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Arkivsak. Nr.:

2012/3919-4

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 160/12 12.12.2012

Kommunestyret 73/12 12.12.2012

Ny økonomisk fordelingsmodell for samarbeidsordninger i INVEST

Rådmannens forslag til vedtak

Kostnadene for samarbeidsordninger underlagt vertskommuneavtaler i Inn-
Trøndelagssamarbeidet fordeles på kommunene basert på en fastandel på 12 % og resten på 
folketall per 01.07. i året før (jfr. rammetilskudd). 

Dette prinsippet gjøres gjeldende for kommende samarbeidsordninger.

Eksisterende vertskommuneavtaler endres i henhold til dette.

Vedlegg
1 Oversikt over samarbeidsordninger med fordeling av kostnader etter budsjett og modell

Bakgrunn

Saken ble først satt på sakskartet i administrativ styringsgruppe 30.04.12 i sak 12/25 – Finansiering av 
ulike samarbeidsordninger i INVEST "Det lages en sak med oversikt over samarbeidsordninger med 
økonomisk konsekvenser i dag. Hvordan disse er finansiert/fordelt i dag og et prinsipp for framtidig 
finansiering. Saken ønskes fremmet før sommeren".



I møtet 04.06.12 ble følgende vedtak fattet i sak 12/36 – Økonomiske fordelingsmodeller i INVEST
"ASG ønsker et utvidet beslutningsgrunnlag med synliggjorde konsekvenser for de forskjellige modeller 
som er framlagt".

I ettertid er det arbeidet med å se på konsekvenser av to ulike «hovedmodeller» - den såkalte 
Agdenesmodellen og den tradisjonelle innbyggermodellen med en fast andel (som ordningene i dag 
bygger på). Det er også sett nærmere på hvilke «indirekte» kostnader som bør inngå i regnskapene for 
samarbeidsordningene.

Agdenesmodellen er vedtatt som prinsipp i Orkdalsregionen men p.t. ikke implementert. Dette er
enkelt forklart en modell som bygger på at kostnader fordeles etter innbygger, men vektet med 
fordelingen av frie inntekter pr. innbygger. I modellen reflekteres altså inntektssystemets 
fordelingskriterier for rammetilskudd og skatt. Dette gir en fordeling som reflekterer 
deltakerkommunenes ulike driftsforutsetninger (rammetilskuddet) og inntektsevne (skatt og 
skatteutjevning). Et sentralt diskusjonstema er hva som skal være med i grunnlaget – f.eks hvorvidt 
ekstraordinære inntekter som midler over Inntektsgarantiordningen skal være med eller ikke.

Dagens ordninger bygger på innbyggerprinsippet men med ulike fastandeler for de ulike ordninger.

Se vedlegg. Denne viser resultatet av en modell som bygger på innbyggerprinsippet med 12 % av 
kostnadene fordelt fast.  Øverste tabell reflekterer fordelingen av kostnader på de ulike ordningene ut 
fra modellen. Tabell nedenfor viser budsjetterte kostnader i 2013 før omleggingen. Av siste tabell 
fremgår differansene. Modellen produserer et resultat som gir tilnærmet null omfordelingseffekter for 
alle ordningene sett under ett. ( eksakt kommer Verran ut med en «gevinst» på kr. 43000,-, Steinkjer 
taper kr. 2000,- og Inderøy taper kr. 41000,-.)

Det er for øvrig økonomiansvarlige i kommunene som har arbeidet med utredningen og har i 
utgangspunktet tilrådd overfor administrativ styringsgruppe bruk av Agdenesmodellen som et 
fordelingsprinsipp.

Vurderinger.

Det er selvsagt et utall prinsipper som kan legges til grunn for fordeling av økonomi rundt 
samarbeidsordninger. Det enklest begrunnede ville være å basere seg på økonomisk oppgjør etter 
bruken av tjenestene. Dette kan dog gi seg et sett av uheldige utslag som 1) byråkratiserende oppgjør 
og 2) et mulig underforbruk/uforutsigbarhet i bruken av tjenester og dermed 3) løpende 
uforutsigbarhet i finansieringen. 

På denne bakgrunn kommer de fleste samarbeidsordninger ut med avtale om økonomisk oppgjør som 
kan oppfattes som en indikator på bruk – så som betaling etter antall innbyggere. Våre 
samarbeidsordninger i dag bygger på dette prinsippet med 10 % fast andel – med unntak av 
økonomiområdet hvor et rent innbyggerprinsipp er lagt til grunn. Begrunnelsen for en fast andel er rett 
og slett det faktum at det gjelder stordriftsfordeler for de fleste ordninger; dvs. kommuner med mindre 
volum må påregne en høyere enhetspris enn kommuner med større volum.

Andre samarbeidsordninger (regionsamarbeid) velger å etablere gjennomgående fordelingsmodeller; 
eller baserer seg på avtaler ordning for ordning. (som vi også så langt har basert oss på)

Noen prinsipper/forhold det har vært pekt på som sentrale i forbindelse med gjennomgangen:



1. Regnskapene bør ikke «kompliseres». Det er viktig at det er en klar grensegang mellom 

samarbeidsordningenes økonomi og vertskommuneøkonomien. Det er direkte kostnader som 

skal belastes samarbeidsordningene og indirekte kostnader så langt som naturlig. Husleie 

belastes.

2. Ved etableringen av et nytt gjennomgående prinsipp for fordeling må omfordelingsvirkningen 

mellom kommunen minimaliseres.

3. Ved bruk av innbyggerprinsippet korrigert for en fast andel vil i utgangspunktet en lav fast andel 

gjøre det lettere å få etablert nye avtaler. 

4. Ved etablering av nye avtaler/samarbeidsordninger hvor en avtalt gjennomgående 

fordelingsmodell gir store omfordelingsvirkninger, vil en måtte være forberedt på og avtale 

overgangsordninger for å avdempe utslagene for enkeltkommuner.

Alternativet til en gjennomgående fordelingsmodell er å videreføre en ordning hvor den økonomiske 
fordeling fastsettes samarbeid for samarbeid. Det er holdningen at en gjennomgående fordelingsmodell 
har sine fordeler – og bør bidra til å forenkle diskusjonene rundt økonomi.  

Samtidig kommer en ikke bort fra nye avtaler vil ha et økonomiaspekt – i den forstand at den enkelte 
kommune nødvendigvis vil ha et forhold til de økonomiske konsekvenser av nye avtaler.  Over tid bør 
dette lignes ut og kan håndteres ved overgangsordninger hvor utslagene er store.

Agdenesmodellen har sin begrunnelse i inntektssystemets «objektive» kriterier. Med Agdenesmodellen 
fordeles kostnadene etter kommunenes ulike objektive kostnadsbehov og etter inntektsevne. Dette kan 
oppfattes som «rettferdig» i en viss forstand. 

På den annen side vil bruk av Agdenesmodellen gi en økt uforutsigbarhet ettersom – i tillegg til 
variasjoner i innbygger – også variasjoner i frie inntekter vil påvirke de årlige fordelingsprosenter på 
samarbeidsordningene. 

Etter rådmannens vurdering er det derfor mest hensiktsmessig og etablere en fordelingsmodell basert 
på innbyggerprinsippet og en fast faktor. Beregninger viser at en fordeling med gjennomgående 12 % av 
kostnadene fordelt likt og resten etter innbyggerprinsippet vil gi tilnærmet null omfordeling mellom 
kommunene sammenlignet med budsjetterte kostnader 2013. 

De ulike modellene er diskutert i politisk styringsgruppe i tilknytning til sak om IKT Invest.  Administrativ 
styringsgruppe er bedt om å fremlegge til politisk behandling i alle kommuner en omforent modell for 
eksisterende og fremtidig samarbeid.

Konklusjon

Se innstilling til vedtak



Steinkjer -2

Verran 43

Inderøy -41

Omfordeling totalt

IKT SKATT INNKJØP ØKONOMI INVEST DMS

Kost fordel Eks  Snåsa Kost fordel Kost fordel Kost  fordel eks Snåsa Sum

13093 3524 250 9712 820 5718

Steinkjer 8 521                  2 294            163             6 321               534                3 721         21554

Verran 1 539                  414               29               1 142               96                   672             3893

Inderøy 3 032                  816               58               2 249               190                1 324         7670

Sum 13 093                3 524            250             9 712               820                5 718         33 117  

Faktiske kostnader 2013
Steinkjer 7943 2342 157 6741 569 3800 21552

Verran 1972 381 36 856 72 619 3936

Inderøy 3178 801 57 2115 179 1299 7629

Sum 13093 250 9712 820 5718 33117

Steinkjer 578                      -48                6                 -420                 -35                 -79             2            

Verran -433                    33                 -7                286                   24                   53               -43        

Inderøy -146                    15                 1                 134                   11                   25               41          

Sum -0                         -0                  0                 -0                      0                     -             

Omfordeling seffekter



Arkivsak. Nr.:
2012/3474-4

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 161/12 12.12.2012

Kommunestyret 70/12 12.12.2012

Kjøp av aksjer i Reko A/S

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune kjøper 858 aksjer i Reko AS av Nord Trøndelag Fylkeskommune for               
kr. 85.800.-

2. Aksjekjøpet finansieres over disposisjonsfondet.

Vedlegg

1 Årsberetning og regnskap 2011
2 Strategiplan for Reko A/S  for perioden 2012 - 2017
3 Virksomhetsplan for Reko A/S for 2012

Bakgrunn

Nord Trøndelag Fylkeskommune har for en tid tilbake vedtatt å avhende (selge) sin aksjepost i 
attføringsbedriften Reko AS. Aksjene ble tilbudt Steinkjer kommune, som igjen har invitert Inderøy og 
Verran kommune til å delta i Reko AS sitt eierskap. 

Saken er drøftet i politisk styringsgruppe i Invest, og saken fremmes for kommunestyre for behandling 
og beslutning.

Aksjekapitalen i Reko AS er i dag slik fordelt:



Steinkjer lag av LHL 3.421 aksjer (49,84 %)
Steinkjer kommune 1.727 aksjer (25,16 %)
Nord Trøndelag Fylkeskommune 1.716 aksjer (25,0 %)

Totalt 6.864 aksjer (100 %)

Aksjekapitalen utgjør kr. 686.400.- Pålydende er kr. 100,00 pr. aksje. 

Det er altså 1.716 aksjer som nå skal selges av Fylkeskommunen. Denne posten forutsettes fordelt likt 
på Inderøy og Verran kommune, med 858 aksjer på hver av kommunene. Aksjene forutsettes kjøpt for 
pålydende, og kjøpesummen er kr. 85.800.-

Som attføringsbedrift kan selskapet ikke utbetale utbytte til eierne. 

Vurdering

Det vises til vedlagte dokumenter mht. presentasjon av selskapet, formål og øvrig informasjon. 

Selskapets økonomi fremstår som meget solid, og er i praksis å betrakte som gjeldfri(betydelig 
egenkapital)  selv  om selskapet de senere år har hatt relativt svake driftsresultater. Dette tilsier at 
risikoen med å kjøpe 12,5 % av aksjene er begrenset.

