organ eller rådmannen. 

Hovedutvalg natur kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde.

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret i saker innenfor sitt ansvarsområde.

1.2.2 Delegering etter særlover

Hovedutvalg natur delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov innenfor sitt ansvarsområde 

unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres eller hvor myndigheten er delegert til 

annet politisk organ eller rådmannen.

Hovedutvalg natur kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 

ansvarsområde.

1.3	Delegering	til	Hovedutvalg	Folk

1.3.1 Delegering etter kommunelovens § 10 



Det vises til eget reglement som regulerer ansvarsområdet til Hovedutvalg Folk.

I medhold av lov kommunelovens § 10 delegerer kommunestyret til Hovedutvalget Folk myndighet til 

å treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt ansvarsområde, som det etter samme lov er adgang til å 

delegere til fast utvalg, og som kommunestyret ikke har vedtatt lagt til annet politisk organ eller 

rådmannen.

Hovedutvalg folk kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområder.

1.3.2 Delegering etter særlover

Hovedutvalg Folk delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov innenfor sitt ansvarsområde 

unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres eller hvor myndigheten er delegert til 

annet politisk organ eller rådmannen.

Hovedutvalg folk kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde.

1.4 Klageutvalget.	Klagebehandling.

Formannskapet er klageutvalg og dermed klageinstans for enkeltvedtak hvor det ikke er lovbestemt 
at klagen skal behandles av instans utenfor kommunen.

Klage på administrative enkeltvedtak går normalt direkte til klageutvalg eller lovbestemt klageinstans 
uten politisk behandling. I saker av prinsipiell betydning går klagen til ansvarlig politisk utvalg før 
klagen oversendes klageinstans.

For enkeltvedtak fattet av formannskapet er kommunestyret klageinstans. 

Klage på politiske og administrative enkeltvedtak i henhold til delegasjon, behandles i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser og oversendes klageinstansen for avgjørelse så raskt som mulig.

Klageutvalget avgjør klagesaker som de blir overlatt til endelig avgjørelse i henhold til kap. 0.2. ??
Klageutvalget er sakkyndig klagenemnd i henhold til eiendomsskatteloven. 

1.5 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalgets ansvarsområde reguleres av kommunelovens § 25 og hovedavtalen. 



Administrasjonsutvalget avgir uttalelse i saker som gjelder som gjelder forholdet mellom kommunen 
som arbeidsgiver og de ansatte.

1.6	Skatteutvalget

Med hjemmel i enhver tid gjeldende forskrifter om lemping av skatter og avgifter med renter og 
omkostninger av billighetsgrunner, delegeres formannskapets myndighet til skatteutvalget så langt 
loven tillater.

Skatteutvalget delegeres myndighet til å ta endelig stilling til saker om nedsettelse eller ettergivelse 
av ilignet skatt med inntil det beløp som skattebetalingslovens § 42 enhver tid hjemler adgang til.  

1.7	Ordfører

Ordfører gis i krisesituasjoner fullmakt til å utøve den kommunale myndighet som situasjonen krever.

I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) til :

Varaordfører
Rådmannen
Stedfortredende rådmann. 

Ordfører har - hvis annet ikke er bestemt - fullmakt til å avgjøre kommunens representasjon i 
generalforsamlinger og i selskaper hvor kommunen er medeier.

Ordfører beslutter søknad om høyere utmerkelser.

1.8	Valgstyret

Formannskapet delegeres fullmakt til å oppnevne valgstyret.

Valgstyret oppnevner stemmestyrene ved Stortings-, Sametings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. 

Valgstyret er samevalgstyre. 

1.9	Utvalg	for	lokale	stadnavn.

Utvalg for lokale stadnavn delegeres kommunestyrets myndighet etter angjeldende lov.



5.	Delegering	til	rådmannen.

2.1.	Delegering	etter	kommunelovens	§	23	nr.	4.

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i kurante saker som ikke er av prinsipiell

betydning – så langt loven tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe annet. 

Ved tvil om saken er kurant og uten prinsipiell betydning skal rådmannen fremme saken til 

behandling og beslutning for det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndighet.

Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte de administrative strukturene i 

kommuneorganisasjonen og beslutter eventuell videredelegering av rådmannens delegerte 

myndighet.

2.2 Delegering etter særlover

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i kurante saker som ikke er av prinsippiell 

betydning – så langt loven tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe annet.

Ved tvil om saken er kurant og uten prinsipiell betydning skal rådmannen forelegge saken til 

behandling og beslutning for det poliske organ som er tillagt avgjørelsesmyndighet.

2.3 Videredelegering

Rådmannen kan videre-delegere sin myndighet til enhetsleder eller tjenesteledere så langt 

kommunestyret ikke har bestemt noe annet og loven tillater det.

2.3 Delegeringsbestemmelser for øvrig.

2.3.1 Utredning og saksbehandling

Generelt om utredning og saksbehandling: 

Rådmannen skal sørge for tilfredsstillende utredning i saker som skal behandles av kommunestyret 
eller organer oppnevnt av kommunestyret, så langt ikke annet er bestemt.

Saker for organer med beslutningsmyndighet skal normalt ha forslag til vedtak.



Personal og bemanning

Rådmannen delegeres slik myndighet:

- Ansetter i alle stillinger, med unntak av rådmann. Ansetter kommunalsjef eller assisterende 
rådmann etter rådføring med formannskapet.

- Kan gjennomføre oppsigelse, suspensjon og avskjed i stillinger hvor rådmannen har 
ansettelsesmyndighet.

- Oppretter, endrer eller nedlegger stillinger, faste og midlertidige, hvor rådmannen ansetter. 

- Fastsetter lønnen i stillinger hvor rådmannen ansetter.

- Gjennomfører forhandlinger med hjemmel i sentrale hovedavtaler og hovedtariffavtaler 
m/særavtaler, med unntak av rådmannens lønn. 

- godkjenner sentrale protokoller med unntak av protokoller vedrørende hovedtariffoppgjør.

- avgjør søknader om permisjon for kommunens ansatte og tildeler tjenestetelefon. 

Økonomi

- inngår avtaler om låneopptak og lånevilkår med hjemmel i kommunestyrets budsjettvedtak.

- godkjenner og underskriver avtaler av kurant karakter med varighet inntil utløpet av 
gjeldende økonomiplanperiode

- innvilger formidlingslån og tildeler utbedringstilskudd etter statlige regler.

- frafaller pant for lån i mindre parseller og viker prioritet for pant på inntil kr 
2.000.000,- i hvert tilfelle. 

- kan på tvangsauksjon fremme bud innenfor skyldig beløp med renter og omkostninger i 
forbindelse med innfordring av kommunale avgifter, gebyrer, husleier og lignende. 

- godkjenner godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale 
ombudsmenn, så langt slik myndighet ikke er lagt til andre. Godkjenningen gjøres i samsvar 
med gjeldende regelverk. 

- fordeler støtte til politiske partier etter statlige regler og kommunestyrets bestemmelse. 

- har fullmakt til å godkjenne, som kreditor, frivillig/tvungen gjeldsordning for privatpersoner 
etter gjeldsordningsloven. Dette gjelder behandling av saker etter at gjeldsordningsperioden 
er utløpt. 

Det vises for øvrig til eget økonomireglement.



Kultur 

- fordeler kommunens bevilgning til voksenopplæringstiltak i organisasjonene, i samsvar med 
gjeldende regler. 

- beregner tilskudd og avgjør søknader om tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn.

- beslutter tilskudd til kulturformål og kulturarrangement innenfor rammen av vedtatt 
budsjett og politiske føringer.

Eiendomsforvaltning: 

- møter på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. 

- foretar salg av kommunal eiendom i regulerte områder, tildeler tomter, samt mindre 
parseller og lignende av øvrig kommunal eiendom. 

- leier ut kommunens boliger. 

Miljø

- myndighet etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, begrenset til avløpsanlegg 
mindre enn 15 PE. 

- er forurensningsmyndighet i henhold til forurensningsloven

Fysisk planlegging

- avgjør saker etter plan- og bygningsloven så langt delegering kan gis etter lovens § 3-3 og så 
langt saken er kurant og ikke er av prinsipiell betydning. Det samme gjelder 
dispensasjonsmyndigheten etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

2.3.2 Brannvesen:

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS har kommunens myndighet så langt denne kan delegeres etter brann-
og eksplosjonsloven av 14.06.02 nr. 20 med forskrifter.

2.3.3 Kommunelege I: 

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som etter folkehelseloven av 2011 er lagt til 
kommunestyret, delegeres i samsvar med folkehelselovens § 10, første ledd, til Kommunelege I. 

2.3.4 Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag: 



Kan frafalle eller nedsette renter og omkostninger med det beløp som er fastsatt i henhold til enhver 
tid gjeldende forskrifter om lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av 
billighetsgrunner til skattebetalingsloven av 21. November 1952 nr. 2. 

2.3.5 Hovedverneombudet: 

Godkjenner i samråd med lederen i AMU enkle byggeprosjekt. 

3.0	Detaljdelegering	og	beskrivelser.

Oversikt over detalj-delegering for hver enkelt lov og særlov finnes på Inderøy kommunes 

hjemmeside – eller denne webadressen:

http://delegering.kf-infoserie.no/Delegering.aspx?Guid=aff488b2-7b9e-464a-8a11-8544d8d02d71



Vedlegg

Detaljert spesifikasjon av ansvarsområder for formannskap og hovedutvalg i forhold til 

hovedfunksjonsområder i KOSTRA: 

KOSTRA Benevnelse Ansvar Merknad

1000 Ordfører Kommunestyre

1001 Kommunestyre Kommunestyre

1100 Kontroll og revisjon PO Kommunestyre

1200 Administrasjon - SE Formannskap

1201 Personal og kompetanse Formannskap

1202 Servicetorg Formannskap

1203 IT-tjeneste Formannskap

1700- Premieavvik Formannskap

1800- Diverse råd og nemder Formannskap

1802 Tap på fordringer Formannskap

1803 Egenkapitaltilskudd Formannskap

1804 Tilleggsbevilgninger lønn Formannskap

1805 Tilleggsbrev til formannskapets disp Formannskap

1806 Diverse fellesutgifter Formannskap

2010 Førskole Hovedutvalg Folk

2020 Grunnskole Hovedutvalg Folk

2021 Den kulturelle skolesekken Hovedutvalg Folk

2022 Styrket tilbud barnehage Hovedutvalg Folk

2130 Voksenopplæring fremmedspråklige Hovedutvalg Folk

2150 Skolefritidstilbud Hovedutvalg Folk

2230 Skoleskyss Hovedutvalg Folk

2310 Aktivitetstilbud barn og unge Hovedutvalg Folk

2320 Forebygging, helsestasjon og skoleht. Hovedutvalg Folk

2330 Annet forebyggende helsearbeid Hovedutvalg Folk

2340 Aktivisering eldre og funksjonsh. Hovedutvalg Folk

2410 Legetjenesten Hovedutvalg Folk

2411 Rehabilitering Hovedutvalg Folk

2420 Råd og veiledning og sosial forebyg. Hovedutvalg Folk

2421 Salg og skjenkebevilling Kommunestyre
Hovedutvalg Folk

K-styre beslutter tildeling (etter 
innstilling fra F-skap). H-utvalg 
følger opp rapporter etter 
skjenkekontroll

2422 Koordinering bosetting/integr. Flyktn. Hovedutvalg Folk

2430 Tilbud til personer medrusproblemer Hovedutvalg Folk

2440 Barneverntjeneste Hovedutvalg Folk

2510 Barneverntjeneste i familien Hovedutvalg Folk

2520 Barneverntiltak utenfor familien Hovedutvalg Folk

2530 Bistand, pleie og omsorg i institusjon 
for eldre og funksjonshemmede

Hovedutvalg Folk

2531 Kjøkken Hovedutvalg Folk

2532 Vaskeri Hovedutvalg Folk

2540 Bistand, pleie og omsorg til 
hjemmeboende

Hovedutvalg Folk



2541 Hjemmehjelp Hovedutvalg Folk

2543 Bistand funksjonshemmede Hovedutvalg Folk

2544 Psykiatriteam Hovedutvalg Folk

2550 Medfinanisering somatiske tjenester Hovedutvalg Folk

2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Hovedutvalg Folk

2730 Kommunale sysselsettingstiltak Formannskap

2750 Introduksjonsordningen Hovedutvalg Folk

2760 Kvalifiseringsprogrammet Hovedutvalg Folk

2810 Økonomisk sosialhjelp Hovedutvalg Folk

2830 Formidlingslån Formannskap

2850 Tjenester utenfor kommunalt 
ansvarsområde

Formannskap

2900 Interkommunalt samarbeid Formannskap

3010 Plansaksbehandling Formannskap
Hovedutvalg Natur

Formannskap vedtar
Hovedutvalg Natur innstiller og 
kan lage uttalelse.

3020 Byggesaksbehandling og 
eierseksjonering

Hovedutvalg Natur

3030 Kart og oppmåling Hovedutvalg Natur

3150 Boligbygging og fys.bomiljøtiltak Formannskap

3200 Kommunal næringsvirksomhet Formannskap

3201 Hjemfallsinntekter Formannskap

3250 Tilrettelegging og bistand til 
næringslivet

Formannskap

3251 Næringsfondet Formannskap

3290 Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsliv

Formannskap

3300 Samferdselsbedrifter og 
transporttiltak

Hovedutvalg Natur

3330 Kommunale veger, nyanlegg drift og 
vedlikehold
-kommunale veger nyanlegg
-kommunale veger drift
-kommunale veger vedlikehold

Hovedutvalg Natur

3340 Kommunale veger, miljø og 
trafikksikkerhetstiltak

Hovedutvalg Natur

3350 Rekreasjon i tettsted Hovedutvalg Folk

3390 Beredskap mot branner og andre 
ulykker

Formannskap

3400 Produksjon vann Hovedutvalg Natur

3450 Distribusjon vann Hovedutvalg Natur

3500 Avløpsrensing Hovedutvalg Natur

3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann Hovedutvalg Natur

3550 Innsamling av husholdningsavfall Hovedutvalg Natur

3600 Naturforvaltning og friluftsliv Hovedutvalg Natur

3601 Kommunalt viltfond Hovedutvalg Natur

3602 Kommunalt fiskefond Hovedutvalg Natur

3650 Kulturminnevern Formannskap

3700 Bibliotek Hovedutvalg Folk

3750 Museer Hovedutvalg Folk

3770 Kunstformidling Hovedutvalg Folk



3800 Idrett og tilskudd til andres 
idrettsanlegg

Hovedutvalg Folk

3810 Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg

Hovedutvalg Natur

3830 Musikk og kulturskoler Hovedutvalg Folk

3850 Andre kulturaktiviteter Hovedutvalg Folk

3860 Kommunale kulturbygg Hovedutvalg Natur

3900 Den norske kirke Hovedutvalg Folk

3920 Andre religiøse formål Hovedutvalg Folk

3930 Kirkegårder, gravlunder og 
krematorier

Hovedutvalg Natur

8000 Skatt på formue og inntekt Formannskap

8001 Eiendomsskatt Formannskap

8400 Statlige rammetilskudd Formannskap

8401 Investeringskompensasjon Formannskap

8500 Generelt statstilskudd vedr flyktninger 
mv

Formannskap

8600 Motpost avskrivinger Formannskap

8700 Renter og avdrag Formannskap

8800 Interne finansieringstransaksjoner Formannskap

8990 Årets regnskapsmessige mer-
/mindreforbruk

Formannskap



Vedlegg:	Delegeringsreglement	for	Inderøy	kommune

Oversikt	over	aktuelle	lover	fordelt	på	kommunestyret,	
formannskap	og	hovedutvalg.

Lovene har forbud mot delegering (F), delegering av avgjørelse (A), delegering av 
pliktbestemmelse (P) og delegering av rettighetsbestemmelse (R) 

Kommunestyret	(F; forbud	mot	delegering av	hele	eller	deler	av	loven)

Domstolloven
Eigedomskattelova
Eldrerådslova
Fjellova
Forpaktingslova
Forvaltningsloven
Helse- og	omsorgstjenesteloven
Havne- og	farvannsloven
Industrikonsesjonsloven	(erverv	av	vannfall)
Inndelingslova
Interkommunale	selskaper
Kommuneloven
Motorferdsel	i	utmark	og	vassdrag	
Opplæringslova	
Plan- og	bygningsloven	



FORMANNSKAPET	
Alkoholloven (APR)
Domstolloven (AP)
Eiendomsskatteloven	(P)
Finansavtaleloven (P)
Film	og	videogramloven (A)
Flagging	på	kommunenes	offentlige	bygninger (P)
Folkebiblioteksloven (AP)
Folkeregisterloven (A)
Forsyning	og	beredskapstiltaksloven	(P)
Forsøk	i	offentlig	forvaltning (A)
Gravferdsloven (AP)
Helligdager og helligdagsfred (A)
Inndelingslova (APR)
Industrikonsesjonsloven (erverv av vannfall) (A)
Jordlova (AP)
Jordskifteloven (P)
Konsesjonsloven (AP)
Kirkeloven (A)
Konfliktrådsloven (A)
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder (AP)
Kompensasjon for merverdiavgift (AP)
Kosmetikklova (P)
Kulturlova (P)
Ligningsloven (A)
Matloven (P)
Mellombels tilleggslov til eiendomsskattelova (A)
Merverdiavgiftsloven (PR)
Målbrukslova (AP)
Odelsloven
Offentleglova (AP)
Offentlige anskaffelser (P)
Panteloven ( R )
Partiloven (P)
Pensjonskasseloven (P)
Personopplysningsloven
Politiloven (A)
Regnskapsloven (P)
Rekvisisjonsloven (AP)
Råd for menneske med nedsatt funksjonshemmede (AP)
Serveringsloven (AP)
Sivilbeskyttelsesloven (P)
Skatteloven (AP)
Skjønnsprosessloven (A)
Skogbruksloven
Stiftelsesloven (P)
Straffeloven	(A)



Straffeprosessloven (A)
Statsbidrag	til	anlegg	m.v.	av	skytebaner	(A)
Tvisteloven	(AR)

HOVEDUTVALG	NATUR
Beiteloven (APR)
Brann- og eksplosjonsvernlova
Burettslaglova (R) 
Bygdeallmenningsloven
Diskriminerings- og	tilgjengelighetsloven (P)
Dyrehelsepersonell-loven (P)
Eierseksjonsloven (APR)
Fjellova (AP)
Forpaktingslova (AP)
Forurensningsloven (AP)
Friluftsloven (APR)
Fritids- og småbåtloven (A)
Geodataloven (P)
Gjerdeloven (A)
Havne- og farvannsloven (APR)
Hundeloven (A)
Kulturminneloven (AP)
Lakseloven (AP)
Markaloven (AP)
Matrikkelloven (APR)
Motorferdsel	i	utmark	og	vassdrag	(A)
Naturmangfoldloven	(APR)
Naturskadeloven	(AP)
Oreigningslova (A)
Plan- og	bygningsloven (AP)
Reindriftsloven	(PR)
Stadnamnloven	(AP)
Vass- og	kloakkavgiftslova	(A)
Veglova	(APR)
Vegtrafikkloven	(A)
Viltloven	(AP)



HOVEDUTVALG	FOLK

Arbeids- og	velferdsforvaltningsloven	(«	NAV-loven	») (AP)
Barnehageloven (APR)
Folketrygdloven (AP)
Gjeldsordningsloven (P)
Helse- og	omsorgstjenesteloven (AP)
Helsemessig	og	sosial	beredskap (P)
Helseregisterloven (AP)
Husbankloven (P)
Husleieloven (A)
Introduksjonsloven (AP)
Krisesenterlova (P)
Opplæringslova	(AP)
Pasientrettighetsloven	(AP)
Pasientskadeloven	(P)
Privatskolelova	(AP)
Smittevernloven	(AP)
Sosiale	tjenester	i	NAV	(AP)
Spesialisthelsetjenesteloven	(P)
Sprøyteromsloven	(A)
Tobakkskadeloven	(A)

Følgende	lover	ansees	lite	aktuelle	og	er	ikke	fordelt	på	politiske	
utvalg:
Forsikringsvirksomhetsloven
Fiskerpensjonsloven
Finnmarksloven
Hanndyrloven
Krigspensjoner for militærpersonell 
Krigspensjonering for sivilpersonell 
Krigsskadeerstatningsloven 
Krigsskadestønadsloven 
Losloven
Luftfartsloven
Midlertidig	avvikling	av	institusjoner	og	kontrakter	om	privatpleie	under	det	
fylkeskommunale	helsevern	for	psykisk	utviklingshemmede	(HVPU)
Overtagelse	av	matforvaltningen
Sameloven
Sjømannspensjonstrygdloven 
Sparebankloven
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Kommunestyret

DMS Inn-Trøndelag - Endringer i vertskommuneavtalen mellom Steinkjer 

kommune og samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa.

