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Kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025, 1. gangs behandling og høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig høring etter plan og bygningslovens § 11-
14. Planen viser Inderøy kommune sin visjon og overordnet mål for sitt arbeid frem mot år 2025.

Det er lagt til grunn visjonen Best- i lag for utvikle kommunens samfunnsutvikling- og 
forvaltningsoppgaver. 

Det settes en høringsfrist med minimum 6 uker. 

Vedlegg
1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025, utkast
2 Innbyggerundersøkelsen 2012 - foreløpig rapport

Bakgrunn
Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi for Inderøy kommune. I planstrategien er 
utarbeidelse av ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel som prioritert oppgave. Planstrategien 
fungerte også som planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommunen er 
lovpålagt til å ha en oppdatert kommuneplan som skal legges til grunn for kommunens videre arbeid og 
planlegging. 
Det er nå utarbeidd ferdig utkast til samfunnsdel som skal legges ut til offentlig ettersyn. Det har vært 
arbeidd med utkastet gjennom sommer/høst 2012. De politiske hovedutvalgene er blitt orientert og 
deltatt aktivt i utarbeidelsen av planutkastet. Formannskapet er styringsgruppe for kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidd etter kapittel 11 i plan og bygningsloven, og behandling av 
planen følger plan og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15. 



Vurdering
Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for helhetlig planlegging og kommunen som 
tjenesteleverandør. 
Den nye kommunen 1756 Inderøy har lagt til grunn visjonen om å være Best- i lag og ønsker at 
verdibegrepene åpenhet, raushet og respekt skal ligg til grunn i kommunens arbeide frem mot år 2025. 

De ulike innsatsområdene i planen er valgt ut fra kommunen sine viktigste tjenestetilbud og kommunen
som samfunnsutvikler. Det er sett fokus på befolkningsvekst i kommunen og at det skapes gode levekår 
for innbyggerne. Det er sett et spesielt fokus på næringsliv og kulturarbeid, noe som skal gjenskapes 
gjennom langsiktig arealplanlegging og ha fokus på klima og energibruk. 

De ulike enhetene har bidratt med å sette fokus på sine utfordringer i årene fremover, og politikerne har 
kommet med innspill gjennom hele planprosessen. 
I tillegg har både samfunnsprosjektet Inderøy 2020, og innbyggerundersøkelsen vært gode rettesnorer til
å videreutvikle tjenester og oppgaver som kommunen er tillagt.

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, har det vært arbeidd med å få til en sammenheng med 
øvrige kommunale styringssystem. Samfunnsdelen skal ha de overordnede målformuleringene, mens de 
enkelte temaplaner/driftsplaner (noen behandles også som kommunedelplaner) skal legge delmålene i 
samfunnsdelen til grunn og utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak og ansvarsområde. Når det 
gjelder gjennomføring og resultatmål av de ulike tiltakene, må dette gjenspeiles i de årlige økonomi- og 
virksomhetsplanene samt årsmeldingene til enhetene. 

Det er viktig at nye Inderøy kommune får samfunnsdelen på plass i kommunens plansystem, slik at en 
har de overordnet målene klarlagt når kommunens annet planverktøy og ikke minst arealdelen skal 
utformes. 

Konklusjon

Utkast til kommuneplanens samsfunndel er utarbeidd med bakgrunn i kommunens planstrategi og 
planprogram gjennom en aktiv administrativ- og politisk planprosess og legges nå ut til offentlig 
ettersyn/høring etter plan og bygningslovens § 11-14. Utkastet skal offentliggjøres i minst en avis som er 
alminnelig lest på stedet samt gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 
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1. Innledning.
Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlig planlegging. Gjennom 

planprosessen skal kommunen vektlegge utfordringer i samfunnsutvikling og kommunens 

prioriteringer. Planen skal synliggjøre kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 

Etter kommunesammenslåing av Mosvik og Inderøy til en ny kommune, følger kommuneplanen opp 

visjonen med å være best i lag, og utvikle en helt ny kommunen med å legge verdibegrepene 

åpenhet, raushet og respekt til grunn i fremtidig samfunnsutvikling og kommunens 

forvaltningsoppgaver. 

De viktigste innsatsområdene for Inderøy kommune frem mot 2025 er fokus på kommunens 

befolkning og deres levekår, skape grobotn for et solid næringsliv, levende kulturliv, reduksjon på 

energibruk, en bærekraftig arealplanlegging, trygt beredskap samt ha et godt og fremtidsretta 

tjenestetilbud. 

Det skal være en tydelig sammenheng fra kommunens vedtatte planstrategi der status og 

utfordringer samt planbehov i kommunen er presentert, til overordna mål med delmål/strategier i 

kommuneplanens samfunnsdel og til slutt skal handlingsdel med tiltak og behov for ressurser 

synliggjøres i temaplaner og budsjett/økonomiplan.

Inderøy kommune sin samfunnsdel har lagt vekt på å være enkel og lesbart. Alle gjeldende planer 

skal være oppdatert og lett tilgjengelig med linker på kommunens hjemmeside. 
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1.1. Presentasjon	av	1756	Inderøy.

Kilde: Inderoy.kommune.no/kart                                     

1.1.1. Areal.	

Landareal Sjøareal Kystlinje Total areal

1756 Inderøy 364000 da 195000 da 175 km 559000 da

1.1.2. Befolkning.	

2012 2013 2014 2015 2020 2025

0 år 62 69 68 68 69 70

1-5 år 367 363 370 356 367 380

6-12 år 648 626 604 589 544 558

13-15 år 294 288 289 301 253 232

16-19 år 416 418 413 394 367 326

20-66 år 3905 3889 3828 3804 3634 3526

67-79 år 675 691 745 779 967 1056

80 år og eldre 315 308 311 319 347 432

Sum 6682 6652 6628 6610 6548 6580

Kilde: Befolkningsframskriving 4. kvartal 2012 (høy vekst) fra SSB.
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1.1.3. Sysselsetting	

1756 Inderøy Sysselsatte

Jordbruk, skogbruk og fiske 323

Bergverksdrift og utvinning 41

Industri 360

Elektrisitet, vann og renovasjon 45

Bygge og anleggsvirksomhet 313

Varehandel, motorvognreparasjoner 385

Transport og lagring 149

Overnatting og serveringsvirksomhet 55

Informasjon og kommunikasjon 42

Finansiering og forsikring 37

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118

Forretningsmessige tjenesteyting 96

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 225

Undervisning 347

Helse og sosialforsikring 699

Personlig tjenesteyting 108

ikke oppgitt 19

SUM 3362
Kilde: SSB 4. kvartal 2011. 

1.1.4. Bebyggelse	

1756 Inderøy                                                 Antall

Helårsboliger                                                  2560 hus

Fritidsboliger                                                     789 hytter

Sum registrerte bygg i kommunen                                                   8757 bygg
Kilde: Matrikkelrapport, Statens kartverk

1.2. Kommuneplanens	samfunnsdel,	bakgrunn	og	oppgave.	

1.2.1. Nasjonale	retningslinjer	

Kommuneplanens samfunnsdel er lovpålagt kommunene og hjemlet i Plan og bygningslovens § 11-2 

der det heter at kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier for 

kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal videre være grunnlag for 

sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommunedelplaner innenfor temaer eller 

virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende årene og skal revideres årlig. 

I PBL.§ 11-3 der virkningen av kommuneplanens samfunnsdel er omtalt med at den legges til grunn 

for all virksomhet i kommunen og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av resurser innenfor 

kommunens økonomiske rammer. 
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I PBL.§ 11-4 er revisjon av gjeldende planer. For revidering av selve kommuneplanen gjelder 

bestemmelsene om kommunal planstrategi jfr. PBL § 10-1 og de tematiske handlingsdelene skal 

revideres årlig. 

1.2.2. Fylkesplanens	satsingsområder.

Regional planstrategi for Nord- Trøndelag 2012- 2016 er vedtatt av fylkestinget i møte den 14.06.12. I 

del I er det felles planstrategi for hele Trøndelagsregionen. 

I del II som er regional planstrategi for Nord- Trøndelag, er det lagt vekt på følgende tema som gir 

grunnlag for prioritering av planer og strategidokumenter: 

Tema Prioriterte planar

Barn og unges oppvekstsvilkår 1. Regional plan for folkehelse

Folkehelse 2. Regional plan for barn og unges 
oppvekstsvilkår

Næringsliv 3. Regional plan for arealbruk

Fornybar energi 4. Regional utviklingsprogram- strategisk 
del

Arealbruk 5. Regional klima og energistrategier

1.2.3. Kommunal	planstrategi	og	planprogram

Inderøy kommune vedtok kommunal planstrategi den 19.03.12. Den kommunale planstrategien 

fungerte også som planprogram for kommuneplanens samfunnsdel samt at planstrategien innehold 

et eget kapittel om planprogram for kommuneplanens arealdel. De strategiene og utfordringene 

som ligger i den den kommunale planstrategien ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. I 

planstrategien er det lagt vekt på utfordringer i de enkelte enhetene og det er spesielt lagt vekt på:
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 Generell samfunnsutvikling med bolyst, livskvalitet og næringsutvikling. 

 Langsiktig arealbruk

 Klima og miljø

 Universell utforming. 

I planstrategien er det lagt opp til følgende prioriteringer på overordna planer i 

kommunestyreperioden 2012-2016. 

Prioritering Oppstart Vedtak

1. Kommuneplan, samf.del Februar 2012 November 2012

2. Kommuneplan, arealdel Februar 2012 Mars 2013

3. Kulturplan Er oppstarta November 2012

4. Næringsplan Januar 2012 November 2012

5. Miljøplan Oktober 2012 Oktober 2013

6. Folkehelseplan September 2012 November 2013

7. Oppvekstplan April 2013 April 2014

8. Overordna beredskapsplan Mars 2012 Oktober 2012

1.3	Planprosess

1.3.1.	Organisering.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for å styre kommunen som en helhet og som 

en organisasjon. Derfor har det politiske nivået vært sterkt involvert i prosessen og formannskapet er 

styringsgruppe for planarbeidet. 

Rådmannen har oppnevnt en administrativ gruppe – planforum som har ansvar for at prioriteringene 

innenfor planstrategien blir gjennomført.

1.3.2.	Medvirkning.	

Planprosessen følger plan og bygningslovens kapittel 5 samt §§ 11- 12 og 11-14 med hensyn til 

innspill, samarbeid og offentlig høring.

I forkant av planprosessen med kommuneplanens samfunnsdel, ble det kjørt et 

breddemobiliseringsprosjekt innenfor Inderøy 2020 som omtales i punkt 2.3.

I tillegg er det lagt opp til grendemøter der både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel blir 

presentert.

1.3.3.	Innbyggerundersøkelsen.

Under planprosessen med samfunnsdelen, ble det høsten 2012 sendt ut en standard 

innbyggerundersøkelsen til 2464 husstander. Det kom inn 910 svar med svarprosent på 37 %. Tanken 

med undersøkelsen var å få innspill til samfunnsdelen og ikke minst få frem forbedringspotensialet 

innenfor tjenesteområdene. 



Generelt kommer Inderøy kommune posi

forhold til kommunen som bosted og tillit til kommunen. 

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, er det noen gjengangere som bør forbedres og 

arbeides videre med innenfor de forskjellige fagområdene. 

og ut av kommunen, et bedre butikktilbud i kommunen, tilgang på rekkehus/

grender og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i kommunen. 

Kommentarene i merknadsrubrikken går 

enkelte gjør med kommunen. Dette er områder som ligger innenfor overordna mål i samfunnsdelen 

men bør jobbes mer med i tiltaksdelen i de enkelte tema og driftsplaner. 

Nedenfor er tatt med tabellen som

de ulike hovedbolkene i innbyggerundersøkelsen. 

relt kommer Inderøy kommune positiv ut i forhold til landsgjennomsnittet, dette er særlig i 

forhold til kommunen som bosted og tillit til kommunen. 

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, er det noen gjengangere som bør forbedres og 

arbeides videre med innenfor de forskjellige fagområdene. Dette går særlig på kollektivtransport

og ut av kommunen, et bedre butikktilbud i kommunen, tilgang på rekkehus/leiligheter i

grender og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i kommunen. 

Kommentarene i merknadsrubrikken går også mye på samme fagområdene alt etter de 

enkelte gjør med kommunen. Dette er områder som ligger innenfor overordna mål i samfunnsdelen 

men bør jobbes mer med i tiltaksdelen i de enkelte tema og driftsplaner. 

tabellen som viser gjennomsnitt tilfredshet i forhold til landsgjennomsnitt på 

de ulike hovedbolkene i innbyggerundersøkelsen. 
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, dette er særlig i 

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, er det noen gjengangere som bør forbedres og 

kollektivtransport inn 

leiligheter i enkelte 

grender og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i kommunen. 

også mye på samme fagområdene alt etter de erfaringer

enkelte gjør med kommunen. Dette er områder som ligger innenfor overordna mål i samfunnsdelen 

viser gjennomsnitt tilfredshet i forhold til landsgjennomsnitt på 



10

2. Visjoner,	verdier	og	overordna	mål.

2.1. Visjon
BEST- I LAG

Kommuneplanens overordnede og gjennomgående visjon skal være «Best - i lag». Den skal følge 

arbeidet både intern i organisasjonen og i samhandling med omgivelsene. Ved samarbeid skal det 

være lov å ha høye mål, og det skal være lov å lykkes. Inderøysamfunnet har lykkes med dette

mellom annet gjennom ildsjeler og samarbeid i organisasjoner som « Den Gyldne Omvei» og 

gjennom et aktivt kultur- og idrettsliv der navn som Nils Aas og Petter Northug forbindes med 

kommunen vår.

2.2. Verdier																
Åpenhet                                  Raushet Respekt

Åpenhet for nye ideer Vise omsorg Utføre gode tjenester til alle

og samarbeid Utvikle frivillighet Likhet for alle 

Åpenhet for andre kulturer og 
folk

Vise toleranse med hverandre Være gode lyttere både utad 
og innad i organisasjonen

Gode aktører for 
omdømmebygging

Ta godt imot nye innbyggere Følge opp politiske mål og 
vedtak. 

Det skal ligge noen grunnverdier i bunn for å vise hvorledes Inderøysamfunnet ønsker å fremstå, og 

derfor er det tatt utgangspunkt i de samme verdiene som ligger til grunn for kommunens 

arbeidsgiverpolitikk. Åpenhet, raushet og respekt skal vise vei i kommunens omdømmebygging og 

tjenesteproduksjon slik at alle innbyggerne skal føle både trygghet og ønsker å bosette seg i. 

