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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 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 videre planarbeid 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. Dette går særlig på 

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 også mye på samme fago

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 viser gjennomsnitt ti

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 kol

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

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. 

9

, 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 

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

mrådene alt etter de erfaringer

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

lfredshet i forhold til landsgjennomsnitt på 
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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 

kommunen.

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 over 7200 innen 2025.

 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. 
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 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte. 

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen. 

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

Trøndelag. 

2.4. Inderøy	2020
Samfunnsutviklingsprosjekt 2009-2014.

Inderøy 2020 ble sett i gang for å trekke til seg flere innbyggere og utvikle næringslivet i kommunen. 

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 over 7200 innen år 2025. 

 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 - 2013

 Kommunedelplan for kultur - 2013

 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 h
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 be
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. M
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 attrak

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 

 Videreutvikle Inderøy som et 
sammenheng.

 Styrke Inderøy sin posisjon 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i In

 Forsterke samhandlingen mellom skole/

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv. 

 Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt

3.2.3. Handlingsdel

 Kommunedelplan for næring

                                                                                                           
                                                                                                               

Verdiskaping	og	næringsliv	

inger.

stabilt og 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 h
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. M
et fortsatt 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 reisemål for mat- 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. 

Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt- Norge.

Kommunedelplan for næring – 2013                                                       

                                                                                                           
                                                                                                               Inderøy slakteri- gammel
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stabilt og 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 

søkstallene 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 
et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 

pr. innbygger, og 

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

tiv kommune for etablert næringsliv og nye 

samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

styrke og utvikle næringslivet.

og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal 

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 kulturskolen. Begge institusjonene har 
behov for utvidet og mer hensiktsmessig areal. Åpningstidene på biblioteket er utvidet 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, frivillighetssentralene, 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 2013  
                                                                                    

                                                                                                                    

            
                                                                                                              Sykkelløp med start i Mosvik sentrum
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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. I deler av Inderøy er det tidligere kartlagt 
biologisk mangfold. Det er imidlertid behov for en betydelig oppgradering av biologisk 
mangfoldkartleggingen for den nye kommunen. 

Tidligere Inderøy kommune har en miljøplan fra 2003 med en revisjon av delkapittel 10 gjennom 
vedtak av klima- og energiplanen i 2010. Denne ble gjort gjeldende også for tidligere 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
            
En del enkle pedagogiske tiltak, som energimerking av kommunale bygg og Grønt flagg i skolen bør 
få større fokus i miljøplanen. 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, oppstart revidering i løpet av 2013. 

                                                                                                                        
                                                                                                                    Vinje bruk – biobrenselanlegg på hele gården                                                                                             
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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 plan og bygningslovens § 1-8 som gjelder forbud mot 
tiltak innenfor 100-metersbelte, og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen der Inderøy ligger i streng sone og Mosvik i minst streng sone. 

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.  

 Utbyggingsområder skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med tilrettelegging 

for barn og unge.

 Det skal legges til rette for varierte boformer i alle grender.

 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
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 Kommunedelplan Straumen - 2012

 Kommunedelplan Røra - 2010

 Kommunedelplan Framverran - 2008

                                                                                
                                                                                              Deler av Mosvik sentrum                    

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.

Etter kommunesammenslåingen er det en del nye forutsetninger som har betydning for overordnet 
beredskapsplan og ROS- analyse. Dette gjelder mellom annet utvidelse av organisasjonen og 
tjenesteenhetene, kommunale bygg og mer infrastruktur.

Hovedutfordringen blir å få øvd inn 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. 
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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. 

3.6.3.	Handlingsdel

 Overordna beredskapsplan med ROS- analyse – 2012                                                                                                                             

                                                                                                
                                                                                                                                   Granaelven ved Muusøra                                                                      

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.
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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.
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. 
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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.

 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.
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3.7.3.	Handlingsdel.

 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012- 2019

 Kommunedelplan for oppvekst – 2014

 Temaplan veg – 2012

 Temaplan vann og avløp – 2013

 Temaplan kommunale bygg - 2013

                                             
                                                                                                                  Pensjonisttreff Inderøy rådhus.                                                                                

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 der det bør settes 
inn spesiell innsats. Målsettingene for samfunnsplanperioden må derfor være å gjøre det gode 
bedre – med visjon om å bli best. 
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.
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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 Inderøy kommune er det 580 ansatte med ca. 430 årsverk. Alderssammensetningen viser at en 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 2013 utarbeides en strategisk arbeidsgiverpolitikk der visjon, verdier og 
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 et ønsket behov om befolkningsøkning og 
en sannsynlig sterk vekst i bistands- og omsorgsbehovene. 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
. 
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3.8.3.			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 ved servicetorget i Inderøy rådhus                                                                                                   

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 øke 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
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 Fremme felles næringspolitikk og lokalisere nye virksomheter i regionen.

