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Arkivsak. Nr.:

2012/424-23

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 2/13 05.02.2013

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroll 7. og 8. desember 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 7. og 8. desember 2012 tas til etterretning.

Vedlegg
1 Rapport vedr. utførte salgs-,  skjenke- og røykekontroller

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9, samt salg av
tobakksvarer, jfr. tobakkskadelovens § 5; Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr.

Skjenkekontrollen har i tiden 7. og 8. desember 2012 utført slike kontroller. Kontrollen har besøkt seks 
av kommunens sju utsalgssteder (butikker), seks av elleve skjenkesteder samt et arrangement med 
skjenkebevilling en enkelt anledning. Av rapportene går det fram at det ikke er avdekka noen brudd på 
tobakks- og alkohollovgivningen. Det er imidlertid gjort oppmerksom på at stedfortreder ved ett av 
utsalgsstedene ikke har tatt kunnskapsprøven. 

Vurdering
Bevillingshaverne vil ellers bli tilskrevet etter vanlig prosedyre.

Konklusjon

Rapport fra salgs- og skjenkekontroller utført 7. og 8. desember 2012 tas til etterretning.
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Til
Inderøy kommune
Kundetorget
7670 Inderøy

Bogøyvær, den 11. desember 2012

Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller.

Nordf.jeldskeKontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs, skjenke og
røykekontroller i Inderøy kommune i perioden 7-8. desember 2012.

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller
salg/skjenking av alkohol til åpenbart berusede personer, er ikke avdekket/observert.

Salgs og skjenketidene er overholdt.

På alle butikker var tobakk og det som ligner på tobakksvarer usynliggjort for kunder. Ingen
anmerkninger er gjort jmfr tobakkskadeloven.

Noen butikker har utfordringer jmfr plassering av øl kontra alkoholfritt. Dette gjelder juleøl
og alkoholfritt juleøl. Ansvarshavende ved butikkene melder at leverandørene plasserer øl
hvor det er plass og mulig. Vi kan melde at på enkelte butikker blir plassen liten når mange
produkter skal tilbys kundene. Dette til underretning til kommunen.

Inderøy Forbruksforening, stedfortreder var først usikker på hvem som var stedfortreder for
deretter å huske at det var hun selv. I kommunalt vedtak datert 27.6.2012 er Trine N. Snerting
oppnevnt til å være stedfortreder. I vedtaket står det at Trine kan ta prøven når det passer
henne. Vi minner om at det snart har gått et halvt år.

Det ble arrangert julebord på alle skjenkesteder, og kontrollør melder om mange gjester uten
at anmerkninger er gjort jmfr alkohol- og tobakkskadeloven. Alle skjenkestedene hadde
innleid ekstra mannskap og gjennomføringen har gått greit for seg.

Hylla Velforening var gitt skjenkebevilling for enkeltanledning, og styrer er godt fornøyd.
Det er også kontrollør som observerte at en gjest fikk nektet servering, da gjesten ikke burde
få noe mer alkohol.



Nordfjeldske Kontroll
Side 2

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel ka& kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS

'

 

Kontrollør IDNR: 220805

T or Olaf Myhre

Nordfjeldske Kontroll AS, 7282 Bogøyvær. Telefon: 72 44 87 87. Mobil: 47 62 82 60
E-post: nordf eldske.kontroll online.no
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Saksbehandler:
Bente Molde

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 3/13 05.02.2013

Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av terapiridning

Rådmannens forslag til vedtak

Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning.

Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse vurderes 
og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014.

Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805. 

Vedlegg
1 Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av terapiridning

Bakgrunn

Inderøy hest og helse v/ Martin Stavrum har kommet med en søknad om et driftstilskudd på kr 30.000 
til drift av terapiridning.

Inderøy kommune har siden 2001 vært i samarbeid med ridesentret, det startet med at et barn med 
funksjonshemninger fikk prøve denne behandlingsformen. Etter en vellykket start og at det i 2002 kom 
et nytt regelverk som åpnet for at fysioterapeut med videreutdanning i terapiridning kunne drive 
behandling med refusjon ble det gradvis startet med gruppebehandling av 5 barn. Senere økte behovet 
så nå er det 5 grupper med til sammen 30 pasienter ( 19 barn/ungdom), som etter rekvisisjon fra lege 
mottar behandling ved bruk av rideterapi ledet av fysioterapeut.

Målgruppen for behandlingen er barn/ungdom med forsinket motorisk utvikling, funksjonshemninger 
av både fysisk og psykisk art. I tillegg er det voksne med fysiske funksjonshemninger og psykiske 
problemer.



Behandlingsformen har effekt på mange funksjoner som balanse, gange/stå/løpe funksjonen og 
mestring og empati. Flere av barna har lært seg å sykle på tohjulssykkel under behandlingen, fordi de 
har fått stimulert og trent opp balansen. En ser også effekter som at det er lettere å skrive fordi at 
barna har bedre evne til å sitte med større stabilitet. I tillegg gir behandlingsformen opplevelse av 
mestring noe som styrker selvtillit og gir glede som lett overføres til andre arenaer som skole og jobb.

Kommunen stiller med utdannet fysioterapeut som har behandlingsansvaret. Behandlingen er på 
rekvisisjon fra lege, noe som gir rett til å kreve behandlingstakst fra Helfo for bruk av hester.

Behandlingen utføres 28 uker i året fordelt på 14 uker hvert halvår, en dag pr uke.
Inderøy hest og helse stiller med 7 hester, utstyr og 4 personer som er assistenter som hjelper til med 
hestene, og har god kunnskap på behandling av pasientene. Dette er hester som er godt trent til 
formålet, og som takler et spastisk barn som får ufrivillige bevegelser og som henger over til den ene 
siden eller bruker sjenklene og tømmene uten helt uten kontroll.

For noen av barna så er behandlingen en del av tilrettelagt barnehage og skoletilbud. Det er et godt 
samarbeid på dette området

Vurdering

Rideterapi er en effektiv og godt behandlingstilbud hvor en får behandlet mange på kort tid. 
Alternativet for denne pasientgruppen ville være individuelle behandlinger, det vil kreve flere 
fysioterapiressurser enn det vi bruker nå.

Til barn og voksne med funksjonshemninger vil det være hensiktsmessig å veksle mellom ulike 
behandlingsformer for å opprettholde og styrke funksjoner som igjen redusere hjelpebehovet på sikt.
Rideterapi som behandlingsform er et verdigfult tilbud i kommunen.

