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Kommunestyret

Bibliotekplan 2013 – 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Utkast til bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017 vedtas med følgende endring:  
Kap. 2, Visjon og overordnet målsetting, Visjon:
«INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede -gratis og for 
alle» erstattes med «Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede»

2. Bibliotekplanen legges til grunn for bibliotekarbeidet og bibliotekutviklingen i Inderøy 
kommune i planperioden

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

Vedlegg
1 Utkast til Bibliotekplan 2013 - 2017
2 Høringssvar Kulturplan og Bibliotekplan for Inderøy kommune
3 Høringsutkast bibliotekplan 2013-2017

Bakgrunn

Inderøy bibliotek overtok driften av Mosvik bibliotek fra 01.01.11, og ved kommunesammenslåingen
ble det behov for en ny bibliotekplan og for fastsettelse av bibliotekstruktur for ny kommune.



Bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017, Høringsutkast, er utarbeidet som delplan til Kulturplan
for Inderøy kommune 2013-2025. Prosjektgruppa som har hatt ansvaret for utarbeidelse av
kulturplanen, har fungert som referansegruppe for bibliotekplanarbeidet.
Utkast til bibliotekplan ble behandlet i formannskapet 26.09.12, og har vært ute på høring i 4 uker. Det 
er kommet inn to høringsuttalelser.

Vurdering

Planprosess og planforslag
Arbeidet med utkast til bibliotekplan er basert på bibliotekets faglige vurderinger og innspill fra 
publikum gjennom spørreskjema. Biblioteksjefen har hatt ansvaret for utforming av planen.

Den største endringen som presenteres i planutkastet gjelder endring i bibliotekstruktur.  Nedleggelse 
av Mosvik bibliotek må kompenseres gjennom utvikling av tilbud som veier opp for strukturendringen. 
Viktigst i den sammenhengen er forslag om utvidet åpningstid, noe som også vil komme befolkningen i 
hele kommunen til gode. Utvidet åpningstid vil styrke det generelle folkebibliotektilbudet på en god 
måte.

Innspill
Sakshaug skole signaliserer at de ønsker å formalisere samarbeidet med Inderøy bibliotek. I dag 
fungerer Inderøy bibliotek i praksis som skolebibliotek for Sakshaug skole.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune uttaler seg positivt til både statusbeskrivelse, utfordringer, 
målsettinger og tiltak, og det gis uttrykk for at forslag om strukturendring er godt begrunnet. Videre 
kommenteres det at visjonen er litt for ordrik, noe rådmannen kan være enig i. Visjonen for 
bibliotekplanen kan godt forenkles noe, uten at innholdet reduseres. 

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak
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1. Innledning 
 

Utarbeidelse av bibliotekplan for perioden 2013-2017 er knyttet til vedtaket om ny 

kulturplan for nye Inderøy kommune. Siste bibliotekplan for Inderøy gjaldt for perioden 

1997-2005, og tida og samfunnsendringene gjør at vi i dag naturlig nok sitter med en 

betydelig mer kompleks bibliotekdrift. Nåværende biblioteklov er under revidering, 

bibliotekenes samfunnsoppdrag skal spisses og befestes, tiden er moden for å sette nye mål 

for driften. Inderøy bibliotek feirer dessuten i 2012 160 års drift, et perspektiv som gir 

planen en ekstra dimensjon. 

 

1.1 Planprosess 

Arbeidet med bibliotekplanen har vært knyttet til planprosess for kulturplanen, under 

utarbeidelse av enhetsleder for kultur. Prosjektgruppen knyttet til kulturplanarbeidet er 

brukt som referansegruppe. I tillegg er det laget et eget tilbakemeldingsskjema for 

bibliotekets brukere, som har oppfordret til innspill innenfor sentrale områder av 

bibliotekets tilbud. Biblioteksjefen har vært ansvarlig for planarbeidet. 

Planen er tenkt evaluert om 4 år, i forbindelse med rullering av Kulturplanens handlingsplan. 

 

1.2 Forankring 

Bibliotekplanen skal støtte opp om Inderøy kommunes visjon «Best i lag». 

 

Folkebibliotekloven, Kulturloven, Stortingsmelding nr. 23. «Bibliotek, kunnskapsallmenning, 

møtested og kulturarena i en digital tid», Bibliotekreform 2014, Inderøy kommunes visjoner 

og overordna målsetting, samt budsjett og økonomiplan, legges til grunn for planarbeidet. 

Likeså den fylkeskommunale «Skolebiblioteket – arena og verktøy for læring. 

Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)».  

 

Planen blir en delplan til Kulturplanen. 

2. Visjon og overordnet målsetting 
 

 

 

 

 

 

 

Visjon: «INDERØY BIBLIOTEK – møteplass for kunnskap og læring, fantasi og leseglede - 

gratis og for alle» 

 

Hovedmål: «Gi alle kommunens innbyggere et synlig, allsidig, aktuelt og kvalitativt godt 

bibliotektilbud» 
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3. Historikk og status 
 

«Et godt folkebibliotek i hver by og bygd er, kan man si, det stik motsatte av en skatte-opkræver; det 

er en utdeler til alle av menneskehetens største arv». 

Chr. Collin, i «Folkeboksamlinger», 1914. 

 3.1 Historikk 

Inderøy bibliotek er en av de eldste kulturinstitusjonene i Inderøy kommune.  For 160 år 

siden, 15. mai 1852, vedtok herredstyret i Inderøy opprettelsen av folkebibliotek i Inderøy.  I 

1896 fikk vi boksamlinger opprettet på Røra og Sandvollan. Senere fulgte kretsene Lyngstad 

og Utøy.  I Mosvik kom muligens folkebibliotektjenesten på plass noe senere, rundt 1920. 

I 1966 ble en avtale om felles bibliotektjeneste mellom Inderøy folkebibliotek og Inderøy 

ungdomsskole inngått, og i 1998 fikk vi samarbeidsavtalen mellom Inderøy folkebibliotek og 

Inderøy videregående skole. Inderøy bibliotek har siden hatt status som 

kombinasjonsbibliotek. Også Mosvik bibliotek er kombinasjonsbibliotek, gjennom 

samarbeidsavtalen med Mosvik barneskole i 1993.  

I 2001 ble bibliotekstrukturen i Inderøy endret, til ett sammenslått hovedbibliotek hvor 

filialene i grendene gikk over til å være rene skolebibliotek. I 2003 flyttet biblioteket inn i 

tilbygg til kulturhuset og etter den tid har besøk og utlån økt til om lag det dobbelte, jfr. 

nøkkeltall. Etter kommunesammenslåingen mellom Mosvik og Inderøy kommuner 

01.01.2012, er Mosvik bibliotek blitt filial under Inderøy bibliotek.  

 

3.2 Nøkkeltall Inderøy bibliotek 

 

Inderøy bibliotek 2011 2010 2009 2008 2007 2002 

Totalt utlån 
(inkl. lærebøker) 

43.436 39.765                     38.618 35.675 33.855 22.476 

Fjernlån 
 

1170 792 835 577 507 570 

Besøkstall 
 

72.066 70.394             72.400 69.500 56.500 30.000 

Stillingsressurs 
Folkebiblioteket 

1,8 + 0,4 
(Mosvik) 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Stillingsressurs 
INDUS 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stillingsressurs 
IVGS 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9*) 
 

0,45 

Åpningstider 
 

38 t/ uke 38 t/ uke 38 t/ uke 38 t/uke 38 t/ uke 38/ uke 

     *) økt pga lærebokordninga Inderøy videregående skole 
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3.3 Kort status  

Inderøy bibliotek består i dag av hovedbiblioteket i Kulturhuset på Straumen og bibliotekfilial 

i kombinasjonsbygget ved Mosvik skole. Inderøy bibliotek har et besøkstall på godt og vel 

70.000 pr år, dvs ca. 350 pers pr. dag. Biblioteket har omlag 700 elever i nærområdet som 

bruker biblioteket; Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole gjennom felles 

skolebibliotektjeneste, og i praksis også Sakshaug barneskole, selv om det ikke eksisterer 

noen formell samarbeidsavtale her. 

 

Utlånstall ligger over 40.000 utlån pr. år (inkl. lærebøker Inderøy videregående), og 

biblioteket innehar en samling på om lag 35.000 medier. Biblioteket er godt oppdatert 

teknologisk, og kan tilby publikum tilgang til 3 PC’er, 1 søkestasjon for søk i bibliotekets base 

og låneautomat. Hjemmeside og facebook brukes aktivt til informasjon. 