2.3. Overordna	
målsettinger

 Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv 
kommune i hjertet av Trøndelag

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til 
innbyggerne.

Delmål:	

 Ha en sterk politisk styring i kommunen

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til 7560 innen 2020.

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud

 Det skal til enhver tid være de beste oppvekstvilkår med et godt nærmiljø og et rikt kulturliv.

 Fremme god næringsutvikling. 

 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte. 
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 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen. 

 Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherad og 

Trøndelag. 

2.4. Inderøy	2020
Samfunnsutviklingsprosjekt 2009-2014.

Inderøy 2020 ble sett i gang for å hindre negativ utvikling av folketall, økning i antall eldre innbyggere 

og lav tilbakeflytting av unge folk. Prosjektet skal være et mobiliseringsprosjekt av hele kommunen 

med følgende delprosjekt:

 Næringsutvikling

 Mulighetenes landbruk

 Sentrumsutvikling Straumen

 Kulturløft Inderøy

 Omdømmebygging

 Opplevelser/reiseliv

 Stedsutvikling Mosvik

 Annen stedsutvikling

 Infrastruktur og fibersatsing. 

                                                                                  Inderøy 2020 – Breddemobiliseringsprosjektet 2011
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3. Innsatsområder	- utvikling	av	lokalsamfunnet.

3.1. Befolkning	og	levekår

3.1.1. Status	og	utfordringer
SSB sine tall om befolkningsframskriving for Inderøy kommune viser en stabil og svak økning i antall 
innbyggere frem mot 2020. Tallene viser også en klar utvikling med større befolkningsgruppe av
eldre innbyggere, og en klar tilbakegang med yngre folk. Størst befolkningstetthet er det rundt 
Sakshaug, Sandvollan og Røra. Det er stadig flere eldre som etablerer seg i Straumen sentrum, og
ungdommen er ofte henvist til boligkjøp utenom sentrum.

Utfordringene fremover er å sikre befolkningsvekst og bosetting i hele kommunen, og skape 
attraktive områder for den yngre befolkningen med gode levevilkår rundt i grendene.  

3.1.2. Hovedmål
 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til 7500 innen år 2020. 

 Videreutvikle levende og attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen.

 Styrke Straumen som kommunesenter. 

Delmål:		
 Utarbeide gode boligtilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte 

til Inderøy. 

 Utvikle Inderøy som bokommune med gode samferdselstilbud innad i kommunen og i en 
regional sammenheng

 Skape trygge og forutsigbare rammer innenfor helse og omsorgstjenestene. 

 Inderøy skal fremstå som en allsidig og aktiv skolekommune

 Utvikle fritidstilbud og dugnadsånd.

 Ha en helhetlig næringsstrategi for Inderøy med vekt på god kompetanse.

3.1.3. Handlingsdel:	
 Kommuneplanens arealdel - 2013

 Kommunedelplan for helse og omsorgs 2012-2019  

 Kommunedelplan for nærings - 2012

 Kommunedelplan for kultur - 2012

 Kommunedelplan for oppvekst 2014                                 

                                                         
                                                          Best i lag



3.2. Verdiskaping	og	næringsliv	

3.2.1. Status	og	utfordringer.

Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 
bransjer.

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som har skjedd i
landbruket. Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000
den posisjonen kommunen har opparbeidet seg som en mat
Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene
medlemmer øker fra år til år. 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 
og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. Med 
et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 
utsikter for ei fortsatt positiv utvikling for bygge

Inderøy kommune ligger relativt lavt på statistikken når
pilen har pekt svakt nedover de siste årene. 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 
innenfor kommunens grenser. 

3.2.2. Hovedmål.
 Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv 

bedrifter.

 Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser. 

Delmål:
 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

 Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for styrke

 Videreutvikle Inderøy som et tyngdepunkt 
Norge.

 Styrke Inderøy sin posisjon 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy

 Forsterke samhandlingen mellom skole/

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv. 

3.2.3. Handlingsdel
 Kommunedelplan for næring

                                                               

                                                                                                           
                                                                                                               

Verdiskaping	og	næringsliv	

inger.

økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som har skjedd i
landbruket. Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000-
den posisjonen kommunen har opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne 
Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene for bedriftene som er 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 
og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. Med 

att høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 
utsikter for ei fortsatt positiv utvikling for bygge- og anleggsbransjen. 

Inderøy kommune ligger relativt lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr. i
pilen har pekt svakt nedover de siste årene. 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 

Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye 

Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser. 

samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for styrke og utvikle næringslivet.

kle Inderøy som et tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelse

sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt perspektiv

og servicenæringenes posisjon i Inderøy

e samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet.

Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv. 

Kommunedelplan for næring – 2012
                                                               

                                                                                                           
                                                                                                               Inderøy slakteri- gammel
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økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som har skjedd i

- tallet er for øvrig 
og opplevelseskommune. Den Gyldne 

for bedriftene som er 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 
og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. Med 

att høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 

det gjelder detaljhandel pr. innbygger, og 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 

kommune for etablert næringsliv og nye 

samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

og utvikle næringslivet.

og kulturbaserte opplevelser i Midt-

som landbrukskommune i et regionalt perspektiv

tradisjonsbedrift                                                                              
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3.3. Kultur	og	nærmiljø

3.3.1. Status	og	utfordringer
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 av Nils 
Aas, 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.  

Alle har i følge kulturloven rett på et tilbud om både kulturopplevelse og kulturdeltakelse.    En 
hovedutfordring for kommunen er å bidra til å sikre alle innbyggere et godt og mangfoldig 
kulturtilbud, uavhengig av alder, helsetilstand, etnisitet, religion, sosial tilhørighet osv. Utviklingen 
av et framtidig kulturtilbud må ta hensyn til befolkningsutviklingen i kommunen. 

Viktige basistilbud i kommunens kultursatsing er bibliotek og kulturskole. Begge institusjonene har 
behov for utvidet og mer hensiktsmessig areal. Åpningstidene på biblioteket må utvides for å 
imøtekomme et moderne publikums behov, og tida er inne for å gi alle barn og unge som ønsker det 
et undervisningstilbud i kulturskolen. 

I tillegg til drift av egne kulturinstitusjoner, har kommunen også medansvar for utvikling av 
frivillighetskulturen inkludert idretten og det øvrige profesjonelle kulturtilbudet. En positiv 
kulturutvikling i Inderøy er avhengig av at mange aktører spiller på lag: kommunen, frivillige aktører 
og organisasjoner, frivilligsentralene, arrangører, formidlere og utøvere innen ulike kunst- og 
kulturområder. Kommunens oppgave er å bidra til gode rammevilkår, bl.a. når det gjelder økonomi, 
egnede arenaer og tilgjengelighet.

Kulturtilbudet har betydning for innbyggernes trivsel og tilhørighet, den enkeltes vekst og utvikling, 
mentale og fysiske helse.  Kulturen er en vesentlig faktor i samfunns-utviklingen, og kan blant annet 
bidra til å oppnå målsettingen om attraktivitet og økt bosetting i kommunen

3.3.2. Hovedmål:	

 Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av 
profesjonalitet, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet. 

 Legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud for både 
fastboende og tilreisende. 

Delmål:	
 Inderøy kommune skal ha en regional og nasjonal posisjon innen visuell kunst med vekt på 

Nils Aas, kunstverkstedet og hans verk i Muustrøparken og Straumen- området.

 Inderøy kommune skal styrke fritidskulturlivet, legge til rette for positive helsevalg og sunn 
livsstil og sikre god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og kulturaktivitet

 Inderøy kommune skal legge til rette for og fremme profesjonell produksjon, formidling og 
opplæring innen et mangfold at kunst- og kulturuttrykk
- Inderøy kulturhus skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena. 
- Inderøy kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i 
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regionen. 
- Innbyggerne og tilreisende skal ha et musikktilbud på høyt nivå
- Gi alle kommunens innbyggere et godt bibliotektilbud 
- Gi kulturskoletilbud til alle som ønsker det.

 Sørge for rusfrie tilbud og egnede møteplasser for ungdom. Videreutvikle ungdommens 
kulturmønstring

 En bevisst kultursatsing skal bidra til positiv næringsutvikling i Inderøy, bl.a. med vekt på 
fjordkultur

 Kommunen skal bidra til å ta vare på trøndersk byggeskikk. Kulturarven skal sikres gjennom 
bruk, vern og formidling.

 Inderøyfest skal utvikles som arrangement for hele kommunen.

 Kommunen skal legge til rette for samarbeid med MINT (musikk i Nord- Trøndelag)

3.3.3. Handlingsdel
 Kommunedelplan for kultur 2012  

                                                                                    
                                                                                                                    

            
                                                                                                              Sykkelløp med start i Mosvik sentrum

3.4. Klima	og	miljø

3.4.1. Status	og	utfordringer
På miljøområdet har Inderøy kommune håndterbare utfordringer siden det i svært liten grad finnes 
virksomheter i kommunen med forurensingspotensiale. Gamle Inderøy kommune har også bygd sin 
planlegging og sine vedtak på en god kartlegging av biologisk mangfold. Det er imidlertid behov for 
en betydelig oppgradering av biologisk mangfoldkartleggingen for den nye kommunen. 

Inderøy kommune har en miljøplan fra 2003, men med en revisjon av delkapittel 10 gjennom vedtak 
av klima- og energiplanen i 2010. Denne ble gjort gjeldende også for gamle Mosvik kommune i 2011. 
Tiltaksdelen i klima- og energiplanen har to hovedfokus når det gjelder tiltak for reduksjon av 
klimautslipp og energibruk:
A Tiltak innen kommunal virksomhet
B Tiltak for bedrifter og husholdninger
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En del enkle pedagogiske tiltak, som energimerking av kommunale bygg og Grønt flagg i skolen 
kunne fått større fokus. Det samme gjelder mer generelt informasjonsarbeid om klima og miljø 
rettet mot innbyggerne i kommunen.

3.4.2. Hovedmål		

 Inderøy kommune skal bidra til en mer bærekraftig energibruk. 

 Bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med nasjonale målsettinger og 
forpliktelser.

Delmål:	

 Inderøy skal være ledende innen miljøriktig energibruk 

 Økt bruk av lokale fornybare energibærere 

 Elektrisitet skal ikke brukes til oppvarming når gode alternativ finnes 

 20 % redusert energiforbruk i kommunale bygg 

3.4.3. Handlingsdel.
 Miljøplan, revideres i løpet av 2013. 

                                                                                                                        
                                                                                                                    Vinje bruk – biobrenselanlegg på hele gården           

3.5. Langsiktig	arealplanlegging

3.5.1. Status	og	utfordringer.
Inderøy kommune har i dag følgende arealdata:
Landarealet er på 364000 dekar og sjøarealet er på 195000 dekar med sum 559000 dekar.
Kystlinjen er på hele 175km. 
Dyrka arealet er på 55000 dekar
Produktiv skog er på 259000 dekar. 

Når det gjelder utforinger, er det to områder som vil berøre langsiktig arealplanlegging.
Utvikle nære sentrumsfunksjoner på bekostning av gode jordbruksareal. 
Få til en god strandsonepolitikk i forhold til pbl.§ 1-8 som gjelder forbud mot tiltak innenfor 100-
metersbelte, og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen der gamle Inderøy ligger i streng sone og Mosvik i den minst strenge sonen. 
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3.5.2. Hovedmål

 Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle 
arealene både på land og sjø for kommunens innbyggere. 

 Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke gjennom aktiv bruk.

Delmål:	

 Kulturlandskapet skal utvikles med tanke på en god landskapspleie og 

næringsutvikling. 

 Arealet skal bære preg av en livskraftig landbruksnæring, og en skal unngå 

nedbygging av dyrka jord.

 Allmennheten skal tilgodeses i strandsonen.

 Inderøy er positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidseiendommer skal lokaliseres til 

eksisterende regulerte fritidsområde og nye område med god infrastruktur.  

 Det skal være et klart skille mellom tettbygde og ubygde områder for boligbygging og 

utbyggingsformålene skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med tilrettelegging 

for barn og unge. 

 Bruk av arealet skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte.

 Gang og sykkelveier skal prioriteres langs trafikkerte veier. 

 Bygg og anlegg skal legges til rette for universell utforming. 

3.5.3. Handlingsdel
 Kommuneplanens arealdel- 2013

 Kommunedelplan Straumen - 2012

 Kommunedelplan Røra - 2010

 Kommunedelplan Framverran - 2008

                                                                                
                                                                                              Deler av Mosvik sentrum                    
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3.6. Samfunnsberedskap.

3.6.1. Status	og	utfordringer
Det er et sterkt nasjonalt og regionalt fokus på samfunnssikkerhet.  Aktuelle hendelser, sentrale 
sikkerhetsanalyser og dokumenterte endringer i klimasituasjonen har bidratt til å forsterke behovet 
for oppdaterte, funksjonelle og virksomme planer knyttet til sikkerhet og beredskap i kommunene.

For Inderøy kommune er status at kommunesammenslåingen av 1/1 2012 har bidratt til at viktige 
deler av den sentrale administrasjonen er helt nydannet. Likedan er de fleste forutsetningene for 
overordnet beredskapsplan og andre sentrale rammedokument som ROS-analyser mv, helt nye.  De 
to kommunene har f. eks en større mengde kommunale bygg og tjenesteenheter, annen totalt-
topografi og med en større og mer sammensatt infrastruktur.

Hovedutfordringen blir imidlertid å få øvd systemene og planverket som totalt sett nå er helt nytt.  
Dette vil bli gitt prioritet i første del av planperioden.
Videre er det besluttet at Inderøy kommune skal benytte DSB-CIM som operativt logg – og 
ressursfordelingsverktøy.  Opplæring på dette har startet, men vil bli videreført.

INVEST-samarbeidet er og blir viktig i kommunal forvaltning – og vil også spille en rolle i 
beredskapsarbeidet.  Både ved at deler av kommunenes beredskapsplaner samkjøres, men også ved 
at det opprettes kontaktpunkt i de angjeldende kommuner og at det arbeides for bredere 
samarbeid.

Innføring av EQS (kvalitetssystem og dokumenthåndtering) vil ha stor betydning for 
beredskapsarbeidet i Inderøy.  Her vil alt av dokumentasjon, rutiner og referanser bli plassert i et 
enkelt system som kan revideres, er etterrettelig og oppdatert digitalt.

3.6.2. Hovedmål
 Inderøy kommune skal ha en oppdatert beredskapsplan som skal ivareta og sørge for 

akutt krisehåndtering på materielle verdier samt liv og helse. 

 Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens 
innbyggere. 