Det er 21 pasienter fra Inderøy, 4 voksne, 14 barn og 3 ungdommer.

Barn har ikke egenandel på behandling.

Konklusjon

Tilskudd til drift anbefales og det lages en avtale med Inderøy hest og helse om et samarbeid for å 
videreføre rideterapi som et behandlingstilbud i Inderøy kommune.

Viser til Helse- og omsorgsplan pkt 6.4 hovedmål om at kommunen har et formalisert samarbeid med 
frivillige og kommersielle aktører.

Fra før har Inderøy kommune avtaler med private som omfatter:
1. Dagtilbud til demente på Maurtuva.
2. Oppfølging av personer som er til soning i fengsel og etter løslatelse med Jarlegården, Steinkjer

(Kirkens sosialtjeneste).
3. Tilskudd til varmebassenget i Leklemsåsen i Verdal, som er et behandlingstilbud til 

reumatikere.
4. Incestsenteret
5. Krisesenteret



0 2012

Inderøy Hest og Helse 027458
v/Martin Stavrum

7670 INDERØY Inderøy, 07.01.13

Inderøy kommune

7670 INDERØY

SØKNADOM TILSKUDDTIL DRIFTAV TERAPIRIRIDNING

Vi søker herved om kr. 30.000,- til drift av terapiridning ved vårt ridesenter.

Vi har i de siste åra hatt 1 dag pr. uke med terapiridning. Terapiridningen er for barn og voksne med

psykiske og fysiske problemer. Vi har ca. 30 brukere, 22 av disse er fra Inderøy. Fra denne gruppen er

det vanskelig å ta skikkelig betaling, så hvis at dette tilbudet skal fortsette, så er vi avhengig av

økonomisk støtte.

Ved terapiridningen så er det med fysioterapeut.

Martin Stavrum

II
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Kreativt gjenbrukssenter – Remidasenter. Flyndra A/S.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune ser positivt på Flyndra A/S sine planer om etablering av et Remidasenter og 
vektlegger det regionale perspektiv.

2. Inderøy kommune er innstilt på og medvirke til etableringen gjennom stimulering og bruk så langt 
dette ikke medfører økte kostnader for kommunen eller går på bekostning av prioritert bruk av 
andre tilbud i kommunen.

3. Det er en ubetinget forutsetning at Flyndra A/S ikke tar økt økonomisk risiko i forbindelser med 
prosjekt eller etablering.

4. Rådmannen får fullmakt til å undertegne en intensjonsavtale som ivaretar punktene 1 til tre over.

  



Vedlegg

1 Forslag til Intensjonsavtale mellom Inderøy kommune og Flyndra AS

2 Evaluering av Ramada

3 Prosjektbeskrivelse regionalt Remidasenter Inderøy

4 Prosjekt kreativt gjenbrukssenter Midt-Norge

5 Prosjektbudsjett

Bakgrunn

Flyndra –En vekstbedrift har henvendt seg til Inderøy kommune med et ønske om samarbeid om
etablering av et regionalt gjenbrukssenter i Inderøy kommune.

Det regionale gjenbrukssentret skal være et aktivitets- og formidlingssenter der restmaterialer fra 
bedrifter og private brukes i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. Flyndra skal være eier og vil ha 
den daglige driften i tett samarbeid med andre aktører lokalt og regionalt.

Flyndra  – En vekstbedrift er av den oppfatning at gjenbrukssentret skal fronte innovativ tenking og 
kreativ utvikling. Det skal være et inspirerende samlingssted for pedagogisk og miljørettet 
kunstformidling i kommunen og hele regionen.

Flyndra – En vekstbedrift søker en intensjonsavtale med Inderøy kommune. Intensjonsavtalens punkt 4 
redegjør for økonomi/godtgjørelse.

Flyndra - En vekstbedrift skisserer at partene inngår en avtale som gjør Inderøy kommune til en viktig 
bruker av gjenbrukssentret, og at kommunen gjennom sin organisasjon vil markedsføre senteret slik at 
andre tilskudd eller prosjektmidler kan utløses. 

Videre beskrives i intensjonsavtalen hva Inderøy kommune bidrar med i dag gjennom arbeid og 
aktivitetstilbud for deltakere med enkeltvedtak. I en prosjektperiode skal framtidig eksistensgrunnlag 
vurderes og kommunens deltakelse avklares.

Vurdering

Etablering av et regionalt Remida senter i Inderøy kommune er i utgangspunktet et interessant og 
spennende initiativ.

Ettersom etableringen forutsetter kommunal medvirkning og bruk er det viktig med noen avklaringer 
før intensjonsavtale skrives under.

Prosjektet sine mål er relevante og har fokus både på regionale og sentralt uttalte målsettinger. Kunst, 
kultur, m.m har sin forankring i pedagogisk arbeid både i barnehage og skole, samt i helsefremmende 
arbeid. I hovedsak vil nok brukergruppen av et slikt senter ligge på barnehage og skole.

Når det gjelder barnehagen som målgruppe, vil det være noe ulikt i forhold til hvor Reggio inspirert den 
enkelte barnehage jobber. Remida senter er etablerte gjenbrukssentret for institusjoner (barnehager og 
skoler) som jobber etter en Reggio Emilia inspirert pedagogisk plattform/arbeidsform. 



I Inderøy kommune har de største kommunale barnehagene vært inspirert og jobbet i tråd med denne 
arbeidsformen. Sakshaug barnehage gir uttrykk for at de har ønsket et slikt senter. Inderøy kommune 
har gjennom år sendt pedagogisk personalet fra de kommunale barnehagene til Reggio for å skoleres på 
denne arbeidsformen. De barnehagene som har jobbet i tråd med denne tankegangen har samlet inn 
verdiløst materialet rundt omkring. Sakshaug barnehage har også vær på studietur til Trondheim for å 
beskue deres Remida senter, personalet ved barnehagen meddeler at dette var både motiverende og 
inspirerende for det videre pedagogiske arbeidet på barnehagen. Sakshaug barnehage ser for seg at de 
vil benytte seg av Remida sentret, og at dersom det etableres på Straumen vil de ha gang avstand. 
Barnehagene som jobber Reggioinspirert peker på at det er mulig å spare inn på innkjøp av 
formingsmateriell gjennom bruk av materialer fra et gjenbrukstorg.