Som aksjonær risikerer aksjonæren ikke annet enn innskutt kapital. 

Inderøy kommunens eierskap i Reko AS må defineres som å være et strategisk eierskap og kan 
begrunnes på ulike måter. 

Reko A/S eier Kastvollen som er en relativt tung rehabiliteringsenhet lokalisert til Inderøy. Reko A/S er 
den tyngste arbeidsmarkedsbedriften i Inn-Trøndelagsområdet og det vil ikke være unaturlig å se på 
mulige «samarbeidspotensialer» f.eks mellom Flyndra A/S og Reko A/S. 

Det vises for øvrig til det samarbeidsinitiativ som arbeidsmarkedsbedriftene i Invest i egen regi har tatt 
for å se på samarbeidsmuligheter.

Kjøpet kan generelt sees på som et ledd i arbeidet med å utvikle nye samarbeidsområder i 
Investsamarbeidet.

Konklusjon

Se innstilling







































Resultatregnskap

As Reko

 As Reko Side 1

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009

Salgsinntekter 49 989 206 43 265 150

Attføringsinntekter 15 590 324 15 458 672

Leieinntekter 77 890 89 800

Gevinst ved avgang driftsmiddel 5 000 0

Annen driftsinntekt 125 710 316 048

Sum driftsinntekter 65 788 131 59 129 670

Varekostnader 7 135 719 6 878 201

Lønnskostnader m.m. 1, 2 43 494 851 41 763 554

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 1 894 415 1 590 533

Tap på fordringer 3 345 603 16 633

Annen driftskostnad 1 13 036 985 11 206 620

Sum driftskostnader 65 907 573 61 455 542

Driftsresultat -119 442 -2 325 872

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 103 094 186 435

Annen finansinntekt 91 307 0

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 5 666 188 358 444

Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 97 386

Annen rentekostnad 16 003 8 870

Annen finanskostnad 37 359 28 813

Resultat av finansposter 807 227 409 809

Resultat før skattekostnad 687 785 -1 916 062

Ordinært resultat 687 785 -1 916 062

Årsoverskudd (Årsunderskudd) 687 785 -1 916 062

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 687 785 -1 916 062

Sum overføringer 687 785 -1 916 062



Balanse

As Reko

As Reko Side 2

Eiendeler Note 2010 2009

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 11 811 265 12 540 226

Maskiner og anlegg 6 2 291 596 1 146 230

Sum varige driftsmidler 14 102 861 13 686 456

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 5 0 1 500 000

Overfinansierte pensjonsforpliktelser 2 4 679 258 3 131 129

Andre fordringer 21 200 21 200

Sum finansielle anleggsmidler 4 700 458 4 652 329

Sum anleggsmidler 18 803 319 18 338 785

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 4 2 042 059 2 283 773

Fordringer

Kundefordringer 3 3 250 750 3 217 718

Andre fordringer 3 2 065 410 2 100 025

Sum fordringer 5 316 161 5 317 743

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 5 329 255 262 187

Andre finansielle instrumenter 5 14 953 687 11 574 115

Sum investeringer 15 282 942 11 836 302

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 6 793 930 9 163 463

Sum omløpsmidler 29 435 091 28 601 280

Sum eiendeler 48 238 410 46 940 065



Balanse

As Reko

As Reko Side 3

Egenkapital og gjeld Note 2010 2009

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6864 á 100 7 686 400 686 400

Sum innskutt egenkapital 686 400 686 400

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 34 764 217 34 076 432

Sum opptjent egenkapital 34 764 217 34 076 432

Sum egenkapital 35 450 617 34 762 832

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 2 1 362 961 2 517 407

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 237 923 291 554

Sum annen langsiktig gjeld 237 923 291 554

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 576 531 1 991 993

Skyldig offentlige avgifter 11 3 885 547 3 262 379

Annen kortsiktig gjeld 11 4 724 831 4 113 900

Sum kortsiktig gjeld 11 186 909 9 368 272

Sum gjeld 12 787 793 12 177 233

Sum egenkapital og gjeld 48 238 410 46 940 065

Steinkjer, den 04.05.2011

Liv Thun

Styrets leder

Marna Nilsson Ramsøy Elisabeth Helmersen

Arne Hansen Per Ivar Mohrsen

Styrets nestleder

Asbjørn Mathisen

Marit Melgård Strand Fridtjof Tangen

Adm dir





















Arkivsak. Nr.:

2012/2502-13

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 162/12 12.12.2012

Kommunestyret 69/12 12.12.2012

Flyndra A/S - kapitalstyrking og lånegaranti

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune kjøper 45 aksjer i Flyndra A/S – pålydende kr. 1000,- - til kr. 21000,-
pr aksje. Dette gir en samlet egenkapitalstyrking på kr. 945.000,-. 

2. Inderøy kommune yter garanti for kassakreditt med i alt kr. 500.000,-.

3. Garantiramme på 2,5 mill. kroner til mulig kjøp av Kroa Produkter sin avdeling i Mosvik 
faller bort.

Vedlegg
1 Særutskrift - Flyndra AS - kapitalutvidelse

Bakgrunn

Kommunestyret behandlet i mai en kapitalstyrking i Flyndra med økning av aksjekapitalen til 1,255 mill. 
kroner og en garanti for et mulig lån i forbindelse med eventuelt kjøp av Kroa Produkter sin avdeling i 
Mosvik.

Styret for Flyndra A/S har senere besluttet ikke å gjennomføre kjøpet; det er begrunnet i dårlig økonomi 
i investeringen. 

Flyndra A/S har utover høsten slitt med dårlig resultatutvikling og gradvis forverret likviditet. I 
ekstraordinær generalforsamling tidligere i høst varslet styret at 50 % av egenkapitalen var tapt og at 
utsiktene var relativt problematiske uten ytterligere kapitalstyrking.



Det er i løpet av høsten gjennomført nødvendige innstramninger for å bringe økonomien i balanse. 
Dette omfatter også nedbemanning. Likevel prognostiseres et underskudd på nesten 0,9 mill. kroner i 
inneværende år. Dette vil i så fall medføre at egenkapitalen er tapt ved utgangen av året. Det er 
nødvendig å styrke egenkapitalen og tilføre ny likviditet.

Det anmodes nå om en minimums styrking av egenkapitalen på kr. 945.000,-, herav styrking av 
aksjekapitalen fra 1.255 mill. kroner til 1,300 mill. kroner. (gir ca 20 % egenkapitaldekning) 

Det anmodes videre om en kommunal garanti for lån på 3,5 mill. kroner (dagens garantiramme) men 
med 5 års avdragsfrihet.

Det er videre anmodet om et forskudd på tilskuddsutbetaling for 2013 for å avhjelpe likviditeten.  Dette 
er effektuert.

Når det gjelder kommunal garanti for evt lån til kjøp av Kroa Produkters avdeling i Mosvik så virker 
dette pr. dato ikke aktuelt. Rådmannen tilrår at denne trekkes tilbake.

Vurderinger

Det er uheldig at det 6 måneder etter siste egenkapitalutvidelse må fremmes en ny sak om styrking.  

Det kan virke som om bedriften på det tidspunkt søknaden forelå før sommeren ikke hadde god nok 
oversikt hverken over status eller utsikter. 

Den senere tid er gjennomført flere møter mellom kommunen og Flyndra A/S, også sammen med 
selskapets revisor, for å bringe klarhet i situasjonen. Rådmannen har tillit til at den oversikt som ligger 
til grunn for denne sak - og som reflekteres i resultatoversikten nedenfor -  er rimelig dekkende for 
økonomisk status og utsikt.

Flyndra A/S sin økonomiske utfordring er et resultat av flere og delvis sammenfallende forhold: 1) 
kostnadsbudsjettene er ekspandert uten tilstrekkelig trygghet for motsvarende inntekter 2) NAV har 
redusert bruken på kort sikt og det tar tid og bygge ned kapasitet 3) det ligger en del ekstraordinære 
kostnader som følge av behov for varelagernedskrivninger.

Det vises til de grep som bedriftens styre og administrasjon har tatt i høst for å bringe økonomien i 
balanse. Som anført er resultatprognosen negativ med nesten kr. 900.000,- i 2012, men forventes 
forbedret vesentlig i 2013.

Flyndra oversikt resultater 2010 - 2013

2010 2011 2012 2013

Salgsinntekter 4724 6598 8100 8454

Annen driftsinntekt 8235 9895 9250 10423

Sum driftsinntekter 12959 16493 17350 18877

Varekostnader 2362 3122 3306 3285

Lønnskostnader 7173 9052 10593 10898

Avskrivning på varige driftsmidler 452 758 600 600

Annen driftskostnad 2818 3400 3600 3617

Sum driftskostnader 12805 16332 18099 18400



Driftsresultat 154 161 -749 477

Netto finansposter 132 117 -130 97

Ordinært resultat 22 44 -879 380

For å unngå en sterk økning i den formelle aksjekapitalen foreslås at aksjekapitalen økes fra 1,255 mill. 
kroner til 1,3 mill. kroner. Inderøy kommune tilbyr å kjøpe 45 aksjer pålydende kr. 1000,- til kr. 21.000,-. 
Kr. 900.000,- «avsettes» til overkursfond.

Rådmannen tilrår at det i tilegg ytes en garanti på kr. 500.000,- for en kassakreditt – tidsubegrenset. 

Samlet sett skal dette gi bedriften en bedret og forsvarlig likviditet og tid til å etablere en normal 
resultatsituasjon.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:

2012/2502-2

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 74/12 20.06.2012

Kommunestyret 32/12 25.06.2012

Flyndra AS – kapitalutvidelse. Mulig overtagelse av Kroa Produkters avdeling i 

Mosvik. Mulig salg av Inderøy kommunes aksjer i Kroa Produkter A/S.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Aksjekapitalen i Flyndra A/S utvides fra kr. 755.000,- til kr. 1.255.000,-. 

2. Inderøy kommune tegner nye aksjer for kr. 500.000,-. Aksjekjøpet finansieres over 
disposisjonsfondet.

3. Det gis en utvidet garanti for langsiktig lån med inntil 2,5 mill. kroner som grunnlag for 
finansiering av mulig overtakelse av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

4. I den utstrekning Flyndra A/S faktisk gjennomfører kjøpet av Kroa Produkters avdeling i Mosvik 
er det unaturlig for Inderøy kommune å inneha 10 % av aksjene i Kroa Produkter A/S. 
Rådmannen gis i så fall fullmakt til å beslutte og gjennomføre salg av aksjene til beste 
betingelser.

Behandling i Formannskapet - 20.06.2012:

Saksordfører: Otte Vatn 

Leif Hjulstad tok opp spørsmålet om sin habilitet da han er tidligere styreleder i Flyndra AS og fratrådte 
møtet.  Han ble enstemmig vedtatt habil for behandling av saken og tiltrådte møtet igjen.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Innstilling i Formannskapet - 20.06.2012
5. Aksjekapitalen i Flyndra A/S utvides fra kr 755.000,- til kr 1.255.000,-. 