Arealet er  totalt ca. 350 m2. Biblioteket disponerer 3,2 årsverk, fordelt på 1,8 årsverk 

knyttet til folkebibliotektjenesten, 0,9 årsverk Inderøy videregående skole og 0,5 Inderøy 

ungdomsskole. I 2011 hadde biblioteket dessuten en ressurs på 0,4 til drift av Mosvik 

bibliotek. Hovedbiblioteket har en åpningstid pr. uke på 38 t, filialen i Mosvik 10 t. 

Biblioteket er en del av enhet for Kultur og fritid, hvor enhetsleder er biblioteksjefens 

nærmeste overordnede.  

Sammenligningstall fra KOSTRA (2011) viser at Inderøy ligger høyt opp på både besøk og 

utlån, sett i forhold til innbyggertall.  

 

KOSTRA 2011 INDERØY KOSTRAGRUPPE 
10 

MOSVIK NORD-
TRØNDELAG 

Besøk i folkebibliotek, pr. 
innbygger 

12,2 4,5 4,4 5,4 

Utlån alle medier, pr. 
innbygger 

6,7 5,3 4,1 4,8 

Utlån barnelitteratur pr. 
innbygger 

12,3 11,3 17,9 9,4 

Utlån voksenlitteratur, pr. 
innbygger 

2,6 2,3 0,7 2,2 

Antall innbyggere pr. 
årsverk 

3329 3118 1975 2963 

 

4. Utvalgte innsatsområder 
 

Bibliotektjenesten skal i de neste 4 årene arbeide etter visjon og hovedmålsetting. Bibliotekplanen vil 

videre se på utvalgte områder som i dag utfordrer bibliotekstjenesten i dette arbeidet,  og utarbeide 
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delmål og tiltak innenfor disse innsatsområdene.  Områdene er valgt ut i fra en erfaring av hvor 

utfordringene merkes i det daglige, samt etter innspill fra publikum og biblioteksektoren for øvrig. 

 

 4.1 Bibliotekstruktur  

 

 
«Glimt inn i Inderøy bibliotek»      foto: Torunn Sandstad Næss 

 

4.1.1 Status og utfordringer 

Inderøy bibliotek har etter kommunesammenslåinga 01.01.12 vært organisert med et 

hovedbibliotek på Straumen og filial ved Mosvik skole. Bibliotekfilialen i Mosvik ble under 

budsjettbehandlingen i desember 2012 vedtatt midlertidig stengt. Og det ble vist til 

behandlingen av den kommende bibliotekplanen for framtidig bibliotekstruktur i ny 

kommune. Bibliotekplanen må vurdere om det beste tilbudet for kommunen i sin helhet er å 

fortsette todelingen i bibliotektilbudet, herunder fortsatt filialdrift, eller om ressursene skal 

samles og alternativ bruk vurderes. 

I de øvrige grendene i Inderøy kommune gikk folkebibliotekfilialene i 2001 over til å være 

rene skolebibliotek. Dette er også en trend i det øvrige biblioteknorge. Begrunnelsen har 

ofte vært for liten bruk av filialene, samt behovet for omfordeling av ressursene til økte 

åpningstider og nye tilbud ved hovedbiblioteket. Når det er sagt så er det ikke automatikk i 

at Mosvik umiddelbart må likestilles med de andre grendene i kommunen, nettopp pga de 

lange avstandene fra ytterkantene og inn til sentrum. For beboerne i Mosvik kan det være en 

fordel at filialen består, mye pga av avstandene. Mosvik har mange eldre og mindre mobile 

bibliotekbrukere som kan være best tjent med nærhet framfor bredde mht tilbudet. For 

Mosvik skole har folkebibliotekfilialen betydd mye. Den har over år gitt skolen en bemanning 

og et tilbud av litteratur og andre medier som er betydelig bedre enn det et skolebibliotek 

klarer å tilby på egen hånd. 

Erfaringer av bruken tilsier likevel at det kan være vanskelig å forsvare folkebibliotekdriften 

videre. Mosvik bibliotek fungerer i stor grad som et skolebibliotek, hvor skolelevene står bak 

det meste av tallene mht både besøk og utlån. KOSTRA-statistikken for 2011 viser et høyt 

utlånstall for barnelitteratur; skoleelevene benytter biblioteket hyppig. Erfaringen fra de 
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siste års drift viser likevel at folkebibliotekdelen av tjenesten er for lite brukt. Sett opp mot 

økt etterspørsel etter lengre åpningstider ved hovedbiblioteket er det naturlig at 

bibliotekstrukturen og bruken av ressursene må vurderes.  

Tall fra KOSTRA (2011) viser at netto driftsutgift pr. innbygger er en del høyere i Mosvik enn i 

Inderøy: 

KOSTRA 2011 MOSVIK INDERØY NORD-
TRØNDELAG 

Netto driftsutgift til 
folkebibliotek, pr. innbygger 

448 296 258 

Besøk i folkebibliotek, pr. 
innbygger 

4,4 12,2 5,4 

Utlån alle medier, pr. innbygger 4,1 6,7 4,8 

Utlån barnelitteratur, pr. 
innbygger 

17,9 12,3 9,4 

Utlån voksenlitteratur, pr. 
innbygger 

0,7 2,6 2,2 

 

Nå kan det være stor forskjell i de ulike kommunene om f.eks. husleie, strøm mv. blir ført på 

bibliotekene i KOSTRA, noe som vanskeliggjør bruken av netto driftsutgift pr innbygger som 

en reell sammenligningsfaktor. Men Mosvik kommer uansett høyt ut. 

Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen hvor en større andel av innbyggere eier 

egen PC, hvor bibliotekets samlinger ligger tilgjengelig for søk/bestilling via internett, 

muligheter for Norgeslån (brukeren bestiller selv bøker og andre medier) fra bibliotekenes 

samlinger i hele Norge, mulighetene for e-boklesing, nedlastning av musikk og lydbøker og 

økt tilgang til digitalt materiale for øvrig, tilsier dessuten en framtidstrend hvor fysisk 

avstand har mindre betydning. Bibliotekbrukerne generelt er blitt mer mobile enn før, og 

lokaliseringen av bibliotektjenesten bør gjenspeile dette. Mer mobile brukere foretrekker 

gjerne et større, velutrustet hovedbibliotek selv om det ligger et stykke unna, framfor en 

liten filial i nærmiljøet hvor åpningstider og samlinger er mer spinkelt. 

Et samlet bibliotektilbud ved hovedbiblioteket vil i større grad kunne tilby alle kommunens 

innbyggere en større bredde og kvalitet på samlingen, gode åpningstider og et kvalifisert 

personale. Å samle den faglige og økonomiske ressursen i hovedbiblioteket vil i bidra til en 

modernisert og levedyktig bibliotektjeneste i kommunen. En omfordeling av ressursene til 

bl.a. lørdagsåpent bibliotek på Straumen vil også komme Mosviks innbyggere til gode 

gjennom økt tilgjengelighet utenom vanlig arbeidstid.  

Velger man å endre filialen i Mosvik til et rent skolebibliotek, blir det viktig å sørge for at de 

minst mobile brukergruppene, som ofte også er de som i minst grad har tatt i bruk det 

nyeste innenfor teknologien, sikres god tilgjengelighet til bibliotektjenestene. De minste må 

ivaretas gjennom et godt skolebibliotek og de eldste/minst mobile gjennom opprettelse av 
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bokdepot og en eventuell frakt-/bestillingsordning. Når det gjelder de yngste vet man at en 

del barn/foreldre er på Straumen i andre sammenhenger, f.eks. gjennom kulturskolen, og i 

den forbindelse oppsøker og blir kjent med hovedbiblioteket. Ungdommene får 

hovedbiblioteket som sitt skolebibliotek når de begynner på ungdomsskolen. 

Mosvik skole må få hjelp til å komme i gang med drift av eget skolebibliotek og overta det 

som er aktuelt av samlingen, inventar og utstyr for øvrig. Mosvik skole, i likhet med de øvrige 

barneskolene i kommunen, hadde vært tjent med en skolebibliotekarstilling som kunne tatt 

ansvar for kommunens samlede skolebibliotektjeneste og betjent alle skolene. Ved en 

eventuell omfordeling av filialressursen kan et bidrag til en slik stilling komme fra 

folkebiblioteket, men hovedressursen bør komme fra skolesiden.  