Rådmannens forslag til vedtak

1. De foreslåtte endringer i vertskommuneavtalen for DMS Inn-Trøndelag vedtas.

2. Det gjennomføres en utredning våren 2013 om fremtidig lokalisering og organisering av 
legevaktsamarbeidet.

Vedlegg
1 Forslag til vertskommuneavtale mellom Inderøy kommune, Snåsa kommune, Verran kommune og 

Steinkjer kommune om DMS Inn-Trøndelag
2 Endret vertskommuneavtale for DMS mellom HNT og Steinkjer kommune
3 Særavtale om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Bakgrunn
Vertskommuneavtalen mellom vertskommunen Steinkjer og samarbeidskommunene om
Distriktsmedisinsk senter (DMS) Inn-Trøndelag var sist oppe til behandling i forbindelse med at
kommunene Inderøy og Mosvik ble slått sammen fra 1.januar 2012. I tillegg til
kommunesammenslåingen var det gjennomført organisasjonsmessige konkretiseringer i det
interkommunale kommunehelsesamarbeidet som nødvendiggjorde endringer i noen formuleringer i
avtalen.

Avtalen tas nå opp til ny behandling i tilknytning til revidering av særavtalen mellom vertskommunen
Steinkjer og Helse Nord-Trøndelag (HNT). Endring av særavtalen ved å legge nye oppgaver til
vertskommunen kan kun gjøres dersom det er enighet mellom alle kommunene, 
vertskommuneavtalens pkt. 13.



Samtidig er det forutsatt i vertskommuneavtalen at den skal evalueres i løpet av 2012 i forhold til
finansieringsfordelingen. Det forberedes sak om finansieringen i det interkommunale samarbeidet
Invest inkl. kommunehelsesamarbeidet hvor også Snåsa er med. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og det
legges derfor nå opp til en endring av vertskommuneavtalen begrunnet i endringer i særavtalen mellom
HNT og Steinkjer kommune, mens evt. endringer som en følge av generell gjennomgang av
finansieringsordningene tas opp på et senere tidspunkt.

Endringer i særavtalen som påvirker vertskommuneavtalen er:
Fremtidig etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud – nye oppgaver for vertskommunen - som
igjen påvirker den intermediære sengekapasiteten.

Folkevalgt nemd har vedtatt å sende avtaleforslaget til den enkelte kommune
for særskilte vedtak i forhold til foreslåtte endringer begrunnet i ny særavtale om DMS mellom HNT og
Steinkjer kommune.

Nemda behandlet i samme møte sak om endringene i særavtalen mellom helseforetaket og
vertskommunen Steinkjer og vedtok de foreslåtte endringene, under forutsetning at
vertskommuneavtalen godkjennes i alle kommunene.

I det vedlagte forslaget til ny vertskommuneavtale er den nye oppgaven tatt inn i pkt. 1.

I avtalens pkt. 1, 3.avsnitt er det presisert at det finnes to avtaler – en mellom vertskommunen 
Steinkjer og Helseforetaket og en om øyeblikkelig hjelp døgntilbud, signert av alle kommunene og 
Helseforetaket.

Signering fra alle fire kommunene var nødvendig all den tid vertskommuneansvaret for øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud ikke var vedtatt i alle kommunene. Når vertskommuneavtalen gjennom denne saken 
endres slik at vertskommunen også skal ha ansvaret for fremtidig lovpålagt ansvar for øyeblikkelig hjelp
døgntilbud for alle kommunene, vil fremtidig endring/justering/revidering av særavtalen om slike 
plasser kunne underskrives av vertskommunen etter behandling i folkevalgt nemd.

Det foreslås at deler av avtalens pkt. 1, 4.avsnitt om formålet med etablering av DMS Inn-Trøndelag, tas
ut. DMS er etablert og det fremgår av særavtalen hva som er formålet med dette.

I avtalens pkt. 2 er det gjort en presisering i forhold til bruken av sengekapasiteten som fremhever at 4
av sengene skal være øremerket øyeblikkelig hjelp døgntilbud (når dette er på plass).

Pkt. 3 omhandler nemdas myndighet. I forhold til underpunkt I har driften av intermediær sengepost
samt utarbeidelse av de lovpålagte tjenesteavtalene og særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud
klargjort at myndighet for innleggelse i DMS tilhører legene i hhv Helseforetaket og kommunene. Når
det gjelder utskrivning vil imidlertid slik myndighet kunne tillegges nemda slik det fremgår av dagens
avtale. Dette er hensyntatt i det fremlagte endringsforslaget.

Underpunkt III omhandler nemndas ansvar for å inkludere øyeblikkelig hjelp døgntilbud i
budsjettarbeidet.

Pkt. 5 om innskrivning og utskrivning foreslås endret til å henvise til vedtatte tjenesteavtale 3 og 5. DMS
sin kommunikasjon mot pasientenes hjemkommuner kan nytte de samme prosedyrer som 
fremkommer av tjenesteavtale 3 og 5. Resten av pkt. handler om intern lojalitet og plassfordeling – og 
kan fremgå i avtalen.

I pkt. 6 er kun gjort justeringer som medtar øyeblikkelig hjelp døgntilbud i vertskommunens ansvar.



Det samme gjelder pkt. 9 om nemdas ansvar i forhold til budsjett og kostnader.

Som skissert innledningsvis foreslås at kostnadsfordelingen kommunene imellom på dette området
avventes inntil det er fremmet og avgjort sak om kostnadsfordeling i interkommunalt samarbeid
generelt. Det foreslås imidlertid at avtalens pkt. 10 klargjør at den tredelte finansieringen (etter hvert) 
gjelder 12 senger mens de 4 sengene øremerket øyeblikkelig hjelp døgntilbud finansieres iht. 
særavtalens pkt. 10 hvor det fremgår at finanseringen følger den til enhver tid gjeldende nasjonale 
løsning for finansiering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Punktene for øvrig videreføres uendret.

Vurdering
Det er allerede inngått særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom helseforetaket og
kommunene i Inn-Trøndelag. I den avtalen er det tatt høyde for at tilbudet skal ivaretas gjennom endret
sammensetning av sengekapasiteten ved DMS. Vertskommunen overlates gjennom denne avtalen nye
lovpålagte oppgaver. På samme måte som det kun er nemda som kan fremforhandle og godkjenne nye
avtaler mellom vertskommunen og Helseforetaket er det kun enighet mellom kommunene som kan
endre avtalen ved å legge nye oppgaver til vertskommunen, vertskommuneavtalens pkt. 13. 

Formelt sett kan slik avtale derfor ikke inngås uten etter forutgående behandling av 
vertskommuneavtalen i alle involverte kommunestyrer. Når særavtalen likevel ble undertegnet skyldtes 
dette de frister som var satt for å kunne søke om sentral finansiering av øyeblikkelig-hjelp-plasser. 
Avtaleinngåelsen forutsatte behandling og godkjenning av vertskommuneavtalen i de enkelte 
kommunestyrene i ettertid.

Etter at saken var oppe til behandling i folkevalgt nemd har vi blitt orientert om at Inn-
Trøndelagssamarbeidet ikke har kommet med i første gruppe for tildeling av øyeblikkelig-hjelp
døgnplasser. Det foreslås likevel å gjøre de nødvendige endringer i vertskommuneavtalen nå slik at
inngått særavtale kan iverksettes straks vi får tildelt øyeblikkelig hjelp-plasser.

Avsluttende vurderinger.

Rådmannen har avventet å fremme saken til politisk behandling i Inderøy kommune for å avklare 
hovedutfordringer/sammenhengen mellom plassering av legevaktsamarbeid og plassering av
framtidige akuttplasser. De vurderinger som her fremkommer, er ikke å forstå som en fullverdig 
utredning slik rådmannen av formannskapet er bedt om å foreta i siste møte. Den vil vi måtte bruke 
noe mer tid på.

Rådmannen kan imidlertid ikke forsvare å behandle denne saken om en vertskommuneavtale om 
akuttplasser uten å beskrive de viktigste sammenhengene mellom akuttilbud og legevaktstilbud.

Rådmannen har tidligere - i forbindelse med planene og tidligere (betingede vedtak) om akuttplasser 
basert på kapasiteten ved DMSet i Steinkjer formulert det slik; det er ikke kritisk nødvendig å 
samlokalisere akuttplasser og legevakt. Men et varig samarbeid om akuttplasser lokalisert til Steinkjer 
vil styrke argumentene for endringer i legevaktsamarbeidet. 

Det foreligger så langt ingen formelle henvendelser fra hhv Samkommunen eller Invest vedrørende 
koblingen mellom akuttplasser og legevaktsamarbeidet. Men planleggingen av akuttløsninger er 
kommet langt både i Invest og Samkommunen. Ut fra de signaler som er gitt politiske og administrative 
fora kan det uten videre legges til grunn:



1. Inderøy er en ønsket samarbeidspartner både for akuttplasser og legevakt i begge 
samarbeidsområder. (følger naturlig av vår geografiske lokalisering og etablerte 
samarbeidsordninger).

2. Det vil være nødvendig for Inderøy kommune og konkludere løsninger og samarbeidslinjer 
innen relativt kort tid – i den grad valg av samarbeidslinjer har betydning f.eks. for langsiktig 
dimensjonering av nye lokaliteter/tilbud mv . Samkommunen har planer om etablering av 
akuttplasser i nybygg på sykehusområdet på Levanger, og har signalisert et ønske om at Inderøy 
blir med på denne etableringen. I tillegg tilbys lokaler til legevakten i dette bygget. 
Helseforetaket ser gjerne at dagens lokaler som leies ut til legevakten, fristilles.

3. Tilsvarende er det fra våre samarbeidspartnere i Invest/Inn-Trøndelag gitt uttrykk for en 
forventning om at Inderøy vurderer å inngå samarbeid om legevakt med de samme 
kommunene som samarbeider (planlegger samarbeid)  om DMS/akutt, dvs. inngår 
legevaktsamarbeid med basis i legevakt lokalisert til Steinkjer.

Sammenhengen – fordeler og ulemper – akuttpost/legevaktslokalisering kan foreløpig grovt beskrives 
slik:

1. Legetilsynsfunksjonen ved en akuttpost vil være relativt krevende - om ikke av et betydelig volum. 
Volumet er likevel tilstrekkelig til at det er naturlig at de kommunene som samarbeider om 
akuttfunksjoner samarbeider om å stille legekapasitet til disposisjon. Dette kan selvsagt skje uten 
en felles legevakt men det er åpenbart mer komplisert (legeressurser er begrensede). Steinkjer har 
signalisert utfordringer med å stille tilstrekkelig varig kapasitet innenfor den ressurs som p.t. er 
disponibel på legesiden. I prinsippet kan vi altså fra våre samarbeidspartnere bli utfordret på at det 
blir vanskelig i det hele tatt å få opp akuttilbudet dersom Inderøy ikke medvirker med 
legeressurser.

(For øvrig gjelder at legetilsyn ved akuttplasser ikke fanges opp av dagens legevaktavtaler. Ved 
etablering av plassene knyttet til DMSet må kommunene som samarbeider om plassene inngå egen 
avtale, med kostnadsdeling.)

2. Formålet med akuttplasser er selvsagt og gi tilbud på akuttområdet på lavest nivå og så nært 
hjemmet som mulig, jfr. samhandlingsreformens intensjoner. For de fleste Inderøyninger vil et 
akuttilbud og legevakt lokalisert til Steinkjer være nærmere enn et tilsvarende tilbud i Levanger. 

3. Samtidig kan en ikke komme forbi at en legevaktlokalisering nært til Innherred sykehus kan fremstå 
som fordelaktig og kanskje også tryggere – fordi for mange vil en legevakthendelse også forbindes 
med en mulig sykehusinnleggelse/poliklinisk undersøkelse el. Det skal tillegges at andelen 
legevaktskonsultasjoner som medfører umiddelbar innleggelse/undersøkelse ved sykehus ikke er 
stort.

4. Valget av legevaktsløsning for Inderøy var i sin tid begrunnet i en kombinasjon av kvalitative hensyn 
og økonomiske hensyn.  Nedslagsfeltet ville være noe større enn et eventuelt Steinkjer-alternativ 
og dermed ville det være flere og dele betydelige fastkostnader med. Det kvalitative var knyttet til 
en antagelse om at en lokalisering til Innherred sykehus f.eks ville gi lettere tilgang til kvalifisert 
støttepersonell.

5. Ved en beslutning i dag – og gitt valg av akuttplasser knyttet til DMS- Steinkjer – så ville nok 
beslutningsbildet både kvalitetsmessig og økonomisk arte seg noe annerledes. Med en legevakt 
knyttet til Innherred sykehus kan en ikke overse muligheten for at et legevaktsbesøk lettere vil ende 
med sykehusinnleggelse hvis alternativet er akuttinnleggelse i Steinkjer.  I så fall kan det innebære 
at dagens legevaktstilknytning kan medføre merutgifter til medfinansiering for Inderøy kommune. 



Høye barrierer mot unødige innleggelser kan antas å motvirke slike tendenser og rådmannen tviler 
på at denne sammenhengen er sterk og bør tillegges vesentlig vekt.

6. Det skal tillegges at det nåværende legevaktsamarbeidet har fungert og fungerer meget godt. Dette 
vil alltid være et argument for å beholde en tjeneste som sårbar og som den vanlige innbygger har 
et nært forhold til – og hvor trygghetsaspektet er viktig.

Rådmannens vurdering er at det anses som mest hensiktsmessig at lokalisering av legevaktsamarbeidet  
og akuttplasser er geografisk nært hverandre og at dette over tid uansett kan tvinge seg fram. 

Samtidig er det nødvendig å bruke tid på prosesser som så til de grader berører den enkelte innbygger. 
Eventuelle endringer i et tjenestetilbud som oppfattes å fungere så vidt godt er vanskelig uten at 
grunnlaget for endringer oppfattes og forstås.  Vi må derfor bruke tid på og få fram et bredere 
beslutningsgrunnlag.

Videre er det rådmannens oppfatning at det ikke er aktuelt å gå bort fra våre klare intensjoner om å 
samarbeide om akuttplasser lokalisert til DMS i Steinkjer. Det er også viktig å komme i gang med 
akuttplasser – både av hensyn til innbyggerne og økonomi. 

Det er selvsagt en premiss her at våre samarbeidsalternativer aksepterer denne tilnærmingen.

Konklusjon

Rådmannen  innstiller på at forslag til ny vertskommuneavtale med akuttplasser.

Inderøy kommune vil våren 2013 gjøre en utredning av fremtidig legevaktsamarbeid.



Vertskommuneavtale
(avtalen)
Mellom
Inderøy kommune
Snåsa kommune
Verran kommune
(kommunene/deltakerkommunene)
og
Steinkjer kommune
(kommune/vertskommune)
tll

DMS Inn-Trøndelag
01.01.2012

1. Bakgrunn ogformål
Kommunene er etter ny lov om folkehelsearbeid av 24.6.2011, pålagt ansvar for å fremme helse, og
forebygge sykdom og tidlig død. Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.6.2011 pålegger kommunene
å sørge for at personer som bor og oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester.

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngås
avtale om vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 c for drift av intermediær sengepost og
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
Driften av den intermediære sengeposten omtales også som DMS (Distriktsmedisinsk senter) Inn-
Trøndelag.

Driften av DMS Inn-Trøndelag skjer i et samarbeid med Helse Nord-Trøndelag (foretaket). Det
(inngås) foreligger en separat to-parts særavtale med foretaket som samtidig avklarer Helse Midt-
Norges rolle i finansieringen.
Det foreligger i tillegg en særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag og
alle kommunene.

Formålet med avtalen er å:
a) Legge forholdene til rette for en kostnadseffektivt og nyskapende interkommunalt drevet
intermediær sengepost (i skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten).
b) Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene.
c) Sikre etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, jf særavtale mellom Helse Nord-
Trøndelag og kommunene

2. Organisering
Steinkjer kommune er vertskommunen.

Det opprettes en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen. Nemnda opprettes med
følgende sammensetning:
OK

Medlemmene velges for fire år med en funksjonstid som følge av valgperioden. Nemnda velger selv
leder og nestleder. Ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne.

Vertskommunens rådmann er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda.

En representant fra brukergruppene har møte- og talerett i nemnda.

Lokalene som skal benyttes til intermediær sengepost og øyeblikkelig hjelp døgntilbud er markert på
vedlagt tegning (vedlegg 1). Det skal være minst 16 senger i den intermediære sengeposten ved DMS



Inn-Trøndelag hvorav 4 senger er øremerket til kommunal øyeblikkelig hjelp og 12 senger er
øremerket til pasienter som er utskrivningsklar til DMS.
Det skal ansettes en leder for den intermediære sengeposten.

Vertskommunen organiserer selv for øvrig arbeidet ut fra de oppgaver den etter avtalen skal løse.

3. Denfolkevalgtenemndasmyndighetogoppgaver
Kommunene delegerer til nemnda følgende myndigheter og oppgaver:

I. Myndighet til å treffe beslutninger om innleggeIse utskrivning av pasienter fra den
intermediære sengeposten og fastsette retningslinjer for dette, herunder både for innskrivning
av pasienter og utskrivningav pasienter til hjemkommunene.
II. Drift av intermediær sengepost.
III Utarbeide forslag til driftsbudsjett og økonomiplan for driften av intermediær sengepost inkl
drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
IV. Fremforhandle og godkjenne finansierings- og samarbeidsavtalen med foretakene, og
eventuelle senere tilleggsavtaler. Det kreves enstemmighet i nemnda for at avtaler med
foretakene skal være gyldig.

Det ligger herunder til nemnda å treffe beslutninger i prinsipielle saker.

Nemnda skal godkjenne ansettelse av leder for intermediær sengepost, samt fastsette instruks for
stillingen.

Nemnda delegerer myndighet og oppgaver, herunder den løpende driften av sengeposten til
vertskommunens administrasjon.

Beslutningskompetanse til å skrive ut pasienter og legge inn pasienter delegeres til vertskommunens
rådmann, som skal videredelegere kompetansen til leder for den intermediære sengeposten.

4. Begrensningeri denfolkevalgtenemndasmyndighet
Det ligger utenfor nemndas kompetanse å beslutte og varig endre antall sengeplasser. Det ligger
tilsvarende utenfor nemndas kompetanse å ta ut søksmål eller inngå forlik i forbindelse med
eventuell rettstvist knyttet til myndighet eller oppgaver som ligger til nemnda.

Nemnda har ikke kompetanse til å utøve instruksrett knyttet til arbeidsgiverrollen. Det er videre
vertskommunen som eier og treffer beslutninger knyttet til den alminnelige løpende forvaltningen av
bygningsmassen og utstyr.

5. Nærmereominnskrivningogutskrivningavpasienter
Beslutning om innskrivning og utskrivning av pasienter, samt fastsettelse av retningslinjer for dette
skal skje etter tjenesteavtale 3 og 5. Den nærmere prosessen for å løse eventuell uenighet mellom
foretakene og vertskommunen fremgår av tjenesteavtale 1..
Ved utskriving av pasienter, skal leder for den intermediære sengeposten varsle hjemkommunen og
drøfte utskrivning med hjemkommunen i god tid før utskrivning.
Hjemkommunen plikter å rette seg etter beslutning av vertskommunen.
Det skal ved beslutning om innskrivning og utskrivning av pasienter ikke legges vekt på hvilke antall
plasser en kommune eventuelt disponerer fra før. Inn- og utskrivning av pasienter skal skje i henhold
til reglene i pasientrettighetsloven.