6. Inderøy kommune tegner nye aksjer for kr. 500.000,-. Aksjekjøpet finansieres over 
disposisjonsfondet.

7. Det gis en utvidet garanti for langsiktig lån med inntil 2,5 mill. kroner som grunnlag for 
finansiering av mulig overtakelse av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

8. I den utstrekning Flyndra A/S faktisk gjennomfører kjøpet av Kroa Produkters avdeling i Mosvik 
er det unaturlig for Inderøy kommune å inneha 10 % av aksjene i Kroa Produkter A/S. 
Rådmannen gis i så fall fullmakt til å beslutte og gjennomføre salg av aksjene til beste 
betingelser.

Behandling i Kommunestyret - 25.06.2012 

Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Kommunestyret - 25.06.2012
9. Aksjekapitalen i Flyndra A/S utvides fra kr 755.000,- til kr 1.255.000,-. 

10. Inderøy kommune tegner nye aksjer for kr. 500.000,-. Aksjekjøpet finansieres over 
disposisjonsfondet.

11. Det gis en utvidet garanti for langsiktig lån med inntil 2,5 mill. kroner som grunnlag for 
finansiering av mulig overtakelse av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

12. I den utstrekning Flyndra A/S faktisk gjennomfører kjøpet av Kroa Produkters avdeling i Mosvik 
er det unaturlig for Inderøy kommune å inneha 10 % av aksjene i Kroa Produkter A/S. 
Rådmannen gis i så fall fullmakt til å beslutte og gjennomføre salg av aksjene til beste 
betingelser.

Vedlegg

1 Vedr. kapitalutvidelse, brev av 04.05.2012

2 Vedrørende mulig overtagelse av Kroa Produkters 
avdeling i Mosvik.

Bakgrunn

Flyndra A/S  anmoder kommunen om en vesentlig styrking av egenkapitalen begrunnet i svak 
egenkapital i utgangspunktet og en kapitalstyrking for å muliggjøre eventuelt kjøp av Mosvikenheten av 
Kroa Produkter A/S.  



Det oppfattes at Flyndra A/S ber om en kapitalstyrking/grunnlag for restrukturering slik:

I dag Nytt forslag

Aksjekapital: 0,755 mill 4,655 mill
Ansvarlig lån: 2,500 mill
Garanti for lån: 3,500 mill 1,200 mill

Omsøkt kapitalstyrking utgjør  4,1 mill. kroner.  

Forespørselen om kapitalstyrking er formelt ikke behandlet i generalforsamling. Inderøy kommune er 
100 % eier av Flyndra A/S og ordfører er generalforsamling.  Inderøy kommune v/ordfører har 
signalisert overfor styret at kommunen er forberedt på og behandle en søknad om styrking av 
kapitalgrunnlaget.

Tidligere saker om kapitalstyrking av Flyndra A/S.

I 1729 Inderøy kommune er det de siste år foretatt en kapitalstyrking i form av økt 
egenkapital/aksjekapital med kr. 600.000,- og en utvidelse av lånegaranti til  3,5 mill. kroner.

Dette var delvis begrunnet i behov for likviditetsstyrking og investeringer i ny virksomhet og lokaler. 
(flytting av Jostu og e@ til nye lokaler og etablering av verksted mv)

Kjøp av Mosvik-avdelingen av Kroa Produkter A/S.

Det foreligger etter forhandlinger mellom de to styrene konkret tilbud fra Kroa Produkter A/S om å 
selge avdelinga i Mosvik til Flyndra A/S for en sum av 2,5 mill. kroner. Styret for Flyndra A/S er innstilt 
på og gjennomføre et kjøp på disse betingelser, jfr. grunnlaget for denne saken.

Flyndra A/S er ikke i stand til å gjennomføre/finansiere kjøpet uten medvirkning fra eier/kapitalstyrking.
Styret for Flyndra A/S har i sitt foreløpige vedtak forutsatt et rente og avdragsfritt lån fra Inderøy 
kommune i 5 år. (og deretter en vurderinger av betingelsene)

Pristilbudet er kr. 500.000,- over den pris som fremkommer etter ekstern taksering av bygg, maskiner 
og utstyr.

Inderøy kommune som eier er løpende informert om dialogen mellom de to bedriftene.

Inderøy kommunes eierskap i Kroa Produkter A/S.

Inderøy kommune eier 10 % av aksjene i Kroa Produkter A/S. 

Dette eierskapet er lite formålstjenlig uten at kommunen bruker bedriftens tjenester.

Flyndra A/S – økonomisk situasjon pr. inngangen til 2012.



Regnskapet for 2011 viser et positivt driftsresultat med kr. 161.000,- og et ordinært resultat – etter 
renter – på kr. 44000,-. Dette er en svak forbedring fra 2010.

Aksjekapitalen utgjør 0,755 mill. kroner, mens egenkapital utgjør kr. 434.000,- eller ca 9 % av korrigert 
totalkapital.

Bedriften har således små marginer og en relativt svak egenkapitaldekning.

Vurdering

Flyndra A/S er etter hvert en betydelig arbeidsmarkedsbedrift og som er viktig og synlig i 
Inderøysamfunnet og utover dette. Veksten er relativt sterk og har vært særlig sterk de senere år. 

Bedriften har erfart vekstsmerter i form av kapitalmangel, jfr. tidligere kapitalstyrkinger.  Veksten i 
bredden – eksempelvis etablering av et bilverksted – kan representere utfordringer i grensesnittet til 
privat næring. Så langt synes det å være rimelig avklarte forhold i dette grensesnittet – men som 100 % 
eier har kommunen et særlig ansvar for å se helheten her. Dette hensynet synes så langt godt ivaretatt 
av bedriftens styre og administrasjon.

Det er fortsatt viktig at bedriften konsoliderer sin stilling økonomisk gjennom effektivisering og 
konsentrert satsning på kjerneoppgavene.  Ytterligere vekst må skje på en naturlig måte, gjennom vekst 
i kjerneoppgavene og i et tett og godt samarbeide med lokalt næringsliv. Flyndra A/S skal ikke erstatte 
konkurransedyktig lokalt næringsliv men supplere. 

Overtakelse av Kroa Produkters Mosvik-del representerer en utvidelse av kjernevirksomheten. Etter 
kommunesammenslåingen er dette isolert sett en naturlig løsning. Det vises også til NAV Inderøys klare 
positive holdninger til en overtagelse.  

Samtidig er det ikke aktuelt å inngå avtaler/investeringer – eller akseptere betingelser - som ikke er 
økonomisk godt begrunnet.

Det foreligger etter lengre tids samtaler og forhandlinger et pristilbud på 2,5 mill. kroner. Dette er kr. 
500.000,- over en ekstern takst. Det må være opp til bedriftens styre og vurdere godheten i tilbudet. 
Effektuering av en garanti for gjennomføring av et eventuelt kjøp forutsetter at dette er utvilsomt 
økonomisk forsvarlig for Flyndra.

Det foreligger i disse dager en offentlig høring knyttet til måten samfunnet i fremtiden skal organisere 
arbeidsmarkedstiltak på. (se egen sak) Hovedutvalget er om en skal gå videre med offentlig eide 
spesialiserte arbeidsmarkedsbedrifter eller i større grad satse på etablert næringsliv. Om veivalget 
endres må  kommunalt eide arbeidsmarkedsbedrifter i prinsippet være forberedt på en nedbygging. Vi 
kjenner ikke resultatet av den politiske behandling.

Rådmannen kan ikke tilrå at kapitalutvidelsen skal skje gjennom en vesentlig økning av aksjekapitalen 
og rentefritt ansvarlig lån.  Riktig nok kan det være at egenkapitalandelen i Flyndra A/S er noe lav. Men 
det er motsatt ikke naturlig at en 100% kommunalt eid bedrift og nærmest 100%  kommunalt 
lånegarantert lånegjeld skal ha en høy egenkapitalandel. En egenkapitalandel i størrelsesorden 20 % må 
være fullt ut akseptabel.

Videre anser rådmannen at ikke er naturlig for Inderøy kommune å finansiere oppkjøp av Kroa 
Produkter A/S gjennom et ansvarlig lån med 5 % rente-  og  avdragsfrihet, jfr. foran.  Et oppkjøp må 
kunne begrunnes i at investeringen gir synergieffekter som kan forsvare avskrivninger og renter



Konklusjon

Se innstilling



Fra: Rune Leknes [mailto:rune.leknes@datapower.no]
Sendt: 26. november 2012 11:25
Til: Jon Arve Hollekim
Kopi: Kjell Gulstad; Gilbert Leitao
Emne: Flyndra finansiering
Viktighet: Høy

Ref. møte på fredag, så ble vi enige om et forslag til løsning på Flynrdas økonomiske utfordringer i 
tre punkt.
Du ønsket en kort oppsummering av konklusjonen fra møtet i forbindelse med formannskapets møte 
på onsdag.

 Aksjekapital
Utvidelse av aksjekapital (som dokumentert i e-post fra revisor)

 Lånegaranti
Endret kommunal lånegaranti.
IK garanterer for et lån på 3.500.000,- Kr, avdragsfrihet i 5 år, ingen begrensning på varighet.

 Likviditet
Forskuddsutbetaling av Kr 750.000, på faktura for AE-deltagere, for å dekke akutt 
likviditetsbehov.

Mvh
Rune Leknes
Styreleder Flyndra
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Prioriteringsliste fra Inderøy kommune - Spillemidler til idrettsanlegg 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Prioritering nærmiljøanlegg:
1. Sandvollan Idr.lag – kunstgressbane 40m x 60m – Sandvollan skole. Søknadssum kr. 200.000,-
2. Inderøy Idr.lag – rulleskiløype skileik – Inderøy skipark. Søknadssum kr. 200.000,-

Prioritering ordinære anlegg:
1. Inderøy kommune – Rehabilitering garderober – Inderøy kulturhus. Søknadssum kr. 1.028000,-
2. Inderøy kommune – Klubbhus - Inderøy skipark. Søknadssum kr. 1.200.000,-
3. Inderøy kommune – Miljø- og oppgradering av skiskytteranlegg – Inderøy skipark. Søknadssum 

197.000,-
4. Inderøy kommune – Skitrekk – Prestlia. Søknadssum kr. 1.004.000,-

Vedlegg
1 Kommunal plan for Idrett og fysisk aktivitet

Bakgrunn

Inderøy kommune har foretatt saksbehandling og prioritering av søknader om spillemidler for 2013.
Søknadene er prioritert på grunnlag av kommunestyrets behandling av plan for idrett og fysisk aktivitet 
for perioden 2011-2014 – vedtatt i kommunestyret i mars 2011. 

Det er ikke registrert nye søknader fra Mosvik i forbindelse med denne søknadsrunden.

Prioritering nærmiljøanlegg:



1. Sandvollan Idr.lag – kunstgressbane 40m x 60m – Sandvollan skole. Søknadssum kr. 
200.000,-

2. Inderøy Idr.lag – rulleskiløype skileik – Inderøy skipark. Søknadssum kr. 200.000,-

Prioritering ordinære anlegg:

1. Inderøy kommune – Rehabilitering garderober – Inderøy kulturhus. Søknadssum kr. 
1.028000,-

2. Inderøy kommune – Klubbhus - Inderøy skipark. Søknadssum kr. 1.200.000,-
3. Inderøy kommune – Miljø- og oppgradering av skiskytteranlegg – Inderøy skipark. 