Gjennom endringer i bibliotekstrukturen skal bibliotektilbudet i den nye kommunen framstå 

som likeverdig for alle kommunens innbyggere. 

 

4.1.2 Mål og tiltak 
 

Mål 

 

 

 
 

Tiltak 

 Ny bibliotekstruktur i Inderøy kommune skal bestå av ett, sentralt hovedbibliotek. 

Bibliotekfilialen i Mosvik går fra og med 01.01.13 over til å være rent skolebibliotek 

og ressurser omfordeles til lørdagsåpent og en ekstra kveld pr. uke i åpningstid ved 

hovedbiblioteket. 

4.2 Åpningstider 
 

 
«Eksamenslesing i studierommet»     foto: Liv Kristin Høyem 

«En hensiktsmessig og likeverdig bibliotekstruktur som gir innbyggene et best mulig 

tilbud, ut ifra de ressursene vi har til rådighet, tilpasset tida og samfunnet vi lever i» 
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4.2.1 Status og utfordringer 

Hovedbiblioteket har i dag en åpningstid på 38 timer pr. uke; inklusiv langåpent to kvelder 

pr. uke. Tilbakemeldinger fra publikum, både folkebibliotekbrukere og skolelever, er ønsket 

om lørdagsåpent bibliotek, samt enda en kveld i uka.  

Lørdagsåpent bibliotek ble utprøvd i perioden 1998 til 2000. Man valgte etter den tid å 

prioritere driften på ukedagene. Siden den gang er samfunnet i langt større grad preget av 

brukere som krever tilgang til tjenester når de har anledning til å benytte seg av dem, dvs. 

utenfor egen arbeidstid.  

For Mosvik, og de andre grendene for øvrig, kan det være en stor fordel at biblioteket er 

tilgjengelig på lørdager. Stadig flere av de andre bibliotekene i fylket, enten de er små eller 

store, har nå lørdagsåpent bibliotek. Med beliggenheten i Kulturhuset og alle aktivitetene 

der, ligger forholdene godt til rette for økt bruk. Tiden er moden for en oppstart av 

lørdagsåpent bibliotek også i Inderøy kommune. 

Publikums tilgang til bibliotektjenestene er ikke bare knyttet til de fysiske biblioteklokalene, 

men også opp mot tilgangen til gode digitale tjenester; «det døgnåpne biblioteket». 

Biblioteket må ha en god, informativ hjemmeside samt god tilgang til egen katalog. 

Mulighetene for søk, bestilling av lån, fornying av egne lån mv. og kommunikasjon med 

biblioteket for øvrig må være synlig og funksjonelt.  

 

Gjennom en endring i bibliotekstrukturen (jfr. kap. 4.1 Bibliotekstruktur) og omfordeling av 

bibliotekressursene fra filialdriften i Mosvik til hovedbiblioteket, har man en reell mulighet til 

å utvide åpningstidene. 
 

 

4.2.2 Mål og tiltak 
 

Mål 

 

 

 

 

Tiltak 

 Lørdagsåpent bibliotek fra og med 01.01.13.  

 Utvidet åpningstid med en ekstra kveld pr. uke, fra og med 01.01.13. 

 

 

 

 

 

«Åpningstider i størst mulig grad tilpasset publikums ønsker og behov, både ned 

hensyn til det fysiske biblioteklokalet og tilgjengelighet til gode digitale tjenestene» 
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 4.3 «En bibliotektjeneste for alle» 

 

 
»Lunch på biblioteket»       foto: Frank Dreyer Karlsen 

 

4.3.1 Status og utfordringer 

Bibliotekets største utfordring ligger i å skulle gi alle kommunens innbyggere et allsidig, 

aktuelt og kvalitativt godt bibliotektilbud, uavhengig av faktorer som alder, bosted, kultur, 

økonomi, mobilitet. Folkebibliotektjenesten er et tilbud som skal dekke hele livsløpet, fra 

«vogge til grav».  Tradisjonelt har biblioteket gitt et godt tilbud til enkelte grupper, mens 

andre i stor grad har manglet tilbud. Det er derfor viktig at man gjennom bibliotekplanen ser 

på mulighetene av ikke bare å forbedre de eksisterende tjenester men også på behovet for 

nye. Likeledes tiltak for å gjøre bibliotektilbudet synlig og attraktivt for innbyggerne. 

Som møteplass gir biblioteket gode muligheter til samtale og forståelse. Her møtes 

barnehageungen, skoleleven, ungdommen, den videregående eleven, voksne, studenter, 

eldre, innvandrere. Foreslåtte endringer i bibliotekloven vil i større grad vektlegge 

biblioteket som fysisk møteplass og arena for formidling.  Vi trenger mer enn noen gang 

åpne, frie offentlige rom og ikke-kommersielle lavterskeltilbud. Biblioteket er også en 

demokratisk og sosialt utjevnende arena. Selv om digitaliseringen i samfunnet øker, viser 

trenden at bibliotekbesøkene øker. Biblioteket som møteplass er viktigere enn noen gang.  

Å fokusere på lesing og litteratur som en verdifull faktor i både barn og voksnes liv, vil være 

et satsningsområde framover. Mye litteraturformidling har først startet når barna begynner 

på skolen. For å nå de mindre barna kan det være aktuelt å etablere et samarbeid med 

helsestasjon, f.eks. omkring utdeling av en gavebok til 2-åringer, informasjon til foreldre om 

betydningen av lesing mv. Dette kunne for mange foreldre og barn sikret et første møte med 

biblioteket. En del kommuner har også opprettet egne barnehagebibliotek/depot, som gir 

barnehagene tilgang på en større mengde bøker, samt barn og foreldre en mulighet til å låne 

med bøkene hjem. 

Som kombinasjonsbibliotek jobber vi tett opp mot skolelever i det daglige, og veileder i 

innhenting av stoff til skolearbeid og tipser om fritidslesing. Brukerorentering og klassebesøk 

med bokprat kjøres både overfor barneskolen og ungdomsskolen. Biblioteket samarbeider 
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også med DKS (Den kulturelle skolesekken) om bibliotekbesøk for alle kommunens 4. 

klassinger, forfatterbesøk og skrivekurs rettet mot ungdomsskolen mv. Likevel ser vi at både 

skolebarn og ungdom ønsker seg flere litterære arrangementer på fritida.  

Alderssammensetningen i Inderøy kommune framover viser en trend i retning flere eldre og 

færre barn. Dette er en faktor som også må få innvirkning på bibliotekets satsning framover. 

Leseombudsordning er et eksempel på et nytt tilbud til eldregruppen.  Tilbudet retter seg 

først og fremst til personer som av ulike grunner ikke lenger leser selv, og 4 leseombud leser 

nå for små og store grupper ved Nessveet og Inderøyheimen. En lignende ordning bør 

etableres i Mosvik.  

Lunchbokprat i biblioteket, en fredag pr. måned, samler leseinteresserte til boktips og prat 

omkring lesing og litteratur. Dette er et formidlingstiltak som fungerer godt og som gjerne 

kunne vært utvidet til hyppigere treff. Utplassering av bokdepot i Mosvik er et tiltak som bør 

realiseres. Dette fungerer i dag godt ved institusjonene Nessveet og Hyggestua på Straumen. 

Som i andre kommunale tjenester møter vi en brukergruppe som er oppdatert og fordrer 

god, kvalitativ service. «Livslang læring» og flere i videreutdannelse setter nye krav til 

biblioteket. Likeså kan biblioteket i større grad enn i dag bidra i arbeidet med å gi flyktninger 

og innvandrere en vei inn i det norske språket og samfunnet. Tettere samarbeid med 

flyktningetjeneste/voksenopplæring om innkjøp av litteratur tilpasset deres behov og 

informasjon om hva biblioteket kan tilby som møte- og studieplass må etableres. 

 

Gjennom deltagelsen i prosjektet Litteraturhus NT har biblioteket opplevd et oppsving i 

litteraturformidling og arrangementer for øvrig. Tilrettelagte forfatterturnéer og god, felles 

markedsføring har ført til flere arrangementer og mer besøk. Markedet for litterære 

arrangementer for voksne er langt større enn det biblioteket har hatt kapasitet til å tilby. 