6. Vertskommunensansvar
Vertskommunen skal:
I. Være arbeidsgiver for ansatte ved intermediær sengepost, herunder ansette personell og
utøve arbeidsgiverfunksjoner også for leder av intermediær sengepost.
II. Stille til disposisjon bygg og alt utstyr, herunder eie og forvalte bygg og utstyr.
Stille til disposisjon nødvendige støttefunksjoner for drift av intermediær sengepost og øyeblikkelig
hjelp døgntilbud,, herunder IKT-tjenester.
IV. Drifte intermediær sengepost og øyeblikkelig hjelp døgntilbud



V. Utarbeide regnskap for drift av intermediær sengepost og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Regnskapet
føres som et eget regnskap i kommunens driftsregnskap. Et utkast til regnskapet forelegges nemnda
til uttalelse.
VI. Være partsrepresentant ved inngåelse av avtaler, herunder med foretaket Helse Nord-Trøndelag.
VII. Være partsrepresentant ved eventuelle rettssaker og tvister som knytter seg til oppgaver
som ligger til nemnda og hvor Steinkjer kommune er rett saksøker/saksøkt.

7. Etableringav kontaktutvalg
Det etableres et kontaktutvalg hvor administrasjonen i hver kommune er representert med to
representanter fra henholdsvis rådmannsnivå og helseleder i kommunen. Helse Nord-Trøndelag er
representert med en deltaker. Helse Midt-Norge får referat fra møtene i kontaktutvalget.

Ledelsen av kontaktutvalget skal gå på omgang mellom deltakerne. Kontaktutvalget har ikke
beslutningskompetanse, men uttalerett i spørsmål som berører driften av intermediær sengepost,
herunder fastsettelse av budsjett.

Kontaktutvalget organiserer for øvrig selv sitt arbeid.

8. Underretningog rapportering
Vertskommunen skal underrette representanter i nemnda, samt deltakerkommunene om vedtak
som treffes i vertskommunen. Vertskommunen utarbeider nærmere rutiner for slik underretning.

Vertskommunen oversender årsrapporter og regnskap til deltakerkommunene.

En kopi av innkalling til møter, saksdokumenter og referater sendes til deltakernes postmottak.

9. Budsjettog kostnader
Nemnda fremmer forslag til driftsbudsjett og økonomiplan for intermediær sengepost inkl øyeblikkelig
hjelp døgntilbud og oversender disse til kommunene innen utgangen av oktober. Nemnda skal på
forhånd ha sendt et utkast til driftsbudsjett og økonomiplan til foretakene med frist for eventuell
godkjennelse. Budsjettet og økonomiplan er gyldig når samtlige kommuner har vedtatt disse.

Budsjettet skal være basert på at vertskommunens drift av den intermediære sengeposten inkl
øyeblikkelig hjelp døgntilbud går i økonomisk balanse, det vil si at vertskommunen skal ha dekket alle
sine utgifter til driften (med fradrag av egen andel), herunder andel av generelle kostnader til
støttetjenester for kommunen som knytter seg til samarbeidet, uten at driften skal gi fortjeneste.

Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuelle utgifter
eller reduksjon i inntekter i løpet av året som ikke er budsjettert, fordeles mellom
deltakerkommunene gjennom neste års budsjett. Dette gjelder selv om kostnader er pådratt som
følge av at vertskommunen/vertskommunens ansatte har opptrådt uaktsomt/grovt
uaktsomt/forsettlig, for eksempel hvor en innbygger fremmer erstatningskrav mot vertskommunen
som følge av feilbehandling, mv.

Avtalepartene er pro rata ansvarlig for å dekke de budsjetterte utgifter og eventuelle senere utgifter
som vertskommunen pådras under utføring av arbeidet, herunder også kostnader for eksempel i
forbindelse med rettstvister som knytter seg til driften av sengeposten.

10.Finansiering
Vertskommunens utgifter til de 12 spleisesengene finansieres gjennom innbetaling fra
deltakerkommunene, samt innbetaling fra foretakene Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge.
Deltakerkommunene betaler 1/3 av kostnadene, mens Helse Nord-Trøndelag betaler 2/3, hvorav
Helse Midt-Norge finansierer 1/3 av de totale kostnadene.
Kommunens kostnader fordeles slik at hver av kommunene betaler en fast andel 10 % av
kostnadene, mens 90 % av kostnadene fordeles mellom kommunene etter folketallet.
Kostnadsfordelingsnøkkelen vurderes på ny i løpet av 2012. Som en overgangsordning fordeles
utgiftene i 2012 slik at 1756 Inderøy pådrar samme finansieringsandel som 1723 Mosvik og 1729
Inderøy i sum oppebærer i 2011 (korrigert for endringer i befolkning og ev endring i beløp til



fordeling).
Vertskommunen skal avregne regnskapsresultatet (overskudd/underskudd). Eventuelle øvrig
underskudd/overskudd på øvrige sider av virksomheten overføres tilsvarende til neste års budsjett.
Godtgjøring til folkevalgt nemnd utbetales i henhold til reglement for Møtegodtgjørelse Folkevalgt
nemnd DMS Inn-Trøndelag.
Når det gjelder finansiering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser vises til særavtalens pkt 10 –
finanseringen følger den til enhver tid gjeldende nasjonale løsning for finansiering av kommunalt
øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

11.Forfall
De enkelte kommuners andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1.
mars, 1. juli og 1. november. Vertskommunen utsteder faktura.

12.Klageinstans
Det opprettes en egen klageinstans oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene, jfr
kommunelovens § 28 g.
Nemnda er underinstans ved klagebehandling.

13.Evaluering- herundervurderingomutvidelseavsamarbeidetog
forholdettil samhandlingsreformen
Det legges opp til en evaluering og vurdering av avtalen innen utgangen av hvert år. Dersom innføring
av samhandlingsreformen for øvrig påvirker rammebetingelsene eller balansen mellom partene, eller
på annen måte forrykker forutsetningene for inngåelsen av avtalen, kan hver av deltakerne kreve
reforhandling av avtalen.
Evalueringen legges opp som en prosess som involverer kontaktutvalget, nemnda, vertskommunen
og samarbeidskommunene. Det skal utarbeides en skriftlig rapport.
Det kreves enighet for å endre avtalen, herunder for å legge nye oppgaver til vertskommunen.

14.Avtalensvarighet
Avtalen er tidsubegrenset, men med rett til oppsigelse for den enkelte deltaker i samsvar med
avtalen punkt 15.

15.Oppsigelse
Avtalepartene kan ved skriftlig varsel til vertskommunen si opp avtalen med to års varsel, regnet fra
tidspunktet vertskommunen mottar oppsigelsen.
Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra 01.01.
påfølgende år etter at uttredelse har skjedd.
Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt
gjennom samarbeidet.

16.Mislighold
Dersom en av kommunene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter vertskommuneavtalen, kan
de øvrige kommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra samarbeidet.

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, opphører samarbeidet med
øyeblikkelig virkning.

17.Tvister
Eventuelle uenigheter mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til
enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting i slike saker skal være
Inderøy tingrett.

18.Kontaktperson
Underretning om vedtak, informasjon, forespørsler, mv skal sendes til en kontaktperson i deltaker
kommunene. Rådmannen, og eller den rådmannen utpeker, er kontaktperson i kommunene.



19. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft fra undertegnelse.

20.Forbeholdom kommunestyretsgodkjennelse
Avtalens gyldighet forutsetter etter kommuneloven § 28 c godkjennelse i den enkelte kommune.
Avtalen er ikke gyldig før kommunene har akseptert avtalen.
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1. Parter

Steinkjerkommune(vertskommunen) – organisasjonsnummer840029212
og
HelseNord-TrøndelagHF(HNT)– organisasjonsnummer983974791

2. Bakgrunn

Dennesæravtalener envidereføringavtidligereavtaleom DMSInn-Trøndelagmellom
SteinkjerkommuneogHNTav16.12.2010. KommuneneSteinkjer,Verran,SnåsaogInderøyer
sammenmedHelseNord-TrøndelagHFogHelseMidt-NorgeRHF,enigom å gåinn i en5-årig
særavtaleom det interkommunalesamarbeidetDMSInn-Trøndelag.

I det interkommunalesamarbeidetom DMSInn-Trøndelager Steinkjerkommune
vertskommunefor kommuneneVerran,SnåsaogInderøy. Seogsåavtalenspunkt 5.

Særavtalenregulererikkedet interne forholdet mellomdeltakerkommunenei DMSInn-
Trøndelag. Dette forholdet er HNTuvedkommende.

HelseNord-TrøndelagHFrepresentereri denneavtalenogsåHelseMidt-NorgeRHFi forhold til
alle fire deltakerkommunene.

Særavtalenregulererikkedet interne forholdet mellomHelseNord-TrøndelagogHelseMidt-
Norge.

3. Formål

Formåletmedavtalener:

� at DMSInn-Trøndelagskalværeeneffektivognyskapendeinterkommunaltdrevet
helseenhet

� å videreutvikleen helhetligogforbedretbehandlingskjedefor pasientersomutskrives
tidligerefra HNT, til videreetterbehandlingvedDMSInn-Trøndelag.

� å skapeen fagliggodsamhandlingsarenamedbedreinformasjonsflytoggjensidig
kompetanseoverføringmellomHNTogkommunehelsetjenesten.

� å oppnåbedrekostnadseffektivitetfor HNT, vertskommunenogsamfunnetfor øvrig,
� å skapeen fagligrammesomgir mulighetfor opprettelseogdrift avet forsvarlig

kommunaltøyeblikkelighjelpdøgntilbud i relasjontil DMSInn- Trøndelag
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4. Virkeområde

Dennesæravtalenregulererpartenesrettigheterogplikter i samarbeidetom finansiering,
innholdogutviklingavDMSInn-Trøndelag. Dennesæravtalenskalsesi sammenhengmedde
øvrigeavtalenesomregulerersamarbeidetmellomHNTogvertskommunen,ogmellomHNT
ogdeøvrigedeltakerkommunene;herunderavtalene;

� SamarbeidsavtaleogtilhørendetjenesteavtalermellomHelseNord-Trøndelag HFog
deltakerkommuneneSteinkjer,Verran,Snåsaog Inderøy.

� HusleieavtalemellomvertskommunenogHNT.
� Avtale(r)om innleieavpersonellfra vertskommunentil HNT
� Avtaleom røntgenutstyrogmellomvertskommunenogHNT
� Særavtaleom kommunaltøyeblikkelighjelp tilbud mellomHNToghverenkelt

deltakerkommune

Særavtalenregulererbrukenav16 sengeri denintermediæresengepostenvedDMSInn-
Trøndelag, hvorav4 sengerer øremerkettil kommunaløyeblikkelighjelpog12senger
(spleiselagssenger)er øremerkettil pasientersometter utskrivingfra spesialisthelsetjenesten
harbehovfor videreføringavpåbegyntbehandling-/etterbehandling-/rehabilitering.
(Etterbehandlingspasienteneer utskrevetfra spesialisthelsetjenestentil DMSInn-Trøndelag
tidligereennhvasomer normenfor utskrivningsklarepasientertil kommunemedsamme
diagnoseogpasientforløp).

Kommunalekorttidssengerer ikkeomfattet avdennesæravtalen.

Særavtalengjelderpasienterbosatt i deltakerkommunene somharbehovfor videre
behandling-/etterbehandling-/rehabiliteringogsomutskrivesfra spesialisthelsestjenesten.
Rettentil å skriveut pasientertil de 12etterbehandlingssengene(spleiselagssengene)i den
intermediæresengepostenvedDMSInn-Trøndelager forbeholdt spesialisthelsetjenesten.

5. Organiseringav interkommunalt samarbeid.

DMSInn-Trøndelager organisertetter kommunelovens§ 28c medfellesfolkevalgtnemnd.
Steinkjerkommuneer vertskommunefor kommuneneVerran,SnåsaogInderøy. HNTer kjent
medvertskommuneavtalen,ogdenmyndighet/kompetansesomer lagt til denfelles
folkevalgtenemnda.

6. Vertskommunensplikter

6.1Vertskommunenstiller til disposisjonlokalenevedEggeHelsetungnr205bnr 2 i Steinkjer
kommune,somhar besøksadresseMarkavegen1, 7715Steinkjer.
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6.2Vertskommunendriverdenintermediæresengeposteni lokalenei DMS-bygget.

6.3Detskalværeminst16 sengeri denintermediæresengepostenvedDMSInn-Trøndelag,
hvorav4 sengerer øremerkettil kommunaløyeblikkelighjelp og12senger
(spleiselagssenger)er øremerkettil pasientersomer utskrivingsklartil DMS.Deter behov
for stor gradavfleksibilitetogsengekapasitetenmåutnyttesbestmuliguavhengigavhva
somer avtalt dimensjoneringfor denenkeltepasientkategori.Disponeringavsengertil
kommunaløyeblikkelighjelpskalha1. prioritet.

6.4DersomDMSInn-Trøndelagvedvertskommunenikkekanta i mot enpasientfra
spesialisthelsetjenestenfor etterbehandlingi etterbehandlingsseng(spleiselagsseng)i den
intermediæresengeposten,skalDMSInn-Trøndelagvedvertskommunenomgående
begrunnehvorfor det ikkeer mulig.Dersomårsakener at det liggerutskrivningsklarpasient
i etterbehandlingsseng(spleiselagsseng),vil vertskommunenbli fakturert for kr 4000,- pr
døgnfrem til utskrivningsklarpasientfra spesialisthelsetjenestenblir tatt i mot vedden
intermediæresengeposteni DMSInn-Trøndelag.

6.5Vertskommunenleierut lokalertil HNTi lokalenevedEggeHelsetungnr205bnr 2 i
Steinkjerkommune,somharbesøksadresseMarkavegen1, 7715Steinkjertil
spesialistpoliklinikkvirksomhetogdialyseenhet.Senærmerebeskrivelsei husleieavtale
mellomvertskommunenogHNT.

6.6Vertskommunenharansvaretfor dagligdrift, ledelseogkoordineringavintermediær
sengepostogannenkommunalvirksomhetvedDMSInn-Trøndelag.

6.7Vertskommunenharmedisinskfagligsystemansvari henholdtil helse- og
omsorgstjenestelovensbestemmelsernår det gjelderansvarfor drift ogpasientbehandling
veddenintermediæresengepostenogannenkommunalvirksomhetvedDMSInn-
Trøndelag.

Vertskommunenhararbeidsgiveransvaroginngårogavviklerarbeidsavtalermedlegerog
annethelsepersonellogpersonell somtjenestegjøri denintermediæresengepostenog
annenkommunalvirksomhetvedDMSInn-Trøndelag. Bemanningogkompetanseherunder
legedekningskalværeforsvarlig.

HNThar inngått arbeidsavtalermedenkeltelegersomleiesut til vertskommunenfor å
tjenestegjørei denintermediæresengeposten.Inntil dissearbeidsavtaleneblir avsluttet,
forvalter HNTdet formellearbeidsgiveransvaretfor disselegene.Vertskommunenhar
instruksjonsmyndighetenoverdisselegeneogsystemansvaretfor tjenestensomdisse
legeneutfører i denintermediæresengepostenvedDMSInn-Trøndelag.

Etter inngåelseavdennesæravtalenskalvertskommunenrekruttereoginngåalle
arbeidsavtalermedlegersomskaltjenestegjørei denintermediæresengeposten.

HNTbidrarsålangtdet er muligå bidrai rekrutteringenavlegertil DMSInn-Trøndelag
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6.8Vertskommunenharetablert ogeier røntgenlab. HNTharansvaretfor drift avdenne
(mottakavhenvisninger,innkallingavpasienter,bildetakingogtolking,ogsvartil
rekvirenter)i avtaleperioden.

6.9HNTogdeltakerkommunenehar inngåttsæravtaleom kommunaløyeblikkelighjelp
døgntilbudgjeldendefra 1.7.2012, medoppstartsenest1.12.2012.

7. HNTsplikter

7.1HNTetablererogdriverspesialistpoliklinikkeri DMSInn-Trøndelag. I tilleggdrives
dialyseenhet.HNTtar forbeholdom pasientgrunnlagog tilgjengeligeressurserhvagjelder
omfangetavtilbud i avtaleperioden.

7.2HNTharansvaretter spesialisthelsetjenestelovenfor virksomheteni
spesialistpoliklinikkeneogdialyseenheten.

7.3HNTharopplærings- ogveiledningsansvaroverforvertskommunenetter
spesialisthelsetjenesteloven.

7.4HNThardet medisinskfagligeansvaretfor leger,legespesialisterogannethelsepersonell
somskaltjenestegjørei spesialistpoliklinikkeneinkl.dialyse.Selvebemanningenkanvære
helt ellerdelvisdekketgjennominnleieavhelsepersonellsomformelt er ansatti
vertskommunen.

7.5HNTskalmedvirketil at utviklingavelektroniskmeldingsutvekslingblir intensivert.

7.6HNTskalleggetil rette for at det fortsatt skjerforskningsaktivitetinnenforDMSInn-
Trøndelag.

7.7Vertskommunenharetablert ogeier røntgenlab.HNThar ansvaretfor drift avdenne
(mottakavhenvisninger,innkallingavpasienter,bildetakingogtolking,ogsvartil
rekvirenter)i avtaleperioden.

7.8HNTogdeltakerkommunenehar inngåttsæravtaleom kommunaløyeblikkelighjelp
døgntilbudgjeldendefra 1.7.2012,medoppstartsenest1.12.2012.

8. Utskrivningavpasienterfra spesialisthelsetjenestentil DMSInn-Trøndelag

Pasienterkanskrivesut tidligerefra spesialisthelsetjenestentil den intermediæresengeposten
vedDMSInn-Trøndelagennvedutskrivningfra spesialisthelsetjenestentil tradisjonelle
kommunaletjenester.Dettebegrunnesut fra enhøyerekompetanseog
kompetansesammensetninginkl. legedekningi denintermediæresengepostenvedDMSInn-
Trøndelagenndet somer vanligi forhold til tradisjonellekommunaletjenester.
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Enpasienter utskrivningsklarnår legei spesialisthelsetjenestenvurdererat det ikkeer behov
for ytterligerebehandlingi spesialisthelsetjenesten. Enindividuellhelsefagligvurderingskal
liggetil grunn,ogfølgendepunkterskalværevurdert ogdokumenterti pasientjournalen:

a) Problemstillingen(e)vedinnleggelse,slikdissevar formulert i henvisningen,skalvære
avklart.

b) Øvrigeproblemstillingersomhar fremkommet,skalværeavklart
c) Dersomenkeltespørsmålikkeavklares,skaldette redegjøresfor
d) Detskalforeliggeet klart standpunkttil diagnose(r),
e) Pasientenssamledefunksjonsnivå,endringfra forut for innleggelsen,ogforventet

framtidigutviklingskalværevurdert.
f) Videreplanfor oppfølgingavpasienteni denintermediæresengepostenvedDMSInn-

Trøndelag.

9. Koordineringsansvar

LedervedDMSInn-Trøndelaghar et koordineringsansvarfor spesialisthelsetjenestensomHNT
driver i leidelokalervedDMSInn-Trøndelag. Koordineringsansvaretinnebærerogså
ivaretakelseavHNTsrettigheterogplikter i henholdtil avtalen.LedervedDMSInn-Trøndelag
skalsørgefor at beggeavtalepartersmålsettingerblir ivaretatt i henholdtil avtalen,jf punkt2.

10.Finansiering

HNTskalbidramed2/3 avbudsjetterteutgifter til driften avavtalt antall
etterbehandlingssenger(spleiselagssenger)i denintermediære sengepostenvedDMSInn-
Trøndelag. Utstyrsomvertskommunendisponererogsomer funksjoneltogbrukbartskal
benyttesi DMSInn-Trøndelag. HNTmottar refusjonfra HelseMidt-NorgeRHFpå50%avsin
budsjettertefinansieringi avtaleperioden.

Nårdet gjeldertilbud om kommunaløyeblikkelighjelpsomskaletableresvedDMSInn-
Trøndelag, såvisesdet til egensæravtale.

Arealeti sengepostensombenyttestil avtalt antalletterbehandlingssenger(spleiselagssenger)
er på904m2,oghusleiekostnadene(hvorm2prisener avtalt i husleieavtalen)til dette
konkretearealetinngåri HNTsbidragtil finansieringenavbudsjetterteutgifter ved
sengepostenvedDMSInn-Trøndelag.