Søknadssum 197.000,-
4. Inderøy kommune – Skitrekk – Prestlia. Søknadssum kr. 1.004.000,-

Søknadene fra Inderøy skipark er under omarbeiding/ny vurdering, men en velger allikevel å la 
søknadene opprettholde sin plass i prioriteringslistene. Søknadene fra Sandvollan Idr.lag vedr. 
kunstgressbane og Stiftelsen Prestlia vedr. skitrekk er ennå ikke formelt godkjent. 

I tillegg jobbes det med søknader til:
- Fotballhall på Røra – søker Røra Idrettslag
- Kampsporthall på Røra – søker Røra Tae Kwon Do
- Rehabilitering av lysløype på Lundsaunet – søker Røra Idrettslag

Alle disse anleggene er spilt inn for kommunen, uten at det foreligger endelige planer for utbygging.
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Innledning

1.1. Plankrav
Det gjeldende plankravet er fra 1988. Det er senere gjort enkelte endringer i plankravet. 
Plankravet går ut på at en eventuell framtidig stønad til idretts- og friluftsanlegg må være 
forankret i en kommunal plan. Nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, samt anlegg for 
idrett og friluftsliv skal inngå i temaplanen. Planen skal revideres hvert fjerde år. 
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.
”Plan for idrett og fysisk aktivitet ” er navnet og er en temaplan og samtidig en delplan av 
fremtidig kulturplan og vil integreres i denne. I den sammenheng må idrettsplanen også 
samordnes med Mosvik. I Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000)”Idrettslivet i endring” er 
friluftsliv definert under begrepet fysisk aktivitet. 
Inderøy kommune har hatt en kommunedelplanen for anlegg for idrett, friluftsliv og 
kulturbygg. Den ble vedtatt i desember 1999. Planen var en videreføring av tidligere 
kommunedelplan for tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv(1995).
Handlingsprogrammet i den siste planen har vært rullert hvert år siden 2000. I utgangspunktet 
skulle planen ha vært revidert etter fire år.

1.2. Formål og intensjoner med planarbeidet
Formålet med en revidering av planen er å få en oppdatert plan som legger grunnlaget for en 
langsiktig politikk som kommunen skal føre innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet. Planen 
skal underbygge de statlige og fylkeskommunale føringer som gis av Kulturdepartementet 
(politikkutforming på idrettsområdet), Miljøverndepartementet (utforming av statens 
friluftslivspolitikk) og Sosial – og helsedepartementet (utforming av statens helsefremmende og 
forebyggende arbeid). 

Et annet viktig formål er at en revidert plan skal være et godt styringsverktøy for kommunens 
planlegging innenfor dette feltet i tida framover.

Sikre arealer for leik, idrett og friluftsliv, samt samordne behovene for disse.

Planen skal også være et verktøy for å skape aktivitet.
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1.3. Planprosessen
Formannskapet vedtok i sak 14/09, 18.03.09 oppstart av arbeidet med Kulturplan. En del av 
kulturplanen er ”Idrettsplanen” som et delprosjekt. For arbeidet med kulturplanen er 
formannskapet styringsgruppe mens Kultursmia er referansegruppe. I arbeidet med 
Idrettsplanene har Idrettsrådet med de tre lederne i idrettslaget vært en egen referansegruppe. 
Idrettsrådet har hatt 2 møter. 
Formannskapet behandlet foreløpig plan i møte 20. Oktober 2010. Det ble vedtatt å sende planen på 
ordinær høring. 
Kulturkonsulenten har hatt sekretærfunksjonen og hovedansvaret for revideringa. 

1.4. Utviklingstrekk i Inderøy kommune

Utviklingstrekk generelt
En stadig større del av befolkningen oppgir at det driver fysisk aktivitet i form av trening eller 
mosjon.  På den annen side har vi fått en mindre fysisk aktiv hverdag. Både skole- og 
arbeidsdagen innebærer mindre aktivitet enn før, og det har blitt mer vanlig å benytte 
transportmidler til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter som ikke innebærer fysisk aktivitet. 
For eksempel oppgir nesten halvparten barn og unge i alderen 8-15 år at de aldri går eller sykler 
til skolen (Synovate MMI, 2007). I tillegg har stillesittende fritidsaktiviteter blitt sterkere 
konkurrenter til fysisk aktivitet. 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen i form av trening eller mosjon kan kun i begrenset grad 
kompensere for den reduserte hverdagsaktiviteten. Resultatet er at den samlede fysiske 
aktiviteten er redusert med de helsemessige utfordringer dette medfører (St.meld. nr. 39, 2006-
2007 - Frivillighet for alle). 

Undersøkelser viser at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15-25 år. 
Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og variere litt fram til pensjonsalderen. Den mest kritiske 
fasen er mellom 17-20 år, da andelen fysisk inaktive øker med 24 % (Breivik & Vaagbø, 1999)

I rapporten Ungdom, idrett og friluftsliv – skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 
1992-2002 fremheves det at norske ungdommer trener like ofte i 2002 som i 1992. Andelen 
ungdommer som er medlem i idrettslag går noe ned, men det samlede aktivitetsnivået blant 
ungdommer er like høyt. Rapporten trekker fram at det bare er observert en liten nedgang for 
tradisjonelle friluftsaktiviteter (NOVA rapport 16/2004).

Høydehopp i idrettsparken

Samfunnsmessige og institusjonelle endringer har de siste 
tiårene endret vilkårene for barns aktivitet utendørs, spesielt i 
nærmiljøet. Barns hverdag preges i større grad enn tidligere av 
tilstedeværelse og utfoldelse innen andre aktivitetsarenaer enn 
i og rundt hjemmet. Barn og unge tilbringer stadig mer tid i 
offentlige institusjoner (bla. barnehager, 10-årig grunnskole, 
SFO) og de utgjør kanskje en av de viktigste arenaer for barns 
lek og fysisk utfoldelse. Barn og unge anbefales å være i 
aktivitet i minst 60 min. daglig, og aktiviteten bør ha både 
moderat og høy intensitet. 
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Norske 10-åringer sitter i gjennomsnitt 10 timer pr. dag. Hver femte tenåring har symptomer på 
muskel/skjelettplager (Norsk senter for barneforskning, 1999).

En WHO-studie i flere land, viser at barn og unge i alderen 11-16 år sitter stille og ser på 
fjernsyn, pc eller gjør lekser i gjennomsnitt 40 timer pr. uke utenom skoletid (Torsheim 2004).

Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse
Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er 
nedfelt bla i St.melding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Handlingsplanen for 
fysisk aktivitet 2005-2009 er utarbeidet for å begrense og motvirke faktorer som skaper fysisk 
inaktivitet, og å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. I et folkehelseperspektiv handler fysisk 
aktivitet om å gi alle muligheter til organisert og egenorganisert aktivitet i hverdagen. Det kan 
være alt fra arealdisponering og kommunal planlegging til innbyggernes kunnskap om 
viktigheten av fysisk aktivitet. Kommunene har et særlig ansvar for å sikre befolkningen 
muligheter til å drive fysisk aktivitet i hverdagen.

MMI gjennomførte i årene 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 en landsrepresentativ barne- og 
ungdomsundersøkelse der det bla ble konkludert med at hovedgrunnene til at barn og unge i 
alderen 8-15 år slutter å trene/konkurrere i idrettslag, er at aktiviteten oppfattes som kjedelig. 
De mister interessen og synes ikke lenger aktivitetene i laget er morsomme. Denne 
aldersgruppa ønsker mer tid til venner, skole og andre fritidsaktiviteter enn idrett og friluftsliv. 

Andre undersøkelser (Vestfoldundersøkelsen 1995 og Østfoldundersøkelsen 1997) viser at 
mangel på tid, lyst overskudd og sosial støtte er viktige hindringer blant voksne. 

Når det gjelder HUNT-undersøkelsen, viser resultater fra HUNT 1 og HUNT 2 at det er færre 
inaktive i 1995-97 enn i 1984-86 blant den voksne befolkning. 

Befolkning og befolkningssammensetting

Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst) 
indikerer at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.

Aldersgruppe
År 

2010
År 

2012 År 2014
År 

2016
År 

2020
År 

2025
År 

2030

0-5 år 403 388 407 400 415 422 423

6-15 år 858 832 784 775 750 762 774
16-19 år 374 379 380 354 335 309 311
20-66 år 3455 3470 3461 3461 3414 3374 3365
67 år og eldre 767 835 906 969 1128 1305 1429

SUM 5857 5904 5938 5959 6042 6172 6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning.   I praksis har 
befolkningen i Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990. 
Det interessante med denne statistikken er endringen i befolkningssammensetningen – hvor de 
eldre blir flere og de yngre blir færre.  Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil 
kreve – innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre 
befolkning.
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Kommunene Inderøy og Mosvik blir en kommune fra 1. Januar 2012. Plan for idrett må også 
tilpasses dette.

Folketallsutviklingen er avgjørende når behovet for nye idrettsanlegg skal vurderes. Folketall, 
aldersfordeling, skolekretsinndeling og busettingsmønster må ligge til grunn for hvor mange og 
hvilke type anlegg kommunen skal ha. Det må også tas hensyn til at idrettsaktiviteter 
regionaliseres. 
Inderøy har i dag anlegg som er av regional betydning samtidig ser vi også at anlegg, stier, 
badeplasser med mer er viktig for tilreisende. En videre utvikling av Inderøy som 
reiselivskommune betyr at visse friluftslivs- og idrettsanlegg må tilrettelegges med tanke på 
det.  

1.5 Begrepsavklaringer
Idrett:
Idrettsmeldinga nr 14 (1999-2000) - Idrettslivet i endring sier følgende om hva begrepet idrett 
innebærer: ”Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte 
idretten”.

Sykkelbane ungdomsskolen

Friluftsliv:
Miljøverndepartementet (St.meld. nr. 39 2000-2001 Friluftsliv) definerer friluftsliv som 
opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritida, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 
Kultur – og kirkedepartementet velger å definere friluftsliv under begrepet fysisk aktivitet. 

Ballbinge Lyngstad

Fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet mener vi 
egenorganiserte trenings- og 
mosjonsaktiviteter og aktiviteter preget av 
leik.

Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som 
ligger i eller direkte tilknytning til boligområder. Anlegget er 
beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta 
behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, 
barnas leikebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis 
ikke beregnet for konkurranser eller konkurranseidrettens 
regler og bestemmelser.
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Rehabilitering av anlegg:
Istandsetting av anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i 
forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming 
for å kunne tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

2 Målsetting for kommunens satsing idrettspolitikk

2.1 Føringer og målsettinger i Kommuneplan for Inderøy 2006-2018.
I kommuneplanen overordnet del (2006-2018) Inderøy – ”gjør det gode bedre” er det føringer 
og målsettinger som er førende for denne planen:

 Inderøy skal være en attraktiv, kultur-, bo-, og utviklingskommune. En ettertraktet 
moderne landkommune hvor folket trives og vokser sammen med stadig nye 
innbyggere. En kommune hvor arbeidsplasser, gode boforhold, allsidige 
utdannelsesmuligheter, kulturtilbud og fritidsaktiviteter gir vekst, velstand og velferd.

 tilrettelegge for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter slik at alle aktivt kan delta
 Kommunens rolle i kommunesamfunnet ellers utøves etter erfaring best gjennom aktiv 

og forpliktende samhandling med næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner gjennom 
å innta rollen som tilretteleggeren.