Biblioteket burde også i større grad tilbudt ulike kunst-, tema- og vandreutstillinger, noe som 

ikke er gjennomførbart pr. i dag pga knappe lokaler. Gjennom arrangementer og aktivitet 

har biblioteket en unik mulighet til å synliggjøre tilbudet og trekke til seg nye brukergrupper. 

 

4.3.2 Mål og tiltak 

 

Målsettingen her går rett inn i hovedmålet for bibliotektjenesten: 

 

 

 

 

Tiltak 

 Etablere et samarbeid med helsestasjonen omkring høytlesning og formidling til 
mindre barn, f.eks. gjennom utdeling av «Bok til 2-åringene». 

 Vurdere etableringen av barnehagebibliotek. 

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

uavhengig av alder, bosted, kultur, økonomi og mobilitet» 
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 Flere litterære arrangementer for barn og ungdom. 

 Etablering av fast leseaksjon for kommunens barneskoleelever på sommeren 

 Etablere lesegrupper for ungdom ved Inderøy ungdomsskole og Inderøy 

videregående skole - fokus på høytlesning i skolen. 

 Gjennom samarbeidet i Litteraturhus Nord-Trøndelag arbeide for flere litterære 

arrangementer, vandre- og temautstillinger for voksne 

 Økt samarbeid med andre kommunale etater, frivilligheten, lag og foreninger, bl.a. 

om bruk av biblioteklokalet som arena for ulike arrangementer. 

 Etablere depot og en eventuell frakt/bestillingsordning for de minst mobile 

brukergruppene i Mosvik. 

 Etablere leseombudsordning i Mosvik. 

 Etablere tettere samarbeid med flyktningetjenesten/voksenopplæringa mht 

informasjon om bibliotekets tilbud, «Det flerspråklige bibliotek», depotordninger mv, 

samt innkjøp av aktuell litteratur/medier 

 

 4.4 Lokaler 
 

 
«Inderøy bibliotek»       foto: Torunn Sandstad Næss 
 

4.4.1 Status og utfordringer 

Biblioteket har en unik beliggenhet; i kulturhuset med alle de ulike aktiviteter og 

arrangementer innen kultur og idrett, nærhet til skolene, elevkantine, rådhus, helsehus osv.  

Utfordringen er først og fremst knyttet til det knappe arealet biblioteket har til rådighet. Det 

høye besøkstallet, 72.000 besøk (2011-tall) på ca 350 m2, gir daglige utfordringer mht 

mediesamlingen og sambruken mellom de ulike brukergruppene. Dette er besøkstall som 

ikke ligger langt unna de større bibliotekene i fylket, og som innehar to- tre ganger så store 

lokaler. Omkring 700 elever i nærområdet bruker biblioteket som sitt skolebibliotek og skal 

fungere i sambruk med folkebibliotekbrukerne. 

Som skolebibliotek skal biblioteket tilby elevene gode studie- og arbeidsplasser og tilgang til 

grupperom. I dag mangler dette tilbudet og skoleelevene bruker lokalsamlinga, 

referanserommet og gangene. Slik biblioteket er innredet er det heller ikke muligheter for 
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«rolig» arbeid. En tilbakevendende kommentar fra både skolelever og folkebibliotekbrukere 

er at de opplever biblioteket som et sted med for høyt støynivå og for få studieplasser. Det 

er knapphet på kontorplasser og lagermulighetene i forhold til oppbevaring av bøker og 

andre medier. Spesielt gjelder dette i forhold til lærebøkene ved Inderøy videregående skole. 

Tilgjengelighet for funksjonshemmede er ikke god nok. Lokalene fyller ikke i dag kravene til 

universell utforming. Samlingen for tett plassert til at f.eks. rullestolbrukere kan passere godt 

mellom radene. Lokalhistorisk avdeling er plassert i 2.etasje hvor funksjonshemmede har en 

vanskelig tilgang. 

Endringer i bibliotekloven vil i større grad vektlegge biblioteket som fysisk møteplass og 

arena for formidling og arrangementer, noe som vil stille større krav til funksjonelle lokaler. I 

den forbindelse bør det ses på om lokalene og samlingene kan innredes på en mer 

funksjonell måte, bl.a. ved å vurdere Rachel van Riels tanker omkring eksponering av 

samlingene («Opening the book»). Hennes teorier om å gjøre biblioteklokalene mer 

leservennlige og i større grad tilpasset publikums adferd og behov, preger dagens 

biblioteksektor. 

Biblioteket har også fått innspill fra publikum om dårlig skilting til biblioteket, både i fra 

hovedveg og på selve bygget, det bør det gjøres noe med. 

Det vurderes nå et kommunalt og fylkeskommunalt oppvekst- og kultursenter i forbindelse 

med en eventuell renovering/utbygging av Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående 

skole. I den forbindelse er det viktig å se på aktuelle områder skolene kan samarbeide om.  

Bibliotektjenesten er allerede i dag en slik fellestjeneste og kunne i langt større grad vært 

tilpasset de ulike skolenes behov. I dette utredningsarbeidet er det viktig at bibliotekets 

arealbehov tas med. 
 

4.4.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 Følge opp innmeldt arealbehov i oppvekst- og kultursenterarbeidet 

 Ta i bruk «Opening the book»’s prinsipper for eksponering av samlingene 

 Bedre skilting til og ved biblioteket 
 

«Hensiktsmessige lokaler tilpasset både folke- og skolebibliotekfunksjonen og biblioteket 

som sosial og kulturell arena, samt tilrettelagt for de ulike brukergruppene biblioteket skal 

betjene. 
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4.5 Kombinasjonsbibliotek 
 

«Hovedsaken er hverken hvad man læser eller hvormeget man læser, men at man læser og læser 

godt, det vil si med omhu og eftertanke». 

      Edv. Bull, i «Folkebiblioteksamlinger», 1914 

 

 
»Gruppearbeid i lokalsamlinga»         foto: Frank Dreyer Karlsen 

 

4.5.1 Status og utfordringer 

Inderøy bibliotek som kombinasjonsbibliotek er et stort pluss for kommunen. Samarbeidet 

med Inderøy videregående skole og Inderøy ungdomsskole oppleves som svært positivt. Å 

møte elever og lærere i det daglige og bidra til læring og utvikling er meningsgivende. De tre 

sammenslåtte bibliotekene gir til sammen et langt bedre tilbud mht åpningstider, samlinger 

og bemanning enn hva de hver for seg kunne tilbudt sine målgrupper. De ulike brukerne 

opplever et enhetlig tilbud. 

Utfordringer er også her knyttet til arealet, hvor biblioteket ikke klarer å tilby elevene de 

arbeids- og studiemulighetene de etterspør. Som nevnt tidligere i pkt. 4.4.1 under lokaler, er 

det også knapphet på magasin- og lagerforhold, til bl.a. lærebøkene. Lærebokordningen 

gjennom videregående skole, hvor biblioteket har ansvar for lærebokutlånet, fordrer 

lagerplass til ca. 4500 bøker. 

I utgangspunktet hadde det ideelle vært at biblioteket også hadde hatt dette ansvaret 

overfor Inderøy ungdomsskole, som gjennom datasystemet Mikromarc 3 og ferdige rutiner 

har de verktøy som trengs. Selv om beliggenheten i kulturhuset er svært god, opplever 

ungdomsskolen at skolebiblioteket er plassert for langt unna dem til at biblioteket fungerer 

som den pedagogiske arenaen det burde være.  I forbindelse med utredningen av et mulig 

oppvekst- og kultursenter og en eventuell utbedring av Inderøy ungdomsskole gis det nye 

muligheter til å tette avstanden. En overtagelse av skolens lærebøker kunne vært et av flere 
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mulige resultater. Også lærerbibliotekene ved skolene burde vært registret, og 

fellessamlinger vurdert.  

En annen utfordring er å bli regnet med i skolenes pedagogiske arbeid, planlegging mv. Et 

viktig tiltak framover overfor Inderøy videregående skole vil være å innlemme 

«Strategiplanen for bibliotek i videregående skole» både i skolens – og bibliotekets planer og 

virksomhet. Planen, vedtatt i fylkestinget i desember 2011, stiller mange «krav» overfor 

begge virksomhetene, hvor hovedmålet er at biblioteket i langt større grad skal innlemmes i 

skolens pedagogiske virksomhet og slik gi et bedre tilbud til elever og lærere. 