Delmål:	
 Inderøy kommune skal ha en operativ beredskapsplan med vekt på kriseledelse samt 

utarbeide fagplaner innenfor hver sektor som helse, skole, vannforsyning osv.

 Kommunen skal ha gode varslingsrutiner både for store og små kriser med hurtig og presis 
informasjon til involverte parter og mediene. 

 Alle gjennomførte kriser og øvelser skal evalueres med tanke på forbedringer. 

3.6.1.	Handlingsdel
 Overordna beredskapsplan med ROS- analyse – 2012                                                                                                                                      

                                                                                                
                                                                                                                                   Granaelven ved Muusøra                                                                      
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3.7. Kommunale	tjenester	

3.7.1. Status	og	utfordringer

Helse	og	omsorg:
Legedekningen er oppfylt med fem fastleger. Det er kommunen som skal inngå forpliktene avtaler
slik at det er nok fastleger til befolkningen i kommunen. 

Kommunen har god dekningen av psykiatrisk sykepleier, men bruker lite på forebyggende tjenester. 
Dette gjelder både voksne og barn. For å oppfylle plikten til helsefremmende og forebyggende 
tjenester må kommunen opprette en Frisklivssentral.

Antall innleggelser i sykehus er langt under gjennomsnittet. 
Kommunen har en høy andel fagutdannet personell i pleie og omsorg, men står overfor en 
utfordring i forhold til at mange oppnår pensjonsalder i løpet av en 5 årsperiode.
Stikkord utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet er:

Samhandlingsreformen sine intensjoner er at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der 
pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialisert oppfølgning. Det innebærer at ansvar og 
oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette medfører store 
utfordringer i forhold til manglende kompetanse og personellressurs.

Nye brukergrupper – stadig flere yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et annet spekter av 
helsemessige og sosiale problem, vil kreve større fokus på livsløpsperspektivet i omsorgstilbudet og 
vil øke behovet for avlastningstilbud og tilgang til egnet boligmasse, dette gjelder boliger, i alle nivå i 
omsorgspyramiden.

Livsstilssykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, overvekt (både hos 
unge og eldre) er en stadig voksende utfordring for helse- og omsorgssektoren. 
Ny medisinsk kunnskap og teknologi vil medføre forbedring for overlevelsesprosent.  I mange 
tilfeller vil imidlertid dette innebære en tilværelse med omfattende funksjonssvikt og stort behov 
for bistand.

Tverrfaglige til bud. I kommunen skal ulike enheter samarbeide om å legge til rette for at 
innbyggerne tar ansvar for sin egen helse. Kunnskap om egen helse på forebyggende aktivitet og 
hva som påvirker egen helse kan forbedres.

Frisklivssentral – Inderøy kommune har ikke frisklivssentral i dag. Frisklivssentral skal være en del av 
kommunehelsetjenesten og ha tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner ved hjelp av 
helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om kostholdsendring, samt tilbud om røykeslutt. For å 
oppfylle ansvaret etter § 3 – 1 i helse- og omsorgstjenesteloven må Inderøy kommune etablere 
denne tjenesten.

Oppvekst
Barnehagene og skolene skal være en sentral aktøren når det gjelder å gi barn og unge i Inderøy en 
trygg og god oppvekst. Samhandling barn og voksne i barnehage og skole skal føre til gode leke – og 
læringsmiljøer. Det skal oppleves som meningsfullt og godt å være i barnehagen eller på skolen. 
Samhandling med lokalmiljøet er en viktig premiss for å lykkes.
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Kvaliteten i skoler og barnehager, definert som omgivelsenes oppfatning, påvirker barnefamiliers 
valg av bostedskommune. Inderøy har en netto tilflytting av både førskolebarn og barn i 
grunnskolealder. Det foreldre oppgir som grunn for å bosette seg i Inderøy, er at de har hørt mye 
positivt om skoler og barnehager, og fått anbefalinger om å flytte til Inderøy.

Elevtallsutviklingen er negativ. Det påvirker i neste omgang kommunens inntektsgrunnlag og 
presser våre muligheter for å opprettholde gode tjenester på alle tjenesteområder.  Å framstå som 
en attraktiv bokommune for familier vil være et sentralt grep for å møte nedgang i fødselstall. 

Tilgjengelige offentlige data viser at det er god kvalitet. På Kommunal Rapports 
kommunebarometer kommer Inderøy svært godt ut for grunnskole, og godt ut, men noe nærmere 
gjennomsnittlig for barnehager ut fra valgte kriterier.

For ressursbruk til personell og materiell, er Inderøy kommune i absolutt nedre sjikt i fylket, og 
under nasjonalt. Når resultatene i skolen likevel er til dels svært gode, viser det at kommunen har 
en høgt kompetent og ansvarsbevisst stab med lærere og fagarbeidere som skal krediteres den 
kvaliteten vi som kommune nyter godt på omdømme. Vår ambisjon er å være på og over nasjonalt 
nivå på områdene resultater, læringsmiljø og gjennomføring.

Teknisk	drift:	
Inderøy kommune har et etterslep på kommunale bygg og veier. Det bør vurderes om m2 bygg kan
reduseres og mindre viktige veier nedlegges. 
Inderøy kommune har i dag en vannkilde som har en del begroing og dersom forbruket er stadig 
voksende, bør det vurderes nye kilder. 
Med økende fokus på klima og nedbørsmengder, bør det kommunale overvannsystemet vurderes 
oppdimensjonert i reguleringsplanprosesser.
Viktigste utfordringene frem mot 2025 er oppsummert som følger:

 Areal effektiv bygningsmasse

 Riktig dimensjonert overvannshåndtering

 Tilstrekkelig vannkilder i egen kommune. 

3.7.2. Hovedmål
 Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere.

 Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig og i takt med samfunnsutviklingen for 
kommunens befolkning og næringsliv.

 Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir 
selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.

Delmål	for	helse	og	omsorg:
 Tilrettelegge tilbud til alle med behov for bistand fra helse og omsorg

 Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og unge.

 Rekruttering av tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidstakere innen helsesektoren

 Tverrfaglig fokus på rehabilitering

 Bidra til aktiv mottak av tjenester for lengst mulig selvhjelp

 Legge til rette for og bevisstgjøre innbyggerne til fysisk aktivitet

 Ha tilgjengelige omsorgsboliger for de med behov.
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 Utvide samarbeidet med andre aktører for å øke kvaliteten på tjenester.

 Styrke faglig samarbeid innad i kommunen og helseforetaket for å sikre helhetlige tjenester

Delmål	for	oppvekst	(skole	/barnehage):
 Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta 

bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet.

 Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar
               i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres.

 God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne.

 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring

 Alle skal gis like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt og i samarbeid med 
andre.

 Elevene skal være godt over nasjonalt nivå ved Nasjonale Prøver i lesing, skriving og regning. 
Alle elever skal være over kritisk grense, nivå 1, med unntak av elever som har store 
tilretteleggingsbehov og egen IOP.

 Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv 
og andre deler av lokalsamfunnet.

Delmål	for	teknisk	drift:

VEG:

 Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen 
har i kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner.

 Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter

VANN:

 Alle kommunale vannanlegg skal forvaltes, driftes og utbygges slik at innbyggere og 
næringsliv får tilbud om tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet og mengde.

3.7.1.	Handlingsdel.
 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012- 2019

 Kommunedelplan for oppvekst – 2014

 Temaplan veg – 2012

 Temaplan vann og avløp – 2003

 Temaplan kommunale bygg - 2013

                                             
                                                                                                                  Pensjonisttreff Inderøy rådhus.                                                                                
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3.8. Kommunen som	organisasjon

3.8.1. Status	og	utfordringer
I følge sentrale målinger er Inderøy kommune en veldrevet kommune – med gjennomgående høyt 
tjenestenivå til relativt lave kostnader.  Det såkalte Kommunebarometeret som omfatter et 
betydelig antall målekriterier, har rangert Inderøy kommune blant de 20 mest veldrevne 
kommunene her til lands.

Vi har ikke indikasjoner på at noen områder produserer spesielt dårlige tjenester, og som det derfor 
i plansammenheng vil være naturlig å ha spesielt fokus på. Målsettingene for samfunnsplanperioden 
må derfor være å gjøre det gode bedre – med visjon om å bli best. 
Det kan synes ambisiøst, urealistisk og kanskje naivt å tro at en i praksis kan virkeliggjøre et slagord 
som Best – i lag.  Det vil ikke være mulig å bli best på alle de inntil 200 tjeneste-/fagområdene som 
en kommunal virksomhet ivaretar ansvaret for.  Men en målsetting om å bli best som kommune –
det er mulig og det bør være ambisjonen. Inderøy kommune er med sine 6700 innbyggere blant de 
170 største norske kommuner – en middels norsk kommune. Ut fra kommunens beliggenhet og 
infrastruktur vil vi være i stand til å konkurrere med de fleste andre kommuner.

Inderøy kommunes utfordringer i forhold til ambisjonen om å levere de gode tjenester vil naturlig 
nok reflektere gjennomgående utfordringer i KommuneNorge:

- Økende konkurranse om kompetent arbeidskraft. Kompetent arbeidskraft er en 
forutsetning for god kvalitet på tjenester

- Et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold av realkapitalen – i form av bygg og veger. 
Dette hemmer naturlig nok tjenesteytingen.

- Utfordringer med å sikre optimale oppvekstsvilkår for utsatte barn og unge
- En langsiktig omstillingsutfordring i forhold til veksten i antall eldre – en vekst som for øvrig 

først slår inn for alvor i slutten av samfunnsplanperioden.

3.8.2. Hovedmål
 Inderøy kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i 

tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som 
styrende i arbeidsgiverpolitikken.

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og 
langsiktige tjenester.

Delmål	for	personalpolitikken:	
I nye Inderøy kommune er det 580 ansatte med ca. 430 årsverk. Alderssammensetningen viser at 
har 100 årsverk i aldersgruppen 60-67 år. Det gir kommunen utfordringer i forhold til å utforme en 
arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å beholde og rekruttere medarbeidere.

En stor oppgave er å organisere våre stillinger slik at det skapes grunnlag for flere heltidsstillinger. 
Spesielt gjelder dette tjenester som gir 24 timer i 7 dager (turnusstillinger). Inderøy kommune har 
lykkes i høy grad med heltid innenfor undervisningsstillinger, men i mindre grad innenfor pleie og 
omsorg.

Når det gjelder nærvær, er kommunen fortsatt ikke i mål med å ha et nivå med kommunal sektor i 
Norge, og dette blir et sentralt fokusområde i planperioden. 

Det skal i løpet av 2012 utarbeides en strategisk arbeidsgiverpolitikk der visjon, verdier og 
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fokusområder skal endelig vedtas av kommunestyret. Det legges vekt på kommunens evne til 
utvikling og nyskaping med vekt på verdiene åpenhet, raushet og respekt. I planen blir det lagt vekt 
på følgende fokusområder: 

 Utvikling av identitet og omdømme.

 Strategisk kompetanseutvikling

 Etikk og etisk refleksjon

 Kvalitetsvurdering

 Flere på heltid – og færre på deltid

 Nærvær

 Livsfasepolitikk/seniorpolitikk

Delmål	for	økonomisk	styring	av	kommunen:	
Over tid skal Inderøy kommunen være i stand til å produsere dagens tjenester til en kostnad som 
ligger 16 mill. kroner under gjeldende kostnadsnivå – dette tilsvarer ca. 5 %.  Kommuneplanens 
samfunnsdel har perspektiv fram til 2025. Nedtrappingen av inndelingstilskuddet starter i 2027 og 
fullføres i 2032.
Nedtrappingen av inndelingstilskuddet skjer samtidig med en sannsynlig sterk vekst i bistands- og 
omsorgsbehovene. Det vil isolert sett si at – ved en uendret befolkning – så må ressursveksten på 
bistand og omsorgsbehovet og nedtrappingen av inndelingstilskuddet finansieres ved en reduksjon i 
på fellesadministrative områder, oppvekst, kommunalteknikk mv. 
Denne utfordringen krever en bevisst strategi med det siktemål og lette omstillingsbyrden frem i tid. 

I planperioden må dette løses ved å ta ut besparelsespotensialet ved kommunesammenslåingen så 
raskt som mulig. Frigjorte midler disponeres til 

 Betale ned gjeld for å redusere fremtidige kapitalkostnader 

 Finansiere samfunnstiltak med en positiv befolkningsutvikling.

 Investere i infrastruktur, kompetanse, løsninger som kan redusere fremtidige 
driftskostnadsbehov
. 

3.8.1.			Handlingsdel
 Budsjett og økonomiplan 2012- 2015

 Strategisk arbeidsgiverpolitikk 2013

 Handlingsplan for HMS/nærvær 2012- 2015

 Strategisk kompetanseplan 2012- 2015

 Handlingsplan for heltid 2012-2015.
  

                                                                                                                         Ordfører og kundetorget – Inderøy rådhus                                                                                                   
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3.9. Inderøy	som	samarbeidspartner

3.9.1. Status	og	utfordringer
Inderøy ønsker å videreutvikle god kommunikasjon og samarbeidet med nabokommunene og 
regionen Trøndelag. Det må være et godt samspill mellom kommunene for å oppnå resultater 
innenfor transportutbygging, næringsutvikling og kulturaktiviteter. For å oppnå resultater, bør det 
satses på samarbeid både med fylkeskommune og regionen Trondheim / Midt- Norge og ikke minst 
gjennom felles prosjekt på Innherred og gjennom INVEST- samarbeidet. 
INVEST ble startet i 2003 og er et samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for å samordne 
tjenesteyting på utvalgte områder. Samarbeidet er først og fremst driftsrettet, men kan også 
omfatte utviklingsoppgaver. 
Inderøy er også en naturlig del av Innherredsregionen som strekker seg fra Snåsa og til og med 
Levanger. Dette området har i realiteten et felles arbeidsmarked og har utstrakt samarbeid både 
innenfor næringsliv og offentlige tjenester. Inderøy er en bokommune med en forholdsvis stor 
dagpendling ut av kommunen.
Det regionale samarbeidet har stor betydning for vår kommune å videreutvikle gode 
samferdselstilbud innenfor jernbane og veinettet samt å holde en høy profil på utdanningstilbudet 
innenfor videregående skole og høyere utdanning. 
Utfordringen fremover er å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å beholde folketallet og 
sysselsetting så det blir oppnådd resultater istedenfor ha rivalisering mellom kommunene som kan 
hindre utvikling.  

3.9.2. Hovedmål
 Inderøy kommune skal styrke samarbeidet med INVEST- kommunene for å utvikle 

tjenestetilbudet.

 Inderøy skal arbeide foren sterk Innherredsregionen og felles utvikling av 
Trøndelagsregionen.