Sakshaug barnehage deltar gratis i prøveprosjektet ut våren 2013. Sakshaug barnehage er spente på 
fortsettelsen, men kan ikke se at de har midler på eget budsjett til å gi fra seg til etablering og drift av 
Remida senter.

Inderøy ungdomsskole har gitt uttrykk for at det er et godt prosjekt, som det kan være en viss 
nytteverdi i for skolen. For ungdomsskolen kan det være spesielt interessent for valgfaggruppa i Design 
og redesign. Det vil også være slik at barneskolene kan gjøre seg nytte av et slikt senter, muligens kan 
man tenke seg at det på bestemte årstrinn blir benyttet i kunst og håndverksfag.

Ungdomsskolen ser ikke at det er vesentlige innsparinger som kan gjøres fordi om senteret benyttes.
Inderøy ungdomsskole har gjennomført 3 dager a 2 timer hvor en gruppe elever (ca 25 stk) i valgfaget 
Design og redesign fikk prøvd ut senteret i samarbeid med kunstner innleid av Flyndra. Til saken legges 
denne evalueringen med.

Noen avsluttende bemerkninger.

Rådmannen ser på initiativet og prosjektet som interessant. Det regionale perspektiv gjør det ekstra 
interessant. 

Samtidig reiser initiativet prinsippielle spørsmål og noen utfordringer. Det ene går på prosjektet som en 
ny satsningfot for Flyndra A/S. I utgangspunktet kan det oppfattes at senteret supplerer grunnlaget  for 
Flyndra A/S sine kjerneaktiviteter – etablerer flere alternative aktivitetstilbud. 

Dette er i så fall bra – så lenge det ikke forutsetter økt finansiering fra kommunen utover det som kan 
omdisponeres innenfor gjeldende driftsbudsjetter. Inderøy kommune bruker allerede i dag relativt 
betydelige midler til å kjøpe arbeidstilbudstjenester fra Flyndra A/S. 

Flyndra A/S har heller ikke anledning til å ta økt økonomisk risiko.  Inderøy kommune har i så måte 
gjennom behandling av to finansieringssaker gitt rimelige tydelige forutsetninger og signaler. 

Et utvidet aktivitetstilbud innen gjenbruk og forming rettet mot skolene er også isolert sett interessant. 
Det vises til skolenes anførsler over. I denne sammenheng er det konkurrerende hensyn med hensyn til 
skolenes bruk av eksterne tjenester. Rådmannen vil i denne sammenheng minne om behovet for å 
styrke verkstedtilbudet ved Nils Aas gjennom økt bruk fra skoler og barnehager, jfr. også planene om å 
utvidet tilbudet ved Nils Aas. 

Konklusjon

Se innstilling.





INTENSJONSAVTALE

mellom 

Flyndra as og Inderøy kommune

1. FORMÅL

Etablere et regionalt gjenbrukssenter i Inderøy kommune. Gjennom denne avtalen 
bekrefter Inderøy kommune at de ser positivt på etablering av et slikt senter i 
kommunen og støtte bruken av det jf. pkt. 3. Senteret fremheves i kommunens 
Kulturplan for 2013-2025 og blir en del av kommunens satsing som 
Miljøfyrtårnkommune. Senteret blir et virkemiddel for kommunen innen 
holdningsskapende arbeid og formidling av informasjon om gjenbruk, kunst og miljø.

Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom partene og være retningsgivende for 
etableringen og bruken av et regionalt gjenbrukssenter.

2. SAMARBEID 

2.1 Generelt
Regionalt gjenbrukssenter er et aktivitets- og formidlingssenter der restmaterialer fra 
bedrifter og private brukes i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. Flyndra er eier 
og vil ha den daglige driften i tett samarbeid med andre aktører lokalt og regionalt. 

Senteret skal sammen med ansatte i Flyndra drives av en kunstnerisk leder med 
faglig kompetanse i henhold til Reggio Emilias filosofi og ReMidas retningslinjer.

2.2 Innhold
Gjenbrukssenteret skal fronte innovativ tekning og kreativ utvikling. Det skal være et 
inspirerende samlingssted for pedagogisk og miljørettet kunstformidling i kommunen 
og hele regionen.

Senteret skal bidra til å fremme kulturbegrepet i Inderøy kommune med et regionalt 
gjenbrukssenter der kunst, miljø og næring skaper aktivitet for innbyggere og 
besøkende. Gjenbrukssenteret skal være en attraksjon for besøkende i Inderøy og 
bidra til kommunens satsing innen reiseliv.

Samarbeidet med Nils Aas Kunstverksted vil gjensidig styrke kunstverkstedets og 
gjenbrukssenterets posisjon regionalt og nasjonalt.



3.      DELTAKELSE OG BRUK AV SENTERET

Tilgang til:
- et variert og mangfoldig materiallager tuftet på miljø og gjenbruk
- bearbeidet materiell for bruk i barnehage, skole og annen kommunal 

virksomhet som ønsker dette
- å levere inn overskudd- og brukt materiell fra kommunale virksomheter
- kurs og workshop for ansatte i kommunen
- verksted og prosjektrom for bruk i kreative prosesser med interne eller 

eksterne veiledere/kursholdere
- samarbeids- og utviklingsarena for oppvekst, næring, miljø og kunst
- aktivitetssenter som styrker kommunens holdningsskapende arbeid for miljø 

og kultur
- idébank, inspirasjon, nettverk, fagmiljø m.m.
- arena for hospitering, praksis- og/eller tiltaksplasser

4. ØKONOMI /GODTGJØRELSE

Partene inngår en avtale som gjør Inderøy kommune til en viktig bruker av 
gjenbrukssenteret.

Kommunen vil gjennom sin organisasjon markedsføre senteret slik at andre tilskudd 
eller prosjektmidler kan utløses.

Inderøy kommune bidrar i dag gjennom arbeid og aktivitetstilbud for deltakere med
enkeltvedtak. 

I en prosjektperiode skal framtidig eksistensgrunnlag vurderes og kommunens 
deltakelse avklares.

Sted: 

Dato:

------------------------------------------ -----------------------------------------
Flyndra as            Inderøy kommune



EVALUERING AV REMIDA – PROSJEKT FOR DESIGN OG REDESIGN 

VED INDUS HØST 2012

HVA LIKTE DU VED Å ARBEIDE PÅ FLYNDRA?  