Overfor ungdomsskolen arbeider biblioteket etter «Plan for pedagogisk bruk av 

skolebiblioteket», som rulleres årlig. Den har ført med seg et tettere samarbeid, men også 

her er det mye å gå på mht å etablere gode rutiner for samarbeidet og øke elevers og 

læreres bruk av eget skolebibliotek.  

Inderøy bibliotek fungerer i dag i praksis som skolebibliotek for Sakshaug skole. Det 

foreligger ingen formell samarbeidsavtale, og det tilføres biblioteket ingen ressurs. Både 

elever og lærere bruker biblioteket mye, og det er ingen tvil om at dette samarbeidet er en 

viktig del av skolens satsning og resultater knyttet til leseferdigheter. Samarbeidet med 

Sakshaug skole oppleves som svært positivt, men det bør likevel ligge en formell 

samarbeidsavtale om aktivitet og økonomi i bunn, som gir forutsigbarhet for både skolen og 

biblioteket. 

 

4.5.2 Mål og tiltak 
 

Mål 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 Innlemme «Skolebiblioteket – arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de 

videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)» i både bibliotekets og Inderøy 

videregående skoles planarbeid. 

 Bedre samarbeidet med elever og lærere ved Inderøy ungdomsskole gjennom «Plan 

for pedagogisk bruk av skolebiblioteket» 

 Overta ansvaret for lærebøkene ved Inderøy ungdomsskole. 

 Registrere lærerbibliotekene ved Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående 

skole. 

 Ta initiativ til inngåelse av avtale med Sakshaug skole om felles bibliotektjeneste. 

«Gi skolelevene et godt bibliotektilbud og slik bidra til leselyst og læring. Biblioteket skal 

være en pedagogisk arena for Inderøy videregående skoles og Inderøy ungdomsskoles 

elever og lærere» 
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4.6 Skolebibliotekene 
 

«Verdet og nytta av ei bok kann ein ikkje døma berre etter, kor mange gonger ho vert lesi, men etter 

dei merke, ho set i livet». 

      Eivind Hognestad, i «Folkeboksamlinger», 1914 

 

 
»Barn + bøker = leseglede!»          foto: Frank Dreyer Karlsen 

 

4.6.1 Status og utfordringer 

Opplæringsloven sier at de kommunale skolebibliotekene er skolens og rektors ansvar. 

Skolene må selv se verdien av og innenfor eget budsjett prioritere et velfungerende 

skolebibliotek. Dagens biblioteklov sier at det skal være et samarbeid mellom 

folkebiblioteket og skolene.  

Inderøy kommune satser bevisst og med tyngde på utvikling av elevenes leseferdigheter. I 

den sammenheng er skolebibliotekene som pedagogisk arena og deres tilbud av litteratur av 

uvurderlig betydning. Gjennom skolebiblioteket skal alle skoleelevene sikres tilgang på bøker 

tilpasset sitt nivå og interesser.  

Status i Inderøy mht skolebibliotekenes tilstand avviker fortsatt en del fra det vi ønsker. 

Skolene har de siste årene fått kjøpt inn og tatt i bruk biblioteksystemet Mikromark 3, som 

er et uunnværlig verktøy for katalogisering, utlån/innlevering av bøker, søk mv. Når det 

kommer til innkjøp, tilvekst av nye bøker, er det ved de fleste skolene avsatt for små midler 

til dette. Samlingene blir i for stor grad preget av eldre, utdatert litteratur. Ungene i dag er 

visuelle og følger godt med i tida, de ønsker aktuelle og oppdaterte bøker. Alle elever må 

finne den boka som passer for seg.  Når det gjelder bemanning har skolene ofte ikke nok 

ressurser å tilby, gjerne 0,5 – 1,0 timer pr. uke. Dette er på langt nær nok til å drifte 

skolebiblioteket på en god måte. Innenfor en kommune kan det være stor forskjell på hvor 

god skolebibliotek-tjeneste skoleelevene får tilgang til.  

 

Samarbeidet mellom skolene og biblioteket oppleves i dag som positivt. Begge 

institusjonene jobber mot samme mål: barn og ungdoms leseglede og lesemestring. Selv om 

folkebiblioteket ikke har noe formelt ansvar for skolebibliotekene er det viktig å ha et 
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samarbeid mht kompetanse og veiledning. Et permanent forum for skolebibliotekansvarlige 

for utveksling av erfaringer og idéer bør opprettes.  

Som nevnt under pkt. 4.1.1 bør det opprettes en skolebibliotekarressurs i Inderøy kommune. 

En slik ressurs kunne betjent alle skolene og koordinert kommunens felles 

skolebibliotektjeneste. Og sørget for at alle elevene uavhengig av hvor i kommune de bor, 

får tilgang til samme standard på skolebibliotektjenesten.  

 

4.6.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 Bidra til å få opprettet en 100% bibliotekarresurs som skal betjene barneskolene i 

kommunen. Organisering av en slik ressurs må utredes i samarbeid med skolesida. 

 Opprette et skolebibliotekarforum for de skolebibliotekansvarlige ved skolene, med 

årlig møte for erfaringsutveksling og støtte. 

 Etter forespørsel fra skolene; veiledning i bruk av datasystemet MM3, hjelp til 

samlingsutvikling og litteraturformidling. 

 Samarbeide med barneskolene om en årlig leseaksjon. 

 

4.7 Lokalhistorisk avdeling 
 

 
«Stille stund i lokalsamlinga»      foto: Liv Kristin Høyem 

 

4.7.1 Status og utfordringer 

Biblioteket sitter på en god samling lokalhistorisk litteratur. Bruken av lokalsamlinga er stor, 

først og fremst til slekts- og lokalhistorisk arbeid, men også som møterom og grupperom for 

«Bistå skolene i arbeidet med å skape gode skolebibliotek – som pedagogisk verktøy for 

skolene og arena for elevenes læring og leseglede» 
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elever og andre. At litteratur utgitt om Inderøy og nærområdet er samlet og tilgjengelig for 

publikum er et viktig bidrag til lokal forankring og identitet.   

Samlinga dekker alt fra allmenn bygdehistorie, gårds- og slektshistorie, årbøker, kirkebøker, 

historier om det lokale næringslivet, skoler, kirker osv. På ungdomsskolen jobber 8. trinnet 

med temaet Inderøy og bygda mi. For mange blir det et første møte med lokalsamlinga og 

den lokalhistoriske litteraturen. En viktig bit av det lokalhistoriske arbeidet er nettopp 

formidling, og det å gi tilgang til materialet som finnes.  

Etter etableringen av ny kommune ble lokallitteratur om Mosvik innlemmet i samlingen. I 

utgangspunktet prøver biblioteket å skaffe seg det meste av tilgjengelig slektslitteratur, 

bygdebøker ol. fra nærområdet, men det burde vært tatt en grundigere gjennomgang av 

utgitt lokalhistorisk litteratur med tanke på om det finnes i samlinga vår. 

Biblioteket samarbeider godt med Inderøy museums- og historielag. De bruker lokalsamlinga 

til møter, slektsforskningskurs mv. Laget har også kjøpt inn en god del utstyr; 

mikrofilmapparat, PC, skanner mv. I tillegg mottar biblioteket hvert år en del lokalhistorisk 

litteratur. Biblioteket får ofte slektshenvendelser fra inn- og utland, disse blir i stor grad 

videresendt slektsnemda som tar ansvar for å besvare henvendelsen. Samarbeidet med 

Inderøy historie- og museumslag oppleves som svært positivt. 

Biblioteket bør i større grad engasjere seg i det lokalhistoriske arbeidet som drives av lag og 

foreninger i kommunen, både som en aktuell medarrangør ved arrangementer og som 

bidragsyter i det lokalhistoriske arbeidet for øvrig.  
 

4.7.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

 

Tiltak 

 I større grad skaffe til veie utgitt lokalhistorisk litteratur om Inderøy og Innherred for 

øvrig. 

 Tettere samarbeid med Inderøy historie- og museumslag og andre aktuelle lag og 

foreninger om arrangementer og formidling av lokalhistorisk stoff. 

 Lage plan for utvikling av lokalhistorisk avdeling i samarbeid med aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 

«Biblioteket skal gjennom utvikling av samlingene og aktiv formidling bidra til å styrke 

det lokalhistoriske arbeidet og lokal identitet» 
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4.8 Inderøy bibliotek – veien mot framtida 

 

«Stadig lægges nye virkefelter ind under biblioteksomraadet. Gjennem dem alle – gjør 

folkebibliotekene sig til et stadig mere uundværlig led av ethvert samfund som arbeider fremad, og til 

en kulturfaktor som i betydning ikke staar tilbake for nogen anden». 