2.2  Overordnet mål for denne planen

Inderøy kommune skal ha som satsingsområde å tilrettelegge for fysisk aktivitet, både 
som forebyggende helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo-
og reiselivskommune.

2.3. Delmål
 Barn og unge skal ha tilbud om deltaking i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i skoler, 

SFO, barnehager og på fritida i sitt nærmiljø.
 Folkehelseperspektivet skal implementeres i alle deler av kommunens planarbeid
 Få flere innbyggere i aktivitet, spesielt utsette grupper
 Areal for lek, idrett og friluftsliv skal innarbeides som en del av bomiljøet ved 

utarbeiding av kommunale planer
 Anlegg som blir brukt av mange skal prioriteres i planperioden
 Ved behov for større kostnadskrevende anlegg skal regionalt/interkommunalt samarbeid 

om investeringer og drift vurderes
 Funksjonshemmede skal ha tilgang til idrettsanlegg og skal gis gode og varierte 

muligheter for friluftsliv
 Inderøy kommune skal bidra til et forsvarlig vedlikehold og opprusting av eksisterende 

anlegg
 Samarbeid mellom kommune og idrettslag må videreutvikles
 Det må settes fokus på informasjon, skilting og vedlikehold av turstier, sykkelveger og 

skiløyper
 Preparering av langrennsløyper må i samarbeid med utøvende aktører, organiseres og 

finansieres på en slik måte at tilbudet kan opprettholdes og videreutvikles
 For å få flere i aktivitet skal det stimuleres til at nye aktiviteter settes i gang 
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3 Inderøy kommunes idrettspolitikk

3.1. Planen som politisk og administrativt styringsverktøy
Planen skal fortsatt være et aktivt verktøy i arbeidet med å kunne utføre en helhetlig 
planlegging av bygg, anlegg og områder. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år, slik at en 
til enhver tid har en god oversikt over anlegg som skal rehabiliteres eller bygges. Det er viktig 
at handlingsprogrammet blir fulgt, både av administrasjonen og politikerne. På denne måten vil 
planen forhåpentligvis fungere etter intensjonen.   

3.2. Temaplan idrett i forhold til andre planer

Planen er en delplan til kulturplanen. Både kommuneplan og kulturplan er under revisjon. En 
sannsynlig sammenslåing med Mosvik betyr at det vil komme nye planer etter hvert.
Arealbehov for idrettsanlegg må innarbeides i andre planer.

4  Resultatvurdering av forrige plan
Ved denne revideringa blir det foretatt en evaluering med en kort beskrivelse av måloppnåelse 
og resultatvurdering av forrige plan. 

4.1. Utvikling i perioden
Forrige plan ble utarbeidet og vedtatt i 1999. 

Tidevannspromenaden

Store anlegg som Inderøy Idrettspark, svømmebasseng Sund, skitrekk Prestlia er fullført 
samtidig som det kommet en rekke nærmiljøanlegg som f.eks. fem nye ballbinger.

4.2. Gjennomførte tiltak i perioden 1999-2010

I perioden 1999 til 2009 er det bygd til sammen 59 anlegg i kommunen Tabellen nedenfor viser 
type anlegg fordelt på skolekrets.

Inderøy kommune har en relativt god 
anleggsdekning sett i forhold til 
kommunestørrelsen. Inderøy har i perioden 1999 
- 2009 mottatt i underkant ca 13 millioner i 
spillemidler og det er bygd anlegg for nærmere 
39 mill kroner.
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Mindre 
nærmiljøanlegg

Nærmiljø Ordinære
anlegg

Sum
anlegg

Lyngstad 2 2 0 3
Røra 4 6 0 10
Sakshaug 4 15 10 29
Sandvollan 3 4 1 8
Utøy 3 3 1 7
Hele kommunen 1 0 0 1
SUM 16 31 12 59

Gjennom anleggsutbyggingen i perioden er det bygd anlegg for nærmere 36 millioner kroner 
som er finansiert med dugnad, private midler, kommunale midler. Oversikten viser 
spillemidler, kommunalt bidrag og total kostnad fordelt på typer anlegg. I 1000-kr.

Spillemidler Inderøy kommune Kostnad
Mindre 
kostnadskrevende

478 0 952

Nærmiljøanlegg 4.134 - 9.096
Ordinære anlegg 8.396 Ca 2.500 25.756
SUM 13.015 Ca 2.500 35.804
Utenom spillemidler har Idrettsparken mottatt kr 600.000 i RUP-midler.

En total oversikt over utbygde anlegg i perioden følger planen som vedlegg,

     
Klatrevegg Sandvollan Volleyball Inderøy kulturhus Kultursti Utøy

5 Status
I dette avsnittet er det tatt med en del omkring status i dag innenfor idrett/friluftsliv og aktivitet.
Å få en fullstendig oversikt over den fysiske aktiviteten som utøves er vanskelig og om ikke 
umulig.

5.1. Tidligere planer
 Miljøplan for Inderøy 2003-2010.
 Kommunedelplan: Anlegg for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2000-2009
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I handlingsprogrammet til sistnevnte plan var det foreslått 8 prioriterte ordinære anlegg. Fem av 
disse er utbygd eller under utbygging.

5.2. Idrettsaktivitet og utvikling i Inderøy

Organisert idrettsaktivitet
Det er i dag 10 klubber i kommunen som er tilsluttet Norges idrettsforbund. De representer til 
sammen 2262 medlemskap. Tradisjonelt er det de tre idrettslagene; Røra, Sandvollan og 
Inderøy som har vært tilsluttet idrettsbevegelsen. De nye klubbene som har kommet til 
representerer en del nye aktiviteter.
  
De tradisjonelle idrettslagene hadde i 1999 1265 medlemmer. De tre idrettslagene har samlet 
nærmere 50 % flere medlemmer i 2009, totalt 1883. Tabellen nedenfor viser utviklingen av 
medlemmer siden 1988. 

Lag: Medl 1988 Medl 1994 Medl 1999 Medl 2009

Inderøy IL 1486 1149 750 1267
Sandvollan IL 388 390 265 348
Røra IL 606 477 250 268
Inderøy 
motorklubb

189

Inderøy 
Undervannskl.

43

Røra Pistolklubb 21
Skarnsundet 
idrettsforening

16

Utøy 
fotballklubb 

19

Røra 
Taekwondo

91

Innhered 
kajakklubb
SUM 2480 1858 1265 2262

De tre store idrettslagene representerer følgende aktiviteter:
Fotball, friidrett, håndball, idrettsskole for barn, kampsport, Volleyball, Trim i mosjonsgrupper, 
Orientering, Ski, styrkeløft, sykkel, skiskyting, gymnastikk/turn, klatring, skyting, motorsport 
og dykking.
Flere frivillige organisasjoner har frilufts- og idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet.

5.3. Egenorganisert fysisk aktivitet
Det finnes i liten grad statistikk som viser omfang av egenorganisert fysisk aktivitet i Inderøy. I 
tillegg til idrettsorganisasjonene er det stadig flere lag og foreninger har friluft-, trim- og 
idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet. 
Landsomfattende undersøkelser viser at vel halvparten av befolkningen utøver en eller annen 
form for regelmessig fysisk aktivitet. En stor del av aktiviteten skjer i regi av familie, venner, 
gjennom skole eller alene. Det er ingen grunn til å tro at det er færre i vår kommune.
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Inderøy har en natur som inviterer til aktivitet. Tilrettelagte stier og badeplasser gir gode 
muligheter for aktivitet.
 Opparbeidete nærmiljøanlegg gir nye muligheter. Sandvolleyball, sykkelbane alpinbakke og

kunstgress er populært blant barn og unge.
 Idrettslagene og andre har satt ut trimkasser. Dette er populært for mange trimere. 
 Mange trener i treningsstudio. Treningsrommet ved kulturhuset har opptil 50 brukere mens 

”Fresk” treningssenter har 450 medlemmer. 

5.4. Utviklingsprosjekt

I de senere årene har det vært et økende fokus på behovet som alle har for å drive fysisk 
aktivitet. Samtidig har det også vært en økt forståelse for betydningen idrett og kultur har i 
forhold til folk sin helse og livskvalitet. Inderøy kommune har ma deltatt i.
 KULTUR OG HELSE. To prosjekt for utprøving av kulturelle virkemidler i 

folkehelsearbeidet. Det siste spesielt rettet mot barn/ungdom, eldre og personer som deltar 
lite i aktivitet. 

 FYSAK- fysisk aktivitet for alle. Samarbeid med fylkeskommunen om å styrke det 
forebyggende og helsefremmende arbeid.  Gjennomføring av egne tiltak og tilskudd til tiltak 
i regi av organisasjoner.

 UTVIKLINGSAVTALE IDRETT – samarbeidsavtale mellom idrettslagene, Nord-
Trøndelag Idrettskrets og Inderøy kommune for å øke antall fysisk aktive i kommunen og 
styrke samarbeidet. Konklusjonen er at en har styrket samarbeidet samtidig som nye 
aktiviteter har vært iverksatt mellom anna for ungdom. Partene mener det har blitt økt 
aktivitet selv om idrettsregisreringen ikke fanger opp dette.

 INDERØYTURER

5.5. Registrering av anlegg til idrettsformål:
ALPINBAKKE
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Prestlia Stiftelsen Prestlia Liten alpinbakke med 

skitrekk. Planer for 
Halfpipe og 
snøproduksjon ikke 
realisert.

Bakken i Prestlia er 
rehabilitert i 98/99.
God

BASKETBALLBANE

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Ungdomsskolen Inderøy kommune Aktivitetsflate 
asfaltert 1999
18 x 24 m

God

Inderøy idrettspark Inderøy kommune Aktivitetsflate i 
Nærmiljøanlegg

God

DAGSTURHYTTER

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Lundsaunet skihytte Røra IL God
Bøl Inderøy Museum og 

Historielag/Inderøy 
Samarbeid om drift
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IL
Floåsen Floåsen Venner Nybygg 2009 Meget god
FOTBALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Lensmyra stadion Røra IL Grusbane Behov for opprusting 
– redusert størrelse

Lensmyra stadion Røra IL Gressbane 60 x 110 m God
Lyngstad gressbane Inderøy kommune Gressbane 50 x 90 m God
Næssplassen Inderøy IL Gressbane 50 x 95 m God
Rostadbanen Rostad ungdomsheim Gressbane 57 x 100 m God
Inderøy idrettspark Inderøy kommune Kunstgress  2004 

Grusbane 67 x 105 m
(sjekk mål)
Lys

God

Stornesøra gressbane Staten Gressbane 60 x 100 m
Del av friområde.