Delmål	for	samarbeidet:	
 Videreutvikle gode og tidsriktige samferdselstilbud i regionen

 Fremme felles næringspolitikk og lokalisere nye virksomheter i regionen.

 Utvikle trygge helsetilbud

 Utvikle regionen som en sterk utdannings- og kulturregion. 

3.9.3. Handlingsdel
 Budsjett og økonomiplan 2013- 2016

 Kommunedelplan næring 2013- 2025

 Kommunedelplan kultur 2013- 2025
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Røra sentrum mot Trondheimsfjorden
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4. Vedlegg.

1. Elevtallsutvikling i	Inderøy	kommune

Sakshaug skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 30    24 27 31 22 15 37 21 32 12

2.årstrinn    33 25 25 30 24    22 15 37 21 32

3. årstrinn 26 35 24 33 34 24 22 15 37 21

4. årstrinn 41 21 26 27 31 34 24 22 15 37

5. årstrinn 31 33 35 25 34 31 34 24 22 15

6. årstrinn 42 42 21 24 25 34 31 34 24 22

7. årstrinn 37 31 31 27 25 25 34 31 34 24

Elevtall 240 211 189 197 195 185 197 184 185 163

Sandvollan skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 21 14 18 12 17 9 15 15 12 10

2.årstrinn    20 22 20 15 18 17 9 15 15 12

3. årstrinn 16 14 17 15 11 18 17 9 15 15

4. årstrinn 21 25 22 18 15 11 18 17 9 15

5. årstrinn 19 21 15 24 13 15 11 18 17 9

6. årstrinn 17 20 25 17 19 13 15 11 18 17

7. årstrinn 23 17 24 23 25 19 13 15 11 18

Elevtall 137 133 141 124 118 102 98 100 97 96

Røra skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 18 19 18 17 10 19 18 12 16 19

2.årstrinn 19 18 16 19 25 10 19 18 12 16

3. årstrinn 15 15 21 19 15 25 10 19 18 12

4. årstrinn 17 24 18 18 22 15 25 10 19 18

5. årstrinn 19 16 14 16 20 22 15 25 10 19

6. årstrinn 16 16 25 18 21 20 22 15 25 10

7. årstrinn 22 14 19 15 16 21    20 22 15 25

Elevtall 126 122 131 122 129 132 129 121 115 119
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Utøy skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 13 16 12 5 11      6 13 15 10 10

2.årstrinn 13 6 7 6 10 11      6 13 15 10

3. årstrinn 8 11 15 11 6 10 11 6 13 15

4. årstrinn 15 16 6 12 7      6 10 11 6 13

5. årstrinn 9 14 10 8 11 7   6 10 11 6

6. årstrinn 15 11 17 16 12 11   7 6 10 11

7. årstrinn 9 10 13 8 9 12 11 7 6 10

Elevtall 82 84 80 66 66 63 64 68 71 75

Lyngstad skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 7 6 12 7 7 4 6 9 6 8

2.årstrinn 11 8 4 7 8 7 4 6 9 6

3. årstrinn 7 9 6 11 7 8 7 4 6 9

4. årstrinn 10 4 7 13 7 7 8 7 4 6

5. årstrinn 9 10 8 2 11     7 7 8 7 4

6. årstrinn 9 10 3 8 13 11 7 7 8 7

7. årstrinn 9 9 9 7 3 13 11 7 7 8

Elevtall 62 56 49 55 56 57 50 48 48 48

Mosvik skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 7 13 12 10 8 15 3 6 5 2

2.årstrinn 10 7 18 7 4 8 15 3 6 5

3. årstrinn 18 16 13 9 11 4 8 15 3 6

4. årstrinn 11    11 6 11 6 11 4 8 15 3

5. årstrinn 12 8 16 17 5      6 11 4 8 15

6. årstrinn 12 10 10 14 11 5 6 11 4 8

7. årstrinn 12    17 8 8 17 11 5 6 11 4

8. årstrinn 16 8 10

9. årstrinn 13 12 17

10.årstrinn 14 12 9

Elevtall 125 114 119 76 62 60 52 53 52 43

Ungdomsskole elevene ved Mosvik skole gikk høst 2010 over på Inderøy ungdomsskole.

2.	Bruk	av	areal	i	skole	og	institusjoner
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1. Bakgrunn og sammendrag.  

1.1. Bakgrunn. 
 

Inderøy kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse senhøsten 2012.  Dette er en generell 

innbyggerundersøkelse lagt opp av KS sin « Bedrekommuner. no».  

Innbyggerundersøkelsen har som formål å innhente synspunkter på de tjenester som kommunen 

tilbyr. I tillegg er det innlagt spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet.  

Tanken er å benytte erfaringer og synspunkter fra undersøkelsen til å underbygge målformuleringer i 

kommuneplanen, og konkretisere forbedringer og tiltak i de forskjellige innsatsområdene til 

kommunen gjennom kommunedelplaner og temaplaner for perioden 2013- 2025.  

 

1.2. Sammendrag. 
 

Det ble i alt sendt ut 2464 spørreskjema til alle kommunens husstander der de hadde mulighet til å 

svare både på nett og på papir. Undersøkelsen ble anonymt besvart, og det ble bestilt tilfeldig hvem i 

husstanden som skulle besvare spørsmålene. Det kom inn 910 svar med en svarprosent på 37 %.   

Dette er tilfredsstillende og fullt på høyde med tilsvarende undersøkelser.  

Ut fra gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål på skjemaet, ligger Inderøy kommune litt høyere på de 

fleste områder i forhold til landsgjennomsnittet. De fleste brukerne er ofte mer fornøyd enn de som 

ikke bruker tjenesten daglig. 

Befolkningen er svært fornøyd med kommunen som bosted og har god tillit til kommunen og 

kommunens arbeide.  Det er noen tjenester eller forhold som det er misnøye med og som går igjen i 

merknadsrubrikken. Dette går på kollektivtransport ut og inn av kommunen, et bedre lokalt 

butikktilbud, bedre tilgang til rekkehus/leiligheter. Det vil selvsagt være ulike tilbakemeldinger på 

fornøydhet på tjenesteområder. 

Hvordan skal resultatene generelt vurderes ? Skalaen går fra 1 til 6. Det betyr at en score på 3,5 kan 

oppfattes som et utrykk for at folk oppfatter tjenester eller forhold som hverken gode eller dårlige.  

Det sentrale referansepunktet er snittscore – og topp og bunnscore - i andre kommuner. Inderøy 

kommune er en gjennomsnittskommune/mediankommune i folketall og på et viss en «typisk» 

kommune. Gjennomgående scorer vi over gjennomsnittet på folks oppfatning av egen kommune som 

bokommune og på gjennomsnittet eller litt over gjennomsnittet når det gjelder kommunale 

tjenester. 
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Som fremgår vil vi på mange områder score på gjennomsnitt. Et avvik på f.eks 0,1 poeng fra 

gjennomsnittet kan vanskelig tillegges vesentlig vekt. De større avvik – di større grunnlag for å tilegge 

tallene vekt. ( i den ene eller andre retning)   

Rådmannen legger nå tallene frem for politisk nivå uten en grundig analyse. Denne vil vi komme 

tilbake til. 

2. Gjennomføring og tilbakemelding.  

2.1. Utsending og svarprosent.  

2.1.1. Hele kommunen:  

 
Respondenter Planlagte svar Svar Utvalgsprosent Svarprosent 

Inderøy 2464 2464 910 100 37 

Innbygger 2464 2464 910 100 37 

 

 

2.1.2. Grendevis:  

 
Respondenter Planlagte svar Svar Utvalgsprosent Svarprosent 

Innbygger 2464 2464 910 100 37 

Lyngstad 183 183 64 100 35 

Mosvik 306 306 95 100 31 

Røra 450 450 155 100 34 

Sakshaug 855 855 347 100 41 

Sandvollan 373 373 128 100 34 

Utøy 297 297 121 100 41 
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Sakshaug og Utøy har den største svarprosenten, mens det er dårligst respons i Mosvik. Lyngstad er 

en liten krets med 64 personer som har svart.  

 

2.1.3. Svar i forhold til kjønn og alder:  

 

 

 

Når det gjelder svarene, ser det det ut som det er en litt for stor overvekt av menn i forhold til 

kvinner, og det er en forholdsvis stor andel mellom 40 og 66 år. Tanken var at det var tilfeldig hvem 

som mottok spørreskjema innenfor husstanden, men det kan se ut det er den eldste i hver husstand 

som har fått tilsendt skjema og besvart dette. Det er forholdsvis få unge som har svart, og dette kan 

gi seg utslag i bruk av tjenester.  
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2.2. Svar i forhold til ulike temaene. 

 
 
 

 

2.2.1. Næring, arbeid, transport, miljø 
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2.2.2. Klima,natur, landskap og levekår.  

 

 

2.2.3. Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen. 
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2.2.4. Utbygging og utvikling.  

 

2.2.5. Kommunen som bosted. 

 

 

2.2.6. Møte med din kommune. 
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2.2.7. Tillit 
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3. Svar fra de ulike kretsene.  

3.1. Lyngstad: 

 

3.2. Mosvik. 
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3.3. Røra. 
 

 

 

3.4. Sakshaug.  
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3.5. Sandvollan  
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3.6. Utøy  

 

Dersom en går inn på de ulike enkeltspørsmålene for hver enkelt grend, kan det være pekes på litt 

ulike ønsker om forbedringer. Kort oppsummert er følgende områder grendene er opptatt av.   

Lyngstad:  

 Kollektivtransport innad i kommunen og ut av kommunen.  

 Ønsker tomter for rekkehus og nye boliger.  

Mosvik:  

 Utvikle kommunen som bosted 

 Noe bedre hjelp/svar fra kommunen 

 Kollektivtransport 

 Arbeid innen rimelig avstand. 

Røra: 

 Tilrettelegging syklister/forgjengere 

 Kollektivtransport 

 Kommunen som bosted for eldre 

 Butikktilbud 
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 Leiligheter/rekkehus 

 Tomter 

Sakshaug:  

 Kollektivtransport ut og inn av kommunen. 

 Bedre butikktilbud 

 Enebolig/rekkehus/tomt.  

Sandvollan:  

 Kollektivtransport ut og inn av kommunen 

 Tilgjengelig bank/post. 

 God serviceinnstilling. 

Utøy:  

 Tilrettelegging for fotgjengere/syklister 

 Kollektivtransport ut og inn av kommunen 

 Eneboligtomter/rekkehus.  

 

Når en går inn på de ulike tjenestene som kommunen yter og ser på de innbyggerne som benyttes 

tjenesten og de som ikke har brukt de forskjellige tjenestene, er det de som benytter de ulike 

tjenestene som er mer fornøyde enn de som bare uttaler seg ut fra omdømme. 
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Vedlegg
1 Selskapsavtale IKA Trøndelag

Bakgrunn
Selskapsavtalen er et dokument som regulerer drift, eierforhold og økonomien i forholdet mellom den 
interkommunale arkivtjenesten og dens eierkommuner.

IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger) ble opprettet i 
1987 som en interkommunal samarbeidsordning jfr. Kommunelovens §27. Som det fremgår av navnet 
var det den gang 4 medlemmer i selskapet. Institusjonen ble 21.08.2000 omorganisert til et IKS med 10 
eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1.1.2012 har 
selskapet 40 eiere.

På styremøtet 5. september 2012 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende:
«Agdenes og Frøya kommuner opptas som medeiere i IKA Trøndelag fra 1. januar 2013. Sak for
representantskapsmøtet i april 2013.»

Opptak av nye kommuner og endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere.
Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i 
tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til
IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med nye eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe.
Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet eller
eiernes stemme i representantskapet, jfr. selskapsavtalens §9, siste ledd.



Konklusjon
Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
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Selskapsavtale for II
027496

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

§ 1 Navn
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med
hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og
kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være
deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "IKA Trøndelag Iks".

Selskapet har følgende eiere:
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leksvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsskogan kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune


Os kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Ørland kommune
Afjord kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

§ 2 Rettslig status
Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten
skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde
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Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige
og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne
fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at
materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og
kulturelle formål.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er
koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne motta,
oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter.
Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller
som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets
hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det
søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.
Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler
for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i
representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste
årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og
eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig
innskudd av representantskapet.
Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved
selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i
prosent og gir slik fordeling:
Deltakere/eierandel

1. Agdenes kommune 1,25 23. Os kommune 1,31
2. Bjugn kommune 1,73 24. Osen kommune 1,12
3. Frosta kommune 1,41 25. Rennebu kommune 1,41
4. Frøya kommune 1,70 26. Rissa kommune 1,92
5. Grong kommune 1,38 27. Roan kommune 1,11
6. Flemnekommune 1,69 28. Røros kommune 1,83
7. Hitra kommune 1,71 29. Røyrvik kommune 1,02
8. Holtålen kommune 1,30 30. Selbu kommune 1,67
9. Høylandet kommune 1,17 31. Skaun kommune 1,96

10. Inderø kommune 1,94 32. Snillfjord kommune 1,11
11. Klæbu kommune 1,86 33. Snåsa kommune 1,33
12. Leksvik kommune 1,58 34. Steinkjer kommune 2,83
13. Levan er kommune 2,71 35. Stjørdal kommune 2,87
14. Lierne kommune 1,19 36. Trondheim kommune 17.56
15. Malvik kommune 2,41 37. T dal kommune 1.09
16. Meldal kommune 1,65 38. Verdal kommune 2.49
17. Melhus kommune 2,54 39. Ørland kommune 1.78
18. Meråker kommune 1,39 40. Afjord kommune 1.51
19. Midtre Gauldal kommune 1,88 41. Nord-Trøndelag fylkeskommune 5.91
20. Namssko an kommune 1,10 42. Sør-TrøndelaIkeskommune 10.30
21. 0 dal kommune 1,94





22. Orkdal kommune 2,34




100,00
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Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra innbetaling, basert på folketall og oppgaver, første
gang i 2010. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i
inneværende års statsbudsjett. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmelding.

§ 6 Ansvarsfordeling
De enkelte deltakeme hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede
forpliktelser, jf. § 5.

§ 7 Selskapets organ
Selskapet skal ha følgende tre organ:

- Representantskapet
Styret
Daglig leder

§ 8 Representantskapet
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine
respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1—en —representant.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Deltakeme har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens
representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

§ 9 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned.
Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel,
og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:
Årsmelding og regnskap
Valg til styret
Overordnede mål og retningslinjer for driften
Budsjettforutsetninger og -rammer
Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder kaller inn representantskapet. Lederen skal sørge for at det føres
protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av
representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal
innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/fiere representantskaps-
medlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og
daglig leder har møte- og talerett.
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Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse
representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Ved votering har hvert medlem en stemme hver.