Forøvriganskafferogfinansierervertskommunenutstyr til sitt ansvarsområdei DMSInn-
Trøndelag. HNTanskafferogfinansiererutstyr til sitt ansvarsområdei DMSInn-Trøndelag.

DMSInn-TrøndelagbenytterdesammeinnkjøpsavtalenesomHNThar i forhold til
medisintekniskutstyr,medikamenter,forbruksmaterialersamtservice(MTA).
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HNTogvertskommunenutarbeideri fellesskaptydeligerutiner for bestillingogutgiftsdekning,
slikat unødigomfaktureringmellomparteneunngås.

Finansieringsbidragenefra HNTutbetalesfra HNTi månedligerater den1stei hvermåned.

11.Rapportering

Detskalutarbeideskvartalsviserapportersomskaldannegrunnlagfor evalueringenav
samarbeidetmellomvertskommunenogHNT.Rapporteneskalogsådannegrunnlagfor
rapporteringtil administrativtogpolitisknivåi vertskommunenogtilsvarendetil
administrerendedirektørogstyret i HNT.

Rapportenskalinneholdefølgende:

HNTskalutarbeidefølgendestatistikk:
� Antallpasientersomliggeri HNTssykehusetter at deer utskrivningsklare.
� Antall liggedøgnfor pasientersomutskrivestil intermediærsengeposti DMSInn-

Trøndelag.
� Antall liggedøgnfor pasientersomutskrivestil andretjenesteyterei

kommunehelsetjenesteni Nord-Trøndelag.
� Antallpasienterbehandleti dialyseenhetenogspesialistpoliklinikkene.
� Gjennomsnittligliggetidi DMSInn-Trøndelagsammenliknetmedgjennomsnittligliggetidi

sykehuspost.
� Re- innleggelseretter oppholdpå DMSInn-Trøndelag.

Vertskommunenskalutarbeideoversiktover:
� LiggedøgnvedDMSInn-Trøndelag.
� Liggedøgnutskrivningsklarepasienter,fra DMStil kommuner.
� LiggedøgnvedDMSInn-Trøndelagfra andrehelseforetak.
� HvilkettjenestetilbudsompasientenevedDMSInn-Trøndelagskrivesut til.
� Re- innleggelsertil HNTssykehusi løpet avoppholdsperiodenvedDMSInn-Trøndelag.
� Beskrivelseavdiagnoserogpasientantall.
� Personellbruk,ressursbrukogutviklingstrekk.

Ansvaretfor å samleinn opplysningerogstatistikki forbindelsemeddriften avintermediær
sengepostogandrekommunaletjenesteri DMSInn-TrøndelagtilliggerdagligledervedDMS
Inn-Trøndelag.

12.Endredeforutsetninger

Ny lovgivning,forskrifter,eller andresentraleføringereller forhold avbetydningfor drift og
finansieringavtilbudenevedDMSInn-Trøndelaggårvedmotstrid foran denneavtalen.
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13.Kontaktutvalg

Detetablereset kontaktutvalgmedadministrativerepresentanterfra vertskommunen,HNT,
ogHelseMidt-NorgeRHF.Kontaktutvalgetskalhaenhensiktsmessigstørrelse.Ledelsenav
kontaktutvalgetskalgåpåomgangmellomvertskommunenogHNT.Vertskommunenskal
innehasekretariatsfunksjonen.Kontaktutvalgethar ikkebeslutningsmyndighet,menuttalerett
i spørsmålsomangårsentraleområdervedrørendedriften avintermediærsengepostpå
systemnivå,herunderfastsettelseavbudsjett.Kontaktutvalgetorganiserer for øvrigselvsitt
arbeid.Mandatfor kontaktutvalgetutarbeidesoggodkjennesavpartene.

14. Tvister

Dersomdet oppstårtvist mellomparteneom tolkningeneller rettsvirkningenavdenneavtalen
skaltvistenførst søkesløstvedforhandlinger.Førerforhandlingeneikkefrem innen2
måneder,kanhveravparteneforlangetvistenavgjortmedendeligvirkningveddeordinære
domstoler.Partenekanalternativt avtaleat tvistenblir avgjortmedendeligvirkningved
voldgift i Norge.Hveravparteneoppnevner en voldgiftsmann.Formannenskalværejurist, og
oppnevnesavlagmanneni FrostatingLagmannsrett.Forøvriggjelderbestemmelsenei lov
14.5.2004nr 25om voldgift.

SomvernetingvedtasInntrøndelagTingrett.

15. Kontaktpersoner

Parteneskontaktpersonervedspørsmålomkringsamarbeidetogavtalensbestemmelserer:

Vertskommunen: Enhetslederfor DMSInn-Trøndelag

HNT:KlinikkledermedisinskklinikkSykehusetLevanger.

16. Evaluering,Ikrafttredelseogvarighet

Dennesæravtalengjelderfra signeringogutløperden31.12.2017.
Evalueringavsamarbeideti 2013skalværesluttført innen31.12.2013.Deretterskal
samarbeidetevalueresen ganghvert år.Vertskommunenharansvarfor å ta initiativ til
evalueringavsamarbeidet.

Antalletetterbehandlingssenger(spleiselagssengeri denintermediæresengeposten)evalueres
innen1.september2013.(HNTsinoppfatningpr mai2012er at 10etterbehandlingssengerer
tilstrekkelighensyntattkriteriegrunnlaget.HNTakseptereri avtalen12etterbehandlingssenger
fram til gjennomførtevaluering).
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Evalueringenbaserespåerfaringerfra denneavtalensførstedriftsårut fra kriteriene
befolkningsgrunnlag,beleggsprosent,forbruksrate,liggetid,antall liggedøgnutskrivningsklare
pasienter,finansieringselementeri samhandlingsreformenogbrukavpersonelltil
dagbehandling.

Vertskommunenharansvaretfor å igangsetteevalueringsprosessen.

17. Mislighold

Beggeparter kansioppavtalenmed30dagersvarseldersomdet foreligger misligholdfra den
annenpartsside.Oppsigelsenskalskjeskriftlig.Ingenavpartenekankreveerstatningfor tap
somfølgeavoppsigelseavdennekontrakten.Denpartensomharmisligholdtkontraktener
likevelansvarligfor denannenpartsutgifter, slikat oppdragetkanfå en rimeligavslutningi
forhold til lov- ogavtaleforpliktelsersomforeliggerpåeneller beggepartershånd.

18. Oppsigelse

Dersomdeltakerneer enigeom det kansamarbeidetoppløsesmedøyeblikkeligvirkning.

Denenkelteavtalepart kanmed2 årsskriftligvarselsioppsitt deltakerforholdi denneavtalen.

Veduttreden elleroppløsningvil denenkelteavtalepartselvovertaansvaretfor de oppgaver
somomfattesavsamarbeidsordningen.

19. Underskrift

Avtalener utferdiget i 2 eksemplarerhvoravpartenebeholderhvert sitt.

Dato/////.. Dato////////..

////////////. /////////.
ForHelseNord-TrøndelagHF ForSteinkjerkommune
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Kommunestyret
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Vedlegg
1 Plan dokument: Overordnet plan for kommunal krisehåndtering
2 Plandokument: Plan for helsemessig og sosial beredskap

Rådmannens forslag til vedtak

«Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial beredskap» vedtas.

Bakgrunn

Kommuner og fylkeskommuner er gjennom en rekke lovhjemler forpliktet til å sørge for oppdatert 
planverk på beredskap – både på overordnete og detaljert nivå.  

På overordnet nivå er Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) av 2010 svært spesifikk som i § 15 krever en beredskapsplan.

I tillegg finnes konkrete myndighetskrav i kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven, 
sosialtjenesteloven, lov om helsemessig og sosial beredskap, strålevernloven og plan og bygningsloven.

For Inderøy kommune er planverket på beredskap sammensatt, men inneholder to overordnede 
elementer.
Det er «overordnet plan for kommunal krisehåndtering» og «plan for helsemessig og sosial beredskap».



Begge planer er overordnet – og behandler strategier, prosedyrer, definisjoner og 
samhandlingsprinsipper i tillegg til nødvendige og relevante beskrivelser.  Planene er samkjørte – og 
knyttet sammen på enkeltpunkter, men har forskjellige utgangspunkt.

Planene er reviderte utgaver av tidligere planverk fra Inderøy kommune og Mosvik kommune.

Vurdering

Planene er reviderte og oppdaterte utgaver av tidligere planverk fra Inderøy kommune og Mosvik 
kommune.  

Det har pågått en lengre intern prosess med begge planene der interne ressurser er benyttet for å sikre 
oppdatert og korrekte planer.  Det er fra sentralt hold laget veiledere til begge planene.  Disse er 
hensyntatt i arbeidet.

For «Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» er det i tillegg foretatt en merkbar forenkling av 
planen med sikte på å gjøre den operativ, oversiktlig, lokalt tilpasset i tillegg til at det er lagt vekt på at 
den skal ivareta myndighetskrav og ha nødvendig informasjon.

Begge planene er bearbeidet i egne arbeidsgrupper – det samme er de ROS-analysene som er lagt til 
grunn.

I tillegg er det gjennomført møte i Inderøy kommunes beredskapsråd (2/11-2012) der begge planene 
ble presentert og drøftet av et bredt sammensatt forum bestående av politikere, administrasjon, politi, 
prest, fylkesmann, brannvesen, røde kors, saniteten, NTE og sivilforsvaret.

I dette møtet kom flere innspill som er hensyntatt i framlagte planer.
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1.1 Innledning

Bakgrunn Dokumentet er et praktisk og formelt redskap for kommunal 
kriseberedskap.  Det er flere formelle hjemler for dette, men i 
hovedsak beskrives plikten for slik beredskap i lov om kommunal 
beredskap av 2010.
Hovedintensjonen er planlegging av tiltak for å beskytte liv, helse, 
miljø og materielle verdier ved uønskede hendelser i fredstid.

Operativt fokus Hovedfokuset i utarbeidelsen av overordnet planverk har vært at det 
skal være et operativt dokument. Her skal man raskt finne 
nødvendig og oppdatert informasjon for å kunne utføre sine 
oppgaver.

Følgelig har man unnlatt grundig og utfyllende utgreiinger knyttet til 
krise og beredskap.

Inndeling/ 
oversikt

All tekst/ informasjon i denne overordnede planen er rubrisert i 
tabeller som skal være lett å lese.  Metodikken er at 
tema/begrep/områder oppgis på venstre side – og at nødvendig og 
vesentlig utførerinformasjon står til høyre i en eller to kolonner.

Dette er også gjort for å sikre oversiktlighet.  

Denne overordnede planen har også som mål å anskueliggjøre 
kommunens totale planverk og beskrive når/ hvordan disse skal 
iverksettes.

Inndeling/oversikt har også som intensjon å lette 
oppfølging/oppdatering/kvalitetssikring.  

Annet Denne overordnede planen har ingen detaljert oversikt over mulige / 
adekvate ressurser som kan tenkes nyttig i en krise.  Til det er 
dokumentet for overordnet og ressursene for mange.

Det er imidlertid ett unntak.  Inderøy kommune har en egen avtale 
med Inderøy Sanitetslag på bistand/omsorg ved kriser.  Følgelig er 
en enkel beskrivelse av oppgaver – samt kontaktinfo tatt med i 
planen.
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2. ORGANISERING 

2.1 MÅLSETTING: 

Generelt Kriseledelsen i Inderøy kommune skal koordinere og lede alle kommunale 
tiltak når en krise oppstår, og den på grunn av omfang og tidshensyn ikke 
kan løses av kommunens normale(daglige) administrative og folkevalgte 
organisasjon. 

2.2 DEFINISJONER:

Krise: Er definert som en uønsket hendelse som rammer organisasjon, 
myndighet eller menneske og som kan true, eller truer, virksomhetens 
kjernevirksomhet og/eller troverdighet.

Kriseplan Er «forberedte handlinger» for å møte ulykker og andre påkjenninger 
som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko og 
ikke kan håndteres av daglige organisering.

Plan for 
kommunal 
kriseledelse

Er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, 
utarbeidet av kommunens forskjellige avdelinger og organer, utgjør 
kommunens totale beredskapsplanverk.

LRS Betyr Lokal Rednings Sentral. Etableres jevnlig av politimester når akutt 
hendelse betinger samordning av innsatsressurser. Når LRS opprettes 
overtar politimester ansvaret for krisehåndteringen. Kommunen blir da 
ressursleverandør i forhold til LRS` behov.
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2.3 KOMMUNENS KRISELEDELSE:

Hva er : Kriseledelse vil være den som i 
øyeblikket har det kommunale ansvaret 
for å lede krisehåndteringen. I 
akuttfasen vil det normalt være 
tilstedeværende leder som utøver 
ledelse i henhold til funksjon.

Kriseledelsen består av:  Ordfører
 Varaordfører
 Rådmann
 Kommunalsjefene
 Beredskapskoordinator
 Skal vurderes: Lensmann / 

lokalt politi
 Andre fagpersoner, 

kommunale og/eller 
eksterne, som ansees 
nødvendige.

- Se varslingsliste

Loggførere Innkalles også.  Sørger for loggføring -
systemoppdateringer

- Se varslingsliste 

Formell leder / operativ 
leder

Ordfører er den formelle leder av 
kriseledelsen, mens det er rådmannen 
som leder det operative arbeidet. 

Informasjonsansvar Informasjonsansvaret legges til 
leder for Servicetorget. (Gjelder 
utfører)

- Se pkt

Beredsskapskoordinator Innehar ansvaret for å opprette 
nødvendig ekspedisjons-, loggings-,  
og interne driftstjenester til 
kriseledelsen

- Se varslingsliste
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3. VARSLING / INNKALLING

3.1 VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN

Mindre 
kriser

Forutsettes fortsatt løst av det ordinære 
driftsapparat uten innkalling av 
kommunens kriseledelse. Det 
forutsettes imidlertid at overordnet 
ledelse orienteres om slike hendelser.

- Ta kontakt med rådmann 
dersom usikker

- Se varslingsliste

Større kriser Varsles slik:

1. Rådmann
2. Kommunalsjef velferd
3. Beredskapskoordinator

Dersom ikke administrasjonen kan nås, 
varsles ordfører.

- Se varslingsliste

3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN

Gjøres av: Rådmann (eventuelt stedfortreder) vurderer, i 
samråd med ordfører, krisens omfang. 

Gjøres når: Kommunens kriseledelse innkalles hvis de 
konklusjonen er at det er nødvendig, samt 
nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

Gjøres hvorledes: Bruk av eksisterende lister.  Bruke tlf og eller         
sms-innkalling (pling)

3.3 FYSISKE FORHOLD ETC

Kriseledelsens 
hovedareal

Møterom Straumen (2 etg.i  østfløy) i Inderøy rådhus

Større møter /media mv Holdes i kantinen på rådhuset, eller i kulturhuset etter 
vurdering.

Kommunikasjon Mobiltelefoner
Telefon – fastnett
E-post
Telefax (integrert i skivere på rådhuset)
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4 OPPGAVER

4.1 KRISELEDELSENS OPPGAVER

Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på 
skadestedet m.v.

1 Politiets operasjonssentral og fylkesmann varsles om at 
kommunens kriseledelse har trådt i funksjon

- Politi: 112 – 02800
- Fylkesmann: 
- Loggfør i DSB-cim

2 Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke 
konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens 
innbyggere

- Loggfør i DSB-cim

3 Holde løpende kontakt med politi og Fylkesmann - Politi: 112 – 02800
- Fylkesmann: 
- Loggfør i DSB-cim

4 Iverksette informasjonstiltak.
Iverksette nødvendige tiltak for å ivareta liv og helse
Iverksette (event.) evakuering, forpleining, 
krisepsykiatri, mv.)

Iverksette  berørte enheters egne kriseplaner

- Se pkt 6.3
- Se pkt 10.1 og 12.1
- Se plan for helsemessig og 
sosial beredska og Kriseteam 
og pkt 14 mv 
- Se pkt 10.1
- Loggfør i DSB-cim

5. FULLMAKT, SENTRALE KRISEPLANER 

5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE

Generelt I krisesituasjoner, jfr. kommunens kriseplan, har ordføreren 
fullmakter til å foreta de nødvendige disposisjoner og avgjørelser 
som situasjonen krever jf. vedtatt delegasjonsreglement.

Rekkefølge I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert 
rekkefølge) varaordfører, rådmannen, kommunalsjef velferd.

Ad økonomi Det skal besørges en oversikt over alle utgifter som påløper av 
delegert fullmakt. Denne oversikten over forbruk av midler etter 
ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til 
behandling.
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6  KRISELEDELSENS INFORMASJONSPLAN

6.1 Målsetting for informasjon i krisesituasjon

Målsetting Adekvat og riktig informasjon skal gis så 
raskt og riktig som mulig.

Målgrupper 
for info

- Rammede /involverte i krisen 
- Pårørende/enkeltpersoner
- Kommunale organ
- Befolkning generelt og medier

6.2 Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering 

1 Kun ordfører og rådmann uttaler seg til media, med 
mindre kriseledelsen åpner for at andre kan/bør uttale 
seg.

-Dersom andre skal uttale seg 
er det etter eksplisitt 
godkjenning av kriseledelsen

2 Informasjonen skal være basert på fakta, opplysende, 
korrekt og presis.

-Ingen antagelser skal gis 
eller personlige meninger.

3 Det skal ikke gis spekulerende uttalelser til media. 
Etterforskning og evaluering av hendelsen vil gi svar på 
årsaker til og konsekvenser av hendelsen.

4 Det er viktig at alle som uttaler seg kjenner de aktuelle 
føringene for kommunens kommunikasjonspolitikk godt 
og at informasjonsmåten tilpasses hendelsen og de 
føringer som kriseledelsen setter.

- Konferer med kriseledelsen 
før event .uttalelser mv
- Husk loggføring i DSB-cim



9

6.3 Informasjonsflyt

6.3.1 Intern informasjon: 

Det informeres internt 
etter vurdering av 
kriseledelsen

- Informasjonsansvarlig sender gruppemail 
(distribusjonsgrupper) etter avtale med kriseledelsen

- Informasjonsansvarlig legger ut på intranett etter avtale med 
kriseledelsen.

- Informasjonsansvarlig organiserer internmøter etter avtale 
med kriseledelsen.

- Informasjonsansvarlig sender ut gruppe-SMS (pling) etter 
avtale med kriseledelsen.

6.3.2 Ekstern informasjon:

6.3.2.1 Akuttfase

Generelt Politiet har hovedansvaret for å gi 
informasjon gjennom forberedte 
pressekonferanser i akuttfasen.

- Etter avtale med politi kan 
følgende representasjon være 
aktuelt i akuttfasen:

* Repr. fra kriseledelse
* Repr. fra aktuelt fagfelt

Info-enhet 
etableres

Enheten etableres og skal besørge 
bekjentgjøring og info etter ordre fra 
kriseledelsen

-Enheten ledes av 
informasjonsansvarlig (leder 
av Servicetorg)

-Øvrig bemanning hentes inn 
fra service/støtte, bibliotek 
og stab.

- Infoenheten benytter 
kontoret til leder for 
infoenhet som sitt dedikerte 
areal
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6.3.2.2 Under krisen/oppfølging

Generelt Det foretas løpende vurdering av 
informasjonsbehovet til parter under 
krisen.
- Rammede /involverte i krisen:
Løpende info – etter vurdering 

- Pårørende/enkeltpersoner
Løpende info – etter vurdering 

- Kommunale organ
Løpende info – etter vurdering 

- Befolkning generelt og medier
Løpende info – etter vurdering 

Her kan det være aktuelt med daglige 
pressekonferanser etter vurdering av 
krisens omfang og alvorlighet

Kriseledelsen samles etter 
behov og tar nødvendige 
avgjørelser i forhold til bruk 
av ressurser og koordinering 
av info – utvelging av info 
som skal frigjøres.
- Hjemmeside oppdateres 
løpende etter avtale med 
kriseledelsen

- Facebook oppdateres 
løpende etter avtale med 
kriseledelsen

- Det innkalles til 
pressekonferanser etter avtale 
med kriseledelsen

- Det lages pressemeldinger 
etter avtale med 
kriseledelsen. 

Ved evakuering Ved evakuering av mennesker skal en 
(eller flere) fra informasjonsenheten 
være til stede mottaket og håndtere 
informasjonsansvaret.