 Utvikle trygge helsetilbud

 Utvikle regionen som en sterk utdannings- og kulturregion. 

 Fremme felles regionale fritids- og aktivitetesanlegg.

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.

4.1. 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.



4.2.	 Bruk	av	areal	i	skole	og	institusjonerBruk	av	areal	i	skole	og	institusjoner
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Som rådssekretær for Eldrerådet i Nord-Trøndelag er jeg bedt om å innhente opplysninger over 

leiekostnader pr år for kistegrav og urnegrav i kommunene i Nord-Trøndelag.

Leiekostnader pr år for kistegrav?

Leiekostnader pr år for urnegrav? 

Kreves avgift inn hvert år eller hvor ofte?

Hvor ofte justeres festeavgiften?

I henhold til gravferdsloven har avdøde personer med bopel i kommunen på dødsfallstidspunktet, 

rett til fri grav på kirkegård i kommunen. Betyr det at man ikke kan ta festeavgift for graven i

fredningstiden?

Fredningstiden kan variere fra kommune til kommune, men må i henhold til loven være, minimum 20 

år.  

Hva er fredningstiden i din kommune?

Mvh

Nord-Trøndelag fylkeskommune

v/Eldrerådet 

Ingrunn Amdahl/rådsekretær



Festeavgift gravplasser/urnegrav for Nord-Trøndelag

Kistegrav 
pr. år

Urnegrav 
pr. år

Fredningstid Innbetales Festeavgiften justeres

Flatanger 75 75 Det kan ikke kreves avgift i 
fredningstiden som er 20 år. 
Evt. reservert plass ved siden 
av kreves betaling fra 1. dag *)

Hvert 10. år Varierer, men ikke oftere enn 
hvert 5 år

Fosnes 75 75 *) samme svar Hvert 10. år Varierer, men ikke oftere enn 
hvert 5 år

Frosta
Grong 75 Har ikke Varierer, fra 20 til 60 år, men 

som er reservert tas betaling 
med en gang

Hvert 10. år Ingen fast rutine

Høylandet
Inderøy 120 120 Kan ikke ta festeavg. i frigrav i 

fredningsperioden som er 30 
år

5 års avtaler Reguleres hvert 5 år

Leka
Leksvik
Levanger
Lierne
Meråker
Namdalseid
Namsos 100 100 *)samme svar Hvert 10. år Varierer, men ikke oftere enn 

hvert 5 år
Namsskogan
Nærøy
Overhalla 75 75 *)samme svar Hvert 10. år Varierer, men ikke oftere enn 

hvert 5 år
Røyrvik
Steinkjer 120 60 20 år, men som er reservert Hvert 10. år Sist i 2011



tas betaling med en gang
Stjørdal 160 160 20 år, men noen kirkegårder 

kan ha lengre fredningstid
Siste gang 2007 – ingen ny dato 
for justering er satt

Snåsa
Verdal 160 160 Kan variere fra kirkegård til 

kirkegård
Hvert 10 år Fra nå av -hvert år

Verran 75 75 Av 5 kirkegårder har 
3- 20 år
1- 30 år
1- 80 år

Hvert 10. år Sist i 2012

Vikna 50 50 20 år Hvert 10. år Innført i 2007 og vært uforandret 
siden da

I henhold til gravferdsloven har avdøde personer med bopel i kommunen på dødsfallstidspunktet, rett til fri grav på kirkegård i 

kommunen. Det betyr at man ikke kan ta festeavgift for graven i fredningstiden.

Fredningstiden kan variere fra kommune til kommune, men må i henhold til loven være, minimum 20 år.



 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  

Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Regional Utviklingsavdeling Seilmakergata 2 +47 74 11 10 00 postmottak@ntfk.no 
Postadresse: 7735 STEINKJER   
Postboks 2560 Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

7735 STEINKJER 938 967 091 4410.06.00290 www.ntfk.no 

 

 
 

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
   13/00643-5 Ingrunn Amdahl 28.01.2013    
 

Når kolonialbutikkene ikke yter forbrukerservice  

Den senere tid er det gått en del korrespondanse mellom Eldrerådet i Aust-Agder og 
matvarekjedene i Norge; Coop, ICA Norge AS, Joker, Ultra, Meny, Kiwi, Rema 1000 
og Spar som omhandler manglende service fra kolonialbutikkene i distriktet. 
 
Tidligere var det mulig å få brakt matvarer til døra fra butikkene, men nå har 
kjedebutikkene kuppet et viktig marked og åpningstidene er blitt lange. 
Eldrerådet i Aust-Agder mener matvarekjedene overser og svikter en kundegruppe 
ved ikke å ha et tilbud om å få kolonialvarene levert hjem til døra. 
 