 Kunne bruke fantasien og kreativiteten

 Lage noe av noe som allerede er noe

 Spennende å arbeide med mange forskjellige materialer

 Lære hvordan ulike materialer er å arbeide med

 Å bestemme selv hvem vi ville arbeide med

 Å få prøve gjenbruk «skikkelig»

 Bra utstyr og greie kunstnere

HVA VAR POSITIVT? 

 Morsomt

 Mange materialer å arbeide med

 Morsom oppgave

 Å få velge materialer selv

 Å få være med på å bestemme

 Spennende å få prøve noe nytt, mye forskjellig utsyr,

 Godt miljø, positive elever som fikk uttrykke seg gjennom kunsten

HVA KAN GJØRES ANNERLEDES?

 La elevene velge oppgave selv- lage det de vil, la oss bestemme hvordan vi skal gjøre ting 

selv.

 La elevene få prøve ut ideene sine selv før en voksen kommer med sine ideer

 Større frihet om hva vi skal lage

 Velge mellom flere oppgaver, evt. større ting

HVA LÆRTE DU AV Å ARBEIDE MED ULIKE MATERIALER? 

 At du kan lage noe ut av ting en utgangspunktet har tenkt å kaste

 At ulike materialer kan brukes til mange forskjellige ting

 At resirkulering er bra for miljøet

 Se hva som passer sammen og ikke passer sammen

 Hvordan ulike materialene er å arbeide med (skjære i , lime sammen) 

 At helt merkelige og ubrukelige materialer kan bli til noe



TROR DU HOLDNINGER I FORHOLD TIL MILJØ FORANDRES TIL DET BEDRE MED Å ARBEIDE MED 

GJENBRUKSMATERIALER? BEGRUNN. 

 Når en arbeider med gjenbruk, lærer en mer om det. Det er positivt. Da blir en mer bevisst 

på miljøet

 En tenker seg kanskje om to ganger før en kaster noe

 At vi blir mere bevist på miljøet

ER TRE UKER SAMMENHENGDENDE PÅ FLYNDRA PASSE? 

Noen mener 3 uker er nok på en gang, men de fleste mener det er litt kort tid. Enkelte foretrekker 

skolen. 

ØNSKER DU EN PERIODE TIL PÅ FLYNDRA I NESTE TERMIN? 

De aller fleste ønsker å komme tilbake. 

Kommentar lærer: 

De aller fleste er veldig positive til prosjektet. De ønsker flere timer sammenhengende i stedet for to 

perioder. Noen kunne tenke seg to lenger perioder. Det var gøy med andre ord. 

Elevene har fått en fin innføring i hva gjenbruk er og de har lært at det er mye «søppel» som kan 

brukes til å lage nye ting. En flott inspirasjon til videre arbeid med faget. 

Kan gjerne starte tidligere på høsten. Ble litt travelt like før jul med tentamen. 

Jeg håper vi kan benytte oss av dere senere også. Vi ønsker å komme tilbake en runde til hvis det lar 

seg gjøre. Jeg vil ta opp evt. når med teamlederne på skolen og det må godkjennes av rektor ang. 

skyss. 

Mvh

Faglærer Design og redesign ved INDUS

Anne Karen Hårberg 



Prosjektbeskrivelse Regionalt Remidasenter Inderøy. 
 

 

 

”Å se design som redesign er å se skaperen som omskaperen. Men dette fjerner på 
ingen måte skaperen. Man kan riktignok ikke være skaper uten å være omskaper. 
Men man kan heller ikke være omskaper uten å være skaper.”
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Inderøy Kulturskole,visuelle fag 2011 – skulpturarbeid med brukt  flipover-papir. 

 

Kunstgjenbruk   

Innen billedkunsten har kunstnere brukt ”fundne objekt” som kunstnerisk materiale siden kubistenes collager. 

Marcel Duchamp fant sin første readymade i 1913, det berømte Sykkelhjul. Surrealistene var opptatt av det 

fundne objekt og hvilke assosiasjoner det kunne skape, dobbeltbetydninger som kunne lede dem på sporet av 

det ubevisste. Senere på 60- og 70-tallet blomstret skrapmaterialene igjen i TrashArt, Arte Povera og vi fikk vår 

egen Kjartan Slettemark. Siden postmodernismen på 80-tallet har det blitt mer og mer vanlig at kunstnere 

bruker varianter av readymades/fundne objekter/materialer i verkene sine. I kunsthåndverket ser man ofte at 

det skapes spenning ved å sette sammen verdifulle og verdiløse materialer. Slike materialer fører med seg sine 

opprinnelige betydninger. Når man bruker dem for å skape noe nytt, er ofte det mest spennende at den 

opprinnelige betydningen ikke skjules, men får stå og knuffe mot den nye betydningen.
2
) 

Bakgrunn: 

Flyndra as er en Vekstbedrift som i samarbeid med Inderøy kommune bl.a. gir tilbud til personer med 

utviklingshemminger. Disse deltar i bedriftens produksjon og daglige gjøremål.  Flyndra as søker stadig etter nye 

utadrettede oppgaver for våre deltakere. Etter et besøk på Remida Trondheim ble vi inspirert til å bygge opp et 

lignende konsept i Inderøy. Vi ser her muligheter for tilrettelagte oppgaver som setter våre arbeidstakere inn i 

verdsatte sosiale roller i lokalsamfunnet. Flyndras visjon er ”Verdsetting av menneskets positive egenskaper” og 

våre grunnleggende verdier er ”ansvar, respekt og ærlighet”. Vi opplever mange felles elementer i 

menneskesyn hos Reggio Emilia/Remida og Flyndra as. 

Flyndra  er et  aksjeselskap der Inderøy kommune er eneaksjonær. I retningslinjene våre framgår det at eierne 

ikke har anledning til å ta ut overskudd fra bedriften- vi er i realiteten også et selskap med non-profit for eierne. 

Alt overskudd går tilbake til driften og arbeidstakerne. 

Flyndra as har startet innsamling, bearbeiding og utstilling av materiell i midlertidige lokaler. Arbeidet med å 

etablere kontakt med bedrifter i området startet i mai 2012 og vi har blitt godt mottatt over alt.  