6.3.2.3 Etter krisen

Generelt Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i 
samråd med berørte enheter, informasjonsenheten og kriseteamet som 
har fanget informasjonsbehovet. 
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6.4 Info-enhet - oppgaver

Leder av Info-enhet Skal på oppdrag fra kriseledelsen, gi 
beskjed om hvilke opplysninger som kan 
gis til publikum/pårørende - og besørge at 
denne informasjonen kommer ut – og kun 
denne.

Bemanne Servicetorg Møte publikum med avtalt informasjon og 
betjene telefon

Legge ut på hjemmeside Løpende oppdatere hjemmesiden – etter 
avtale med kriseledelse

Legge ut på Facebook Løpende oppdatere Facebook – etter avtale 
med kriseledelse

Event. sette opp eget info-
nummer

Betjene eget nummer – info på 
hjemmesiden

Dedikert 
nummer til dette 
er 958 97 167 –
telefon er i 
servicetorg 

Andre oppgaver 1. Gi informasjon til publikum / pårørende 
etter oppdrag fra kriseledelse.

2. Gi mediene informasjon om 
pressekonferanse, utlevere pressemeldinger 
fra kriseledelse og henvise mediapersoner 
til oppholdsrom hvor de kan vente på ny 
informasjon.

3. Henvise pårørende til rette 
vedkommende / sted  (kriseteam) 

4. Henvise publikum til sted hvor de kan 
vente på videre informasjon.

NB: Avklar med 
kriseledelsen

NB: Husk 
loggføring i 
DSB-cim

NB: Opprett 
venteareal i 
rådhus eller 
kulturhus.

6.4.1 Informasjonskanaler  

Primært Internett 
Egen hjemmeside
Facebook

Påloggingsinfo:  Se EQS IKT 

Radio NRK Trøndelag Kontaktinfo – se 
varslingsliste/ telefonliste

TV NRK Trøndelag
TV-2

Kontaktinfo – se 
varslingsliste/ telefonliste

Aviser Inderøyningen
Trønderavisa
Adresseavisa

Kontaktinfo – se 
varslingsliste/ telefonliste
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7 Dokumentasjon og logg

Generelt Kriseledelsen skal dokumentere sin drift og 
sine tiltak med egen logg.  Inderøy kommune 
bruker DSB-cim til dette formålet

DSB-cim Det må alltid være loggfører på plass til 
støtte for kriseledelsen.

Se varslingsliste for 
loggførere.
Pålogging: EQS - beredskap

Annen logg Dersom DSB-cim er nede eller man ikke har 
data/nett – må enkel logg føres manuelt for 
senere innføring

Hva gjøres, når med hvilke 
ressurser

8 EVAKUERING OG FORPLEINING 

Generelt Evakuering av lokalbefolkning settes i verk 
av politiet.

Kommunalt 
ansvar

Kommunen har ansvar for mottak, ly og 
nødvendig forpleining av de evakuerte.
Hvis omfanget er på mindre enn 50 personer 
og kortere enn et døgns behov vil 
Inderøyheimen bli brukt.

Se plan for helsemessig og 
sosial beredskap for detaljer

9 NEDTRAPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING

Generelt Kriseledelsen må beslutte når krisen skal 
anses over og kommunen går tilbake til 
vanlig drift

Informasjon Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for 
kriseinformasjonen skal opprettholdes etter 
at kriseledelsens andre oppgaver er 
avsluttet

Kommunalt 
innsatspersonell

Igangsetting av nødvendige tiltak for 
oppfølging av alt innsatspersonell

Evaluering Vurdering og gjennomgang av 
hendelsesforløp av krise skal gjennomføres 
så snart som mulig, senest innen en måned 
etter at krisen er over.

Det skal utarbeides en 
skriftlig evalueringsrapport 
som forelegges 
kommunestyret.
Ved vesentlige avvik fra 
kriseledelsesplanen skal den 
revurderes og rettes opp så 
fort det lar seg gjøre.
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10. BEREDSKAPSPLANER

10.1 KOMMUNALE PLANER FOR BEREDSKAP 

Generelt Enhetenes egne beredskapsplaner skal 
være utarbeidet av enhetsleder og holdes 
oppdatert. Alle planer skal blant annet 
inneholde en risiko-/sårbarhetsanalyse, 
tiltaksdel og oversikt over resurser, i og 
utenfor kommunen, som kan brukes i en 
krise. 

Ferdige planer SKAL ligge i 
EQS i tillegg til papirkopier.

Oversikt 
kommunale 
beredskapsplaner

Overordnet plan for 
kommunal krisehåndtering

Ansv: 
Beredskapskoordinator

Plan for helsemessig og 
sosial beredskap

Ansv:  Angjeld. enhetsleder 
og Beredskapskoordinator

Beredskapsplan for 
vannforsyning

Ansv: Angjeld. enhetsleder

Smittevernplan Ansv: Kommunelege 1
Brannordningen Ansv: Leder I-TBV IKS
Prioritert strømutkobling Ansv: 

Beredskapskoordinator

Ligger i EQS

Ligger i EQS

Ligger i EQS

Ligger i EQS
Ligger hos brannvesnet
Ligger hos NTE/EQS

Oversikt eksterne 
planer

Interkommunal beredskapsplan Akutt 
forurensing

Helseberedskapsplan Helse Midt-Norge

Fylkeskommunalt kriseplanverk

NTE – Strømforsyningsplan

Mattilsynets kriseplanverk

IUA (Interkommunalt 
Utvalg mot Akutt 
forurensning)
Helse Midt-Norge

Fylkeskommunen

NTE

Matilsynet
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11. KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG 
OPPFØLGING

Øvelser Kommunal ledelse ved større kriser er en 
stor og omfattende oppgave. I tillegg til 
å utarbeide nødvendige planer er øvelser 
svært viktig. Det skal gjennomføres en 
øvelse hvert år for kommunal 
kriseledelse. Større øvelser sammen med 
andre eksterne instanser skal 
gjennomføres hvert 4. år. 

Ansv: Beresskapskoordinator
EQS-melding

Evaluering etter 
øvelser

Etter hver øvelse skal det foretas en 
evaluering. Dersom det fastslås feil i 
planen eller det har vært større avvik 
mellom planforutsetninger og faktisk 
gjennomføring skal planen revideres.

EQS-skjema og oppfølging 
benyttes

Kvalitetsrevisjon/ 
Rullering

Ved kvalitetsrevisjoner skal det 
kontrolleres om:
* målsettingen for planen er oppfylt 

(hvert 4. år)
* planen er ajour  (årlig)

EQS-skjema og oppfølging 
benyttes

Tiltak i 
årsbudsjett og 
økonomiplan

Dersom det ved kvalitetsrevisjon av 
planen framkommer ønsker om tiltak 
som har økonomiske konsekvenser skal 
dette tas med i behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan 
hvert år. 

EQS-skjema og oppfølging 
benyttes

Avvik Når det oppdages avvik fra planen skal 
berørt enhetsleder alltid skrive ut 
avviksmelding i EQS. 

EQS-skjema og oppfølging 
benyttes
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12. SKJEMAER KRISELEDELSE.

12.1 Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver

Oppgave Utført kl.
Opprette kriseledelse Med følgende sammensetning:

Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….

Skaffe første oversikt 
over inntruffet hendelse 
fra skadestedsledelsen.
Varsle politi og 
fylkesmann
Kalle inn nødvendige 
ledere av faginstanser 
(egne og eventuelt 
eksterne) etter behov.

Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….

Iverksette 
informasjonstjeneste
Iverksette gjeldende 
kommunale 
enhetsplaner.

Plan for:………….…………………….

Plan for:………….…………………….

Plan for:………….…………………….

Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….
Navn:………….……………………….

Opphør av kommunal 
kriseledelse
Opphør av 
kriseinformasjonstjeneste
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12.2   Løpende logg (Benyttes kun dersom DSB-cim ikke kan benyttes)

LOGG Side _______

Fra DTG _______  til DTG _______

Nr. Ut-
stedt

Inn 
DTG

Ut 
DTG

Meld/
Tlf

Sak/innhold Fordeling Arkiv Merknader

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

                  Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:

Fra / til:

Handling: Info:
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13. FORDELING – PLASSERING AV PLAN

Generelt Overordnet plan for kommunal krisehåndtering finnes alltid digitalt 
på kommunens EQS-System. (http://ste-i-eqs01/index.pl?pid=inderoy)

I tillegg skal det besørges papirkopier til følgende personer / 
institusjoner/ berørte:

Rolle /person / berørt Antall
Ordfører 1 stk
Varaordfører 1 stk
Rådmann 1 stk
Kommunalsjef velferd 1 stk
Kommunalsjef velferd 1 stk
Beredskapskoordinator 1 stk
Informasjonsenhetsleder 1 stk
IT-ansvarlig 1 stk
Kommunelege 1 1 stk
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 1 stk
Pleie- og omsorgsleder 1 stk
VAR-enhet 1 stk
Tilflyttingsnemndsleder 1 stk
Lensmann 1 stk
Øvrige Resultatenheter 15 stk
Områdesjef HV 1 stk
Sognepresten i Inderøy 1 stk
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 stk
Inderøy Røde Kors 1 stk
Politimesteren i Nord-Trøndelag 1 stk
AMK-sentral Levanger 1 stk
Mattilsynet 1 stk
Nabokommunene 1 stk
Andre medlemmer i berdskapsrådet 4 stk

Annet Når årlig revisjon medfører endringer i planen skal alle innehavere av planen 
få tilsendt ny plan.

Ansvar for 
oppfølging

Beredskapskoordinator
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14  Omsorg – ressurser – bistand

14.1 Sanitetens omsorgsberedskap

Generelt Inderøy kommune har en egen avtale om bistand med Inderøy 
Sanitetslag / Sanitetens omsorgsberedskap

Oppgaver  Hjelpe til med organisering av mottaksplass for pårørende og ikke
skadde personer ved større ulykker

 Hjelpe til ved evakuering og registrering
 Transport med privatbil, veianvisning
 Stille lokaler til rådighet i distriktene
 Barnepass for hjelpemannskap
 Bespisning av bl.a. hjelpemannskap
 Mat og kaffeservering
 Organisering ved massevaksine
 Omsorg – ta vare på – snakke med  
 Hus, mat og omsorg er selve kjernen i Sanitetens omsorgsberedskap

Kontaktinfo Leder Sanitetens omsorgsberedskap Oddvar Fossum  91 66 51 88
Leder Inderøy Sanitetslag Brit Kjelvik                         95 92 33 63
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15  ROS-analyser

15.1   Risikomatrise –– Mennesker

For Mennesker 
Laget av: Roger N. Sæthre – vurdert av arbeidsgruppe
Dato: 12/9-2012
Gyldig til: 12/9-2013
EQS-oppdatert:

Ufarlig En viss
fare

Kritisk Farlig Katastrofal

Svært sannsynlig

(Oftere enn en gang hvert år)

-Rovdyrproblem -Ord. Trafikkulykker
- Eksponering for 
traumatiserende 
sanseinntrykk eller 
opplevd å være truet 
på livet

Meget sannsynlig

(En gang mellom hvert år og hvert 10. år)

-Folk roter seg bort -Branner -Alvorlig livskriser/ 
selvmord

Sannsynlig

(En gang mellom hvert 10. og  50. år)

-Pandemi -Mord
-Radioaktivt nedfall
- Større ulykke på sjø

Mindre sannsynlig

(En gang mellom hvert 50. og  100. år)

-Store ras
-Stor flom
-Flyulykke
- Terroranslag

Lite sannsynlig

(En gang mellom hvert 50. og  100. år)

Konsevens:
Høy risiko: risikoreduserende tiltak skal iverksettes umiddelbart (Rødfarget)
Middels risiko: risikoreduserende tiltak skal vurderes (Gulfarget)
Lav risiko: ikke nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak, så fremt krav i lov 

og forskrift er oppfylt (Grønnfarget)

Oppfølging
Ordinære 
trafikkulykker

- Hendelsen håndteres akutt av politi/redning
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering

Branner - Hendelsen håndteres akutt av politi/redning
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering
- Lokale beredskapsplaner (institusjoner/skoler) med tilhørende 

evakueringsplaner

Alvorlig - Hendelsen håndteres akutt av politi/redning
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livskriser/selvmord - Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering
- Oppfølging kriseteam/plan for psykisk og sosial omsorg

Mord - Hendelsen håndteres akutt av politi/redning
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering

Radioaktivt nedfall - Tiltak beskrives i smittevernplan 
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering

Eksponering for 
traumatiserende 
sanseinntrykk eller 
opplevd å være truet på 
livet

- Hendelsen håndteres akutt av politi/redning
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Oppfølging kriseteam/plan for psykisk og sosial omsorg

Større ulykke sjø - Hendelsen håndteres akutt av politi/redning
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering

Pandemi - Tiltak beskrives i smittevernplan 
- Tiltak beskriver i helsemessig og sosial beredskap
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering
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15.1   Risikomatrise –– Infrastruktur / teknikk/ miljø

For Infrastruktur / teknikk/ miljø
Laget av: Roger N. Sæthre – diskutert i arbeidsgruppe
Dato: 12/9 2012
Gyldig til: 12/9 2013
EQS-oppdatert:

Ufarlig En viss
fare

Kritisk Farlig Katastrofal

Svært sannsynlig

(Oftere enn en gang hvert år)

-Brudd i 
strømforsyning > 3 t
-Brudd i datakom> 3 t

-Brudd i 
strømforsyning < 3 t
-Brudd i datakom< 12
t

Meget sannsynlig

(En gang mellom hvert år og hvert 10. år)

-Vannledningsbrudd -Farlig storm/vær
-Vannledningsbrudd

-Brudd i datakom<12t
-Brann i bygninger, 
kom.bygg,industri ol.

Sannsynlig

(En gang mellom hvert 10. og  50. år)

-Forurensing av 
drikkevann
-Lyngbrann/ 
skogbrann
-Avløpsbrudd

Mindre sannsynlig

(En gang mellom hvert 50. og  100. år)

-Oljeforurensning < 
10000 liter

-Store ras
-Stor flom
- Terroranslag

Lite sannsynlig

(En gang mellom hvert 50. og  100. år)

Konsevens:
Høy risiko: risikoreduserende tiltak skal iverksettes umiddelbart (Rødfarget)
Middels risiko: risikoreduserende tiltak skal vurderes (Gulfarget)
Lav risiko: ikke nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak, så fremt krav i lov 

og forskrift er oppfylt (Grønnfarget)
Oppfølging
-Vannledningsbrudd - Beredskapsplan vannforsyning

-Brudd i strømforsyning < 3 t - Beredskapsplan vannforsyning (egne aggregat)
- Lokal beredskapsplan sykeheimer (PLO - egne aggregat)

-Brudd i datakom<12t - Jobbe mot lokale terminaler understøttet av tilgjengelig 
energiforsyning 

-Brann i bygninger, kom.bygg,industri ol - Håndteres akutt av brann/redning/politi
- Tiltak beskrives i plan for kommunal krisehåndtering
- Håndteres i lokale planer og rutiner for evakuering mv
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VEDLEGG – UNNTATT OFFENTLIGHET

    VIKTIGE FUNKSJONER OG TELEFONNUMMER:

Vakttelefoner
Tjeneste Primær Sekundær Tredjevalg
Politi 112 02800
Brann 110
AMK/lege 113
Legevakt 741 53 480
Pleie/oms.     741 24 361 741 24 366 950 83 488

950 83 489
Kriseteam 959 24 093
Vannforsyning 970 20 005

Kommunens kriseledelse
Person/ rolle Primær/mobil Sekundær/arbeid Tredjevalg/privat
Ordfører 995 87 402 741 24 202 741 55 101
Varaordfører 988 11 596  74 15 67 56
Rådmann 993 88 911  741 24 203
Kommunalsjef velf. 995 49 468 741 24 234 740 77 490
Kommunalsjef  samf. 900 84 317 741 24 311 741 56 342
Ber.koordinator 994 56 272 741 24 520 741 54 464

Loggførere
Person/ rolle Primær/mobil Sekundær/arbeid Tredjevalg/privat
Åse G. Solem
Tove Johnson

Enhetsledere
Person/rolle Primær/mobil Sekundær/arbeid Tredjevalg/priv/ann
Sosialleder 994 63 170 741 24 340 741 53 781
Kommunelege 1 741 24 301
Pleie/omsorg 478 30 298 741 24 356 741 53 488
Psykisk helse 976 78 876 741 24 318 741 53 924
Rehabilitering 950 23 887 741 24 399 741 67 252
Kjøkken 915 67 201 741 24 371 741 53 224
IKT- leder 994 56 272 741 24 250 741 54 464
Biblioteksjef 741 24 226
Helsestasjon 741 24 321
Plan
FDV
VAR
Ungdomsskolen 473 02 733 741 24 241
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Sakshaug Skole
Lyngstad Skole
Røra skole 924 88 040 741 24 141
Sandvollan skole 741 24 020
Mosvik skole
Lyngstad Barnehage
Sakshaug barnehage
Røra barnehage
Sandvollan barnehage

Utøy Barnehage
Mosvik barnehage
Kulturskolen
Kulturhuset

Eksterne aktører
Person/rolle Primær/mobil Sekundær/arbeid Tredjevalg/priv/ann
Lensmannen 970 12 601
Fylkesmannen 918 60 153 / 992 90 

386
741 68 040
741 68 052

Levanger sykehus 740 98 000
Helse Midt – Norge 74 83 99 00
Mattilsynet 06040
Sivilforsvaret 994 35 200
Sokneprest
Prestevakt e. Kl. 16
Heimevernet

Inderøy Røde kors 
Sanitetens 
omsorgsberedskap

916 65 188 959 23 363

Bemanning Info-enhet
Person/rolle Primær/mobil Sekundær/arbeid Tredjevalg/priv/ann
Åse G. Solem – leder
Biblioteksjefen
Liv Kr. Høyem
Marit Tronstad
Kristin Forr
Anne Brit Hjelde 
Røvik
Kåre Bjerkan
Lilja Hamstad
Sissel Lassen
Berit Aune                             
Kirsten Letnes                       
Anne Lise Seem                     
Marit G. Røli
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1. Innledning

Kommunen har mange ansvarsområder og må ha beredskapsplaner for å kunne videreføre 
funksjonene også i en krisetid. Gjennom sitt lovpålagte ansvar har kommunen svært sentral 
rolle og oppgaver innenfor forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og 
normalisering.

Grunnlaget for alt beredskapsarbeid er risikoen for krisesituasjoner av et slikt omfang og av 
en slik karakter at det akutte hjelpebehovet er større enn tilgangen på ressurser. 
Lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen vil stå bedre rustet til å møte kriser og uønskede 
hendelser ved å ha gode og oppdaterte beredskapsplaner. 

Samfunnet står overfor andre sårbar- og trygghetsutfordringer nå enn tidligere. Forhold som 
bidrar er blant annet en økende kompleksitet i samfunnet, livsstilsendringer, tekniske 
endringer og omfattende infrastruktur, organisatoriske endringer, økende kostnads- og 
effektiviseringspress.

Overordnet plan for krisehåndtering beskriver i sine risikomatriser områder som vil kunne 
bety store utfordringer for helse- og omsorgstjenestene og sosialtjenesten. Dette vil kreve 
samarbeid med flere andre lokale, regionale og nasjonale samfunnsaktører. 

1.1 Kommunal beredskap 

Kriseledelsen i Inderøy Kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise 
oppstår, og den på grunn av omfang og tidshensyn ikke kan løses av kommunens 
normale(daglige) administrative og folkevalgte organisasjon.

Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen 
i de forskjellige utøvende enheter

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.
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2. Generelle krav

2.1 Lovgrunnlag og krav

Kommunen har en lovfestet plikt til å utarbeide beredskapsplan for den helse- og
omsorgstjeneste eller sosialtjeneste de skal sørge for et tilbud av og er ansvarlige for. Det skal 
også i nødvendig utstrekning utarbeides delplaner for aktuelle institusjoner og 
tjenesteområder.(jfr helseberedskapsloven)

2.1.1 Sentrale lover

Kriseplanlegging er hjemlet i følgende lover med forskrifter;
 LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

(helse- og omsorgstjenesteloven)
 LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven i NAV)
 LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap

(helseberedskapsloven)
 LOV 1999-07-02 nr 64:Lov om helsepersonell mv(helsepersonelloven)
 LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme 

sykdommer(smittevernloven)
 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven)
 Div. beredskapslover vedr. forsyning, krigsfullmakter m.v.
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3. Helse- og sosial beredskap 

3.1 Målsetting

Formålet med helse- og sosial beredskap er;

 Å verne befolkningens liv og helse
 Bidra til at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp, og 

helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og 
ved kriser og katastrofer i fredstid. 