God

Sund Sund Folkehøgskole Gressbane 95 x 50 m. Banen trenger 
renovering pga 
ujevnheter og fortettet 
drenering.

FRIIDRETTSANLEGG

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Lensmyra stadion Røra IL 400 m løpebane. Dårlig. Ikke i bruk.
Rostadbanen Rostad Ungdomsheim 350 m løpebane. Dårlig. Ute av bruk.
Inderøy Idrettspark Inderøy kommune 400 m med 6 

løpebaner. Lys
Kunststoffdekke. Ikke 
tilrettelagt for kastøv.

GYMNASTIKKSALER

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Inderøy samfunnshus Inderøy kommune 200 m² Ikke i bruk
Lyngstad 
samfunnshus

Lyngstad 
samfunnshus A/L

140 m²

Rostad Ungdomsheim Rostad Ungdomsheim 128 m²
Røra skole Inderøy kommune 205 m²
Sandvollan 
samfunnshus

A/L Sandvollan 
samfunnshus

140 m²

Sund Folkehøgskole Sund folkehøgskole 260 m² 
Utøy skole Inderøy kommune 128 m²

IDRETTSHALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Inderøy kulturhus A/L Inderøyhallen 45 x 24 m
Klatrevegg. Hoppgrop
Sprintfelt

Behov for 
rehabilitering. Golv, 
garderober og dusjer.

IDRETTSHUS
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
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Lensmyra klubbhus Røra IL Kombinert med 
barnehage.

Materiallager 
Lensmyra

Røra IL

Næssplassen Inderøy IL
Stålbua Inderøy IL Klubbhus
Materiallager Inderøy IL Knytt til Inderøy 

Idrettspark
Garderober m.m.
Stornesøra

Sandvollan IL/ 
Inderøy kommune

Skjelvågen -toalett Skjelvågen 
båtforening.

KART
ORIENTERINGSKART (status usikker)

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Granakammen Inderøy IL Målestokk 1: 10000. Ferdig 2011
Ertsåsen O-kart Sandvollan IL Målestokk 1: 15000. Ikke i bruk 
Straumen Inderøy IL Nytt 2010
Nosa O-kart Sandvollan IL Målestokk 1:10000 Ukjent
Sund O-kart Sund Folkehøgskole
Høgkammen Inderøy IL Målestokk 1: 10000 Fra 2000
Vangsmarka O-kart Inderøy IL Målestokk 1:5000 Ikke i bruk
Åsakammen Røra IL Målestokk 1:20000
Volhaugen Verdal O-klubb Målestokk 1:20000
SKOLEKART/NÆRMILJØKART (SMÅ)

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Kastvollen B/S-kart Nord-Trøndelag O-
krets

Vennesborg Inderøy IL
Jætaasen Inderøy IL
Lyngstad skole Inderøy IL
TURKART

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Friluftskart Inderøy kommune Inderøy med 
Volhaugen 1:30.000

Utgitt 1996

LYSLØYPER
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Inderøy skipark; Gran 
lysløype

Inderøy kommune Kommunens 
sentralanlegg for ski 

Ny tase med 
belysning under 
arbeid. Klubbhus 
aktuelt.

Lundsaunet 
lysløype(Røra)

Røra IL 2,5 km Behov for opprusting.

MOTORSPORT

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Hogstad 
motorsportsbane

Inderøy 
motorsportklubb

En større og en 
mindre bane

Ny 
underferdigstillelse.
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IDRETTSHUS

SKYTEBANE (UTE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Kjerknesvågen 
skytebane

Inderøy sk. lag 300m og 100 m Ny bane under 
planlegging. Ny 
lokalisering.

Røra skytebane Røra sk. lag 300 og 100 m
Røra Pistolbane Røra Pistolklubb 25 og 50 m Ikke tatt i bruk
SKYTEBANE (INNE)

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Røra samfunnshus Røra samfunnshus 
A/L

Utøy skole Inderøy kommune
SKYTTERHUS
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Kjerknesvågen 
skytterhus

Inderøy skytterlag Dårlig

Røra skytterhus Røra skytterlag Ikke ferdigstilt
SVØMMEHALL

ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Sund Sund Folkehøgskole 16 m X 8,5 m
Bygd i 1974.
Opprustet 2004

God

TRIMROM/STYRKETRENING
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Rostad Rostad Ungdomsheim
Kulturhuset Inderøy kulturhus Oppgradert 2009.

Sund Sund Folkehøgskole Enkelt utstyrt 
trimrom.

Ombygd garderober 
til trimrom. 

VOLLEYBALL (UTE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Sandvolleyball 
Sundsand

Inderøy kommune 3 stk 
Sandvolleyballbaner

Ny. Meget bra.

AKTIVITETSANLEGG - NÆRMILJØANLEGG
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND

Ball-løkke Stokkan grendehus
Ball-løkke/skileik Lyngstad skole
Ball-løkke Flatås Vuddu Grendelag
Tursti-Verdalsgrenda Verdalsgrenda Vel
Ball-løkke 
Kvistadbakkan

Kvistadbakkan Vel

Ball-løkke Solhaugen Solhaugen Vel
Ball- løkke 
Røsetberga

Røsetberga Vel
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Ball-løkke Vangslia
Ball-løkke Hellemshaugan Vel
Ball-løkke Nessveet Vel
Ball-løkke Øvre-Kvamsgrenda 

Vel
Vinet aktivitetsanlegg Vinet skotthyllklubb
Aktivitetsområde Sandvollan skole
Aktivitetsområde Utøy skole
Aktivitetsområde Einhaugen Vel
Aktivitetsområder 
Inderøy Idrettspark

Inderøy kommune

Aktivitetsområde med 
sykkelløype

Inderøy 
ungdomsskole

Aktivitetsområde Sundsnesset
Ballbinge Sakshaug skole
Ballbinge Røra skole
Ballbinge Sandvollan skole
Ballbinge Lyngstad skole
Ballbinge Rostad ungdomsheim
Bandy/tennis Rostad ungdomsheim
Isflate Osbekken Hylla Vel
Sandvolleyball Stornesøra
Skileik Krogs
Åsen/Lyng turveg Utøy skole
Turveg Hyllbukta Hylla Vel
Turveg Lensmyra Røra IL
Kjerknestangen tursti Kjerknesvågen Kai og 

Båtforening
Tidevanns-
promenaden

Sundsnesset 
Velforening

Lensmyra 
skateboardrampe

Røra IL

Isflate Sakshaug skole

Ballbane Røra skole
Lyngstad sykkelbane FAU Lyngstad
Klatrevegg Sandvollan 

samfunnshus
Sandvågen 
aktivitetsanlegg

Straumen Båtforening

I denne oversikten er de anleggene som har mottatt spillemidler de siste årene med. I tillegg 
finnes en rekke andre nærmiljøanlegg knytt til boligområdene.

FRIOMRÅDER.
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Stornesøra Staten 106 da. Reg. område
Sundsand Kommunen 68 da. Reg. område
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Undersåker Kommunen 1 da
Koabjørga Staten 12 da
Haugen Staten 30 da
Vennesborg Kommunen 36 da
Hustadlandet Privat
Muustrøparken Kommunen Inkludert

aktivitetsflate og tursti

Utenom friområdene blir friluftsområder brukt i friluftssammenheng. I strandområdene, i skog 
og åsområdene, og i kulturlandskapet i tilknytning til boligområdene er det en rekke gode 
områder for friluftsliv. Tilrettelagte stier finnes ved Lundsaunet, Røra, Næssberget og i 
Verdalsgrenda.(Jfr. Miljøplan) I miljøplanen er også undervisnings- og utferdsområder for 
skoler og barnehager beskrevet. Se vedlegg til planen.

5.6. Registrering av friluftsområder
(fra miljøplanen)
Offentlige friområder

 5 offentlige friluftsområder; Stornesøra, Sundsand, Koa, Haugen og Undersåker.  Alle 
ligger ved sjøen.  De to førstnevnte er viktig i regional sammenheng.  

 Stornesøra: Fasiliteter - sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon, 
fotballbane, sandvolleybane, lekeapparat, gode parkeringsforhold, leirsted for telting.  
Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, ballspill, lek, turgåing, sykling, båtliv, teltliv.

 Sundsand: Fasiliteter – Sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon, 
sandvolleybane, lekeapparat, turstier, gode parkeringsforhold.  Friluftsaktiviteter – Bading, 
solbading, turgåing, sykling, båtliv, lek, sandvolleyball.

 Koa: Fasiliteter – Renovasjon.  Friluftsaktiviteter – Bading, solbading.
 Haugen: Fasiliteter – Renovasjon, utedo, vannpost, leirsted for telting og åpent naust.  

Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, teltliv og båtliv.
 Undersåker: Fasiliteter – Renovasjon, utedo og gode parkeringsforhold.  Friluftsaktiviteter –

Bading og solbading.

Andre viktige tur- og friluftsområder

 Talgøra (Sakshaug): Badeplass
 Folsanden (Kjerknesvågen): Badeplass
 Bernvågen (Sandvollan): Badeplass
 Vangshylla (Utøy): Badeplass
 Høsholmen (Sakshaug): Badeplass
 Venåsen/Heggstadmarka (Sandvollan): Turområde sommer og vinter.  Tilrettelagt med 

turstier, leirplasser og gapahuker
 Letneslandet (Kjerknesvågen): Egnet for fottur, strand- og båtliv.
 Tittinghalla/Kåråsen/Ørdalshalla (Utøy):  Turområde sommer og vinter
 Kvistadvåttan (Sakshaug):  Turområde sommer og vinter.  Tilrettelagt med stier og 

gapahuker.
 Bøl (Sakshaug): Turområde vinter
 Floåsen/Volhaugen (Røra): Mye benyttet tur- og utfartsområde til alle årstider
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Jakt og fiske

 Ferskvannsfiske: Granavatnet har en fin ørretbestand, og det er tilrettelagt for fiske fra land.
 Sjøfiske fra land: Straumen (Grytnesset), Skarnsundet (Tjeldhammaren), Letneslandet, 

Stornesøra, Galgsøya.
 Storviltjakt: Elg- og rådyrjakt i hele kommunen.  Forvaltes av Røra grunneierlag, 

Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.
 Småviltjakt: Jakt i hele kommunen.  Forvaltes av Inderøy fjellstyre, Røra grunneierlag, 

Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.