Martha Larsen, i «Folkeboksamlinger», 1914. 

 
Fra digitaliseringsarbeidet ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana. 

         fotograf: Marit Tronstad 

4.8.1 Status og utfordringer 

Vår største utfordring på lang sikt ligger i at vi ikke kjenner de ytre rammebetingelsene for 

bibliotekdrifta i de nærmeste årene. Et samfunn i hurtig endring teknologisk vil påvirke 

bibliotekenes hverdag. Bibliotekenes tradisjonelle roller er i endring. Vi har en brukergruppe 

som kjøper eller leser gratis e-bøker, vi laster ned lydbøker og musikk. PC, lesebrett, 

nettbrett og mobiltelefoner er viktige redskap som gir oss tilgang til litteratur og informasjon 

hvor og når vi måtte ønske det. Omfanget av e-bøker øker, også norske utgivelser. Norsk 

kulturråd kjører overfor utvalgte bibliotek en prøveordning med e-bøker i 

kulturfondsordningen og Biblioteksentralen jobber gjennom BS Weblån med en felles 

utlånsordning for bibliotekene mht e-bøker. Også her er en prøveordning igangsatt i noen 

områder i landet.  

 

Tilstrømningen til det fysiske biblioteket er fortsatt stor - samtidig med de store digitale 

endringene. Inn i biblioteklovens §1 vil etter lovendringen  bibliotekenes samfunnsoppdrag i 

større grad enn tidligere også dekke rollen som møteplass og formidlingsarena. Bibliotekene 

lovfestes etter all sannsynlighet å skulle drive aktiv formidling. Selv om man kan anta at de 

fysiske samlingene på lang sikt vil minke noe i omfang, vil lokalene/arealet i større grad 

romme folk og aktivitet i tilknytning til formidling av litteraturen, gjennom arrangementer og 

ulike utstillinger. 

Det er også grunn til å anta at man i mange tiår framover vil tilby de digitale mediene og det 

fysiske materialet side ved side. Fortsatt er det slik at de fleste foretrekker boka framfor 
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skjermlesing. Det er ikke et motsetningsforhold mellom det trykte mediet og de digitale, 

tvert i mot utfyller de hverandre og gir nye dimensjoner til lesingen. Mye av jobben i 

kvardagen går ut på å veilede i valg av informasjon. Det behovet blir derimot ikke mindre 

selv om materialet i større grad vil bli digitalt. Kompetanse på veiledning og kildekritikk vil 

være mer aktuelt enn noen gang. 

Bibliotekenes innkjøpsbehov fortsatt vil være til stede. Selv om en del digitalt materiale vil 

være til gratis nedlastning, vil fortsatt det aller, aller meste være tilgjengelig ved kjøp. 

Bibliotekene vil også i framtida stå for en sosial utjevning, ved å tilby både trykt og digitalt 

materiale gratis tilgjengelig for alle. 

Plan for samlingsutvikling er viktigere enn noen gang. Man ser at publikums mediebehov kan 

dreie i takt med tiden og teknologien, og det er viktig at man tilpasser innkjøp etter dette.  

På samme måte blir det også viktig at vi sitter på et personale som samlet sett innehar den 

kompetansen vi trenger framover. Bibliotekets kompetansebehov framover bør kartlegges. 

Uansett hvordan virkeligheten ser ut om 5 eller 10 år, så står vi overfor omstillingsprosesser. 

Hvor vi da befinner oss vil i stor grad avhenge av evnen til å møte utfordringene og tenke 

kreativt, og i hvor stor grad kommunen klarer å gjøre bibliotekets tilbud og aktiviteter synlige 

og attraktive for innbyggerne.  Et godt faglig samarbeid med de øvrige bibliotekene i 

regionen vil være sentralt for en god bibliotekutvikling lokalt.  

  

4.8.2 Mål og tiltak 

 

Mål 

 

 

 

Tiltak 

 Fremme bibliotekutvikling lokalt gjennom i større grad å søke på utviklingsprosjekter 

innenfor biblioteksektoren. 

 Ta i bruk teknologiske løsninger så snart de er på plass, f.eks. utlånsordning for e-

bøker. 

 Tett samarbeid med andre bibliotek i Litteraturhus Nord-Trøndelag , arbeide for aktivitet, 

arrangementer og synlighet. 

 Lage kompetanseplan ansatte, med spesielt fokus på ny teknologi, veilednings-

pedagogikk og formidling. 

 Plan for samlingsutvikling, i større grad tilpasset publikums behov og tilpasset de 

teknologiske endringer. 

 

 

«En omstillingsdyktig tjeneste, til enhver tid tilpasset teknologi og publikums behov» 
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5. Handlingsplan 

 

Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Tidsrom 
Bibliotekstruktur    

Ny bibliotekstruktur i 
Inderøy kommune skal 
bestå av ett, sentralt 
hovedbibliotek. 
Bibliotekfilialen i 
Mosvik går fra og med 
01.01.13 over til å 
være rent skole-
bibliotek. 

Ressursene omfordeles til økt 
åpningstid ved hovedbibliotek; 
lørdagsåpent bibliotek og en ekstra 
kveld pr. uke. 
 
 
 
(alternativt også bidrag til 
skolebibliotekarressurs) 

Rådmannen Fra og med 
01.01.2013 

Åpningstider    

Lørdagsåpent bibliotek  Biblioteket Fra og med 
01.01.2013 

Kveldsåpent bibliotek 
onsdager 

 Biblioteket Fra og med 
01.01.2013 

«En bibliotektjeneste 
for alle» 

   

Etablere et samarbeid 
med helsestasjonen 
omkring høytlesning og 
formidling til mindre 
barn 

F.eks. gjennom utdeling av «Bok til 2-
åringene», deltagelse barselstreff. 
 

Biblioteket/ 
helse-
stasjonen 

I løpet av 
perioden 

Vurdere etablering av 
barnehagebibliotek 

 Biblioteket/ 
barnehagene 

I løpet av 
perioden 

Flere litterære 
arrangementer for barn 
og ungdom 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Etablering av fast 
leseaksjon for 
kommunens 
barneskoleelever  

Årlig sommeraksjon i samarbeid med 
barneskolene. 

Biblioteket/ 
barne-
skolene 

Fom 2012 

Etablere lesegrupper for 

ungdom – fokus på 
høytlesning i skolene.  

Tilbud til elever ved Inderøy 
ungdomsskole og Inderøy 
videregående 

Biblioteket I løpet av 
2013 

Gjennom samarbeidet i 
Litteraturhus Nord-
Trøndelag arbeide for 
flere litterære 
arrangementer for 
voksne 

Forfatterbesøk, vandre- og 
temautstillinger mv. 

Biblioteket Kontinuerlig 

Økt samarbeid med 
andre kommunale etater, 
frivilligheten, lag og 
foreninger. 

Om arrangementer, bruk av 
biblioteklokalet mv. 

Biblioteket Kontinuerlig 

Etablere depot og en 
eventuell 

 Biblioteket 2013 
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frakt/bestillingsordning 
for de minst mobile 
brukergruppene i Mosvik 

Etablere leseombuds-
ordning i Mosvik 

 Biblioteket 2013 

Etablere tettere 
samarbeid med 
flyktningetjenesta 
/voksenopplæringa  

Informasjon om bibliotekets tilbud, 
«Det flerspråklige bibliotek», 
depotordninger mv, samt innkjøp av 
aktuell litteratur/medier 

Biblioteket Kontinuerlig 

Lokaler    

Følge opp innmeldt 
arealbehov i oppvekst- 
og kultursenterarbeidet 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Ta i bruk «Opening the 
book»’s prinsipper for 
eksponering av 
samlingene 

 Biblioteket I løpet av 
2013 

Bedre skilting til/ved 
biblioteket 

 Biblioteket I løpet av 
2014 

Kombinasjonsbibliotek    
Innlemme «Skole-
biblioteket – arena og 
verktøy for læring. 
Bibliotekstrategi for de 
videregående skolene i 
Nord-Trøndelag (2011-
2014)» i både 
bibliotekets og skolens 
planarbeid 

Styrke biblioteket som en pedagogisk 
arena for elever og lærere ved Inderøy 
videregående skole 

Biblioteket/ 
rektor ved 
IVGS 

I løpet av 
perioden 
 

Bedre samarbeidet med 
elever og lærere ved 
Inderøy ungdomsskole 
gjennom «Plan for 
pedagogisk bruk av 
skolebiblioteket» 

Styrke biblioteket som en pedagogisk 
arena for elever og lærere ved Inderøy 
ungdomsskole 

Biblioteket/ 
Rektor 
INDUS 

I løpet av 
perioden 

Overta ansvaret for 
lærebøkene ved Inderøy 
ungdomsskole 

 Biblioteket/ 
rektor INDUS 

I løpet av 
perioden 

Registrere lærerbibliotek 
Inderøy ungdomsskole og 
Inderøy videregående 
skole 

 Biblioteket/ 
rektor INDUS 
og rektor 
IVGS 

I løpet av 
perioden 

Ta initiativ til inngåelse 
av avtale med Sakshaug 
skole om felles 
bibliotektjeneste 

 Biblioteket/ 
rektor 
Sakshaug 
skole 

I løpet av 
perioden 

Skolebibliotekene    
Bidra til å få opprettet en 
skolebibliotekarressurs 

100% koordinatorressurs som skal 
betjene  barneskolene. 
Organisering av en slik ressurs må 
utredes i samarbeid med skolesida.  