3.2 Definisjoner

Krise er definert som en uønsket hendelse som rammer organisasjon, myndighet eller 
menneske og som kan true, eller truer, virksomhetens kjernevirksomhet og/eller 
troverdighet.
Kriseplan er «forberedte handlinger» for å møte ulykker og andre påkjenninger som i 
art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko og ikke kan håndteres av 
den daglige organisering.
Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for 
beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige enheter og organer, utgjør 
kommunens totale beredskapsplanverk.
LRS betyr Lokal Rednings Sentral. Etableres jevnlig av politimester når akutt hendelse 
betinger samordning av innsatsressurser. Når LRS opprettes overtar politimester 
ansvaret for krisehåndteringen. Kommunen blir da ressursleverandør i forhold til LRS` 
behov.

3.3 Helse- og omsorgstjenestens oppgaver

Helse- og omsorgstjenestene skal også i ekstraordinære situasjoner kunne;

 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne

 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 
likestilling og forebygge sosiale problemer

 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

 Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt 

sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
 Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 

verdighet
 Bidra til at ressursene utnyttes best mulig
 Gi hjelp ved ulykker og i andre akutte situasjoner

Kommunen skal gi nødvendig hjelp under ulykker eller andre akutte situasjoner
Dersom forholdene tilsier det, skal kommunen yte bistand til andre kommuner ved ulykker og 
andre akutte situasjoner.
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3.4 Sosiale tjenester i NAV

I henhold til § 16 i Lov om sosiale tjenester i NAV, plikter kommunen å utarbeide en 
beredskapsplan for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen i samsvar med lov om 
helsemessig og sosial beredskap. Planen skal samordnes med kommunens øvrige 
beredskapsplaner.

3.4.1 Individuelle tjenester
Kommunen kan i særlige tilfeller, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å 
kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.(§ 19. Stønad i særlige tilfeller)

3.5 Psykososial oppfølging og kommunale psykososiale kriseteam

Psykososial oppfølging innebærer målrettede tiltak som helse- og sosialtjenesten setter inn 
etter potensielle traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper i å håndtere 
akutte, stressreaksjoner. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer. Tiltakene 
innebærer også konkret informasjon, råd og støtte med hensyn til ulike former for praktisk 
hjelp til rammede.

3.5.1 Psykososialt kriseteam(Kriseteamet)

Det er utarbeidet egen plan for psykisk og sosial omsorg ved ulykker, kriser og katastrofer –
Psykososialt Kriseteam(Kriseteamet).  

Psykososialt kriseteam skal gi oppfølging til kommunens befolkning ved kriser, ulykker og 
katastrofer. Teamet skal ved behov samarbeide med og så raskt som mulig koble på det 
ordinære tjenestetilbudet i kommunen. Det ordinære tjenestetilbudet skal overta oppfølging av 
berørte. Viser for øvrig til plan for psykisk og sosial omsorg ved ulykker, kriser og katastrofer 
samt kap 4.5 varsling og aktivering(denne plan)
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4. Ansvar, organisering, varsling og rapportering

4.1 Beredskapsprinsipp

Den norske beredskapen hviler på følgende prinsipp;

 Ansvar
Den som har ansvar i en normalsituasjon har også ansvar ved ekstraordinære 

situasjoner.
 Likhet

Organisasjonen man opererer med under kriser skal være mest mulig lik den en har i 
det daglige.
 Nærhet

En krise skal handteres på lavest mulig effektive nivå

Prinsippene innebærer at beredskapen må være bygd opp slik at innsatsen kan øke fra små 
daglige ulykker, via store ulykker til katastrofer med full innsats av alle tilgjengelige ressurser 
og materiell.

4.2    Samordning av planer

Kommunen har ansvar for å samordne plan og tiltak for helse- og sosialberedskap med andre 
beredskapsplaner internt i kommunen og med andre aktører.

4.2.1 Samordning og samarbeid

 Internt i kommunen
 Helseforetak og regionale foretak
 Andre offentlige aktører
 Frivillige organisasjoner

4.2.2 Oversikt beredskapsplaner
Enhetenes egne beredskapsplaner skal i følge overordnet plan for krisehåndtering, være 
utarbeidet av enhetsleder og holdes oppdatert, viser for øvrig til kap 10. i denne planen. Der er 
det en oversikt over kommunale og eksterne beredskapsplaner.

4.5 Varsling og aktivering

4.5.1 Mindre kriser

Forutsettes løst av det ordinære driftsapparat uten innkallelse av kommunens kriseledelse. 
Psykososialt Kriseteam aktiveres ved behov for akutt krisehåndtering. Viktig å orientere 
overordnet ledelse om slike hendelser.

Følgende instanser kan aktivere Psykososialt Kriseteam;
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 Kommunens kriseledelse
 AMK
 Politi
 Legevakt
 Prest
 Brannvesen
 Sykehus

Det vil i tråd med tariffavtale bli iverksatt en beredskapsordning for personell tilknyttet 
Psykososialt Kriseteam. 
Henvendelsen til Psykososialt Kriseteam vil gå til et telefonnr som er betjent 24/7, en av 
sykeheimene, som vil aktivere Psykososialt Kriseteam etter vaktliste. Forslag på Mosvik 
Sykeheim, færrest mulig ansatte vil bli berørt. Det gjennomføres en sårbarhetsanalyse med 
frist uke 46 – 2012. 

4.5.2 Større kriser, se overordnet plan for krisehåndtering kap 3.
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5. Informasjon

Det legges opp til å følge tilnærmet samme opplegg som er beskrevet i overordnet plan for 
krisehåndtering, kap. 6 Kriseledelsens informasjonsplan, (se vedlegg 1)
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6. Evakuering og forpleining

6.1 Generelt

Vedtak om evakuering kan bare fattes av politiet(lensmann) og settes i verk under ledelse av 
dem. Tiltak iverksettes når aktuell fagmyndighet ber om det, ofte ved brann eller 
naturkatastrofer. Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen angir kommunens 
overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal herunder sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen har ansvar for mottak, ly og nødvendig forpleining av de evakuerte. Hvis 
omfanget er på mindre enn 50 personer og kortere enn et døgns behov vil Inderøyheimen bli 
brukt.(jfr kap 8 i overordnet plan for kommunal krisehåndtering) 

I korte trekk er rutinene for ivaretakelse av evakuerte slik:

 Skaffe oversikt over hvem som bor i evakueringsområdet
 Informere de som evakueres om hva de skal ta med seg
 Skaffe transport 
 Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte
 Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egenhånd m.v.
 Sørge for forpleining og evt. klær, behov for ekstern ressurstilgang, f.eks.

Sivilforsvaret, Inderøy Sanitetslag/Sanitetens omsorgsberedskap
 Omsorgsfunksjoner. Avtale med psykisk helse- og rustjeneste, Bistand Omsorg, prest og 

frivillige organisasjoner.
 Gi løpende informasjon om situasjonen.

6.2 Mindre kriser

Ved kriser av kortere varighet skal evakuerte helst søkes prioritert plassert slik:

 Hos familie og venner(direkte innkvartering)
 Inderøyheimen(jfr 6.2.1forpleining)
 Inderøy Kulturhus

Mindre kriser defineres til å være de som kommunens ordinære driftsapparat kan ta seg av. 
Størrelsesmessig opp til ca. 50 personer. 

Ved slike kriser av lengre varighet(>24 timer) skal evakuerte helst søkes prioritert plassert 
slik:

 Hos familie og venner(direkte innkvartering)
 Jægtvolden Fjordhotell(etter forhåndsavtale)
 Sund Folkehøgskole(etter forhåndsavtale)
 Koa Camping(etter forhåndsavtale)
 Innlosjeringsmuligheter i nabokommunene
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6.2.1 Forpleining

Inderøyheimen har lokaler og utstyr som raskt kan motta opp til ca. 50 personer og samtidig 
dekke behov for mat og drikke. Ressursene kan raskt suppleres og økes.

6.3 Større kriser

Kriseledelsen i Inderøy Kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise 
oppstår, og den på grunn av omfang og tidshensyn ikke kan løses av kommunens ordinære 
driftsapparat og er størrelsesmessig over ca. 50 personer.   
Kommunens egne ressurser vil bli dreid over på å takle en slik hendelse, men en vil også være 
avhengig av eksterne ressurser.

Sentrale aktører vil være:

 Sivilforsvaret
 Røde Kors
 Heimevernet
 Inderøy Sanitetslag/Sanitetens omsorgsberedskap(egen avtale, jfr kap 14 i overordnet plan 

for krisehåndtering)
 Lag og organisasjoner

Aktuelle steder for innkvartering kan også bli skoler og forsamlingshus. 

6.4 Spesielle hensyn og utfordringer

Tiltak som følge av smittevernloven eller dyresykdommer(f,eks. munn./klovsyke) kan utløse 
internering/avsperring av hele eller deler av kommunen. Dette skaper en nærmest ”motsatt 
situasjon” av evakuering og vil stille enorme krav til hele kommunen som kriseorganisasjon, 
spesielt helsedelen. 

6.4.1 Særskilte tiltak - internering/avsperring

Følgende må gjennomføres ved slike tiltak:

 Samarbeid med den myndighet som iverksetter tiltaket, spesielt politi og andre 
sikringsmannskap.

 Opprettholdelse av kritisk kommunal og annen infrastruktur
 Forsyning av mat og væske
 Sikring av basale tjenester vedr. helse, pleie og omsorg
 Barn og unges behov
 Aktivisering av internerte/evakuerte
 Informasjon på en bred front.
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7. Risiko- og sårbarhetsanalyse

7.1 Generelt

Vurdering av risiko og sårbarhet og tiltak for å redusere eller forebygge risiko og sårbarhet 
skal inngå i all kommunal planlegging og ved utøvelse av virksomheten.
I forbindelse med utarbeiding av overordnet plan for krisehåndtering er det foretatt en risiko-
og sårbarhetsanalyse for mennesker og infrastruktur / teknikk/ miljø

7.2 Særskilte utfordringer

Situasjoner som setter beredskapen på prøve vil i følge risikomatrisene – mennesker og 
infrastruktur/teknikk/miljø i plan for krisehåndtering være:

7.2.1 Brudd i strømforsyning og datakommunikasjon.

Strøm og datakommunikasjon er to basale funksjoner som er viktig for å kunne gi nødvendige 
tjenester. 
Risikomatrise – infrastruktur/teknikk/miljø tilsier at; 

 det er svært sannsynlig at brudd i strømforsyning og datakommunikasjon vil 
forekomme oftere enn en gang pr år og vil innebære en viss fare ved strømbrudd < 3 
timer og brudd i datakommunikasjon < 12 timer.

 det er meget sannsynlig at brudd i datakommunikasjon anslagsvis vil forekomme en 
gang mellom hvert år og hvert 10. år, og beskrives som kritisk ved brudd < 12 timer 

Tiltak:

 Brudd i strømforsyning < 3 t - viser til den enkelte institusjons/omsorgsbolig sin plan
 Brudd i datakommunikasjon < 12 t – viser til plan for krisehåndtering 

7.2.2 Brann i institusjoner og omsorgsboliger

Brann ved Inderøyheimen, Mosvik Sykeheim og omsorgsboliger vil spesielt kunne bli 
katastrofal. Alle institusjonene/omsorgsboligene gjennomfører øvelser etter eget program. En 
brann vil være av en slik karakter at kriseledelsen svært sannsynlig må aktiveres. Ved 
evakuering/redning ledes beboerne raskest mulig unna faren(røyk/ild) og så raskt som mulig 
forflytning til annet hus. Transport av beboerne vil bli utført i tråd med lokale stedlige 
evakueringsplaner. 

Tiltak:

 Inderøy kulturhus vil bli tatt i bruk som reserveinstitusjon ved brann i Inderøyheimen 
og omsorgsbolig på Næss, og det vises til kriseplan Bistand Omsorg

 Ved brann i Mosvik Sykeheim og omsorgsboliger Mosvik, det vises til kriseplan 
Bistand Omsorg

7.2.3 Ordinære trafikkulykker

Ordinære trafikkulykker vil svært sannsynlig skje oftere enn en gang hvert år, og beskrives til 
å være kritisk i risikomatrise – mennesker. 
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Tiltak: 

Blir ivaretatt av det ordinære driftsapparatet. Ved behov for psykososial oppfølging aktiveres 
Psykososialt Kriseteam(Kriseteamet) for akutt krisehåndtering

7.2.4 Eksponering for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på 
livet 

Eksponering av traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet vil svært 
sannsynlig skje oftere enn en gang pr år og beskrives som kritisk i risikomatrise – mennesker.

Erfaringer og evalueringer etter 22.07.2011 i kommunene som var berørt i Nord-Trøndelag, 
tilsier behov for å gå igjennom planer for krisehåndtering og evt utarbeide prosedyrer for 
Psykososiale Kriseteam. 

Tiltak:

 Plan for psykisk og sosial omsorg ved ulykker, kriser og katastrofer – Psykososialt 
Kriseteam(Kriseteamet) er oppdatert i 2012 i tråd med veileder for psykososiale tiltak 
ved kriser, ulykker og katastrofer. Viser også til samhandlingsreformen og avtale med 
Helse Nord-Trøndelag.

 Et arbeidsutvalg fra fire av de berørte kommunene i Nord-Trøndelag ble nedsatt. De 
vil med bakgrunn i erfaringene og evalueringene som er gjort ifht 22.07.2011, lage en 
håndbok(prosedyrehåndbok) for Psykososialt Kriseteam. Håndboka vil også komme
Inderøy kommune til gode.

7.2.5 Alvorlig livskriser/selvmord/mord  

De fleste mennesker vil mestre krisesituasjoner som oppstår i dagliglivet uten hjelp fra 
fagfolk. I ekstraordinære situasjoner kan enkelte ha behov for å iverksette psykososiale tiltak 
som en del av kommunens øvrige helse- og sosiale beredskapsarbeid.

Tiltak; 
 Psykososialt Kriseteam(Kriseteamet) blir aktivert etter behov for akutt krisehåndtering
 Instanser som aktiverer kriseteam(jfr kap 4.5 varsling og aktivering)
 Henvendelse går til fast tlf nr betjent 24/7, Mosvik Sykeheim. Det utarbeides en 

sårbarhetsanalyse, frist uke 46, 2012
                                                                                                                                                                     

7.2.6 Radioaktivt avfall

Tiltak;
Viser til smittevernplan

7.2.7 Større ulykke sjø
Kommunen har lang strandlinje og et tett nett av veier. Ved større ulykker, over 7 hardt 
skadde/drepte vil situasjonen være kritisk og kreve at det settes særskilte tiltak i verk etter 
denne plan. 
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Tiltak;

 Psykososialt Kriseteamet blir aktivert etter behov for akutt krisehåndtering
 Ved behov, søke bistand fra spesialisthelsetjenesten  

7.2.8 Pandemi
Pandemi vil sannsynlig skje en gang mellom hvert 10. og 50. år og risikoreduserende tiltak 
skal vurderes.

Tiltak;

 Viser til tiltak beskrevet i smittevernplan
 Det er utarbeidet en egen plan for pandemi, vedtatt i 2009. Viser til tiltak beskrevet i 

denne planen
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8. Kompetanse, opplæring og øvelser

8.1  Generelt

Det legges opp til å følge tilnærmet samme opplegg som for overordnet plan for 
krisehåndtering. 

8.2 Opplæring og kompetanseutvikling

Øverste administrative leder har ansvar for at nytilsatte får opplæring i beredskapsarbeidet. 
Enhetsleder har ansvar for at opplæring blir gitt til den enkelte ute i enhetene.

Ansvarlig leder har plikt til å sørge for at de tilsatte kjenner til;

 Organisering i hverdagen og ved ekstraordinære hendelser
 Oppgavene i den enheten han arbeider
 Sine egne oppgaver i en ekstraordinær situasjon eller krise
 Rutiner for evt utskriving, flytting eller evakuering av pasienter og beboere

Tiltak;

 Kartlegge behov for tilstrekkelig beredskapskompetanse hos personell i enhetene 
helse, rehabilitering og barnevern, Bistand Omsorg og sosiale tjenester i NAV

 Avklare behovet for kompetanse i andre enheter som de enheter i strekpunktet 
ovenfor, er avhengige av samarbeid med.

 Tidsplan for gjennomføring av tiltak må inn i samla kompetanseplan for kommunen

8.3 Øvelser

Øvelser er viktig for å kvalitetssikre beredskapsforberedelsene og evnen til å håndtere 
hendelser en til daglig ikke får trening i. 

Tilsatte med spesiell rolle i beredskapsarbeidet må få øve spesielt på egen rolle

Jfr kap 11 i overordnet plan for krisehåndtering.
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9. Kvalitetssikring, kontroll og oppfølging

Det legges opp til å følge et tilnærmet opplegg som vist i kap 11 i overordnet plan for 
krisehåndtering. 

9.1 Kvalitet og revisjon

Kvalitetsrevisjon (rullering) av denne planen gjennomføres i to omganger:
 Årlig med hovedvekt på ajourføring av telefonlister og ressursoversikter.

Tid for innsending av sjekkliste, 1. februar.
 Hvert 4. år (parallelt med kommuneplanen) hvor det i tillegg til momentene under 

årlig kontroll, kontrolleres for planenes målsetting og systematisering.
Tid for innsending av sjekkliste, 1. februar.

Sjekklistene fylles ut av hver enhetsleder og sendes beredskapskoordinator.

9.2 Avvik
Avvik fra planen skal håndteres ved at berørt enhetsleder alltid skriver avviksmelding i EQS. 
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10 Fylkeskommunen

Tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten i Norge. Fylkeskommunen har ansvar for 
tannhelsetjenesten, og har derfor plikt til å ta den med i beredskapsplanlegginga
Fylkeskommunen bør også i samarbeid med vertskommune for videregående skole, sørge for 
nødvendig helsemessig og sosial beredskapsplanlegging for situasjoner og tiltak ved alvorlige 
hendelser som rammer elever og tilsatte.
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Vedlegg 1

5.2 Kriseledelsens informasjonsplan

5.2.1 Målsetting for informasjon i krisesituasjon

Målsetting Adekvat og riktig informasjon skal gis så 
raskt og riktig som mulig

Målgrupper for 
info

- Rammede /involverte i krisen 
- Pårørende/enkeltpersoner
- Kommunale organ
- Befolkning generelt og medier

5.2.2 Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering 

1 Kun ordfører og rådmann uttaler seg til media, med 
mindre kriseledelsen åpner for at andre kan/bør uttale 
seg.

-Dersom andre skal uttale seg 
er det etter eksplisitt 
godkjenning av kriseledelsen

2 Informasjonen skal være basert på fakta, opplysende, 
korrekt og presis

-Ingen antagelser skal gis 
eller personlige meninger.

3 Det skal ikke gis spekulerende uttalelser til media. 
Etterforskning og evaluering av hendelsen vil gi svar på 
årsaker til og konsekvenser av hendelsen

4 Det er viktig at alle som uttaler seg kjenner de aktuelle 
føringene for kommunens kommunikasjonspolitikk godt 
og at informasjonsmåten tilpasses hendelsen og de 
føringer som kriseledelsen setter

- Konferer med kriseledelsen 
før event .uttalelser mv
- Husk loggføring i DSB-cim

5.2.3 Informasjonsflyt

Intern informasjon: 

Det informeres internt 
etter vurdering av 
kriseledelsen

- Informasjonsansvarlig sender gruppemail 
(distribusjonsgrupper) etter avtale med kriseledelsen

- Informasjonsansvarlig legger ut på intranett etter avtale med 
kriseledelsen.

- Informasjonsansvarlig organiserer internmøter etter avtale 
med kriseledelsen.

- Informasjonsansvarlig sender ut gruppe-SMS (pling) etter 
avtale med kriseledelsen.
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Ekstern informasjon:

Akuttfase

Generelt Politiet har hovedansvaret for å gi 
informasjon gjennom forberedte 
pressekonferanser i akuttfasen.