Etablerte samarbeidspartnere og deres tanker om Remidasenter. 

http://www.sharecom.ca/greenberg/collage.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_Wheel
http://www2.skolenettet.no/kunstweb/skulptur/kunstnere/slettemark.html


Barnehager i Inderøy har gjennom flere år skolert seg på 

Reggio Emilia og noen bruker dette aktivt. Det har vært flere 

prosjekter der gjenbruk og Reggio Emilias 100 språk har vært 

basis for prosessene. Det er etablert atelierer for både 

spontan og planlagt bruk sammen med barna. Gjenbruk har 

vært et viktig element i disse prosessene.  

Barnehagene ønsker seg ett felles senter for 

gjenbruksmateriell. Slik vil materialomfanget kunne utvides 

samtidig som man kan få kunstnerisk veiledning i prosjekter 

og prosesser. Man ønsker både å besøke senteret med 

barnegrupper og bruke det til foreldre- og personalsamlinger 

der kreativitet, skaperglede og nytenking gjennom gjenbruk er sentralt. 

Frivilligsentralen i Inderøy er et andelslag eid av lokale lag og foreninger. Frivillig Inderøy ser mange muligheter 

til  samarbeid med et Remida senter i Inderøy. Aktuelle samarbeidspartnere er for eksempel Røde Kors Omsorg, 

Mental Helse, Husflid og Kunstforeninger. Arrangement innenfor teater og integrering av flyktninger vil også 

være aktuelt, og med ledelse av kunstnerisk leder ved senteret vil dette styrke driften og utvide senterets 

nedslagsfelt. 

Innherred renovasjon, IR 

er et  interkommunalt selskap. De har ingen spesiell aktivitet for kunst av gjenbruk, men har tidligere hatt 

konkurranser/utdeling av miljøpris som har gått til redesign-prosjekt (Bruktbos Miljøpris). IR deltar i 

styringsgruppa i Grønt Flagg som også har hatt redesign-konkurranser for skolene. 

Overskuddsmaterialer ved gjenbruksstasjon hos Innherres renovasjon. 

Innherred renovasjon kan bidra med faglig kompetanse knyttet til håndtering og gjenvinning av avfall. 

Kontaktpersoner hos Innherred Renovasjon vil bistå Remidasenteret ved behov. 

Avfall som kommer inn på gjenbrukstorg i regionen kan hentes ut (under kontroll) til bruk for Remida. Innherred 

renovasjon kan bidra med kasser til bruk for innsamling både på egne gjenbrukstorg og bedrifter. 

Grønt Flagg N-T 

Har som hovedmålsetting å øke miljøfokuset i skolene og barnehagene. Dette gjør man gjennom å forebygge 
og forhindre uhensiktsmessig miljøatferd.  Grønt Flagg skal bidra til å skape gode holdninger og ta ansvar for 
miljøet.  
Nord-Trøndelag er et av landets største Grønt Flagg- fylker med ca 50 medlemsinstitusjoner. Organisasjonen 

samarbeider både på nasjonalt og internasjonalt plan. 

Skoler i regionen 



Innherred renovasjon kan tenke seg å henvise skoleklasser og andre som ønsker mer ut av besøk - knytte det 

opp mot eksisterende tilbud til skoleklasser. Det kan kanskje være et spennende sted for ansatte, hvis en tenker 

å ta i mot grupper for f.eks. teambuilding gjennom kunstnerisk aktivitet - eller for omvisning.             

 

Nils Aas Kunstverksted 

er et nasjonalt skulptursenter lokalisert på Straumen i Inderøy. Kunstverkstedet har en fast samling med kunst 

av Nils Aas, i tillegg vises utstillinger med norsk samtidskunst i verkstedets galleri. Gjennom Den Kulturelle 

Skolesekken har Nils Aas Kunstverksted undervisning for alle alderstrinn. Kunstverkstedet har som formål om å 

fremme kunnskap om Nils Aas og hans kunst, og i arbeidet med barn og unge vektlegges forståelse for kunstens 

rolle i samfunnet og utviklinga av estetisk bevissthet.  

Nils Aas Kunstverksted har allerede undervisningsprosjekt hvor skulptur kobles til gjenbruksmaterialer i større 

og mindre grad. Både gjennom eksisterende DKS-prosjekter og nye kan det utvikles unike modeller som er 

rettet mot grunn- og videregående skole. Det kan også være DKS-opplegg som foregår på begge arenaer.  

En samlokalisering vil gi muligheter til å utvikle nyskapende prosjekter. Eksempelvis ved å klare å finansiere 

kunstnere som arbeider med kunstprosjekter over tid med Remidamaterialer, eller kunstnere som gjør 

langvarige prosjekter med skoleklasser, knyttet til DKS. 

                              

    Arbeidet er utført  av elever ved 8.trinnet Levanger Kommune 

Inderøy Kulturskole – visuell kunst har i undervisning benyttet gjenbruksmateriell i flere år.   Kunsttilbudet er 

samlokalisert med Nils Aas kunstverksted. Det er etablert kontakt for gjensidig samarbeid i et Remidasenter. 

Kulturskolen ser at mangfold i materialtilgang styrker elevenes selvstendighet og kreativitet. 

 

 

Skulpturarbeid fra Inderøy Kulturskole – visuell kunst. 

http://nordtrondelag.ksys.no/home/
http://nordtrondelag.ksys.no/home/


 

 

Flyndra as 

Vil ha ansvaret for å organisere og gjennomføre innsamling av materialer og gjenstander som bearbeides, 

sorteres og presenteres på senteret for videre bruk (www.flyndra.no).  

Flyndra vil også ha det økonomiske ansvaret med å ansette kvalifisert personell og sørge for opplæring av 

medarbeidere. 

Mulige framtidige samarbeidspartnere/brukere av senteret. 

Alle opplæringsarenaer fra barn til voksen ser vi som naturlige samarbeidspartnere og brukere av senteret. 

Bl.a. kan nevnes at ungdomsskoletrinnet har fått læreplan for nytt valgfag kalt design og redesign hvor 

gjenbruk vil være et sentralt element.  

Vi ser også for at lokale samarbeidsbedrifter kan bruke senteret i kreative prosesser for sine ansatte.  

Vi ønsker også å invitere til samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljø med hensyn til undersøkelser rundt 

gjenbruk, verdier av kreative prosesser og holdningsskapende arbeid gjennom Remida. 

Status i prosjektet. 