§ 10 Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjett-
rammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg
konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet
og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag
til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av
representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars.
Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og
konsekvenser for driften i en fire årsperiode. Denne skal godkjennes av representantskapet og
oversendes deltakerne som grunnlag for deltakemes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er
behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 11 Styret
Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på 3 personer
som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og
varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret ve1ges
annethvert år.

De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara.

En representant for Statsarkivet skal ha møte- og talerett i styret.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret.
Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant
trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall,
iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som
eieme ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier,
fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det
enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver
utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal
behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter
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representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den
utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret tilsetter personalet. Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende
tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig
leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i
fellesskap.

12 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret
er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og
i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som
arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakeme,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 13 Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.
§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på
en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret
skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes
til deltakerne.

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven
Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige
til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer
opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede
møter skal gjelde for møtene i representantskapet.
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§ 16 Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge
budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jf selskapsavtalen § 24.

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede
låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld.
Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før
regnskapsavslutningen.

Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor
totalrammen vedtatt i selskapsavtalen.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak
om dette gjøres av de respektive kommunestyrer/- fylkestinget. Den enkelte deltaker
garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt
garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.

§ 18 Arbeidsgivertilknytting
Virksomheten kan være medlem av Kommunenes Sentralforbund.

§ 19 Arbeidsgiveransvar
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.

§ 20 Personalreglement
Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 21 Lokale lønnsforhandlinger
Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret
vedtar forhandlingsresultatet.

§ 22 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement
fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og
utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41.

§ 23 Klage
Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført
av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne
grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt
rette det påklagede forhold.
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Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er
fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

§ 24 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av
selskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet.
Revisor velges også av representantskapet.

§ 25 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta
avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av
representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende
vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av
de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller
en/flere av deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen
før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye medlemmer taes opp etter nærmere bestemmelser i representantskapet. Søknad må
foreligge innen 1.juli.

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter
reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 1/2års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse
etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30. Oppsigelsen må være styret i hende
senest 1.juli.

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak
om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i
lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i
lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.
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§ 27 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning
følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom
partene.

§ 28 Andre regler
For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid
gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§29 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige
deltakere
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Eiere/deltakere Dato Underskrift
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leksvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsskogan kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Os kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
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Kommunestyret

Samkartlegging MIS - Naturtyper. Kommunal delfinansiering

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gjennomfører i samsvar med tidligere planer en Samkartlegging MIS – Naturtyper.

Kostnadsrammen er kr. 300.000 som finansieres slik:

Kr. 100.000,- avsatt budsjett Ansvar 130 Næring og plan
Kr. 200.000,-  dekkes over Disposisjonsfond - generelt

Bakgrunn

Etter at kommunene Inderøy og Mosvik ble slått sammen i 2012, har det oppstått et behov for et 
enhetlig og oppdatert kartgrunnlag for miljøverdier i skog (MIS) og registrerte naturtyper for hele 
nykommunen. Behovet skyldes i første rekke at det ikke er foretatt MIS-registreringer i Mosvik, dernest 
at naturtypekartleggingen som er gjort i Mosvik er ufullstendig og faglig sett lite tilfredsstillende. 
Naturtypekartleggingen er i stor grad underkjent av fylkesmannen og ikke lagt inn i naturbase. 

Når det gjelder MIS-registreringer, så gjøres disse vanligvis sammen med skogbruksplanlegging. Det er 
2imidlertid ikke planlagt skogbruksplanlegging i Mosvik på mange år ennå. Dette gjør at en må se på 
andre løsninger for å få gjennomført MIS-registreringer som tilfredsstiller de sertifiseringskrav som 
stilles til skogbruket. Blant annet er miljøregistreringer i skog et krav for å kunne levere tømmer fra og 
med 01.01.2013.



Når det gjelder gamle Inderøy kommune, så er MIS-registreringene fra 2006 av god kvalitet og danner 
et godt grunnlag for en mer fullstendig naturtypekartlegging. Naturtypekartleggingen som er utført er 
fra 2004, den er av god kvalitet, men dekker kun et begrenset areal. Særlig mangler det registreringer i 
skog.

Fylkesmannen har et ønske om å gjennomføre et prosjekt med samkartlegging av MIS og Naturtyper. 
Inderøy kommune er egnet som område for et slikt pilotprosjekt

Metode
MIS registreres i henhold til Håndbok i registrering av livsmiljøer i Norge (Skog og landskap) og 
naturtyper kartlegges i henhold til DN håndbok 13. Data skal leveres i henhold til gjeldende 
retningslinjer for slik leveranse. Skog og landskap og DN bistår i beskrivelse av metodikk og beskrivelse 
bør utføres.

Samkartlegging av hvordan oppdraget med MIS (miljøregistrering i skog) og naturtypekartlegging er 
utredet i Skog og landskap rapport: “Bruk av MIS-data ved naturtypekartlegging” (2004). Metodene 
som beskrives er ikke utprøvd i Nord-Trøndelag tidligere.  Den er lite utprøvd ellers i landet også. 
Prosjektet med samkartlegging av MIS og naturtyper i Inderøy kommune er en utprøving av denne 
metoden med noen tilpasninger og presiseringer:

- Kartleggingen gjøres uavhengig av skogbruksplanlegging

- Kartleggingen skal utføres av kartleggere med erfaring og kunnskap innenfor begge metodene.

(Dette betyr at kartleggingen ikke nødvendigvis utføres av en takstinstitusjon, slik det skisseres i 

rapporten. )

- MIS-figurene som skal konverteres til naturtyper skal befares i felt.

- Prosjektet skal utrede hvordan punktet om skjøtsel og hensyn best kan formuleres i 

områdebeskrivelsene for naturtypene. I områdebeskrivelsene for naturtyper skal det inngå et 

punkt om skjøtsel og hensyn. Skjøtselsråd blir også utformet i beskrivelsen av MIS-figurene. Det 

er behov for å samkjøre disse slik at bruken av beskrivelsene blir enkel for skogeier og andre.

Prosjekt
Deler av prosjektet er definert som utviklingsarbeid for å komme fram til praktisk arbeidsmetodikk som 
er kostnadseffektiv og faglig god. For at erfaringene fra prosjektet skal kunne brukes i nye prosjekter 
senere er det viktig at metoder og tidsforbruk dokumenteres i en rapport.

Delprosjekter

1. Samkartlegging MIS/naturtyper i Mosvik. 

- Produktiv skog (150285 daa) i Mosvik kartlegges etter MIS- og naturtypemetodikk samtidig.

- Beskrive erfaringene fra arbeidet og lage en arbeidsbeskrivelse for den arbeidsmetoden 

som viser seg å være mest kostnadseffektiv og samtidig gir best faglig utbytte. Valgt 

metode skal begrunnes og tidsforbruk skal oppgis.

- Samkjøre beskrivelsene av råd om skjøtsel og hensyn i de to metodene. Lage et oppsett på 

hvordan dette punktet best bør settes opp for å kunne fungere i både MIS og 

naturtypebeskrivelsen. Det skal komme tydelig fram hva som er hensikten med eventuelle 

skjøtselstiltak. Råden skal ikke kunne forveksles med den forvaltningsmessige 

konsekvensen. Det skal legges vekt på å lage beskrivelser som er lett å forstå for skogeier. 

Beskrivelsen skal være tydelig på hva som kreves og hva som kun er ønskelig. Skjøtsel og 

hensyn skal begrunnes på en måte som er forståelig for skogeier.



2. Naturtypekartlegging i skogen i Inderøy med utgangspunkt i den eksisterende MIS-

kartleggingen (bruttolisten).

- Arbeidet er begrenset til en fast sum. A-områder og deretter B-områder skal prioriteres. 

- Områdene skal befares i felt.

Utviklingsarbeid: 

- Beskrive erfaringene fra arbeidet og lage en arbeidsbeskrivelse for den arbeidsmetoden 

som er mest kostnadseffektiv og gir best faglig utbytte. Valgt metode skal begrunnes og 

tidsforbruk skal oppgis.

3. Naturtypekartlegging av annet areal i hele Inderøy kommune. 

- Inkluderer for eksempel  areal med åpne myrområder, ikke produktiv skog og 

kulturlandskap. 

- Organiseres på en effektiv måte i forhold til pkt. 1 og 2 i prosjektet.

- Begrenset til en fast sum. 

- Kommunen prioriterer områder der det er ekstra stor behov for grunnkunnskap om 

naturtyper.

Kostnadsoverslag

Delprosjekt Mengde Beregningsgrunnlag Kostnad

1. Samkartlegging 
MIS/Naturtyper i Mosvik 

Produktiv skog: 
150 285 daa

MIS: 
4 kr/daa*
Kr. 601 000,-
Naturtyper: 
(0,7 naturtypelok/1000 
daa)(
3000 kr/ 
naturtypelokalitet*)
105 naturtypelokaliteter
Kr. 315 000,-
Utviklingsarbeid: kr. 
84 000,-

1 000 000,-

2. Naturtypekartlegging i 
Inderøy (uten Mosvik) 
med utgangspunkt i MIS 

En fast sum og 
prioritere A 
deretter B-
områdene. 405 
MIS-figurer 
registrert totalt 
(77 309 daa 
produktiv skog)

3000 kr/naturtypelokalitet*
Eller 0,7 naturtype lok/1000 
daa + utviklingsarbeid
Gir ca 150 lokaliteter 

500 000,-

3. Naturtypekartlegging av 
annet areal i hele 
Inderøy kommune

83 874 daa 
(totalt areal –
produktiv skog 
og fulldyrket 
areal)

4 kr/daa 336 000,-

Totalt 1 836 000,-

*Satsene er hentet fra: Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2007. Ressursbehov ved 
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:15. ISBN 978-82-
8138-226-8
Prosjekteierne må i tillegg beregne noe egeninnsats i form av tidsforbruk til møter og 
prosjektkoordinering.



Finansiering
Kartleggingen finansieres som et spleiselag. Staten bør dekke utviklingskostnadene med prosjektet. 
Prosjektet kan finansieres over to år (2013 og 2014). 

Prosjekteiere Sum

Inderøy kommune 300 000,-

Tilskuddsmidler MIS (skogeiere) 601 000,-

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Direktoratet for 
naturforvaltning/Skog og landskap/faggrunnlag 
kalkskog

935 000,-

Totalt 1 836 000,-

Framdrift
Høst 2012:
Forslag til prosjektbeskrivelse utarbeides, sendes rundt for gjennomlesing (Gry og Rune) - utført
Vinter 2013:

Oppgave Ansvarlig Ferdig dato

Ferdigstille prosjektbeskrivelse 
med finansieringsplan

Gry og Rune (sendes på runde til 
prosjektgruppa for 
gjennomlesing).

25. januar

Digitalisere områder der Bjørn 
har spesiell kunnskap (skog 
Mosvik) og prioritert områder 
for naturtypekartlegging (hele 
Inderøy) 

Bjørn og Gry 29. januar
(møtes Statens hus kl. 09.00)

Finansiering avklart Gisle/Rune, Bjørn, Gry/Eldar 15. februar

Møte for å diskutere metoder og 
opplegg for prosjektet. Skog og 
landskap, DN, faggrunnlag for 
kalkskog og prosjektgruppa.

Gisle avklarer dato med Skog og 
landskap. Gry avklarer dato med 
DN. Eldar avklarer dato med rett 
person fra faggrunnlag kalkskog.

19, 25 el. 26 februar

Start anbudskonkurranse Prosjektgruppa 1. mars

Prosjektstart: 1. april 2013
Prosjektslutt: 2014

Vurdering

Det vises til beskrivelse.

Konklusjon

Se innstilling
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Grong Sparebank - oppsigelse av leiekontrakt i tidligere Mosvik kommunehus.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å ta endelig beslutning i saken, herunder eventuelt inngå minnelig avtale 
med Grong Sparebank om tidligere fristilling fra leieavtale mellom Grong Sparebank og kommunen om 
arealene i tidligere Mosvik kommunehus.

Vedlegg
1 Grong Sparebank - oppsigelse av leiekontrakt
2 Grong Sparebank - leiekontrakt

Bakgrunn

Grong sparebank inngikk leieavtale med Mosvik kommune, 15. april 2009 – om leie av lokaler i 
daværende Mosvik kommunehus, og flytta inn i kommunehuset våren 2009. Fram til dette tidspunkt 
hadde Grong sparebank sine lokaler i eget bygg på Venneshamn.  Leieforholdet er tidsbegrenset og 
løper fra 15.04.2009 og i 5 år. Avtalen kan forlenges automatisk med 5 nye år dersom avtalen ikke er 
oppsagt innen 15.10.2013. 

Leiesummen ble ved leieavtalens inngåelse satt til kr. 11.000,- pr. måned. Husleien er i henhold til 
avtale regulert en gang pr. år, i takt med konsumprisindeksen pr. utgangen av oktober hvert år.

Grong sparebank har i brev av 17.01.2013 sagt opp avtalen og kommer til å flytte til ledige lokaler i 
Straumen. I den anledning har banken nå henvendt seg til Inderøy kommune for en endring av 
leiekontrakten. Grong sparebank ønsker at leiekontrakten avsluttes ett år tidligere, og sier opp avtalen 
med virkning fra 1. mai 2013.



I sin begrunnelse sier Grong sparebank, at utgangspunktet for leiekontrakten var en langsiktig 
samlokalisering med kommuneadministrasjonen. Mye har skjedd siden avtaleinngåelsen i april 2009 og 
forutsetningene for leiekontrakten er i følge banken vesentlig endret.

Grong sparebanks valg av samlokalisering var basert på nærheten til et større kontorfellesskap og 
arbeidsmiljø, sikkerhet for sine ansatte og ikke minst at bygget var et møtested for mange av 
kommunens innbyggere. 

Banken er tydelig på at de ikke hadde gått inn på en leiekontrakt om de hadde kjent til endringene som 
kom.  Kommunesammenslåingen har endret forutsetningen for banklokalisering i Mosvik betydelig.

Vurdering

Inderøy kommune må ta til etterretning at Grong sparebank har sagt opp leieavtalen og uansett vil  
gjennomføre flytting til Straumen. 

Inderøy kommune vil ut fra et næringsperspektiv ha et «todelt» forhold til selve flyttebeslutningen. På 
den ene siden ville det være ønskelig at Grong Sparebank så seg tjent med å videreføre virksomhet i 
Mosvik. På den annen side er det svært positivt at Grong Sparebank – når dette åpenbart ikke er tilfelle 
– velger å opprettholde en avdeling i kommunen gjennom etableringen i Straumen.