Skoleledelse/
biblioteket 

I løpet av 
perioden 
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Opprette 
skolebibliotekarforum   

Årlig møte med de skole-
bibliotekansvarlige ved skolene,  for 
erfaringsutveksling og støtte 

Biblioteket Årlig fom 
2013 

Veiledning i bruk av 
MM3, hjelp til 
samlingsutvikling, 
litteraturformidling 

Etter forespørsel fra skolene Biblioteket Kontinuerlig 

Samarbeide med 
barneskolene om årlig 
leseaksjon  

Sommeraksjon Biblioteket/ 
skolene 

Årlig fom 
2012 

Lokalhistorisk avdeling    
I større grad skaffe til 
veie utgitt lokalhistorisk 
litteratur om Inderøy og 
Innherred for øvrig 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Tettere samarbeid med 
Inderøy historie- og 
museumslag og andre 
aktuelle lag og foreninger  

Om arrangementer og formidling av 
lokalhistorisk stoff 
 

Biblioteket Kontinuerlig 

Lage plan for utvikling av 
lokalhistorisk avdeling i 
samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere 

 Biblioteket I løpet av 
perioden 

Inderøy bibliotek – 
veien mot framtida 

   

Fremme utvikling lokalt 
gjennom i større grad å 
søke på utviklings-
prosjekter innenfor 
biblioteksektoren 

 Biblioteket Kontinuerlig 

Ta i bruk teknologiske 
løsninger så snart de er 
på plass 

I samarbeid med fylkesbiblioteket og 
de øvrige bibliotekene i fylket, f.eks. 
utlånsordning e-bøker 

Biblioteket Kontinuerlig 

Tett samarbeid med 
andre bibliotek i 
Litteraturhus Nord-
Trøndelag  

Arbeide for aktivitet, arrangementer 
og synlighet 

Biblioteket Kontinuerlig 

Kompetanseplan ansatte 
 

Fokus på bl.a. veiledningspedagogikk, 
kildekritikk, formidling, ny teknologi 

Biblioteket 2013 

Plan for samlingsutvikling 
 

I større grad tilpass oss publikums 
behov og de teknologiske endringene 

Biblioteket 2013 
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6. Avslutning 
 

«Findes der en folkeboksamling i Deres kommune?  

Hvis ikke, saa arbeid for at der blir oprettet en.  

Hvis der findes en folkeboksamling, saa gjør hvad De kan for at den skal bli saa god som mulig!» 

Fra «Folkeboksamlinger», 1914 

 
Bibliotekplanen kan oppsummeres i et ønske om å styrke og modernisere bibliotektjenesten 

i Inderøy i perioden 2013-2017.  

 

I hovedtrekk foreslås dette gjort gjennom en omfordeling av filialressursen i Mosvik til økte 

åpningstider ved hovedbiblioteket og bidrag til en satsning på alle skolebibliotekene i 

kommunen gjennom en skolebibliotekressurs. Biblioteket skal dessuten gjennom skisserte 

tiltak i handlingsplanen fokusere på lesing som en verdifull og meningsfull aktivitet for alle 

aldersgrupper, og arbeide for å bedre tilbudet til barn/ungdom, eldre og de minst mobile 

brukergruppene. I tillegg skal biblioteket som pedagogisk arena styrkes, gjennom økt fokus 

på og tiltak knyttet til kombinasjonsbibliotekordningen.  

 

Bibliotektilbudet skal framstå som synlig, attraktivt og likeverdig overfor alle kommunens 

innbyggere. Samarbeid vil stå sentralt innenfor alle innsatsområdene, både med ulike 

aktører internt i Inderøy, men også med de andre bibliotekene i regionen.  
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Vedlegg 1. Si din mening om Inderøy bibliotek  
 
I forbindelse med arbeid med ny bibliotekplan ønsker vi ditt innspill til framtidas bibliotek i Inderøy. 
 
 «Biblioteket skal gi den enkelte best mulig anledning til å tilegne seg faglige og allmenndannende kunnskaper,  
videst mulig informasjon og orientering om aktuelle samfunnsspørsmål, mulighet for personlig utvikling, kulturell og  
menneskelig opplevelse «(fra Bibliotekloven) 
 

1. Hva synes du om våre åpningstider? 
 
Ok    Ønsker mer åpningstid  
 
Ønsker for utvidet åpningstid er ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Om lokalenes egnethet (angi tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårlig egnet og 5 er veldig bra) : 
 
Funksjonalitet   Areal                            Nok lese- og studieplasser                     Utstillinger 
 
 Stilleareal   Lydnivå                          Tilpasning funksjonshemmede                       Reolhøyde                           
 
 Tilgang pc  Arrangement             
         
 
 Kommentarer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Om aktualiteten til bibliotekets mediesamling: 
 (angi tall på en skala fra 1-5, der 1 er dårlig og 5 er veldig bra): 
 
Skjønnlitteratur voksne  Faglitteratur voksne         Skjønnlitteratur barn   Faglitteratur barn              
 
 Avis / tidsskrifter                        Lokalsamling                           Film                Musikk 
 
Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Om biblioteket som arrangør: 
 
Ønsker flere arrangement     
 
I tilfelle for hvem: 
For barn For voksne  For ungdom             For eldre 
 
Ønsker for arrangement:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Savner du noe i bibliotekets tilbud? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
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Vedlegg 2. Kort oppsummering av tilbakemeldingsskjemaet 

 
Inderøy bibliotek la i perioden april – juni 2012 ut et tilbakemeldingskjema i skranken. Skjemaet var ment som 
en enkel metode for innhenting av innspill fra de som bruker biblioteket i det daglige. Det ble levert inn 38 
svar. Dette er ingen omfattende undersøkelse hverken kvalitativt eller kvantitativt, og kunne ha vært 
tilgjengelig for publikum over en enda lengre periode slik at man kunne fått inn flere kommentarer. Men den 
gir likevel interessante innspill mht hvordan en del aktive brukere av biblioteket opplever tjenesten. 
 