Prosjektgruppe for etablering av regionalt Remidasenter i Inderøy 

består av 3 representanter for Reggio Emilia- inspirerte barnehager i Inderøy, 1 fra Innherred renovasjon, 1 fra 

Nils Aas Kunstverksted, 1 fra Frivillig Inderøy og 2 fra Flyndra as.  

Vi arbeider etter prosjektplan der Flyndra as står for prosjektledelse. Ideer, muligheter og ønsker diskuteres og 

vi er i gang med eksternt informasjonsarbeid.  

Gruppen er meget optimistisk for realisering. Spesielt framheves oppgavefordeling mellom Flyndra as og 

framtidig ansatt(e) på senteret. Dette gir en trygg oppgave- og ansvarsfordeling som prosjektgruppen mener vil 

styrke etablering og videre drift. 

Det har vært 5 samlinger pr. dd.  

Prosjektgruppen er enstemmig i sin innstilling at vi vil bli et Remida- senter. Merkenavnet Remida er ønsket 

som kvalitetstempel og ideologisk basis. 

Pr i dag holder vi til i midlertidige lokaler der innsamling og bearbeiding skjer. Framtidig plasseringer ikke 

avklart, men prosjektgruppens målsetting er å samlokalisere Remida med  andre kunst- og skoleinstitusjoner i 

området som for eksempel Nils Aas Kunstverksted (www.nils-aas-kunstverksted.no) og Inderøy Kulturskole 

(www.inderoy.kommune.no).   

1. (Sitat: Jan Michl, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO) 

2. (Utdrag fra Remidapresentasjon Trondheim)  

 

 

http://www.flyndra.no/
http://www.nils-aas-kunstverksted.no/
http://www.inderoy.kommune.no/
http://www.aho.no/


 

Prosjekt Kreativt Gjenbrukssenter i Midt-Norge 
 
 

Prosjektets eier: Flyndra AS 
 
Flyndra as er en Vekstbedrift som i samarbeid med Inderøy kommune bl.a. gir tilbud 
til personer med utviklingshemminger. Disse deltar i bedriftens produksjon og daglige 
gjøremål. 
 
Flyndra er et aksjeselskap der Inderøy kommune er eneaksjonær. I retningslinjene 
våre framgår det at eierne ikke har anledning til å ta ut overskudd fra bedriften- vi er i 
realiteten også et selskap med non-profit for eierne. Alt overskudd går tilbake til 
driften og arbeidstakerne.  
 
Flyndras visjon er ”Verdsetting av menneskets positive egenskaper” og våre 
grunnleggende verdier er ”ansvar, respekt og ærlighet”. 
 
Forprosjektet styres av ei prosjektgruppe bestående av flere aktører: 
Flyndra AS, Frivillig Inderøy (frivilligsentral), Nils Aas kunstverksted, Innherred 
Renovasjon og Inderøy Kommune representert ved barnehager og skoler. 
 
 

Bakgrunn for prosjektet: 
 
Kreativt Gjenbrukssenter lokalisert i Inderøy skal være et regionalt senter for 
gjenbruk,miljø og kunst. Senteret skal bli en viktig aktør innen opplevelsesbasert 
næring og grønn innovasjon i regionen. 
 
Prosjektet vil utrede hvordan Kreativt Gjenbrukssenter skal utvikles til en arena for 
kunnskap, formidling, innovasjon og kreativitet. Senteret skal bidra til 
nettverksbygging innen kunst/design, innovasjon og miljø mellom kulturutøvere, 
næringsliv, barnehager og skoler, forskningsmiljø og organisasjoner.  
 
Et regionalt gjenbrukssenter i Inderøy vil bygge på ideer og visjoner fra Reggio Emilia 
i Italia. Her ble et Remida senter etablert allerede i 1996, som et positivt tiltak til 
miljøutfordringene. Et ReMida senter arbeider med å fremme ideen om at kasserte 
materialer kan sees som ressurser og ikke som avfall.   
ReMida ønsker å formidle en positiv og optimistisk holdning og levemåte hvor man 
utnytter kasserte materialer og tilsynelatende verdiløse gjenstander på en måte hvor 
det skapes nye muligheter for kommunikasjon, nyskapning og kreativitet. Flyndra AS 
har derfor søkt ReMida i Italia (Reggio Children-Malaguzzi Center Foundation ) om 
godkjenning for bruk av ReMida-konseptet. Inntil godkjenningen er bekreftet, vil 
prosjektet bruke begrepet «Kreativt Gjenbrukssenter». 
 
 

 



Målgrupper 
 

Målgrupper opplevelsesbasert næring: 
 

 Besøkende grupper barn og unge fra barnehager og skoler. Elever/studenter 
fra videregående og høyere utdanning.  

 Besøkende grupper fra næringsliv/organisasjoner 

 Kurs/workshop-deltakere 

 Turister – enkeltpersoner 
 
 
 

Målgrupper Grønn innovasjon: 
 
- Leverandører av restmateriale 
- Landbruk 
- Reiselivsaktører i regionen 
- Studenter  

o HINT – førskolelærer/lærerstudiet; Miljøledelse, og Grønn 
næringsutvikling. 

o NTNU -  Industriell design og Industriell økologi 
- Arena for nettverksbygging med tema innen kunst/design, reiseliv, andre 

næringsaktører, forskning og miljø. 
 

 
 
 
Målsetting ved prosjektet 
 

 
Prosjektet har to overordnede mål: 
 
- Kreativt Gjenbrukssenter skal bli en viktig aktør innen opplevelsesbasert reiseliv i 

regionen.  
 
- Kreativt Gjenbrukssenter skal bli en regional arena for grønn innovasjon 

og kreativitet, med kunst og kultur som virkemiddel for utvikling og verdiskaping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opplevelsesbasert reiseliv: 
 
Kreativt Gjenbrukssenter i Inderøy vil bety en økt satsing på kulturbasert næringsliv 
på Innherred. Senteret vil ta i bruk kunstneriske virkemidler og nye teknologiske 
løsninger for formidling av kunnskap om miljø og kreative prosesser.  
 
Senteret fokuserer på læring og mestring, nyskapning og ideutvikling. I samarbeid 
med sine partnere vil Kreativt Gjenbrukssenter gi sine besøkende verdifulle og 
utviklende opplevelser, i tråd med regjeringens reiselivsstrategi fra 18.12 2007:  
 
Regjeringen legger i sin reiselivsstrategi vekt på at en fremtidsrettet reiselivspolitikk 
må ta utfordringene knyttet til bærekraft på alvor. Regjeringen ønsker å utvikle og 
fremme Norge som bærekraftig reisemål på en måte som tar vare på og styrker 
natur, kultur og miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i et langsiktig 
perspektiv.  
 