Turstier

 Natur- og kultursti i Nessberget
 Kultursti i Verdalsgrenda
 Røsetstien
 Gamle Kongeveg, Røra
 Berg natur- og kultursti, Kjerknesvågen
 Muustrøparken
 Stokkan natur- og kultursti, Utøy
 Ørdalshalla natur- og kultursti, Utøy
 Kultursti Undersåker – Vangshylla
 Kjerksti Malihaugen – Sakshaug
 Trim-/tursti ved Utøy skole
 Tursti Kverkilberget

Friluftsliv i skole og barnehage

 Ungdomsskolens GAP prosjekt
 Friluftsbarnehage på Sandvollan
 Friluftsbarnehage på Straumen
 Grønt flagg, Sandvollan skole

Utsikt fra kultursti Verdalsgrenda Vinet aktivitetsanlegg Hylla

6 Analyse og vurdering av behov
I en vurdering av behovene for anlegg i kommunen er det viktig å legge vekt på:
 målsetting for idrett, friluftsliv og kulturbygg
 aktiviteter som utøves i kommunen og ønske fra brukerne
 behovet for nærhet til ulike anleggstyper
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6.1. Friidrettsanlegg
Det er lagt til rette for friidrett i Inderøy Idrettspark og på Lensmyra. Ved Rostad ble det også 
bygd løpebaner i sin tid. I konkurransesammenheng er det vel kun Inderøy Idrettspark som 
benyttes og de to andre anleggene er også i en dårlig forfatning. I forbindelse med etablering av 
Inderøy idrettspark ble det ikke lagt til rette for kastøvelser. Det er ikke signalisert behov fra 
idretten. Med etablering av ny innendørshall for friidrett i Steinkjer vil det optimale forhold for 
de som ønsker å satse på friidrett.

6.2. Fotball
Det er mange gressbaner i kommunen. Med en koordinert bruk er behovet godt dekt. 
Kunstgressbanen gir muligheter for en intensiv bruk. Behovet for rehabilitering av 
kunstgressbanen kan bli aktuelt i løpet av 5-10 år.
Røra Idrettslag har sett på mulighetene for å legge kunstgress på sin grusbane. I Verdal er det 
bygget mindre kunstgressbaner flere steder i kommunen med stort hell. En slik løsning vil være 
gunstig eller alternativt store ballbinger.
Siden kunstgressbanen ble åpnet er det forsøkt ulike ordninger i forhold til vinterbruk. Noen år 
er banen holdt åpen hele vinteren mens den andre år har vært vinterstengt opptil 4 måneder. Det 
stilles store faglige krav til å holde banen åpen på vinteren. Inderøy IL, som drifter banen, 
ønsker ikke å prioritere å holde banen åpen. Siste vinter leide de seg inn på bane i Verdal.

6.3. Hallidretter og trim
Idrettshallen i kulturhuset dekker behovet for hallidretter. Det er spesielt volleyball og handball 
som har stort behov. Inderøy kulturhus fordeler treningstid sammen med idrettsrådet. Barn og 
ungdom prioriteres. Kapasiteten ved kulturhuset er en begrensende faktor i forhold til aktivitet. 
Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har laget plan for anleggsutvikling. Generelt 
mener de det er behov for en spilleflate pr 5000 innbyggere. Regionen konkluderer med at det 
er et større potensiale og at det er behov for en ekstra spilleflate i forhold til aktivitet på 
kveldstid. På kort sikt må en se på innendørsidrett kontra utendørsidrett.
En må regne med at det blir flere idretter som kan bli aktuell for innendørsbruk som f.eks.
fussball
Det er registrert to forslag til flerbrukshall:
Sandvollan
Sandvollan Samfunnshus har skissert løsning for Sandvollan Flerbrukshus. De ønsker en 
løsning i tilknytning til skole og eksisterende samfunnshus. Foruten en aktivitetsflate på 23 x 44 
m til skole og fritidsbruk vil en kunne frigjøre plass til andre kulturaktiviteter samtidig som en 
kan arrangere messer og andre idrettsarrangement.
Prosjektet vil være fremtidsrettet for skole og samfunnshus. Skolen har et prekært behov i 
forhold til dusj og garderober. En hallflate vil foruten kretsbruk måtte være med å dekke det 
totale hallbehovet i kommunen. Initiativtakerne har pekt på muligheter for effektiv drift.
  
Sakshaug 
Inderøy kulturhus opplever stort press i forhold til bruken av idrettshallen og har ikke kapasitet 
til å imøtekomme ønsker i forhold til treningstid. De mener at de ut fra ønsker lett vil kunne 
fylle en hallflate til. Det er ikke skissert konkrete løsninger men det ligger god til rette for en 
utbygging knytt til eksisterende idrettshall. En utbygging knytt til eksiterende hall vil bety 
effektiv drift og god utnyttelse av kompetanse. I forhold til garderobebehov i skoletid og i 
forhold til Inderøy Idrettspark vil det være en aktuell løsning. En ny hallflate ved kulturhuset 
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bør sees i sammenheng med Kulturcampusprosjektet og mulig gjennomføres som en del av 
dette. Kulturhuset vil også bli mer konkurransedyktig i forhold til store arrangement.
En alternativ løsning kan være opprusting av sal i Inderøy samfunnshus.
  
En gruppe på Røra har også sett på mulighetene for hall lokalisert til Røra uten at noen har 
fremmet forslaget i forbindelse med idrettsplanen. 

De lokale samfunnshusene er viktige for lokale aktiviteter og er sentrale for å ivareta en sterk 
grendestruktur i kommunen. Sund Folkehøgskole har en liten hall som leies ut på kveldstid.

6.4 Kampidrettsanlegg
Røra Tae Kwon Do ble startet i 2009. Interessen er meget stor og de ønsker primært egne 
lokaler sentralt på Røra. Klubben er aktiv og har medlemmer fra flere kommuner. Kanskje kan 
det være grunnlag for et regionalt kampsportanlegg. 

6.5. Svømming
Kommunens bruk i undervisning er ivaretatt gjennom avtale med Sund Folkehøgskole. Det er 
ønskelig at bassenget kan brukes større deler av året og mer på kveldstid. Etter initiativ fra 
enkeltpersoner ble det vinteren 2009/2010 gitt et tilbud til barn og unge. Kapasiteten på Sund 
tilsier at bassenget kunne brukes mer. Kommunen gir tilskudd til Leklemåsen om varmebading 
for eldre og grupper med bestemte behov.

6.6. Skiaktiviteter/skiskyting
Skianlegget på Gran er i ferd med å fornyes (skiskytteranlegg, trase og lys). Det blir et 
tidsmessig anlegg godt egnet for trening og trim. Det er ønskelig med klubbhus og større 
standplass for skyting.
Lysløypene rundt i kommunen er ellers delvis nedlagt på grunn av manglende opprusting i 
forhold til nye krav. Røra IL har vurdert omklassifisering av lysløype til nærmiljøanlegg. Det 
har i liten grad blitt diskutert behovet for desentraliserte lysløyper.
Det er ikke hoppbakker i bruk i kommunen. Flere aktive innenfor hopp og kombinert trener i 
Steinkjer.
Alpinanlegget i Prestlia fungerte er et flott aktivitetsanlegg. Anlegget er avhengig av 
vinterklima. Flere aktiviteter kan knyttes til anlegget.   

6.7. Motorsport
Inderøy motorsportklubb er i ferd med å ferdigstille nytt motorsportanlegg på Utøy. Det er ikke 
registrert nye utbyggingsplaner. 

6.8. Orientering 
Det er et aktivt orienteringsmiljø i kommunen. En del kart er gammelt og bør fornyes.

6.9. Ishall
I forbindelse med diskusjoner om idrettsanlegg har en regional ishall gjerne lokalisert til Røra 
blitt nevnt. En har ikke mottatt konkrete forslag i forbindelse med idrettsplanen.

6.10. Turstier
Erfaringen med å etablere turstier viser at det fremmer aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging 
kan utvikle med bedre nær boligområder. Inderøy hat fine stier og flott natur. Det finnes fortsatt 
et stort utviklingspotensiale gjennom nye stier, felles merking og sammenknytning av stier.
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6.11. Anlegg for ungdom
Mange ungdommer forlater organisert idrett fordi de synes det er kjedelig, for mye stress og 
bare for vinnere. Utfordringen ligger i anlegg der grenser kan sprenges i bevegelse og trygg 
galskap gjerne utendørs. Aktuelle anlegg kan være sandvolleyball, asfaltert bane for ulike 
aktiviteter, skileik, klatrevegger, minifotball, skateanlegg osv.

6.12. Treningsstudio
Vi har fått treningsstudio og treningsrom knyttet til Inderøy kulturhus. Disse utfyller hverandre 
stor grad.

6.13. Rideanlegg  
Hestesport drives av mange inderøyninger i og utenfor kommunen. Det kan ytes tilskudd til 
ulike typer rideanlegg. Selv om det i dag drives mest i privat regi kan det være aktuelt at slike 
anlegg etableres i kommunen.

6.14. Nærmiljøanlegg
Det er de lokale organisasjoner som best kjenner behovet for nærmiljøanlegg. Ønsker og behov 
skifter raskt og en kan derfor regne med nye forslag i løpet av perioden  

7 Prioritering av tiltak
7.1. Ordinære anlegg
Prio. Anlegg Sted Oppstart år Kostnad Finansiering

Kom Sm Priv
1. Rehabilitering av 

garderober og golv 
idrettshall

Inderøy 
kulturhus

2011

2. Ny skytebane Inderøy 2012
3. Klubbhus Gran Gran 2012 3600 1500 1200 900
4. Klubbhus skytebane
5 Hallflate (23x44) 1600

0
6. Kampsportlokaler
7. Kunstgress 7’er Røra
8. Idretthus Prestlia
9. Kunstgress - rehab Idrettsparken 2014 3500
kom= Inderøy kommune            sm=spillemidler            p= privat inkludert dugnad

* Kommunal bevilgning avgjøres gjennom økonomiplan.

Uprioritert liste over aktuelle anlegg 2015-20:
 Utvidelse av skiskytteranlegg Gran
 Ishall
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 Inderøy samfunnshus (ikke avklart- ved eventuell rehabilitering vil flere 
spillemiddelprosjekt være aktuelt.) 

 Rideanlegg
 Avlastningsbane grus i tilknytning til idrettsparken  

7.2. Nærmiljøanlegg
Prio. Anlegg Sted Oppstart år Kostnad Finansiering

Kom Sm Priv
1 Skateboardrampe Inderøy u-skole 2012 400
2. Kunstgress Vinet, Hylla 170
3 Aktivitetspark Lyngstad skole 2012 400
4. Rehabilitering 

Nærmiljøanlegg
Gangstadhaugen

5. Miniatyrskytebane Inderøy 
Idrettspark

6. Klatrevegg Inderøy u-skole

Uprioritert liste over aktuelle nærmiljøanlegg 2004-2009:
 Tursti Sundsbukta til Sundsand
 Tidevannspromenaden til Sundsand
 Hoppbakke Prestlia
 Akebakke Prestlia
 Opprusting sykkelløype Lyngstad
 Vannsportanlegg (Inderøy ungdomsskole)
 Sti/Gapahuk/hinderløyper Vennesborg
 Idrettshus – for materiell GAP
 Lysløype Røra
 Turkart Inderøy
 Turveg Bjørga Rasteplass til Koa med eventuell forlengelse (samarbeid med Verdal 

kommune)
 Turveg Grytnesset til Sund Prosjektet kan deles i Forbindelse fra riksveger, Parkering ved 

Inderøy Trelast, Inderøy Trelast til Straumbrua, Inderøy Trelast til Grytnesset, Straumbrua til 
Sundsnesset (opprusting av eksisterende veg), Sundsnesset, Sundsnesset til Sundsand, 
Hundstangen (sikring av markdekke mot slitasje, kvisting m.m.) og Sundsand til 
fotballbanen på Sund.