- Etter avtale med politi kan 
følgende representasjon være 
aktuelt i akuttfasen:
* Repr. fra kriseledelse
* Repr. fra aktuelt fagfelt

Info-enhet 
etableres

Enheten etableres og skal besørge 
bekjentgjøring og info etter ordre fra 
kriseledelsen

-Enheten ledes av 
informasjonsansvarlig (leder 
av Servicetorg)

-Øvrig bemanning hentes inn 
fra service/støtte, bibliotek 
og stab.

- Infoenheten benytter 
kontoret til leder for 
infoenhet som sitt dedikerte 
areal

Under krisen/oppfølging
Generelt Det foretas løpende vurdering av 

informasjonsbehovet til parter under 
krisen.
- Rammede /involverte i krisen:
Løpende info – etter vurdering 

- Pårørende/enkeltpersoner
Løpende info – etter vurdering 

- Kommunale organ
Løpende info – etter vurdering 

- Befolkning generelt og medier
Løpende info – etter vurdering 

Her kan det være aktuelt med daglige 
pressekonferanser etter vurdering av 
krisens omfang og alvorlighet

Kriseledelsen samles etter 
behov og tar nødvendige 
avgjørelser i forhold til bruk 
av ressurser og koordinering 
av info – utvelging av info 
som skal frigjøres.
- Hjemmeside oppdateres 
løpende etter avtale med 
kriseledelsen

- Facebook oppdateres 
løpende etter avtale med 
kriseledelsen

- Det innkalles til 
pressekonferanser etter avtale 
med kriseledelsen

- Det lages pressemeldinger 
etter avtale med 
kriseledelsen. 

Ved evakuering Ved evakuering av mennesker skal en 
(eller flere) fra informasjonsenheten 
være til stede mottaket og håndtere 
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informasjonsansvaret.

Etter krisen

Generelt Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i 
samråd med berørte enheter, informasjonsenheten og kriseteamet som 
har fanget informasjonsbehovet. 

Info-enhet - oppgaver

Leder av Info-enhet Skal på oppdrag fra kriseledelsen, gi 
beskjed om hvilke opplysninger som kan 
gis til publikum/pårørende - og besørge at 
denne informasjonen kommer ut – og kun 
denne. 

Bemanne Servicetorg Møte publikum med avtalt informasjon og 
betjene telefon

Legge ut på hjemmeside Løpende oppdatere hjemmesiden – etter 
avtale med kriseledelse

Legge ut på Facebook Løpende oppdatere Facebook – etter avtale 
med kriseledelse

Event. sette opp eget info-
nummer

Betjene eget nummer – info på 
hjemmesiden

Dedikert 
nummer til dette 
er 958 97 167 –
telefon er i 
servicetorg 

Andre oppgaver 1. Gi informasjon til publikum / pårørende 
etter oppdrag fra kriseledelse.

2. Gi mediene informasjon om 
pressekonferanse, utlevere pressemeldinger 
fra kriseledelse oghenvise mediapersoner
til oppholdsrom hvor de kan vente på ny 
informasjon.

3. Henvise pårørende til rette 
vedkommende / sted  (kriseteam) 

4. Henvise publikum til sted hvor de kan 
vente på videre informasjon.

NB: Avklar med 
kriseledelsen

NB: Husk 
loggføring i 
DSB-cim

NB: Opprett 
venteareal i 
rådhus eller 
kulturhus.

5.2.4 Informasjonskanaler  

Primært Internett 
Egen hjemmeside

Påloggingsinfo:  Se EQS IKT 



22

Facebook

Radio NRK Trøndelag Kontaktinfo – se 
varslingsliste

TV NRK Trøndelag
TV-2

Kontaktinfo – se 
varslingsliste

Aviser Inderøyningen
Trønderavisa
Adresseavisa

Kontaktinfo – se 
varslingsliste
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Kommunestyret

Kulturplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013-25 vedtas med følgende endring:
Kap. 6.9. Festivaler og større arrangement, Tiltak, andre strekpunkt under andre kulepunkt 
endres til:   
- Kunst – og kulturfestivaler som representerer høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå, som 

Soddjazz, Midtnordisk kunstfestival og Kortreist Dansefestival

2. Kulturplanen legges til grunn for kulturarbeidet og kulturutviklingen i Inderøy kommune i 
planperioden

3. Innspill som vedrører Inderøy kulturskole tas inn som en del av plangrunnlaget ved utarbeidelse 
av plan for kulturskolen

4. Innspill vedrørende etablering av Remida-senter behandles som egen sak

5. Tiltak i handlingsplanen vurderes og besluttes i forbindelse med årlig økonomiplan- og 
budsjettbehandling i planperioden

Vedlegg
1 KULTURPLAN 2013-2025.



2 vedlegg kulturplan
3 Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy..
4 Kulturplan
5 Uttalelse tilkulturplanen
6 Innspill til Inderøy kommunes kulturplan fra prosektgruppa Remida i regi Flyndra
7 Innspill kulturplan Remidasenter 2012
8 Høringsuttalelse kulturplan
9 Kommentar til Kulturplanen
10 Inderøy kulturskole - høringsuttalelse

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, etter en høringsrunde på seks uker. Vedtatt 
planprogram hadde 8 satsningsområder.
Foreliggende planutkast, vedtatt i formannskapet, sak 57/12 (26.09.12), har vært ute på høring i seks 
uker, og det er mottatt  6 høringsuttalelser (se vedlegg). 
Planforslaget er basert på et utvidet og dynamisk kulturbegrep, og er bygd opp rundt ti innsatsområder. 
I tillegg er det utpekt et kulturfyrtårn for planperioden, Arven etter Nils Aas.

Vurdering
Planprosessen.
Plan og bygningsloven legger vekt på en demokratisk planprosess ved behandling av 
kommunedelplaner. Kulturplanen har vært gjenstand for en bred demokratisk prosess. I tillegg til 
høring på planprogram og planutkast har grendemobilisering (Inderøy 2020), Kultur- og 
frivillighetskonferanse, møter med lag, organisasjoner og ulike kulturaktører og temamøte i 
kommunestyret vært viktige deler av planprosessen. I tillegg har det vært mulig å gi uttalelser til 
planprogram og planforslag på kommunens hjemmesider. Prosessen fram til siste høringsrunde er 
dokumentert i eget vedleggs-dokument til planutkastet.

Etter at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kom i gang, har kulturplanarbeidet vært knyttet 
tett opp mot dette arbeidet, hvor forslag til kulturplan er godt forankret i mål og strategier, slik status 
er per i dag.
  
Utarbeidelsen av planutkastet har stort sett fulgt framdriftsplanen i vedtatt planprogram, med mål om 
endelig behandling i desember 2012. 

Høringsuttalelser
Høringsuttalelsene til kulturplanen er overveiende positive og konstruktive.

Fjordkultur som satsningsområde vurderes som positivt av både Mosviktun Museumslag og Inderøy 
Museums- og Historielag.

Flyndra Vekst presenterer forslag til et konkret tiltak som gjelder etablering av et Remida-senter i 
Inderøy. Rådmannen vurderer idéen som god, sett på bakgrunn av både miljøutfordringer og en økende 
bruk- og kast-mentalitet, men anser prosjektet for å være i en noe tidlig fase for å kunne ta det inn i 
kulturplanen ved denne behandlingen.  Rådmannen anbefaler at prosjektet behandles som egen sak, 
basert på søknad fra Flyndra Vekst. Det kan evt. tas inn i kulturplanens handlingsdel ved en senere 
revidering.

Peers Verksted har levert uttalelse til både planprogram og høringsutkast vedr. kunstsenter i Straumen. 
I den forbindelse viser Rådmannen til tiltak i kap. 5. Inderøy kommunes kulturfyrtårn, og tiltak som 



vedrører bidrag til sikring av areal for Nils Aas Kunstverksted og utredning  i forbindelse med  etablering 
av et kunstsenter i Straumen, som bl.a. inkluderer rom for produksjon, utøvelse og formidling av kunst 
innen ulike sjangre. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ fylkeskultursjefen har gitt en grundig uttalelse til planen. Uttalelsen 
peker bl.a. på at godt etablerte festivaler som Midtnordisk kunstfestival og Soddjazz bør nevnes på linje 
med Inderøyfest under tiltak i kap. 6.9. Uttalelsen henviser til fylkeskommunens støtte til disse 
festivalene og den betydning de har i det regionale og internasjonale festivallandskapet. Rådmannen 
deler synspunktet, og påpeker at Kortreist Dansefestival tilhører samme kategori, selv om denne 
festivalen er av nyere dato.
Fylkeskommunens uttalelse peker videre på kulturskolen som en vesentlig aktør i kommunens 
kulturarbeid, og kulturskolens betydning som en naturlig arena for en samlet kulturutvikling i 
kommunen. Her legges det spesielt vekt på kulturskolens kulturpedagogiske kompetanse. 

Inderøy kulturskoles uttalelse uttrykker ønske om en mer sentral plass i kulturplanen. Ønsket 
underbygges bl.a. med å understreke kulturskolens betydning for barns oppvekst og mulighetene som 
ligger i bruk av det kulturpedagogiske personalet i kommunens kulturutvikling. 
Rådmannen anser de kommunale kulturinstitusjonene for å være kjernen i kommunens kulturutvikling 
og kultur-status, og kulturskolens argumentasjon underbygger dette synet.  I planforslaget er de 
kommunale kulturinstitusjonene bibliotek og kulturskole derfor behandlet ut i fra at dette er områder 
som skal ha en grundigere behandling i egne fireårige delplaner, som skal presentere mål og innhold for 
virksomhetene.  
Uttalelsene fra både kulturskolen og fylkeskommunen vedr. kulturskolens betydning, blir sentrale deler 
av plangrunnlaget når plan for Inderøy kulturskole skal utarbeides i 2013.

Konklusjon

Se rådmannens innstilling
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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 
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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 ressurssenter

- 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,

• 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

Kirken er den eldste kulturinstitusjonen i kommunen. 

I Inderøy kommune er det til sammen 7 kirkebygg, 

hvorav de to middelalderkirkene, Hustad kirke og 

Sakshaug gamle kirke eies av Fortidsminne-

foreningen. 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.

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

• Kirkebyggene skal være i en slik stand at de fungerer godt som ramme rundt kirkens 

egne funksjoner

• 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 
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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 

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
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Tiltak

• Legge til rette for etablering av kulturnæring og kulturarbeidsplasser gjennom 

infrastruktur, rådgivning og økonomisk støtte.  

• Opprette fond for kultur- og næringsutvikling og økt bolyst

• 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
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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.
- 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 
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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. 

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 
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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

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

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

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
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• 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  

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.
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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.

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), 
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kommunen (bibliotek, kulturskole og ungdomsskole) og Inderøy kulturhus. Formålet er bl.a. 

å bygge ut lokaler og benytte kompetanse på tvers av institusjonene.  

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 Prioritering 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

Kontinu-erlig Kultur

Arbeide for kunstnerisk 
utsmykning  ved 
stedsutvikling i 
kommunen, herunder 
Planlegge for å realisere  
verket «Aks», 
Gjennomføre utsmykning,  
Inderøy Rådhus, trinn2, 
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 Kultur
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Kulturfyrtårn 
og øvrige 
innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

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

Innen 
gjeldende 
rammer

Utøvere Kontinuerlig Komm.-
teknikk 
Kultur

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
Komm.
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/
Bibliotek
-sjef

Utarbeide kulturskoleplan Innen 
gjeld 
ende 
rammer

Gjeldende 
fra 2014

Kultur/
Rektor

Ungdoms-
kulturen og 
ungdommens 
kultur-
mønstring

Utrede ungdommens 
behov for fritidstilbud og 
lokaler

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

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
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Øvrige innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

Den kulturelle 
skolesekken
og Den 
kulturelle 
spaserstokken

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 

Videreutvikle samarbeidet 
mellom 
distriktsmusikertjenesten 
og INVEST -kommunene

Må 
avklares

Steinkjer og 
Verran 
kommuner

2013 Råd-
mannen
Kultur



43

Øvrige innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

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

Ivgs 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 og økt 
bolyst

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 
arrangement

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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Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy kommune2013-2025 - 
høringsuttalelse 

Det vises til mottatt høringsutkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommunes høring til planen er behandlet administrativt. 
 
Høringsuttalelse vedrørende bibliotekplanen 2013 – 2017 er lagt som del av den 
generelle høringen. 
 
Innledningsvis vil fylkeskommunen honorere utkastet til plan med en ryddig og 
oversiktlig inndeling – samt en klargjøring av «kulturbegrepet» slik det brukes i 
planen. 
 
Man ser positivt på at kommunen skal utvikle egen kulturminneplan, og at det 
inviteres til en aktiv og positiv dialog i utarbeidelse av planen. 
 
Kommentarer til Kulturplan for Inderøy kommune 2013-2025 
Det er tydelig at kommunen har hatt et grundig forarbeid i planprosessen, jfr. 
vedlegget til planen. Planen har tydelige forslag til prioriteringer – ti innsatsområder 
totalt. I tillegg løftes det «fram et kulturfyrtårn som skal ha spesiell vekt i 
planperioden.»(s. 15) 
 
I kapitlet Nyskaping og innovasjon konstateres det at ildsjeler skaper utvikling. Dette 
eksemplifiseres bl.a. med å henvise til utviklingstiltak/nyetableringer innenfor 
skjæringsfeltet kultur/næring. Vi savner en bredere eksemplifisering og tenker da 
spesielt på resultater og tiltak som følge av den frivillige og uegennyttige innsatsen 
som ligger bak mange av arrangementene og festivalene som igjen bidrar til, og gir 
grunnlag for utvikling og kulturnæring. 
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Under festivaler og større arrangement er målformuleringen «Inderøy skal være 
stedet for både den bredt anlagte folkefesten og for de «smalere» festivaler. Dette er 
ei formulering som synliggjør og stimulerer den frivillige innsatsen i tråd med målene 
i kulturplanens pkt. 6.1 Det frivillige kulturlivet. Det blir derfor viktig å følge opp dette 
under tiltaksdelen ved også å nevne de arrangement og tiltak som så langt har 
bidratt til å synliggjøre Inderøy både regionalt og internasjonalt. Vi tenker da spesielt 
på «Soddjazz» og «Midtnordisk Kunstfestival» som begge har satt både Inderøy og 
Nord-Trøndelag på festivalkartet. Fylkeskommunens engasjement i disse 
«frivillighetsprosjektene» er avhengig av at vertskommunen bidrar i et partnerskap 
og vi ser det som naturlig at begge disse arrangementene nevnes på lik linje med 
«Inderøyfest». 
 
Med tanke på at dette er en plan som har et 10-12 års perspektiv, savnes det en 
klarere tydeliggjøring av kommunens egne innsatsområder eksklusivt «Arven etter 
Nils Aas», spesielt i forhold utviklingsperspektivet. 
 
Planen peker i flere sammenhenger på kompetansebegrepet som viktig for å lykkes i 
arbeidet med kulturutvikling i kommunen. Dette er fylkeskommunen helt enig i. 
 
Kulturkompetanse mer generelt er gjerne knyttet til institusjoner – med klare 
fagspesifikke orienteringer. Slik fylkeskommunen ser det bør det i et så langt 
planperspektiv som kommunen legger opp til, kunne sies noe om kommunens egen 
samlede kulturkompetanse og utviklingsarenaer samt hvordan disse inngår i et 
helhetsperspektiv. Fylkeskommunen vil peke på Kulturskolen som en vesentlig aktør 
i kommunens kulturarbeid – både som opplæringsinstitusjon og et naturlig midtpunkt 
for aktivt utviklingsarbeid. Det vises til nasjonale føringer knytta til kulturskolene som 
lokale ressurssenter/utviklingssenter. Fylkeskommunen har tro på at kulturskolen 
med sin brede kulturkompetanse kan og bør være den naturlige arenaen for samlet 
kulturutvikling i kommunen. Med tanke på det lange planspennet som ligger, vil 
Inderøy kommune med en tydeliggjøring av kulturskolens rolle og funksjon innenfor 
opplæring, produksjon, formidling, ressurssenter for ulike aktører osv, kunne utvikles 
til et fremtidig regionalt fyrtårn for kultur og kulturskoleutvikling. En slik 
grunnleggende ambisjon vil være med på å løfte sentrale problemstillinger inn i 
planen. 
 
Kommentarer til Bibliotekplan 2013 – 2017 for Inderøy kommune. 
 
Bibliotekplanutkastet er et oversiktlig dokument som er godt å lese, og som er tydelig 
på statusbeskrivelse og utfordringer. Målsettinger og tiltak er relevante og realistiske.  
 
Visjonen for planen er litt for ordrik, den kan bli vanskelig både å huske og å bruke i 
visuelle sammenhenger. Følgende formulering kan vurderes som et alternativ: 
«Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede». 
 
Det kunne kanskje vært mer ambisiøse formuleringer med tanke på at planen gjelder 
en fireårsperiode. Samtidig ligger det mange muligheter i ideen om etablering av nytt 
oppvekst- og kultursenter, med både forventning om større og bedre tilpassede 
lokaler, og økning i stillingsressurs knyttet til grunnskolen. Det savnes imidlertid en 
tydeliggjøring på tiltaksnivå når det gjelder behov for større areal (Kap.4.4.2). 
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Endring av status fra kombinasjonsbibliotek i Mosvik til rent folkebibliotek er godt 
begrunnet. Det legges fram forslag om oppsøkende virksomhet og utvidet åpningstid 
ved hovedbiblioteket, begge deler vil kompensere noe når filialen legges ned.  Den 
oppsøkende virksomheten med bokdepot og bestillingsordning kunne imidlertid vært 
tydeliggjort på tiltaksnivå i kapittel 4.1.2. Det kan gjerne ses på muligheten for å få 
med at noen arrangement og lesestimulerende tiltak rettet mot voksne og eldre 
legges til Mosvik selv om filialen legges ned.  
 
Det bør forklares at bibliotekplanen er koplet til årlige prioriteringer i 
virksomhetsplan/økonomiplan og årlig evaluering (for eksempel del av årsmelding for 
biblioteket), og at det ikke bare blir en evaluering etter fire år. 
 
Avslutning 
Det nye planverket for kultur i Inderøy kommune blir omfattende, med en overordnet 
kulturplan og separate planer for biblioteket, kulturskolen, DKS og 
kulturminneområdet. Til sammen vil dette bli viktige redskap for videreutviklingen av 
den mangfoldige kulturvirksomheten og kulturkompetansen i Inderøy. 
Kulturavdelinga ønsker lykke med videre planprosess, og stiller vår kompetanse til 
rådighet når det oppleves som relevant.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Anders Skaugen 
 Musikksjef 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Åshild Vang [mailto:ashild@vangs.no] 

Sendt: 7. november 2012 23:24
Til: Reidun Huseth
Emne: Kulturplan

Hei
Vedr. Høringsutkastet til Kulturplan, så vil styret i Inderøy Museums- og Historielag bare si at vi er tilfreds 
med det som er med om fjordkultur.

Mvh
Åshild Vang
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Mosviktun Museumslag

Mosvik 07. 11. 2012

Inderøy kommune,

Kulturenheten.

HØRINGSUTKAST  KULTURPLAN 2013 – 2025.

Mosviktun Museumslag behandlet høringsutkastet til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025 i 

sitt styremøte 6. november 2012.

Mosviktun Museumslag slutter seg i stor grad til høringsutkastet til  Kulturplan.

Spesielt gledelig med målsetningen om å gjennomføre årlige dialogmøter hvor kategorier med like 

utfordringer samles. Slike møter regner vi med det er kommunen som tar initiativ til og er arrangør 

av.

Laget stiller seg også spesielt positiv til satsingen med økt fokus på fjordkultur.

For Mosviktun Museumslag

Carl Ivar von Køppen

Leder



Fra: Anne Kathrine Oxaal [mailto:Anne.Kathrine.Oxaal@flyndra.no] 

Sendt: 30. oktober 2012 16:33
Til: Reidun Huseth
Kopi: Per Jensen
Emne:

..og så med vedlegget

Hei, her kommer et innspill til Inderøy Kommunens kulturplan fra prosjektgruppa Remida i regi Flyndra.
Til orientering: vi har i dag inngått et samarbeid med INDUS om å kjøre et forprosjekt i valgfaget Design og 
redesign fra uke 46-47-48 i Flyndras lokaler på Sundsøya, materialer er anskaffet og kunstnerisk leder for 
prosjektet er innleid til dette forprosjektet, som er Bjørg Nyjordet.