Kreativt Gjenbrukssenter i Inderøy vil være et bærekraftig reisemål og vil gjennom 
sine aktiviteter styrke Trøndelagsregionens satsing på bærekraftig reiselivsutvikling 
(Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020). Senteret skal gi økt engasjement for 
miljø, gjenbruk og innovasjon i hele Midt-Norge. Senteret vil bruke kreativitet og 
skaperglede som et verktøy i dette arbeidet.   
 
Senteret skal bevisstgjøre sine gjester når det gjelder miljø, spesielt innen 
forbruksmønster og muligheter for gjenbruk. Et av senterets viktigste oppgaver vil 
være å formidle verdier og holdninger for en bærekraftig utvikling av samfunnet til 
barn og unge. Dette bidrar til å styrke Fylkestingets Regionale Utviklingsprogram for 
Nord-Trøndelag 2013 (RUP 2013), hvor ungdom og miljø er to av satsingsområdene. 
 
I tråd med Trøndelag Reiselivs prioriterte behovsmålgrupper, vil senteret tilby 
aktiviteter innen kulturell utforskning. 
 
Gjennom sin plassering i kunst- og kulturkommunen Inderøy, vil senteret være en del 
av et næringslivsmiljø basert på kunst, kultur- og matopplevelser. Plasseringen i et 
næringsmiljø i tilknytning til Nils Aas kunstverksted og reiselivssatsingen til Den 
Gyldne Omvei, vil gjensidig styrke aktørene. Inderøy kommune og DGO jobber nå 
med miljøsertifisering av både reiselivsaktører og arrangement i Inderøy. Samarbeid 
og en felles satsing på miljø vil gi fortrinn og vekstpotensiale.  
 
 

Arena for grønn innovasjon: 
 
«Nord-Trøndelag skal framstå som attraktivt og framtidsrettet – ideer og nyskapning 
skal dyrkes fram» 
(Fylkesrådets politiske plattform "Nord-Trøndelag inn i framtida") 
 
Som arena for grønn innovasjon og kreativitet, vil Kreativt Gjenbrukssenter i Inderøy 
bidra til fylkesrådets visjon om et framtidsrettet Nord-Trøndelag, hvor det satses på 
barn, ungdom, kunnskap, nyskapning og miljø. 
 



Satsing på kreativitet, nyskapning og miljø vil styrke bolyst i området og være en 
positiv faktor i rekruttering av kompetent arbeidskraft til fylket.  
 
Prosjektet vil utrede mulighetene for etablering av en næringsklynge innen 
kunst/design og miljø/gjenbruk i Inderøy.  
 
Prosjektet vil søke samarbeid med partnere i viktige fagmiljø i regionen, både hos 
HINTog hos teknologimiljøet på NTNU, for å styrke samspillet mellom forskning, 
utdanning, næring og kultur. 
 
Senteret ønsker å være en arena for formidling og kunnskapsdeling mellom 
leverandører av kassert materiale, landbruket, reiselivsaktører i regionen og andre 
næringer.  Samarbeid med næringsliv og fagmiljøer innen kunst/design, miljø og 
grønn næringsutvikling vil gi senteret økt kompetanse. Dette vil komme næringslivet 
til gode.  
 
En slik arena og formidling av kunnskap om grønn næringsutvikling vil være en 
styrke for næringslivet i området, som står ovenfor tilpasning til miljøsertifisering og 
økende krav til miljøbevissthet i daglig drift. Dette vil også kunne synliggjøre de 
mulighetene for utvikling i næringslivet som samarbeid med forskningsmiljø i 
regionen skaper. Nettverksbygging og kunnskapsdeling vil gjøre senteret til en 
støttespiller for bedrifter som satser på miljø og kulturbasert næring og vil slik kunne 
bidra til næringsvekst, innovasjonsevne og økt lønnsomhet. 
 
Kreativt Gjenbrukssenter vil bidra til økt fokus på grønn innovasjon og 
entreprenørskap i regionen. Aktivitetene i gjenbrukssenteret fremmer 
mulighetstenkning - å snu vanlige problemstillinger på hodet og tenke overskudd 
isteden for mangel.  Dette stimulerer til kreative og nye løsninger som gir et hav av 
muligheter.  Aktivitetene fremmer også diversitet, hvor barn og unge lærer å utvikle 
tiltak og arbeidsformer som fremmer toleranse og nyskaping.  Gjennom kreative 
prosesser vil besøkende oppdage at det gamle og forkastede også kan brukes. 
 
 Senteret tilbyr aktiviteter for nyskapende aktiviteter til barn og unge gjennom besøk 
av grupper fra barnehager og skoler og som besøkssenter åpent for alle. Senteret 
ønsker et samarbeid med Ungt Entreprenørskap og vil bidra til å støtte fylkesrådets 
satsing på entreprenørskap i skolen. 
 
Også for leverandører og andre næringsaktører vil senteret kunne bidra til nytenkning 
og innovasjon. I løpet av prosjektet vil gjenbrukssenteret opparbeide en kompetanse 
som kan brukes til å se muligheter for gjenbruk og utvikling av nye produkter for 
produksjon og salg. 
 
Betydningen av ny kunnskap gjennom nettverk og strategiske allianser internasjonalt 
øker. Kreativt Gjenbrukssenter i Inderøy vil styrke mulighetene for å bygge både 
nasjonale og internasjonale nettverk innen miljø, innovasjon og kunst/kulturnæringer. 
 
 
 

 



GJENNOMFØRING 
 
Prosjektets viktigste oppgave vil være å prøve ut aktivitetene i senteret og utvikle 
disse videre ved hjelp av tilbakemeldinger fra brukere og partnere. Dette vil gjøre 
senteret kjent og godt forankret i regionen, slik at det blir tatt i bruk av målgruppene. 
 