Av disse 38 tilbakemeldingene ønsker: 
20 personer – økt åpningstid  
22 personer – flere litterære arrangementer, både for barn, ungdom og voksne 
13 personer gir bibliotekets areal karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
15 personer gir lyd- og støynivået i biblioteket karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
17 personer gir bibliotekets tilbud mht lese- og studieplasser karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
14 personer gir tilpasning funksjonshemmede karakteristikk fra 3 og under (1 dårligst – 5 best) 
 
Noen innspill: 
 
Åpningstider: 
«skulle ønske lengre åpningstid og flere dager», «en kveld til», «eventuelt lørdag», «lørdag + kveld», «9 – 19 
alle dager», «lengre åpningstid etter skoletid», «til kl. 17» (i stedet for kl. 15), «åpent til kl 19.00 på mandag og 
onsdag også», «8.30 (på morgenen)», «til kl. 17.00 de dagene det ikke er åpent til 19», «til kl. 19.00/20.00» 
«lengre åpent på hverdager, hele uka», «kl. 19.00 alle hverdager», «til kl. 16.00» (i stedet for kl. 15), «åpent i 
noen timer på lørdag», «til kl. 16.00 de dagene det er åpent til kl. 15.00 – lettere for vg-elever etter skoletid» 
«fram til skoleslutt, kl. 15.30», «til kl. 19.00 2-3 ganger pr uke», «mer åpningstid; mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag», «lengre etter skoletid» 
 
Lokaler: 
«Synes biblioteket har for liten plass, ønsker større lokaler», «det hadde vært fint med flere studieplasser + det 
er veldig koselig å sitte her», «området rundt pc’ene er for trangt i forhold til bokhyllene», «det er for trangt», 
«for liten plass, for mye støy», «flere plasser å sitte på hadde vært bra» 
 
Samlingene: 
«mer hagebøker og interiør», «litt nyere filmer, bøker og musikk», «gir toppscore fordi man har mulighet til å 
fjernlåne. Det gir god tilgjengelighet», «flere lydbøker for ungdom», «mange av barnefilmene er veldig slitt», 
«kunne hatt de nye filmene + flere ungdomsfilmer», «kunne vært mer serier med ALLE bøkene i serien», «kunne 
hatt mer film - og musikkutvalg», «flere engelske bøker», «noen CD’er», «bra utvalg av musikk», «flere serier», 
«dere er fleksible med tanke på lån fra andre bibliotek, derfor mangler dere ikke bøker» 
 
Arrangement: 
«ønsker flere arrangement for barn/unge», «musikk, høytlesning, forfatterbesøk, boktips, temakvelder der 
ulike fag/håndtverk/tema blir presentert», «bokmøter? Boknyheter?», «musikk og teater», «folk som forteller 
om bøker», «folk som forteller og omtaler bøker som passer for ungdom» 
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Annet: 
«tydelig info på nettsida om hvordan man kan bestille fra andre bibliotek», «ønsker flere PC’er», «flere PC’er», 
«varierer litt på datatilgjengelighet hvor mange unge som spiller…» 
 
Service: 
«Personalet ved biblioteket fortjener en fanfare for kjempegod service», «svært trivelig personale», «et flott 
bibliotek med fantastiske «hjelpere» som gir service til 6 (terningkast)», «får alltid hjelp og hei med smil», 
«dere har gode tilbud og er veldig hyggelige bibliotekarer», «god hjelp», «kjempegod service», «en får en god 
dag og blir i godt humør av bibliotekets personale» 

 



 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  

Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Musikk i Nord-Trøndelag Vangslivegen 15 +47 991 28 200 mint@ntfk.no 
Postadresse: 7670 INDERØY   
   Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

7670 INDERØY 974 560 917 4410.06.44409 www.mintweb.no 

 

 
 

 
Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
   12/12441-2 Anders Skaugen 06.11.2012    
 
 
 

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. 
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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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 
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Fra: Ingrid Stai Skjesol 
Sendt: 2. november 2012 16:26
Til: Torunn Sandstad Næss
Emne: SV: Høringsutkast bibliotekplan 2013-2017

Ble usikker på hvorvidt jeg sendte deg tilbakemelding på høringsutkastet…

- Interessen for å formalisere samarbeidet med biblioteket er stort i personalet ved Sakshaug skole. Vi 
regner biblioteket som «vårt» skolebibliotek, og ønsker å bruke det enda mer og på flere måter enn i dag.
- En formalisering av samarbeidet vil være et naturlig mål i forbindelse med utredning av Inderøy oppvekst-
og kultursenter.

God helg!

Mvh
Ingrid Stai Skjesol

Enhetsleder/rektor 
Sakshaug skole i Inderøy kommune
Tlf: 74 12 42 50
e-post: ingrid.stai.skjesol@inderoy.kommune.no

Fra: Torunn Sandstad Næss 
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Bogen; ind-Distrenhetsledereskole; ind-Distrenhetslederebarnehage; Hallfrid Skimmeli; Eli Kristoffersen 
(eli.kristoffersen@verdal.kommune.no); siri.okkenhaug.bavre@levanger.kommune.no; 
cecile.lovigny@leksvik.kommune.no
Emne: Høringsutkast bibliotekplan 2013-2017

Høring Bibliotekplan 2013-2017 for 1756 Inderøy kommune

I forbindelse med vedtak i Formannskapet 26.09.2012 (sak PS 109/12) sendes utkast til bibliotekplan 2013 –
2017 ut på høring.

I tillegg er høringsutkastet tilgjengelig på hjemmesiden til Inderøy bibliotek 
http://www.inderoy.kommune.no/biblioteket.108092.no.html
samt i papirutgave i bibliotekets lokaler og ved kommunens servicetorg.

En eventuell uttalelse kan sende Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller 
postmottak@inderoy.kommune.no .
Frist for høring settes til 26. oktober 2012.

Med hilsen
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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. 



21

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



28

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
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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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Vennaliveien 37 
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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.:

2012/3802-1

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.
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FF0 FFunFksjonshemm
Nord- Tr ølg

s Fellesnorgdaneisa
asj
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Til kommunene i Nord-Trøndelag

Steinkjer, 15.10.2012.

TILRETTELEGGING AV KROPPSØVINGSFAGET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
ELEVER I BARNE OG UNGDOMSSKOLEN.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) I Nord-Trøndelag er opptatt av at alle
elever skal ha rett til kroppsøving på skolen uansett funksjonsnivå og alle skal ha en
mulighet til oppnå den beste karakter, selv med nedsatt funksjonsnivå.

FF0 Nord-Trøndelag ønsker med dette å etterspørre kommunens egne
planer/retningslinjer på hvordan undervisningen i kroppsøving skal
gjennomføres/tilrettelegges og hvilke kompetansemål settes for funksjonshemmede
elever i faget kroppsøving?

Dette er en problemstilling som gjelder flere av våre medlemsorganisasjoner, som
føler at ikke deres medlemmer blir hørt. Det kan være elever som er født med
hjertefeil, elever med astma eller har mer synelige funksjonshemminger som CP og
muskelsykdommer. Hvordan løses dette i kommunene?

Dette fordrer jo også at skolene og anleggene som brukers i forbindelse med
kroppsøvingsfaget er universelt utformet, slik at alle elever får like muligheter til å
delta. Hvordan er skolebygg/anlegg tilrettelagt i deres kommune?

Postadresse: Ogndalsveien 2, 7713 STEINKJER
Telefon: 74 16 99 35 Telefax: 74 16 30 18
E-post: ffo.kari@ mail.com
Internett: www.ffo.no



FF0 Nord-Trøndelag ser frem til deres svar.

Med vennlig hilsen
For FF0 Nord-Trøndelag

Sigrunn Antonsen Kari i-røseth Johanse
Leder fylkessekr.

Kopi:

Råd for funksjonshemmede i kommunen
Råd for likestillings av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
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Til kommunene i Nord-Trøndelag

Steinkjer,15.10.2012.

TILRETTELEGGING AV KROPPSØVINGSFAGET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
ELEVER I BARNE OG UNGDOMSSKOLEN.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) I Nord-Trøndelag er opptatt av at alle
elever skal ha rett til kroppsøving på skolen uansett funksjonsnivå og alle skal ha en
mulighet til oppnå den beste karakter, selv med nedsatt funksjonsnivå.

FF0 Nord-Trøndelag ønsker med dette å etterspørre kommunens egne
planer/retningslinjer på hvordan undervisningen i kroppsøving skal
gjennomføres/tilrettelegges og hvilke kompetansemål settes for funksjonshemmede
elever i faget kroppsøving?

Dette er en problemstilling som gjelder flere av våre medlemsorganisasjoner, som
føler at ikke deres medlemmer blir hørt. Det kan være elever som er født med
hjertefeil, elever med astma eller har mer synelige funksjonshemminger som CP og
muskelsykdommer. Hvordan løses dette i kommunene?

Dette fordrer jo også at skolene og anleggene som brukers i forbindelse med
kroppsøvingsfaget er universelt utformet, slik at alle elever får like muligheter til å
delta. Hvordan er skolebygg/anlegg tilrettelagt i deres kommune?

Postadresse: Ogndalsveien 2, 7713 STEINKJER
Telefon: 74 16 99 35 Telefax: 74 1630 18
E-post: ffo.kari@ mail.com
Internett: www.ffo.no



FF0 Nord-Trøndelag ser frem til deres svar.

Med vennlig hilsen
For FF0 Nord-Trøndelag

k 4 *)
Sigrunn Antonsen Kari i-røseth Johanse
Leder fylkessekr.
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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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