Hilsen Anne Kathrine Oxaal for prosjektgruppa Remida  v/ Flyndra as
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Innspill til ny kulturplan fra prosjektgruppen for kreativt 
gjenbrukssenter i Inderøy

Flyndra AS jobber med oppstart av et kreativt gjenbrukssenter i Inderøy med fokus på miljø 
og kunst. Et slikt senter vil kunne bli et fyrtårn for Inderøy som kunst og kulturkommune 
samt styrke Inderøys satsing innen oppvekst. Senteret søker NTFK om tilskudd i januar 2013 
og vil da være i gang som et forprosjekt. Målet er et framtidig Remida-senter i Inderøy, 
basert på den pedagogiske metoden Reggio Emilia. 

Et kreativt gjenbrukssenter bør være med i en ny kulturplan  under: « Øvrige innsatsområder 
for profesjonell produksjon, formidling og opplæring»  

6.3. Profesjonell produksjon, formidling og opplæring

Kommunen skal være en støttespiller og pådriver i opprettelsen av et kreativt 
gjenbrukssenter i Inderøy med fokus på miljø og kultur. Senteret skal ha et regionalt 
nedslagsfelt. Flyndra AS er initiativtaker og eier av senteret. Flyndra AS vil ha den 
daglige driften. Senteret vil ha et nært samarbeid med blant andre Nils Aas, Innherred 
Renovasjon, skolene i Inderøy og andre aktører. Senteret skal drives av en kunstnerisk 
leder med kunstrelatert fagkompetanse.

Tiltak:  Støtte opprettelsen av et kreativt gjenbrukssenter i Inderøy. 

Samarbeid: Profesjonelle kunstnere, institusjoner og aktører lokalt og regionalt.

Prioritering: start 2013

Ansvar: Kultur

6.7. Stedsutvikling

Vedr. delprosjektet Sentrumsutvikling i Inderøy 2020: 

Flyndra AS ønsker at et kreativt gjenbrukssenter i Inderøy blir samlokalisert med Nils Aas 
kunstverksted.  Et slikt senter vil være en styrke for Straumen som sentrum og skape økt 
aktivitet i området.

Inderøy og omgivelsene

7.1. Regionalt samarbeid

       Et regionalt gjenbrukssenter med fokus på kunst og miljø vil kunne styrke samarbeidet 
innen oppvekst, miljø og kunstformidling i hele regionen. Dette vil kunne styrke samarbeidet 



mellom kommunene og åpne for relasjonsbygging mellom ulike aktører. Senteret vil styrke 
kommunens posisjon som kunst og kulturkommune.

7.2 Internasjonalt samarbeid

Et kreativt gjenbrukssenter med fokus på miljø og kunst ønsker å knyttes opp mot 
merkevaren «Remida». Et Remida senter har opprinnelse i Italia og det finnes i dag slike 
senter over hele verden.  Et slikt senter i Inderøy vil bli en del av et internasjonalt nettverk 
for kreativ gjenbruk av kunst.  Senteret i Inderøy ønsker også å invitere kunstnere fra andre 
land som samarbeidspartnere og kursholdere.



Fra: Eva Wold [mailto:eva.wold@bunadsaum.no] 

Sendt: 25. oktober 2012 14:19
Til: ind-Postmottak
Emne: høringsuttalelse kulturplan

Hei, har lest høringsutkastet til  Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025
Bra arbeid.

Med hilsen
Eva Steinvik Wold
Leder Inderøy Husflidslag
74153023/95868075
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Kommentarer til Kulturplan 
Inderøy Kommune 2013-2050
Høringsutkast.

Peers verksted har tidligere sendt inn bidrag til Kulturplan 
og ser at våre innspill ikke er tatt inn i planen. Vi ønsker 
med dette å synliggjøre våre argumenter ytterligere ved å 
konkretisere verkstedets utviklingsmuligheter og ønsker

Peers Verksted DA ble etablert i 2006,og har tilhold i leide 
lokaler i Peers Hus i Helgesenbakken 8.

6. Øvrige innsatsområder
6.3 Profesjonell produksjon, formidling og opplæring

Kunstnere, skoleelever, kulturskole og unge 
kunstinteresserte er brukere av verkstedet. I tillegg til 
kurs og utleie drifter verkstedet praksisplasser for NAV.
Deler av virksomheten, som praksisplasser og tiltak for 
ungdom er samfunnsbyggende virksomhet, som representerer 
alternative arbeids- og fritidsaktiviteter.

Verkstedet fungerer godt, men har begrenset kapasitet på 
grunn av størrelsen. Coopbygget er blant det som peker seg 
ut som en interessant retning for Peers Verksted. Ikke minst 
på grunn av samlokalisering med Nils Aas Kunstverksted og 
eventuelle andre kulturaktører og arenaer som kan komme til 
bygget. Uavhengig av lokalisering avhenger økt kapasitet av 
utvidelsesmuligheter. Støtte til drift av egnede lokaler er 
derfor nøkkelen til at virksomheten skal kunne utvikle seg
til en enda tydeligere kulturaktør i kommunen.

Vi ønsker at Inderøy kommune skal være en støttespiller og 
bruker av dagens verksted og bidra til utvikling og 
samarbeid for fremtiden.
Tiltak:

1. Opprette prosjekt for utvikling av ”COOP-bygget” –et 
kultursenter med fokus på Kunst-og formidling.

2. Å uavhengig av lokalisering bidra med økonomisk støtte 
til drift eks. husleie og kursutgifter til utvalgte 
grupper

Samarbeid: NAAK, DKS lokalt og regionalt, UKM, Kunstnere og 
andre kulturinstitusjoner, Grunnskole-og videregående 
opplæring
Prioritet: 2013-2014
Ansvar:Kultur  

Inger Marie Lillesand
Anne Kathrine Oxaal

peers verksted DA



Til Inderøy kommune

Vennaliveien 7

Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy kommune2013-2025 - høringsuttalelse

Det vises til mottatt høringsutkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025.

Høringsuttalelse fra Inderøy kulturskole

Det er gjort omfattende og grundig arbeid med kulturplanen. Personalet i kulturskolen har 

drøftet deler av planen og kommer her med følgende uttalelse, som særlig peker på kapittel 

5. INDERØY KOMMUNES KULTUR-FYRTÅRN.

Inderøy har en unik posisjon og mange muligheter med de mange institusjoner som tilbyr

aktiv kunst- og kulturutdanning for barn og ungdom. Vi mener Inderøy derfor står i en 

særstilling. Dette bør i større grad understrekes. 

Med en større satsing på kulturskolen som ressurssenter vil mål om kultur i hele livsløpet bli 

nådd. Skal kommunen utvikle seg som kulturkommune, må kulturskolen løftes og styrkes og 

få en mer sentral plass i kulturplanen. 

Kulturskolen kan bli det grunnfjellet kunst og kultur i kommunen kan stå søtt på. Her vil 

opplæring, holdninger, erfaringer, opplevelser innen kunst og kultur blir en felles plattform

vi bygger kommunens innbyggeres kunstforståelse, identitet og stolthet på. 

Med bakgrunn i kulturplanens overordnede målsetting og hovedmål, vil kulturskolen som 

ressurssenter bidra til måloppnåelse og derfor bør være kulturfyrtårnet i perioden.

Vår begrunnelse sammenfattes i punktene nedenfor:

- Kulturskolen som ressurssenter har en særlig mulighet til å nå alle innbyggere fra 

vugge til grav. Et personell med bred og høy kompetanse kan tilby produksjoner til 

DKS og DKSS og kvalifiserte tjenester til skoler og det frivillige kulturliv i tillegg til sin 

kjernevirksomhet.

- Nyskaping og innovasjon er avhengig av kreative menneske. Med satsing på 

kulturskolen som ressurssenter der flere ansatte har en utøvende ressurs (DKS, DKSS, 



etablering av orkesterstillinger mm), der det skapes attraktive stillinger, vil 

kommunen tiltrekke seg kvalifiserte og kreative kunstnere. Å skape stabile stillinger 

fører til kreativitet og innovasjon. 

- Kulturskolen øker innbyggernes kulturelle bevissthet, dens betydning for 

menneskelig utvikling og helse (HUNT, Anna Bamford) 

- Kulturskolen bidrar til å skape en livskraftig og attraktiv oppvekstkommune og

bør være det naturlige limet/navet i det nye kultur- og oppvekstsenteret som er 

under planlegging

Med vennlig hilsen

Sigrid Bjerkan

Rektor

Inderøy kulturskole



Arkivsak. Nr.:
2012/3330-15

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 146/12 21.11.2012

Hovedutvalg Folk 75/12 20.11.2012

Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i formannskapets sak 129/12 opprettholdes.

Klagen oversendes klageutvalget (kommunestyret) for endelig behandling.

Vedlegg
1 Klage på utvalgssak 129/12 salgs og skjenkekonrtoll
2 Salgs- og skjenkekontrollør - valg av tilbyder
3 Nordfjeldske Kontroll - aksept
4 Salgs og skjenkekontroll
5 Salgs- og skjenkekontrollør - klage på vedtak

Bakgrunn

Formannskapet fattet den 21.10.12, sak 129/12, følgende vedtak:

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i perioden
01.01.13 – 31.12.15.

Før vedtaket var fattet hadde Nordfjeldske Kontroll AS den 19.10.12 klaget på vedtaket på bakgrunn av 
rådmannens innstilling. Kommunen sendte særutskrift av vedtaket til alle tilbydere den 26.10.12. 
Nordfjeldske Kontroll AS aksepterte samme dag kommunens vedtak og takket for samarbeidet. 
Kommunen sendte brev til Nordfjeldske Kontroll AS den 31.10.12 og takket for samarbeidet og ønsket 
bekreftet at klagen var frafalt. I epost av 01.11.12 bekrefter Nordfjeldske Kontroll AS at de aksepterer 
kommunens vedtak men sier samtidig at klagen opprettholdes.



På denne bakgrunn behandles henvendelsen av 19.10.12 som en formell klage og med 
tilleggsopplysninger gitt i epost av 01.11.12.

Regelverket for offentlige anskaffelser har ingen klageadgang for anskaffelser under kr. 500.000 eks. 
mva. Klagen behandles derfor som klage på enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Formannskapet (underinstans) har fattet vedtaket og kommunestyret blir i denne saken klageinstans.
I henhold til forvaltningslovens § 33 skal underinstansen «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. 
Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å 
behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.»

Nordfjeldske Kontroll AS klager på følgende (vedlegg):

 Innstilt leverandør har ikke det økonomiske mest fordelaktige tilbud.

 Nordfjeldske Kontroll AS har beskrevet oppdraget slik forespurt i anbudsdokumentene

 Nordfjeldske Kontroll AS har hatt avtale med Inderøy kommune i flere år, og tjenesten er utført slik 
alle saksbehandlere har ønsket tjenesten skal utføres.

Vurdering

Klagen er kommet inn i god tid før klagefristen og klagen tas opp til realitetsbehandling. 

Konkurransegrunnlaget pkt. 1 ba om at tilbudet skulle inneholde følgende:

«Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan kontrollen planlegges gjennomført, og synliggjøre 
hvordan rapportering skjer i etterkant av kontrollen.»  

I pkt. 8 i konkurransegrunnlaget er følgende kriterier lagt til grunn for utvelgelse:

«Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. 

Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

Pris

Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle andre tjenester fra 

leverandør i kontraktsperioden. ( se prisskjema)

Kvalitet

Skjønnsmessig vurdering av tilbyders beskrivelse av hvordan oppdraget planlegges gjennomført.»

Klage: Innstilt leverandør har ikke det økonomiske mest fordelaktige tilbud

Vurdering: Klager er kr. 4.500 lavere i pris en valgt tilbyder (NOKAS AS). Ut fra beskrivelsen av hvordan 
kontroller gjennomføres, er valgt tilbyder ansett å ha en bedre kvalitet på gjennomføring av oppdraget.  
Det økonomisk mest gunstige vil være summen av pris og kvalitet. Kvalitetsforskjellen er verdsatt til et 
større beløp enn kr. 4.500 og på denne bakgrunn har valgt tilbyder det økonomisk mest fordelaktige 
tilbud.

Klage: Nordfjeldske Kontroll AS har beskrevet oppdraget slik forespurt i anbudsdokumentene

Vurdering: Det er riktig at klager har beskrevet oppdraget som forespurt. Kommunens vurdering – jf. 
ovenfor – er at innholdet i beskrivelsen om hvordan oppdraget tenkes gjennomført, er bedre hos valgt
tilbyder.



Klage: Nordfjeldske Kontroll AS har hatt avtale med Inderøy kommune i flere år, og tjenesten er utført 
slik alle saksbehandlere har ønsket tjenesten skal utføres.

Vurdering: I kriterier for utvelgelse er kun pris og kvalitet lagt til grunn. I kvalitetsbegrepet er det ikke 
lagt inn referanser fra tidligere oppdragsgivere. Kommunen kan således ikke legge verken egne 
erfaringer eller andre referanser til grunn ved utvelgelse.  

Konklusjon

Formannskapets vedtak opprettholdes og saken oversendes klageutvalget for endelig behandling.



Journalføres. Arnfinn Tangstad saksbehandler

Med vennlig hilsen 

Jon Arve Hollekim
- Rådmann –
74124203/99388911
Inderøy kommune

Fra: Tor Olaf Myhre [mailto:tholmyhr@online.no] 
Sendt: 19. oktober 2012 12:04
Til: Jon Arve Hollekim
Kopi: ind-Postmottak
Emne: Klage på utvalgssak 129/12 salgs og skjenkekonrtoll

Vi har lest Utvalgssaken jmfr forslag til valg av leverandør. Saken skal til behandling i kommunestyrer 
24.10.12.

Konklusjonen er at rådmannen i Inderøy kommune anbefaler det økonomiske mest fordelaktige tilbud. 
Innstilt  leverandør, NOKAS AS, har  ikke det økonomiske mest fordelaktige tilbud.

Det har nemlig Nordfjeldske Kontroll AS.   

Vi har beskrevet oppdraget slik forespurt i anbudsdokumentene.  

Nordfjeldske Kontroll AS har hatt avtale med Inderøy kommune i flere år, og tjenesten er utført slik alle 
saksbehandlere  har ønsket tjenesten skal utføres.

Vi stiller oss derfor uforstående til rådmannens innstilling.  Og ber derfor om at kommunestyret ser grundig 
på saken før endelig avgjørelse taes.  

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS

Thor Olaf Myhre
7282 Bogøyvær
Tlf: 72448787
Mobil: 47628260
E-post: tholmyhr@online.no
E-post: nordfjeldske.kontroll@online.no
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Vår dato Vår referanse

26.10.2012 2012/3330-10

Saksbehandler Deres referanse

Solbjørg Kirknes, «REF»

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Salgs- og skjenkekontrollør - valg av tilbyder

Det vises til anbudsinnbydelse av 05.09.2012.

Formannskapet behandlet saken i møte den 24.10.2012, under sak nr. 129/12, der det ble gjort slikt 
enstemmig vedtak:

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i perioden 
01.01.13 – 31.12.15.

Særutskrift av saken følger vedlagt.

En takker for interessen for deltakelse i anbudskonkurransen og det vil bli inngått kontrakt med 
Nokas AS.

Med hilsen

Arnfinn Tangstad
rådgiver

Vedlegg.





Vår dato Vår referanse

31.10.2012 2012/3330-13

Saksbehandler Deres referanse

Solbjørg Kirknes, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Nordfjeldske Kontroll AS

  

Salgs og skjenkekontroll

Viser til epost av 29.10.2012.

Vi vil også rette en stor takk for samarbeidet som har vært.

Samtidig forstår vi det slik at de aksepterer den beslutning kommunen har tatt, og trekker Deres klage på 
vedtaket.  Hvis dette ikke er tilfelle, ber vi om at det blir gitt snarlig tilbakemelding.

Med hilsen
Etter fullmakt:

Solbjørg Kirknes
sekretær



God dag ja, vi viser til mottatt e-post fra Deres Solbjørg Kirknes.

Vi aksepterer Inderøy kommune sin beslutning om valg av ny leverandør jmfr salgs- og 
skjenkekontroller.

Men vår klage på vedtaket opprettholdes. Dersom Inderøy kommune velger å overse vår klage, må 
vi vel ta dette til etterretning. Men vi mener fremdeles at Inderøy kommune ikke velger rett 
leverandør jmfr konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon.

Begrunnelsen er at vi besvarte alle punkter i henhold til konkurransegrunnlaget. At ny valgt 
leverandør beskriver utførelsen av oppdraget på en annen måte enn Nordfjeldske Kontroll AS, ser vi 
ikke som grunn nok til å si at vårt tilbud er mindre verdig. Slik informasjon var heller ikke etterspurt i 
konkurransegrunnlaget.

Vi har notert oss at valgt leverandør har lagt ved priser på vektertjenester i samme tilbud. Dette 
stiller vi oss svært kritiske til, og ser på en slik sammenblanding av ulike tilbud som veldig uheldig.

Vårt tilbud var lavest på pris, derfor mener vi at Nordfjeldske Kontroll AS bør få oppdraget.

Vi håper Inderøy kommune vil vurdere ovennevnte sak på nytt.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS

Thor Olaf Myhre
7282 Bogøyvær
Tlf: 72448787
Mobil: 47628260
E-post: tholmyhr@online.no
E-post: nordfjeldske.kontroll@online.no



Arkivsak. Nr.:

2012/3802-1

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 88/12 19.11.2012

Hovedutvalg Folk 76/12 20.11.2012

Formannskapet 148/12 21.11.2012

Kommunestyret

Arbeidsmiljøutvalget

Administrasjonsutvalget

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 18/12 15.11.2012

Eldres råd 18/12 15.11.2012

Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Vedlegg
1 Forslag til møteplan 2013

Bakgrunn

Det er i forslaget til møteplan satt opp 9 hovedutvalgsmøter, 10 formannskapsmøter og 5 
kommunestyremøter.  Alle møter er på dagtid og avholdes i Inderøy Rådhus, start kl. 09.00.

Det er ført opp 4 møter i administrasjonsutvalget og 4 møter i arbeidsmiljøutvalget, men det kan 
justeres etter behov.

Møter for Eldres Råd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede er ført opp på møteplanen på 
samme dato, som tidligere år, dette av praktiske årsaker.  De to rådene har mange felles saker, og da 
har praksisen vært at det holdes felles orientering om saken før rådene fatter sin vedtak.

I oppsettet av møteplanen er det tatt hensyn til skolenes høst- og vinterferie.



Konklusjon

Vedlagte møteplan for 2013 anbefales vedtatt.







PS�77/12�Rådmannen�orienterer�-�Referatsaker�og�delegerte�saker



Saker�til�behandling



Saker�til�behandling



Arkivsak. Nr.:

2012/2762-8

Saksbehandler:

Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget

Administrasjonsutvalget

Eldres råd 20/12 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 20/12 15.11.2012

Hovedutvalg Natur 93/12 19.11.2012

Hovedutvalg Folk 79/12 20.11.2012

Formannskapet

Kommunestyret

Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp



3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

8. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 2013 slik 
det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

9. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 
til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

10. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for virksomheter innenfor 
området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 1723 Mosvik. Eiendomsskatten 
skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

11. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 
ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 
eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

12. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er kurante, 
begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

13. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 

14. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

15. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

Vedlegg
1 Vedlegg: Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Bakgrunn

I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det 
kommende kalenderår. Vedtaket fattes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Nærmere bestemmelser om årsbudsjettet finnes i forskrift av 15.12.2000. 

Vurdering

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2013 til 2016 søker å legge til rette for at 
kommunens tjenestetilbud – over tid – blir forutsigbart og konkurransedyktig.

Budsjettforslaget legger opp til stram husholdering av driftsbudsjettene samtidig som 
investeringsinnsatsen økes betydelig.



Det vises til selve budsjettforslaget med sammendrag for nærmere informasjon.

Det vises for øvrig til selve budsjettdokumentet.

Konklusjon

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 legges med dette fram til politisk 
behandling.  





Vedlegg:  Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Legges ved som separat dokument.
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