Inderøy kommune ønsker økt næringsutvikling og et breiest mulig banktilbud i kommunen. Grong 
sparebank har mange kunder (både bedrift og private) i kommune, kanskje særlig i gamle Mosvik 
kommune. Grong sparebank er i betydelig grad inne på sponsorsiden for frivilligheten. I møte med 
rådmannen understreker banken at de ønsker å fortsette dette. De legger helle ikke skjul på at de 
ønsker å utvide sitt marked i Inderøy, både bedrifts- og privatmarked. Banken understreker videre at de 
fortsatt vil at minibank i Mosvik.

Rådmannen anser at denne saken i realiteten kun gjelder spørsmålet om Inderøy kommune vil 
akseptere at leieforpliktelsen reduseres ved en tidligere avvikling av leieavtalen enn opprinnelig avtalt.

Dette er i siste instans en juridisk vurdering. I husleieavtalen er ikke tatt eksplisitte forbehold som tilsier 
at banken kan kreve tidligere fristilling. Samtidig vil banken kunne anføre endrede forutsetninger som 
det ikke utelukkes vil kunne ha betydning ved en eventuell juridisk prøving.

Det synes mest formålstjenlig at rådmannen får en fullmakt til å ta endelig beslutning, eventuelt inngå 
en minnelig avtale med Grong Sparebank.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak
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Inderøy kommune
ved rådmannen
7670 Inderøy

Steinkjer 17.01.2013

OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT

Vi viser til vår leiekontrakt fra april 2009 samt møte angående leieavtalen på rådmannens kontor
onsdag 09.januar 2013. Vi sier herved opp vår leieavtale.

Oppsigelsen av leieavtalen er basert på følgende:
Da banken flyttet inn i kommunehuset i Mosvik var nærheten til et større kontormiljø viktig ift både
arbeidsmiljø og sikkerhet. Likeledes flyttet banken dit for å få en større tilstrømming av nye kunder
som var nødvendig for vår tilstedeværelse i kommunen. Nærhet til kommunale tjenester og
servicetilbud var viktig da våre kunder kunne kombinere med besøk i banken og potensielle nye
kunder fant det lett å oppsøke css.

Kommunesammenslåing med vesentlige endredeforutsetninger:
Da leieavtalen ble inngått visste banken ingenting om og kunne heller ikke forutse at
kommuneadministrasjonen skulle flytte i leiperioden. Selve utflyttingen skjedde fort når beslutningene
var foretatt og vi var en lengre periode nesten alene i et stort bygg. I dag brukes bygget til skoleformål
i en overgangsperiode og kommunen har ikke overfor oss gitt noe klarhet i hva bygget skal brukes til
fremover. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til om dette vil være et aktuelt sted å være i fremtiden.
Som leietaker antar vi at det kan være formålstjenlig også for kommunen at vi avslutter leieforholdet,
da bygget vil bli frigitt til disposisjon til ønskede formål.

Leiekontraktensforpliktelse og manglendefullstendighet:
I henhold til leiekontrakten er vi forpliktet til å betale leie til april 2014. Samtidig mangler leieavtalen
et punkt som både utleier og leietaker ikke tok høyde for da avtalen ble inngått. I ettertid ser vi at
avtalen burde hatt et punkt som omhandlet "vesentlige endringer av betydning for leietaker eller
utleier". Banken hadde aldri flyttet til Mosvik sentrum i deres lokaler om vi hadde hatt kunnskap om at
dagens situasjon skulle oppstå. Vi mener at forutsetningene for vårt valg av samlokalisering med
kommunens administrasjon ikke er til stede lengre. Av samme grunn mener vi derfor at leieforholdet
kan avsluttes basert på en 3 mnd oppsigelse fra dagens dato og vi betaler leie til og med april 2013.

Grong Sparebank 7870 GRONG
Sentralbord: 74 31 28 60 Telefax: 74 31 28 61

www.uron -s arebank.no

Grong —Lierne —Namsskogan —Namsos —Steinkjer —Mosvik



Bankenflytter til Straurnen:
Basert på den usikkerhet vi har hatt det siste året omkring våre lokaler har vi valgt å flytte vår
bankfilial, men vi ønsker fremdeles å være i kommunen. Straumen er et naturlig valg. Dette for å best
mulig ivareta våre eksisterende kunder gjennom nærhet til kommunale servicetjenester og andre
servicetilbud, nærhet til større arbeidsmiljø og sikkerhet for våre ansatte. Vi tror også at en
lokalisering sentralt vil kunne gi oss nødvendig tilgang på nye kunder som forsvarer en tilstedeværelse
i kommunen. Vi planlegger for en innflytting ila mars.

Fortsatt engasjert i Mosvik
Vi har forståelse for at noen kan ha ulemper av at vi flytter fra Mosvik, men håper på forståelse blant
våre kunder for det valget vi har gjort. Samtidig vil vi ha et betydelig engasjement for å utvikle
lokalsamfunnet videre, blant annet gjennom vår tilstedeværelse i Mosvik og aktiv deltagelse i
lokalsamfunnet der. Vi har i dag betydelige sponsoravtaler i Mosvik med Mosvik IL, Mosvik
skytterlag, Kor 2000, Mosvik Jeger og Fisk, Framverran Idrettslag og skiløperen Thomas Northug for
å nevne noen av våre viktigste avtaler.

Vår minibank brukes fremdeles av mange. Minibanken vil fortsatt bli å finne på samme plass som før i
Mosvik sentrum.

En engasjert bank
Vi mener at vår flytting til Straumen er et positivt signal både overfor Inderøy kommune, kommunens
innbyggere og næringsdrivende. Vi har mange kunder i hele kommunen med både privatkunder,
landbrukskunder og andre næringsdrivende. Vi ønsker å være en engasjert bank i kommunen og stiller
oss gjeme tilgjengelig for deltagelse på ulike arenaer. Å få ytterligere en bank tilgjengelig sentralt i
Inderøy håper vi vil styrke kommunens tilbud ift ytterligere etableringer av både bosetting og
næringsdrivende.

Vi imøteser tilbakemelding på vår anmodning om å terminere leieavtalen fra 1. mai og bekreftelse på
vår oppsigelse av avtalen.

Med vennlig hilsen
g Sparebank

j K Aas1 d
Avd.banksjef
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Budsjett 2013.  Fordeling av tilskudd innen kulturområdet.

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/-overføringer 2013 vedtas.

Vedlegg
1 Budsjett 2013 - spesifikasjon tilskudd kultur - endelig

Bakgrunn og vurdering

Den samlede rammen til fordeling av kulturtilskudd i kommunens budsjett 2013, utgjør kr. 2 058 000. I 
tillegg kommer overføring til kirke/andre religiøse formål på kr. 4 880 000, og til aktivisering eldre og 
funksjonshemmede, kr. 396 000. Til sammen kr. 7 334 000.

Forslag til fordeling er basert på forutsetninger som ble lagt til grunn i budsjettprosessen, til dels knyttet 
til inngåtte avtaler, til dels basert på tidligere års tildelinger. 

Midler til større og nye arrangement og tiltak ligger ikke innenfor den vedtatte tilskuddsrammen. Disse
behandles separat i sak 13/115, Større kulturarrangement og kulturtiltak.

Tilskudd E@ foreslås økt fra kr. 210000,- til 240000,-, se søknad av 26.06 2012,  og jfr.  kommunestyrets 
vedtak i budsjettsaken referert slik:

«Formannskapet vil i disponering av formannskapets disposisjonsmidler etter jul, søke å prioritere 
innvilget søknad fra e@»



Tilskudd bygdebok, kr. 40 000,- tas ut. Det vises til særskilt bevilgning i investeringsbudsjettet.

Tilskudd til Inderøysommer har vært budsjettert med kr. 100.000,- over mange år. Av dette har kr. 
30000,- tradisjonelt (1729 Inderøy) vært disponert til støtte til Sommeravisa. Tilskudd til Sommeravisa 
behandles under egen sak(Folk 5/13) om støtte til større arrangementer og tiltak. Støtte til øvrig 
aktivitet Inderøysommer foreslås videreført med kr. 70.000,-

Konklusjon

Framlagt forslag til fordeling av kulturtilskudd/overføringer 2013 vedtas.  



Budsjett 2013 - spesifikasjon tilskudd og overføringer, kultur, kirke og livssyn. Forslag til fordeling.

Funksjon Tilskudd Inderøy 2011Fordeling tilskudd 2012Forslag 2013 Sum tilskudd, funksjonsnivå 2013

2310 17. mai, husleie ind. Kulturhus 12000. Overført til drift, 2310

2310 Filmbussen 15000. overført til drift 2310

2310 Tilskudd E@ 210 000,0           210 000,00                   240 000,00            

2310 Tilskudd Barn og ungdom 41 000,0             56 000,00                      56 000,00               

2310 Tilskudd Barn og ungdom e@ 60 000,00               326 000,00                       

3750 Tilskudd Museums-  og historielag 27 000,0             27 000,00                      27 000,00               

3750 Tilskudd Mosviktun 27 000,00               

3750 Tilskudd Bygdebok 40 000,0             40 000,00                      -                          

3750 Jekta Pauline 30 000,0             30 000,00                      70 000,00               124 000,00                       

3770 Tilskudd musikkkorg 40 000,0             40 000,00                      35 000,00               

3770 Tilskudd Soddjazz 50 000,0             50 000,00                      50 000,00               

3770 Tilskudd SNK (Nils Aaas Kunstverksted) 210 000,0           215 000,00                   235 000,00            320 000,00                       

3800 Tilskudd idrett 138 000,0           138 000,00                   138 000,00            138 000,00                       

3850 Aktivitetstilskudd Barn og Unge 80 000,0             110 000,00                   110 000,00            

3850 Aktivitetstilskudd 50 000,0             68 000,00                      68 000,00               

3850 Tilskudd samfunnshus 22 000,0             22 000,00                      22 000,00               

3850 Tilskudd andre org 20 000,0             20 000,00                      20 000,00               

3850 Tilsk Inderøysommer/MNK - kurs mv 100 000,0           100 000,00                   70 000,00               

3850 Tilskudd Inderøy kulturhus 490 000,0           490 000,00                   500 000,00            

3850 Tilskudd Røra samfunnshus 240 000,0           240 000,00                   250 000,00            

3850 Tilskudd anlegg/kulturbygg 100 000,0           100 000,00                   80 000,00               1 150 000,00                    

Sum tilskudd kultur 1 888 000,0        1 956 000,00                2 058 000,00         2 058 000,00                    

2330 Aktivisering eldre og funksjonshememde 396 000,00                   396 000,00            396 000,00                       

3900 Den norske kirke 4 495 000,00                4 745 000,00         



Tilskudd orgelkonsulent 25 000,00                      25 000,00               4 770 000,00                    

3920 Andre religiøse formål 90 000,00                      120 000,00            120 000,00                       

Sum, budsjetterte tilskudd    7 344 000,00                    
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Støtte til større kulturarrangement og tiltak i Inderøy kommune i 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende større kulturarrangement og tiltak gis støtte i 2013:

a) Søknad nr. 1, Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 

Inderøy kommune støtter jubileet med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

b) Søknad nr. 4, Soddjazz.

Soddjazz tildeles kr. 50 000,- i tråd med vedtatt budsjett. Søknad om økt tilskudd imøtekommes 

ikke.

c) Søknad nr. 6, Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria. 

Inderøy kommune støtter prosjektet med kr. 40 000,-. Tilskudd dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon.

d) Søknad nr. 7, Mosvik teaterlag, Martin Kvennavika.

Inderøy kommune støtter teaterproduksjonen med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.  

e) Søknad nr. 10. Inderøysommer.

Se sak 5/13 (Folk) Budsjetteres innenfor rammen av faste driftstilskudd med kr. 70.000,-



f) Søknad nr. 11, Kunst i Festival.

Inderøy kommune støtter Kunst – i festival med kr. 40 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt 

til formannskapets disposisjon.

g) Søknad nr. 12, Inderøyfest.

Inderøy kommune støtter Inderøyfest med kr. 390 000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon.

h) Søknad nr.13, Kortreist Dansefestival.  

Inderøy kommune støtter Kortreist Dansefestival med kr. 50 000,-. Tilskuddet dekkes av midler 

avsatt til formannskapets disposisjon.

i) Søknad 15, Landsstevnet Norges Bygdeungdomslag 

Inderøy kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne med kr. 60 000,-. Tilskuddet

dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av 

rådmannen.

j) Søknad nr. 2, Taekwando Høstleir, søknad nr. 5, Koret på Våja, Jubileumsforestilling, søknad nr.

8, Kvennavikdåggån og søknad nr. 14 Båttreff. 

Arrangementene ytes tilskudd på til sammen kr. 45 000,-. Beløpet dekkes innenfor rammen for

vedtatt kulturbudsjett 2013.  Se egen sak 5/13(Folk) – 3850 Aktivitetstilskudd. Endelig fordeling 

fastsettes administrativt.

Støtte til andre kulturtiltak:

a) Søknad nr. 16, Kyrkjebladet, Støtte til drift, søknad nr.17, Per Kvistad Uddu, Gullalderen og 

søknad nr.18, Sund Folkehøgskole, Renovering av flygel, prioriteres ikke. 

Vedrørende søknad nr. 16 henvises til generelt tilskudd til kirken i vedtatt budsjett.

b) Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti. 

Inderøy kommune støtter bokprosjektet med kr. 20.000,-. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til 

formannskapets disposisjon. Nærmere betingelser fastsettes av rådmannen.

c) Søknad nr. 20, e@. Økt driftsstøtte. 

Se egen sak 5/13. (Folk) . Tilskudd E@.

d) Søknad nr. 21, Fjord- og Jektnemnda. Økt driftsstøtte til Jekta Pauline.

Se sak 5/13. (Folk) .

e) Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia.



Inderøy Idrettslag, alpingruppa, må bearbeide dokumentasjon av planer, inkludert 

finansieringsplan, i forhold til søknaden om spillemidler. Det forutsettes avklaringer rundt dette 

spørsmålet før eventuelt kommunalt tilskudd kan behandles.

f) Søknad nr. 23. Sommeravisa.

Inderøy kommune yter tilskudd til Sommeravisa på kr. 60 000,- i 2013.

Kostnader dekkes på følgende måte:

- kr. 30 000,- dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon

- Kr. 30 000,- dekkes av samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020

g) Søknad nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Midler til utvikling av regionalt dansesenter. 