Eldrerådet i Aust-Agder har mottatt i svar i fellesbrev fra de store dagligvarekjedene 
v/direktør i Hovedorganisasjonen Virke, datert 5. desember 2012 hvor de svarer at.  
Dagligvarekjedene er kjent med problemstillingen, men kommer ikke med 
konstruktive løsninger på de utfordringene som eldrerådet har skissert. I stedet blir 
ballen forsøkt sparket tilbake til Eldrerådet i Aust-Agder, kommunene og de lokale 
butikkene, sitat fra svarbrev av 5. desember 2012: 
 
 «Vi oppfatter fylkeseldrerådets brev som en utfordring til bransjen, og vi tar sjansen på en 
utfordring tilbake. Vi foreslår at lokale myndigheter setter seg ned sammen med de lokale 
butikkene for å drøfte i hvilken grad kommunen/fylket i samarbeid med butikkene lokalt kan 
få organisert et opplegg for å avhjelpe eldre og funksjonshemmedes innkjøp av dagligvare.» 
 
Eldrerådet i Nord-Trøndelag har også tatt opp denne saken i møte den 21. januar i 
år hvor det ble besluttet å oversende saken til Kommunal- og regionaldepartementet 
som ansvarlig myndighet.  
Ser gjerne at saken blir drøftet i departementet med en tilbakemelding på hva utfallet 
blir. 
 
Vennlig hilsen 
 
Hildur Fallmyr (sign) 
leder for Eldrerådet i Nord-Trøndelag 
  
  

Kommunal- og regionaldepartementet   
Postboks 8112 Dep 
0032 OSLO 
v/statsråd Liv Signe Navarsete 
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Kopi:  Fylkeskommunale eldreråd 
 Hovedorganisasjonen Virke v/direktør Thomas Angell 

Coop Norge v/direktør Kløvstad 
Øvrige matvarekjeder: Ica Norge AS, Joker, Ultra, Meny, Kiwi, Rema, Spar 

 



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Regionalpolitisk avdeling       Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 Judith Kortgård 

22247035 0032 Oslo 

http://www.krd.dep.no/ postmottak@krd.dep.no Sentral:  22 24 90 90 Org. nr. 972 417 858   

 

 

 

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag 

v/ Hildur Fallmyr 

7735 STEINKJER 

  

 

 

  

Deres ref. Vår ref. Dato 

 13/552-2 12.3.2013 

 

 

Svar på henvendelse om forbrukerservice 

 

Vi viser til deres brev, datert 28.1.13. om manglende forbrukerservice til eldre og 

funksjonshemmede, når det gjelder dagligvareinnkjøp.  

 

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for et kompetanse- og 

utviklingsprogram rettet inn mot dagligvarebutikker i distriktene, kalt Merkur-

programmet. Gjennom dette programmet har det vært et mål å arbeide for at butikken 

skal styrke sin rolle som sosial arena. Konkret har dette innebåret at mange av 

butikkene i Merkur har arbeidet med tiltak mot eldre, både transport av varer ut til 

eldre, å kjøre ut og hente eldre slik at de kan få handlet selv, eller å arrangere sosiale 

aktiviteter som kan være rettet inn mot viktige kundegrupper for butikken. Kommunal- 

og regionaldepartementet støtter opp om et slikt samarbeid mellom butikker, kunder 

og lokalsamfunn gjennom Merkur-programmet. 

 

Grunnlaget for alle disse tiltakene er at butikkeierne må utvikle de i et samspill med 

kunder, foreninger i bygda og evt. kommunen. Utgangspunktet er at butikken må ha en 

godtgjørelse for denne typen tilbud, slik at de får dekket de utgiftene de har ved 

transport og tilrettelegging. Dette er tiltak som må avklares og avtales lokalt, og vil for 

en stor del være avhengig av kundegrunnlag, interesse og engasjement i kommunen, 

hos butikkdriveren osv. Det er eksempler på at både kommuner og kunder kan være 

med for å løse de økonomiske sidene ved slike tilbud. Eldre kan kanskje bli boende 

lengre hjemme om de har denne typen tilbud. Butikken får et bredere kundegrunnlag 

og flere kunder med sterkere lojalitet til å handle i butikken, men ikke minst økt 

lønnsomhet til sin butikk gjennom slike ekstra servicetiltak.  
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Det er vanskelig å se for seg at dette er avtaler som kan avklares på et nasjonalt nivå. Vi 

er av den mening at det må være lokale avtaler om slike servicetilbud. Den enkelte 

butikk må avgjøre om de vil etablere et slikt tilbud i sin butikk. Det som vil være 

avgjørende er om det er lokal etterspørsel, om butikkdriveren har kapasitet og hvordan 

dette vil påvirke lønnsomheten og kundetilhørighet for butikken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Gerd N. Slinning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Judith Kortgård 

 seniorrådgiver 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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