Utvikling av et opplevelsesbasert reiselivstilbud: 
 

- Utvikle senteret som opplevelsessenter for grupper og turister 
 

- I samarbeid med partnere utvikle kurs, seminar og workshops for grupper, 
organisasjoner og bedrifter 
 

- Lage standard avtaler for bruk av materialer fra senteret i kunstprosjekt (eks. 
Sund fhs, Midt-Nordisk kunstfestival)  

 
 
 

Regional forankring av Kreativt Gjenbrukssenter blant målgruppene 
 
- Markedsføre senterets aktivitet i samarbeid med partnere og reiselivsnæringen i 

regionen til turistmarkedet og mot næringslivet (event/kursmarkedet). 
 
- Rekruttere medlemmer til senteret blant kommunene i regionen innen oppvekst, 

næring og miljø. 
 
Kreativt gjenbrukssenter vil bruke en modell hvor kommuner, skoler, bedrifter 
eller andre som ønsker å bruke senteret tegner medlemskap i senteret. Dette 
vil gi eierskap til senteret blant medlemmene og bidra til finansiering av driften. 
 
Utprøving av den kreative skaperprosessen i et slikt senter har allerede startet. 
Inderøy Ungdomsskole ved valgfag design/redesign har tatt i bruk tilbudet, 
noe som vil gi forprosjektet verdifull erfaring i hvordan det kreative verkstedet 
best skal utformes og benyttes. 
 

 
 

Inngå formelle samarbeidsavtaler med leverandører av kassert materiell  
 

Eks: Innherred Renovasjon og elektriske forretninger, Kværner, andre lokale 
bedrifter. 
 

Flere bedrifter er allerede kontaktet og har stilt seg positive til å levere 
kasserte materialer til senteret. Det må inngås flere formelle 
samarbeidsavtaler med leverandører av materiell egnet til bruk. Det skal ikke 
samles inn kjemikalier eller materiell som inneholder skadelige stoffer. Leder 
for innsamlingsgruppa kurses av Innherred Renovasjon vedr. egnet  materiell. 

 
 



Inngå samarbeidsavtaler med flere partnere 
 

Innherred Renovasjon, Grønt Flagg, Frivillig Inderøy, HINT, NTNU, sponsorer 
og miljøorganisasjoner, reiselivsaktører i regionen. 
 
Senteret eies av Flyndra AS, som ønsker et bredt engasjement for senteret. I 
forprosjektet skal det jobbes fram samarbeidsavtaler med flere ulike partnere, 
som alle bidrar med kunnskap innen ett eller flere fagfelt; miljø og gjenbruk, 
næring, nyskapning, kunst og kreative prosesser, frivillighet. 

 
Etablering av konkrete samarbeidsavtaler og partnerskap vil være en viktig del 
av prosjektet. 

 
 

 
 

Framtidig utvikling av senteret.  
 
Prosjektperioden vil også brukes til å: 

- utrede utviklingspotensialet i senteret, både  
når det gjelder utvidelse av senterets aktiviteter, nye målgrupper og 
finansieringsmuligheter 
 

- Samle kompetanse i Flyndra AS innen gjenbruk og miljø 
 

-  Utvikle nettverk/næringsklynge for kunst/design og grønn innovasjon 
  

 
 
Flyndra as har startet innsamling, bearbeiding og utstilling av materiell i midlertidige 
lokaler. Arbeidet med å etablere kontakt med bedrifter i området startet i mai 2012 og 
vi har blitt godt mottatt av næringslivet. Prosjektgruppa har også hatt møter med 
lærerutdanningen ved HINT, som er svært positive til senteret. 
 
Prosjektet skal styres av prosjektgruppen med Flyndra AS som eier. Prosjektet skal 
ledes av en prosjektleder i 50% stilling. Denne skal ha kunstfaglig bakgrunn og lede 
aktiviteten på senteret i prosjektperioden. I tillegg er det lagt inn en 10% stilling som 
våre samarbeidspartnere skal bidra med på veiledning av miljø og kunst.  
 
Det knyttes en 40% stilling i Flyndra AS til prosjektet, støttet av Inderøy kommune, 
som teamleder for innsamling av materialer fra leverandører. 
 
 
 
Budsjett og finansieringsplan 
Se vedlegg. 
 
 
 
 



Referanser/vedlegg/litteratur 
 
Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 
 
NTFK - Regionalt utviklingsprogram 2013 
 
Nasjonal Strategi for reiselivsnæringen (2007):  «Verdifulle opplevelser»  
 
Nærings- og handelsdepartementet (2007): «Handlingsplan Kultur og næring» 
 
Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag 2009-2016 
 



Prosjektbudsjett Remida 

Tekst 2013 Kommentarer 2014 2015 2016
Utgifter prosjektutvikling
Prosjektleder 275 000 0,5 årsverk 283 250 291 748 300 500
Veiledning kunst/miljø 55 000 0,1 årsverk 56 650 58 350 60 100
Innsamlingsarbeid 247 500 0,4 årsverk 254 925 262 573 270 450
Kurs/kompetanse og reiser 70 000 35 000 45 450 65 914

Drift
Husleie 60 000 61 800 63 654 65 564
Strøm/vedlikehold 20 000 20 600 21 218 21 855
Markedsføring 10 000 10 300 10 609 10 927

Regnskap/revisjon 10 000 10 300 10 609 10 927
Kontorutgifter 10 000 5 000 5 150 5 000
Transport  og drivstoff 40 000 41 200 42 436 43 709
Forsikring innbo 10 000 10 300 10 609 10 927
Utstyr og vedlikehold 17 000 17 510 18 035 18 576

Innkjøp 28 000 20 000 15 000 15 000

Prosjektkostnader 852 500 826 835 855 440 899 449

Inntekter

Inntekter seminar og kurs 70 000 70 000 105 000 237 918
Innsamling og bearbeiding 250 000  Inderøy kommune v/Flyndra as AE 257 500 265 225 273 181
Bidrag/veiledning samarbeidspartnere kunst/miljø 55 000 56 650 85 825 88 350
Prosjektmidler NTFK 288 000 Snitt tilskudd = 221.000 over tre år 225 000 150 000 0
Medlemskontigent 129 500 137 685 169 390 200 000
Sponsormidler samarbeidspartnere 60 000 80 000 80 000 100 000

Sum 852 500 826 835 855 440 899 449

Balanse 0 0 -0 -0 



Arkivsak. Nr.:

2012/2762-15

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 5/13 05.02.2013

Formannskapet

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                    



Arkivsak. Nr.:

2013/115-2

Saksbehandler:

Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 6/13 05.02.2013

Formannskapet

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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