Søknaden behandles som egen sak for Næringsfondet.

Vedlegg
1 Større kulturarrangement og andre kutlurtiltak 2013 - forslag til tildeling
2 Søknader
3 Framforhandlet avtale om leie av lokaler i Inderøy kulturhus

Bakgrunn og vurdering

Tilskudd til større kulturarrangement.

I følge Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Inderøy kommune, kan det gis tilskudd og/eller underskudds-
garantier til større kulturarrangement og tiltak som festivaler, konserter, teater-forestillinger, 
utstillinger, idretts- og andre kulturarrangement. Tilskudd gis bare til hovedlag. Disse må ta eventuelle 
undergrupper med i sin søknad.

Utlysning av midler til større kulturarrangement høsten 2012 resulterte i et større antall søknader på 
ulike arrangement. En del av disse søknadene er det naturlig å imøtekomme ved å yte tilskudd fra 
budsjetterte driftsmidler til idretts- og aktivitetstilskudd: 
Søknad nr. 2, Høstleir, Røra Taekwando, søknad nr. 5, Jubileumsforestilling v/Koret på Våja, søknad nr.8, 
Kvennavikdåggån og søknad nr. 14, Båttreff på Kjerknesvågen.

Søknad fra Røra songlag, Gjør døren høy, fikk støtte i 2012. Kirkekonsert med Kor 2000, er i ettertid 
avlyst.

De resterende søknadene gjelder 
a) Tidligere etablerte arrangement/festivaler som Inderøysommer, Kunst i festival, InderøyFest, 

Kortreist dansefestival.   

b) Nye arrangement omfatter tilskudd til Jubileumsmarkering- Inderøy idrettslag, Sommerens 

Maria - forestilling i regi av Kirkelig fellesråd og Landsstevne 2013- Norges Bygdeungdomslag.  

Vurdering:



Søknad nr. 1. Inderøy idrettslags 150-årsjubileum. 
Det søkes om kr. 150 000,- til ulike markeringer gjennom jubileumsåret, inkludert en jubileumsbankett i 
tilknytning til Inderøyfest. Rådmannen tilrår en støtte på 50 000,-. Rådmannen fastsetter nærmere 
betingelser. 

Søknad nr. 4. Soddjazz
I vedtatt budsjett for 2013 er det lagt inn kr. 50 000 i støtte til Soddjazz. Rådmannen forslår å ikke 
prioritere økning ut over dette.
   
Søknad nr. 6. Kirkelig fellesråd. Sommerens Maria.
Søknaden gjelder framføring av et verk av Gisle Kverndokk/Eyvind Skeie, for barnekor, blandet kor, 
sangsolister, forteller, dansere, strykekvartett og div. andre instrumenter. Det planlegges konsert i 
Sakshaug kirke 17. mars, og i en annen kirke (ikke bestemt) 16. mars. 

Den flotte markeringen i Sakshaug kirke ved nyttår i 2012, var resultat av et bredt samarbeid mellom 
mange parter, bl.a. kirken og Inderøy kommune. Sommerens Maria er et nytt, stort fellesarrangement, 
som kommunen bør støtte, som en videreføring av positive erfaringer med tidligere samarbeid.  Dette 
er en forestilling «på tvers» av alder (barn og voksne), med amatører og profesjonelle aktører.  
Foreslått støtte: kr. 40 000.

Søknad nr. 7. Mosvik Teaterlag, Martin Kvennavika
Søknaden fra Mosvik Teaterlag gjelder en videreføring av fjorårets suksessforestilling av Martin 
Kvennavika. Årets forestilling skal hete Arabiske netter. Martin Kvennavika er i dag det eneste 
friluftsteateret i kommunen, og representerer samarbeid på tvers av tidligere kommuner og grender.  
Forestillingen har et totalbudsjett på kr. 440 000. Foreslått støtte kr. 40 000.

Søknad nr. 10. Inderøysommer

Inderøy kommune har tildelt kulturmidler til Inderøysommer(Kurs barn og unge i regi IVGS og Midt-
Nordisk Kunstfestival) i størrelsesorden kr. 100 000 hvert år i flere år. Inderøysommer har sitt utspring i 
Kultursmia, og har tilknytning til flere kulturinstitusjoner i Inderøy.  Kommunen har med tilskudd til 
Inderøysommer støttet ulike aktiviteter, deriblant sommerkurs for barn og ungdom.  I følge søknad fra 
Inderøysommer, legges det i 2013 opp til å tilby et bredere og utvidet tilbud til barn og unge, bl.a. med 
rockebandverksted og tiltak for å fremme ung kunst.
Kr. 30 000 i støtte til Sommeravisa har hittil vært innbakt i tildelt sum fra kommunen.  For å få en mer 
ryddig og mer hensiktsmessig budsjettering, foreslår Rådmannen å skille ut sommeravisa i 
budsjettsammenheng, se vurdering vedr. Støtte til andre kulturtiltak.
Rådmannen foreslår at budsjettert tilskudd til Inderøysommer, kr. 70.000 går uavkortet til utvikling og 
gjennomføring av tilbud i Inderøysommer, mens tilskudd til Sommeravisa finansieres utenom dette.  

Søknad nr. 11. Kunst i Festival
Kunst- i – festival er tilknyttet Midtnordisk kunstfestival i regi av Sund folkehøgskole, og er slik sett 
tilknyttet Inderøysommer. Men prosjektet er frittstående med eget budsjett og regnskap. I 2013 
samarbeider Kunst-i festival med Kortreist dansefestival, Soddjazz, Nils Aas kunstverksted og Saga 
Fotosenter. I søknaden skisseres flere kunstprosjekter med kunstnere med lokal, nasjonal og 
internasjonal bakgrunn. Kunst-i-festival er tidligere støttet av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune.  Rådmannen foreslår kr. 40 000 i festivalstøtte.

Søknad nr. 12. InderøyFest
Inderøyfest skal i 2013 arrangeres for tredje gang, og er mottaker av det største 
arrangementstilskuddet fra Inderøy kommune, som er medeier i festivalen.  Et mål for Inderøyfest 2013 
er å videreutvikle festivalen, og øke markedsføringen i hele regionen, for å øke publikumsoppslutningen 
fra et større distrikt. Med den breddeprofilen festivalen har, er dette et realistisk mål.



Festivalen ble i 2011 tildelt kr. 750 000 fra Inderøy og Mosvik kommuner, i 2012 kr. 500 000 fra Inderøy 
kommune. Målet må være at festivalen skal utvikles til å stå mest mulig på egne ben. I følge daglig leder 
viste fjorårets festival et overskudd på ca. 80.000,-. Likevel vil festivalen - fortsatt i en utviklingsfase - ha 
behov for offentlig støtte. Rådmannen foreslår et tilskudd på kr. 390 000. 

Søknad nr. 13. Dans i Nord-Trøndelag, Kortreist Dansefestival 2013
Kortreist Dansefestival 2013 har som mål å gi gode kunst- og kulturopplevelser til befolkningen i Nord-
Trøndelag med spesiell fokus på barn og ungdom, og har et regionalt perspektiv. Festivalen legger vekt 
på å vise frem lokalprodusert dans og visuell scenekunst. Festivalen arrangeres i samarbeid med 
Midtnordisk kunstfestival, Inderøy videregående skole, Inderøysommer, Øynaparken og Saga senter for 
fotografi, og tar sikte på å vise fram fem produksjoner med profesjonelle dansere.  
Kortreist Dansefestival ble etablert i 2011, og har fått kommunal støtte de to siste årene. Foreslått 
støtte kr. 50 000.

Søknad nr. 15. Hovedkomiteen for landsstevne 2013. Landsstevne, Norges Bygdeungdomslag.
Nord-Trøndelag bygdeungdomslag har fått i oppdrag av Norges Bygdeungdomslag å arrangere Norges 
Bygdeungdomslags Landsstevne i 2013, inkludert 2 dagers årsmøte og en stor festival for medlemmer 
fra hele landet. Arrangørene har presentert et rikholdig program. I løpet av festivaldagene blir det bl.a. 
arrangert tevlinger, kulturmønstring og folkerockfest med Hellbillies. Det blir også sørget for 
presentasjon av Nord-Trøndelag fylke, med vekt på lokal verdiskaping i Inderøy. 
På bakgrunn av søknad fra Inderøy bygdeungdomslag i samarbeid med Mulighetenes Landbruk, under 
slagordet « Ung å sprættn i 2013», ble stevnet lagt til Straumen i Inderøy. Målet er å samle ca 800 –
1000 ungdommer på Inderøy i perioden 18.-21. juli 2013. Landsstevnet vil få mediedekning ut over 
landet, noe som kan bidra til å markedsføre kommunen positivt, og underbygge Inderøys gode 
omdømme. Rådmannen vurderer det som positivt å få et landsdekkende ungdoms-arrangement til 
Inderøy, og foreslår kr. 60 000 i støtte. Dette dekker kostnadene som ligger i forslag til avtale mellom 
arrangøren og Inderøy kulturhus. 

Støtte til andre kulturtiltak 2013
I tillegg til søknader om støtte til større kulturarrangement, er det kommet inn søknader til nye 
kulturtiltak/utvikling av nye tiltak, i tillegg til søknader om økt driftsstøtte til eksisterende tiltak. Til 
sammen 9 tiltak. Meldt behov: kr. 665 000, forslag tildeling kr. 170 000

Søknad nr. 16.  Kyrkjebladet. Støtte til drift
Under henvisning til kommunens generelle tilskudd til kirken i vedtatt budsjett, tilrår rådmannen å ikke 
prioritere driftstøtte til Kyrkjebladet.

Søknad nr. 17. Per Kvistad Uddu. Fotballhistorie, Gullalderen
Rådmannen tilrår å ikke prioritere støtte til prosjektet.

Søknad nr. 18. Sund folkehøgskole. Renovering av flygel
I 1962 fikk Sund folkehøgskole et Steinway-flygel. Rektor ved folkehøgskolen opplyser at det ble gitt 
som gave fra bygda. På den tida representerte folkehøgskolen kultursenteret i bygda, og mange 
konserter, deriblant rikskonsertene ble formidlet herfra. I dag er flygelet preget av slitasje, og ikke 
brukbart som konsertflygel.
Sunds faste pianostemmer anbefaler at instrumentet fraktes til Oslo og repareres hos Pianoservice 
Grøndahl, hvor de har kompetanse på Stainway-instrumenter. Total kostnad for frakt og reparasjon er 
estimert til ca kr. 100 000, og det søkes om støtte på kr. 40 000. Rådmannen tilrår ikke å prioritere 
støtte til formålet i denne omgang.

Søknad nr. 19. Robert Øfsti. Bok om kunstneren Einar Øfsti
Einar Øfsti var født i Inderøy i 1862, og fikk sin kunstutdanning i Paris. Som voksen var han bosatt i 
Trondheim, men oppholdt seg på Inderøy i sommerhalvåret. Han debuterte på Høstutstillingen i 1891 
med maleriet «Fra Inderøen», og fikk etter hvert stor anerkjennelse som kunstner. Han ble bl.a. 



innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Bergen kunstmuseum, Lillehammer kunstforening og Trondhjems 
Kunstforening. 
Når det nå skal skrives bok om Einar Øfsti, er det naturlig at Inderøy kommune bidrar. Rådmannen 
foreslår støtte på kr. 20.000. Kommunen bør samtidig be om et visst antall bøker, som kan brukes som 
gaver ved spesielle anledninger. 

Tiltak nr. 20. e@. Økt driftsstøtte
For 2013 er det budsjettert med til sammen kr. 270 000 i støtte til Internettkaféen e@. Det søkes om en 
økning til kr. 300 000 i årlig indeksregulert støtte. Søknaden begrunnes med økte utgifter ved økning i 
antall brukere etter flytting til nye lokaler. Nye og større lokaler har også ført til generell økning av 
driftsutgifter.  Rådmannen tilrår kr. 20 000 i økt driftsstøtte. Beløpet innarbeides i driftsbudsjettet fra 
og med 2014. 

Tiltak nr. 21. Fjord- og Jektnemnda. Økt driftstøtte til Jekta Pauline
Jekta Pauline har hatt hjemmehavn på Kjerknesvågen i Inderøy siden 2008. Bevaringsarbeidet er 
organisert som et samarbeid mellom Innherred kystlag, Kjerknesvågen Kai- og Båtforening, Inderøy 
Museums- og Historielag og Paulines Venner, formalisert gjennom driftsgruppen Fjord- og jektnemnda. 
Fjord- og jektnemnda har ansvar for havn, drift, vedlikehold og formidling av jektkulturen gjennom 
bruk. Fjord- og Jektnemnda mottok i 2011 Inderøy kommunes kulturminnepris for sin innsats i arbeidet 
med jekta Pauline. 
Formelt ligger Jekta Pauline under Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK). SNK yter årlig kr. 400 000, 
hvorav kr. 300 000 er tilskudd fra Steinkjer kommune. Inderøy kommune har hittil bidratt med kr. 
30 000 i årlig tilskudd. I forslag til fordeling av kultur-tilskudd og overføringer, foreslås tidligere tilskudd 
til museums- og historielaget (bygdebok), kr. 40 000, omdisponert til tilskudd til Fjord- og Jektnemnda.
Rådmannen foreslår en ytterligere økning på kr. 20 000. Beløpet tas inn i driftsbudsjettet fra og med 
2014.

Søknad nr. 22. Inderøy idrettslag. Nytt skitrekk i Prestlia
Inderøy Idrettslag ved den nyopprettede alpingruppa søker om kommunalt tilskudd på kr 300.000 til 
nytt skitrekk med tilpasninger i Prestlia alpinbakke. Det foreligger et kostnadsoverslag på vel 2,5 mill 
kroner. Foruten spillemidler og kommunalt tilskudd er egenkapital, lån og dugnad en del av 
finanseringen. I forhold til søknaden om spillemidler er det mangelfull dokumentasjon av planer og 
finansieringsplan. Det forutsettes avklaringer rundt dette før spørsmålet om kommunalt tilskudd tas 
opp.    

Tiltak nr. 23. Sommeravis. Økt driftstøtte
Det vises til søknad nr. 10, Inderøysommer, under Større kulturarrangement 2013, hvor det foreslås at 
hele den budsjetterte summen på kr. 100.000 går uavkortet til aktiviteter i Inderøysommer, og at 
tilskudd til sommeravis budsjetteres separat. Det er gjennomført forhandlinger mellom Inderøy 
kommune og Inderøyningen, hvor det er oppnådd enighet om en samlet støtte til Sommeravisa på kr. 
60 000 (avtale foreløpig ikke utformet og undertegnet). Dette tilsvarer samlet støtte fra tidligere 
Inderøy og Mosvik kommuner. Kostnaden foreslås dekket med kr. 30 000 fra konto til formannskapets 
disposisjon, og kr. 30 000 fra Inderøy 2020 i 2013. Kostnaden må legges inn som fast utgift i budsjett for 
2014.