 Tursti fra Vangslia til Sundneshamn.

7.3. Aktivitet

Det er i stor grad lag og foreninger som er ansvarlig for den organiserte fysiske aktiviteten som 
foregår på fritida.
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Tiltak Ansvarlig Kostnad År (fra)
Skape møteplasser for ungdom for 
uformell/uorganisert aktivitet

Inderøy kommune i 
samarbeid med lag 
og organisasjoner

40.000 2013

Åpent svømmebasseng på kveldstid Inderøy kommune i 
samarbeid med 
frivillige

10.000 2013

Inkludere funksjonshemma i 
idrettslagets aktiviteter – utvikle nye 
tilbud

Idrettslagene/Inderøy 
kommune

50.000 2013

Kommunal investeringstilskudd til 
anlegg i regi av lag og 
organisasjoner til anleggsprosjekt i 
regi av lag og foreninger

Inderøy kommune 50.000 2012

Tilskudd til løypepreparering Inderøy kommune 30000 2012
Skilte, merke og rydde turstier etter 
felles mal 

”Tursti-eiere” i 
samarbeid med 
Inderøy kommune

40.000 2014

Videreutvikle ”Inderøyturer” Inderøy kommune i 
samarbeid med 
frivillige

40.000 2012

Åpen kunstgressbane vinter Inderøy kommune 35.000
140.000

2011
2012

Gi lavterskeltilbud om trim/mosjon Frivillige 
organisasjoner

2011

Opprette idrettsstipend for ungdom Inderøy kommune 15.000 2012
Tilskudd til drift av ulike småanlegg Inderøy kommune 30.000 2013

8 Avslutning
Med denne nye planen for idrett og aktivitet har vi fått en god oversikt over hva som ”rører” 
seg av aktivitet i kommunen, både når det gjelder anlegg og fysisk aktivitet. Vi tror vi har fått 
med det viktigste av anlegg og områder som er tenkt realisert i løpet av kommende år. 

Forskningsrapporter konkluderer oftere og oftere at den norske befolkning i økende grad er 
inaktive. Desto viktigere er det at anleggssituasjonen er tilfredsstillende for kommunens 
innbyggere slik at alle har muligheter til å utføre fysisk aktivitet. Kommunens rolle som 
pådriver for fysisk aktivitet sett i et folkehelseperspektiv må bli større. 

Vi vil fortsatt være avhengig av stor frivillig innsats både når det gjelder anlegg og aktivitet. 
Ansvaret for arbeid med og fremdrift med søknader tilligger anleggseierne. Det er viktig å ha 
en plan men vi må fortsatt være åpen for initiativ.
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Regelmessig fysisk aktivitet gir:
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Vedlegg:
Oversikt over nye anlegg i perioden 1999-2010

Følgende tabeller er ført opp og inndelt i tre kategorier; ordinære anlegg, 
nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg:

Ordinære anlegg

1. Kvistadvåttan O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2000
Kostnad kr 113.000 Spillemidler kr 45.000

2. Skitrekk Prestlia – Stiftelsen Prestlia – Sakshaug 2002
Kostnad kr 1.590.000 Spillemidler kr 680 000

3. Svømmebasseng  – Sund Folkehøgskole – Sund  2004
Kostnad kr 6 350.000 Spillemidler kr 1.933.000

4. Skjelvågen sanitæranl- Skjelvågen kai- og båt – Sandv 2004
Kostnad kr 602.132 Spillemidler kr 70.000

5. Inderøy Idrettspark(kunstgress)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 5.829.000 Spillemidler kr 2.200.000 

6. Inderøy Idrettspark(friidrett)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 3.641.000 Spillemidler kr 1.000.000

7. Inderøy Idrettspark(lys)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 670.000 Spillemidler kr 221.500

8. Inderøy skipark(skiskyt)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr  1.101.000 Spillemidler kr 367.000 

9. Inderøy skipark(løype)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr 2 323.000 Spillemidler kr 700.000

10. Inderøy skipark(lys)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr  1.634.000 Spillemidler kr 545.000

11. Sundsand sandvolley- Ind kommune – Sakshaug  2008
Kostnad kr  603.000 Spillemidler kr 201.000

12. Hogstad Motorsport – Inderøy Motorsportkl – Utøy 2008
Kostnad kr  1.300.000 Spillemidler kr 434.000

I perioden er det bygd ordinære anlegg til en kostnad på 25,8 millioner kroner og det er mottatt 
8,4 millioner kroner i spillemidler. De fleste nye anleggene er forankret i tidligere plan men det 
har også kommet til nye i perioden. Noen anlegg som var med i den tidligere planen har ikke 
blitt realisert. Det gjelder leirduebane med klubbhus, garderobe sundsand, rehabilitering av 
grusbane Sund og hoppbakke Rostadkollen.
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Nærmiljøanlegg

1. Muustrøparken turveg – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 439.000 Spillemidler kr

219.000

2. Muustrøparken aktivitetsflate – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 360.000 Spillemidler kr 180.000

3. Krogs skileik – Sandvollan IL – Sandvollan  2000
Kostnad kr 150.000 Spillemidler kr 75.000

4. Åsen/Lyng  turveg – Inderøy IL – Utøy 2000
Kostnad kr 330.000 Spillemidler kr 165.000

5. Stornesøra sandvolleyb – Sandvollan IL – Sandvollan  2000
Kostnad kr 96.000 Spillemidler kr 48.000

6. Solhaugen Balløkke – Solhaugen Vel – Sakshaug 2000 
Kostnad kr 431.000 Spillemidler kr 186.000

7. Hellemshaugan Balløkke – Hellemsh. Velforening– Røra 2000
Kostnad kr 26.000 Spillemidler kr 13.000

8. Bandy/Tennisbane Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 242.000 Spillemidler kr 121.000

9. Røsetberga nærmiljøanl – Røsetberga Vel – Sakshaug 2000
Kostnad kr 34.000  Spillemidler kr 17.000

10. Osebekken Skøytebane – Hylla Vel  - Røra – 2001
Kostnad: 96.000  Spillemidler: kr 48.000 

11. Aktivitetsanl – Kvistadbakkan Vel Sakshaug  2001 
Kostnad kr 138.000 Spillemidler kr 69.000

12. Aktivitetsomr Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy  2001
Kostnad kr 150.000 Spillemidler kr 75.000

13. Aktivitetsflate Sandv skole – Inderøy kom – Sandvollan  2001
Kostnad kr 270.000 Spillemidler kr 135.000

14. Turveg Hyllbukta – Hylla Vel – Røra 2001
Kostnad kr 114.000 Spillemidler kr 57.000

15. Inderøy Idrettspark Nær 1 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 479.000 Spillemidler kr 200.000

16. Inderøy Idrettspark Nær 2 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 430.000 Spillemidler kr 200.000

17. Inderøy Idrettspark Nær 3 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 454.000 Spillemidler kr 200.000

18. Turveg  Lensmyra – Røra IL – Røra 2002 
Kostnad kr 248.000 Spillemidler kr 124.000

19. Ballbinge Saksh skole – FAU Saksh skole – Sakshaug 2003
Kostnad kr 432.000 Spillemidler kr 200.000

20. Nærmiljøanlegg Sandv skole- Sandv IL- Sandv 2004
Kostnad kr 166.000 Spillemidler kr 83.000

21. Ballbinge Røra skole – FAU Røra– Røra 2004
Kostnad kr360.000 Spillemidler kr 180.000

22. Ind u-skole Nærmiljø1 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004
Kostnad kr 562.000 Spillemidler kr 200.000

23. Ind u-skole Nærmiljø2 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004
Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

24. Sundsand Sandvolleyballbaner – Inderøy kommune– Sakshaug 
2004
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Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

25. Ballbinge Lyngstad skole – FAU Lyngstad skole – Lyngstad  2004
Kostnad kr 473.000 Spillemidler kr 200.000                                                        

26. Kjerknestangen Tursti – Kjerknesvågen Kai og Båtfor - Lyngstad –
2006
Kostnad kr 100.000 Spillemidler kr 50.000

27. Tursti Verdalsgrenda- Røsetberga – Verdalsgrenda Vel – Sakshaug 
2006
Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

28. Ballbinge Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 720.000 Spillemidler kr 200.000

29. Sundsand tidevannspromenade – Sundsnesset Vel – Sakshaug 
2000
Kostnad kr 376.000 Spillemidler kr 188.000

30. Vinet aktivitetsanlegg – Vinet skothyllklubb - Røra 2008
Kostnad kr 24.000 Spillemidler kr 12.000

31. Granakammen O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2009
Kostnad kr 196.000 Spillemidler kr 98.000

I perioden er det bygd nærmiljøanlegg til en kostnad på 9,1millioner kroner og det er mottatt 

4,1 millioner kroner i spillemidler. Halvparten nye anleggene er forankret i tidligere plan men 

det har også kommet til nye i perioden. 
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Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

1. Lensmyra Skateboardrampe – Røra IL-   Røra -2001
Kostnad: 56.000 Spillemidler: kr 28.000

2. Sakshaug skole - Ishockey – Inderøy kommune – Sakshaug 2001
Kostnad: 50.000 Spillemidler: kr 25.000

3. Balløkke – Øvre Kvamsgrenda Velforening – Utøy 2002
Kostnad: 50.000 Spillemidler: kr 25.000

4. Ballbane/vanning – FAU Røra skole Røra – Røra 2002
Kostnad: 42.000 Spillemidler: kr 21.000

5. Lyngstad sykkelbane – FAU Lyngstad – Lyngstad 2003
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

6. Einhaugen aktivitetsanlegg – Einhaugen Vel – Sakshaug 2004
Kostnad: 26.000 Spillemidler: kr 13.000

7. Nessveet Balløkke – Nessveet Velforening – Sakshaug 2004
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

8. Klatrevegg – Sandvollan samfunnshus A/L- Sandvollan 2005
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

9. Sandvågen aktivitetsanlegg – Straumen Båtforening - Sakshaug–2005
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

10. Turløpe Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy 2006
Kostnad: 52.000 Spillemidler: kr 26.000

11. Vinet aktivitetsanlegg- Vinet skotthyllklubb – Røra- 2006
Kostnad: 78.000 Spillemidler: kr 39.000

12. Turkart – Inderøy kommune – Inderøy- 2006
Kostnad: 68.000 Spillemidler: kr 34.000

13. Trøa Balløkke – Nesset Grendelag – Sandvollan – 2007
Kostnad: 54.000 Spillemidler: kr 27.000

14. Røra skolekart – Røra IL – Røra-  2007
Kostnad: 70.000 Spillemidler: kr 35.000

15. Aktivitetsområde Utøy skole- FAU Utøy – Utøy – 2008
Kostnad: 24.000 Spillemidler: kr 12.000

16. Småland Balløkke – Småland Vel – Sandvollan- 2008
Kostnad: 62.000 Spillemidler kr 31.000

I perioden er det bygd mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til en kostnad nesten 

1millioner kroner og det er mottatt 50 % i tilskudd fra spillemidlene.
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