Tiltak nr. 24. Dans i Nord-Trøndelag. Utvikling av regionalt dansesenter
Dans i Nord-Trøndelag ble pekt ut som ett av opprinnelig fire pilotprosjekter i en nasjonal satsing som 
hadde som mål å formidle profesjonell dans over hele landet. Pilotprosjektet har mottatt støtte fra bl.a. 
Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Norsk kulturråd.  Prosjektrapporten viser at 
Dans i Nord-Trøndelag har bidratt til en betydelig økning når det gjelder tilbud om profesjonell dans, 
både i Inderøy kommune og i regionen for øvrig, ved å presentere danseforestillinger på høyt 
profesjonelt nivå. 
Ved avslutningen av prosjektperioden har kulturdepartementet arbeidet videre med satsingen gjennom 
rapporten Dans i hele landet – status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans 



i Norge 2012-2015. Her legges det opp til etablering av regionale dansesentere, og Dans i Nord-
Trøndelag søker støtte til både å videreutvikle det profesjonelle dansetilbudet, og til å videreutvikle 
Dans i Nord-Trøndelag til å bli et regionalt senter for dansekunst i Nord-Trøndelag, med etablering i 
Inderøy.

Inderøy kommune har støttet både selve pilotprosjektet og elementer i prosjektet, bl.a. ved kjøp av 
forestillinger til Kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk. Søknaden fra Dans i Nord-Trøndelag gjelder 
perioden 2013-15.  Rådmannen tilrår at Inderøy kommune støtter arbeidet med å utvikle Dans i Nord-
Trøndelag, med en støtte på kr. 60 000 i 2013. Kommunen er innstilt på videre støtte i ytterligere to år, 
forutsatt at andre finansieringskilder er på plass.

Konklusjon

Se innstilling



Større kulturarrangement 2013

Forslag  til tildeling 
Søknader 2013 Søknadssum Forslag Fra vedtatt budsjettKommentar

1 Inderøy idr.lagjubileum 150 000,00         50 000,00    Til fordeling ved feiring av jubileum

2 Tae kwon doe, høstleir 30 000,00            -                10 000,00        10000 tildeles   Jfr. vedtatt budsjett

3 Kor 2000 Kirkekonsert, s.arb. 20 000,00            -                Avlyst

4 Soddjazz 75 000,00            -                50 000,00         50000 i vedtatt budsjett, ingen økning

5 Koret på VåjaJubileumsforest. 20 000,00            -                10 000,00        10000 tildeles over kulturmidler,  Jfr. vedtatt budsjett

6 Kirkelig fellesrådSommerens Maria 50 000,00            40 000,00    På-tvers-arrangement. Amatører/profesjonelle. Barn/voksne

7 Mosvik teaterlagMartin Kvennavika 50 000,00            40 000,00    Videreutvikling av ute-teater

8 Kvennavik-dåggån 30 000,00            -                15 000,00        15000 tildeles over kulturmidler,  Jfr. vedtatt budsjett

9 Røra songlagGjør døren høy 6 000,00              -                -                    Kulturmidler tildelt 2012

10 Inderøysommer 180 000,00         -                100 000,00      100000 fra driftsbudsjettet. Innebærer økning på 30000.

11 Kunst i festival 90 000,00            40 000,00    

12 Inderøyfest 570 000,00         390 000,00  Ca 80000 i overskudd 2012

13 DiNT Kortreist 60 000,00            40 000,00     

14 KjerknesvågenBåttreff 20 000,00            -                10 000,00        10000 tildeles over kulturmidler,  Jfr. vedtatt budsjett

15 Hovedkomiteen landsstevne NBU Landsstevne 2013 60 000,00            60 000,00    Ungdom

Sum 1 411 000,00      660 000,00  195 000,00      



Andre kulturtiltak 2013

Forslag  til tildeling 
Søknader 2013 Søknadssum Justert forslagKommentar

16 KyrkjebladetStøtte 30 000,00            -                Søknaden prioriteres ikke. Jfr. generell driftsstøtte til Den norske kirke

17 Per K. UdduGullalderen, fotballbok 25 000,00            -                Søknaden prioriteres ikke

18 Sund fhs Renov. Flygel 40 000,00            -                Søknaden kan ikke prioriteres i denne omgang

19 Robert Øfsti Bok, Einar Øfsti 20 000,00            20 000,00    Anerkjent inderøy-kunstner. Tilskudd gis mot et visst antall bøker 

20 E@ Årlige indeksregulerte tilskudd30 000,00            20 000,00    Økning 30000, 270000 fra driftsbudsjettet,  

21 Fjord- og jektnemndaÅrlige indeksregulerte tilskudd100 000,00         20 000,00    70000 fra driftsbudsjettet,  

22 Inderøy idrettslag, alpingruppaNytt skitrekk prestlia 300 000,00         -                Se saksframlegg

23 Sommeravis behov for økning 60 000,00               60 000,00    Etter avtale.

24 DiNT, tilskudd til utvikling av reg. dansesenter60 000,00               50 000,00    Jfr. tidligere støtte  

Sum andre kulturtiltak 665 000,00            170 000,00  

Sum , forslag større kulturarrangement og andre tiltak2 076 000,00         830 000,00  

mailto:E@
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 8/13 06.02.2013

Tariffnotat 2013 - innspill til KS

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar tariffnotat fra KS til orientering.

Tariffoppgjøret 2013 bør bidra til:

- generelt styrke kommunesektorens evne til å rekruttere kompetent personell
- å differensiere betingelser med sikte på lettere rekruttere til arbeid på helg. (ubekvem arbeidstid)
- ivaretakelse av mulighetene for en lokal lønns- og arbeidsgiverpolitikk. 

Vedlegg
1 Tariffnotat 2013

Bakgrunn

KS’debatthefte er i år avløst av et tariffnotat uten lokal behandling av spørsmål i forkant av
strategikonferanser. På konferansene vil deltakerne presenteres for mer utfyllende og oppdatert 
informasjon som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise
oppsummeringer som en viktig del av grunnlaget for KS’forhandlingsmandat.

Strategikonferansen i Nord-Trøndelag avholdes i februar, og rådmannen velger å legge fram tariffnotatet 
til behandling før konferansen avholdes. 

Vurdering

Mellomoppgjør 01.05.2013: Tariffoppgjøret er et mellomoppgjør der de sentrale parter, i 
utgangspunktet skal forhandle om lønnsreguleringer. Resultatet i 2012 gir virkninger inn i 
mellomoppgjøret gjennom et stort overheng. Sammen med en antatt lønnsglidning er derfor om lag 3 
prosent av årslønnsvekstrammen allerede bundet opp før forhandlingene starter. 



Nasjonalbudsjettet for 2013 anslår en lønnsvekst i norsk arbeidsliv på fire prosent. Det kan derfor se ut til 
å være beskjedne midler å forhandle om i 2013. 

Det vises til vedlagt tariffnotat fra KS hvor følgende spørsmål er reist: Hvordan kan disponible midler 
ved mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 best brukes for å ivareta kommunens behov?  

Før tariffkonferansen er gjennomført, vil Inderøy kommune trekke fram to hovedutfordringer:

- kommunesektorens behov for arbeidskraft i perioden fram til 2020
- etablere en heltidskultur innenfor våre tjenester knyttet til bistand og omsorg

Inderøy kommune vil fram til 2020 ha et relativt stort behov for å rekruttere nye medarbeidere, samt at vi 
fortsatt må jobbe med å etablere en heltidskultur. Heltid gjelder spesielt våre tjenester innenfor bistand 
og omsorg. 

I mellomoppgjøret 2013 bør KS ha fokus på følgende hovedmomenter: fortsette sitt arbeid med å bidra 
til å gjøre kommunesektoren til attraktive arbeidsplasser, stimulere til mer helgearbeid og sikre at vi kan 
møte lokale utfordringer.
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Til debatt !
TildeltakernepåKS’strategikonferanserjanuar/februar2013
__________________________________________________________________________________

KS’debatthefte er i år avløstavet tariffnotat uten lokal behandlingav
spørsmåli forkant avstrategikonferanser. Påkonferansene vil deltakerne
presenteresfor mer utfyllende ogoppdatert informasjonsomgrunnlagfor
debatt. Etter behandlingenpå strategikonferansene,inngårfylkesvise
oppsummeringersomen viktig del av grunnlagetfor KS’forhandlingsmandat.

1.Mellomoppgjørpr. 1.5.2013
Tariffoppgjøreti 2013er et
mellomoppgjørder de sentrale
parter, i utgangspunktetkunskal
forhandleom lønnsreguleringer.

Resultatetfra tariffoppgjøreti 2012
gir virkningerinn i mellomoppgjøret
gjennomet stort overheng.Sammen
medantatt lønnsglidninger derfor
om lag3 prosentavårslønnsvekst-
rammenalleredebundetopp før
forhandlingenestarter.

1.1 Lønnsutvikling2012
I forbindelsemedmeklingeni 2012
konstaterteparteneat utsiktenefor
lønnsutviklingeni frontfaget i 2012
varusikre.Partene ble enigeom å
gjennomgålønnsutviklingfor
arbeidstakernei KS-området
sammenlignetmedarbeidereog
funksjonæreri industrien.

Gjennomgangenskalgjøresnår
rapporten«Grunnlagetfor
inntektsoppgjørene2013»foreligger
fra TBUi februar/mars.

1.2 Økonomiskerammer 2013
Gjennomgangenavlønnveksti 2012
skalinngåi grunnlagsmaterialetfor
mellomoppgjøretogreflekteresi de
tilleggsomavtalesfra 1. mai2013.

I tilleggharpartenegjennom
bestemmelsenom regulering2.
avtaleåri Hovedtariffavtalen på
vanligmåteavtalt at forhandlingene
skalførespågrunnlagavden
alminneligeøkonomiskesituasjonen
ogutsikter for 2013.Det tashensyn
til lønnsutviklingfor arbeidereog
funksjonæreri LO/NHO-området,
øvrigeoffentligeansatteogandre
sammenlignbaretariffområder.

Nasjonalbudsjettetfor 2013anslår
en lønnsveksti norskarbeidslivpå
fire prosent.Detkanderfor seut til
å værebeskjednemidler å forhandle
om i 2013.
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2 Offentligtjenestepensjon
Deter gjort nødvendigetilpasninger
i regelverketfor offentlig tjeneste-
pensjonsomfølgeavinnføringav
fleksibleuttaksregleri folketrygden,
ny reguleringavløpendepensjoner
og levealdersjusteringfra 2011.
Dissereglenegjelderfor personer
somer født før 1954(dvs.får
opptjent folketrygdetter gamle
regler). Detskalgjøresytterligere
tilpasningerfor personersomhelt
eller delvisvil motta alderspensjoni
folketrygdenopptjent etter nye
regler,dvs. årskullfødt i 1954eller
senere.Heltnødvendige
tilpasningertil folketrygdener da
gjennomført.

Pensjonsordningen i offentlig sektor
vil væreet sentralt temaframover.
Deter behovfor en ordningsom
byggerpåde sammeprinsippersom
alderspensjoni folketrygden,
begrenserkostnadsveksten, er
tilpassetarbeidslinjenog legger
bedretil rette for mobilitet mellom
offentlig ogprivat sektor.

2.1 Nyeuføreytelser
Detskallagesnyereglerfor uføre-
ytelseri deoffentligetjeneste-
pensjonsordningene,tilpassetden
nyeuføretrygdeni folketrygden.
Dissevil bli gjort gjeldendefra 2015.

KSspør:
1. Hvordankandisponiblemidler vedmellomoppgjøretpr. 1. mai2013best

brukesfor å ivaretakommunen/ fylkeskommunen/ bedriftensbehov?

Ord og uttrykk

Datolønnsvekst. Lønnstilleggsomgis
pr. avtaltdato.Foreksempel1.5.

Årslønnsvekst. Gjennomsnittlig
økningi årslønnfra et år til et annet.

Årslønnsvekstramme.Teoretisk
årslønnsvekstberegnetunderlønns-
oppgjøretsomgjelderfor tariff-
området.Inkluderertarifftillegg,
overhengogantatt lønnsglidning,
samteventueltandresentrale
lønnsmessigetiltak.

Fakta om KS-området

KSforhandlermed40
arbeidstakerorganisasjoner
gjennom4 forhandlings-
sammenslutninger.

Over420000stillingerharsine
arbeidsvilkårregulert i
Hovedtariffavtalen.Omlag
390000avdissestillingene
omfattesavsentralelønns-
forhandlinger.Øvrigeharkun
lokal lønnsdannelse.
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Arkivsak. Nr.:
2012/3584-1

Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 75/12 22.10.2012

Formannskapet 11/13 06.02.2013

Tilskudd til oppryddingstiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr. 10 000,- hver til dekning 
av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012.

Beløpet – i sum inntil kr. 20000,- - dekkes over formannskapets konto Reservert til tilleggsbevilgninger.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumentere kostnader.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 22.10.2012 

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 22.10.2012
Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr. 10 000,- hver til dekning 
av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012.

Beløpet – i sum inntil kr. 20.000,00 dekkes over formannskapets konto Reservert til tilleggsbevilgninger.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumenterte kostnader.

Vedlegg
1 Henvendelse fra Sandvollan IL



2 Henvendelse fra Vangslia Vel

Bakgrunn/Vurdering

I forbindelse med uværet som var sist vinter har Inderøy kommune mottatt søknad fra 2 foreninger som 
har friareal/fellesareal som de drifter. Dette er Sandvollan Idrettslag som drifter Stornesøra og det er 
Vangslia Vel som drifter et fellesareal(balløkke mv) beliggende ved sitt boligområde.

Uværet i vinter førte til «terrenginngrep» og «forsøpling» av strandsonene, noe som medførte at enkelte 
foreninger fikk store utgifter i forbindelse med oppryddingen.

Inderøy kommune ser verdien av at lag og foreninger tar ansvar for fellesareal til glede og utnyttelse for
innbyggerne i Inderøy kommune. 

Rådmannen har forståelse for at det rettes et ønske om bistand forbundet med opprydding etter uværet i 
det omfang som var.

Med bakgrunn i dette forslåes det at hver av lagene som har søkt om støtte, innvilges et tilskudd på inntil 
kr. 10.000,- til delvis dekning av pådratte utgifter.

Konklusjon

Se innstilling.
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