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Kommunestyret

Regnskap med beretning 2012 - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Disposisjonsfond 3,162 mill.

Budsjett for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for år 2012 økes med kr. 301.757,-.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Vedlegg: Årsregnskap 2012
2 Vedlegg: Årsberetning 2012
3 Revisjonsnotat - Årsregnskapet 2012 for Inderøy kommune
4 Revisors beretning for 2012 - Uttalelse om årsregnskapet
5 Kontrollutvalgets saksprotokoll
6 Kontrollutvalgets uttalelse

Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt rådmannens årsberetning som omhandler de vesentlige 
momenter knyttet til fjorårets regnskap og resultat. Se spesielt beretningens sammenfatning.



Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk – eller regnskapsmeesig overskudd -
på kr. 3.161.586,-. 
Som det fremgår av beretningen er forklaringen til det positive regnskapsresultatet i all hovedsak 
knyttet til merinntekter/mindreutgifter fra skatt og rammetilskudd, renter, pensjonskostnader og 
reserverte tilleggsbevilgninger. Besparelser/merinntekter kompenserer for et netto merforbruk på 
driftsområdene på 5,5 mill. 

Netto driftsresultat - dvs. disponibelt etter at driftsutgifter samt renter og avdrag er betalt – er på 
19,86 mill. kroner, inkl. mva-refusjon til investeringer. Eksklusive mva-refusjon investering utgjør netto 
driftsresultat 15,0 mill. kroner. Til sammenligning utgjør inntekter fra inntektsgarantiordningen (Ingar) 
15,5 mill. kroner. Vi ville altså hatt et negativ netto driftsresultat i 2012 uten Ingar-midlene. 

Nærværstallet for 2012 er 90,5 %, tilsvarende et sykefravær på 9,5 %. Dette er klart dårligere enn 
fjorårets resultat (for de to kommunene) på 92 % og tilsvarende svakere enn målsettingen for 2012.

Aktivitetsmål er i all hovedsak nådd.

Det vises for øvrig til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget tilrår 
regnskapet for år 2012 godkjent. 

Vurdering

Rådmannen vil tilrå at overskuddet disponeres mest mulig nøytralt og uansett ikke benyttes på en måte 
som bidrar til å øke det faste driftskostnadsnivået. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager – etterkalkyle. 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager jfr. 
§ 8 sier; dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det 
som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter §§ 4 og 5, skal kommunen i forbindelse med 
kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. 

I 2012 er det foretatt budsjettjustering (bl.a. konsekvens av lønnsoppgjøret) i de kommunale 
barnehager.

I henhold til § 8 i ovenfor nevnte forskrift gir dette et økt tilskudd til ikke kommunale barnehager på kr. 
301.757,- for år 2012.

Disposisjonsfond. Mindreforbruket i 2012 - kr. 3.161.586,- foreslås avsatt til disposisjonsfond. Dette er 
nøytral plassering og midlene kan i neste omgang disponeres til drift eller/og investering. Det er naturlig 
å ta standpunkt til formålsprioritering i forbindelse med revisjon av budsjett og økonomiplan.

Konklusjon
Se innstilling.



Vedlegg:  Regnskap 2012

Legges ved som separat dokument



Vedlegg:  Årsberetning 2012

Legges ved som separat dokument
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REVISJONSNOTAT - ÅRSREGNSKAPET 2012 FOR INDERØY KOMMUNE.

Vi viser til revisjonsberetning for Inderøy kommunes regnskap for 2012, datert 15.04.13

Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som vil følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalget, formannskap og kommunestyret. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering
og eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av dette notatet vil bli oversendt til
kontrollutvalget.

Original revisjonsberetning er i samsvar med forskrift om årsregnskap oversendt direkte til ordfører
for framleggelse i kommunestyret. Kopi av revisjonsberetningen er oversendt til formannskap og
kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal etter det vi kjenner til behandle regnskapssaken den 14. mai
2013.

Årsaken til at vi skriver dette revisjonsnotatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi
enkelte kommentarer og vurderinger til kommunens årsregnskap som etter vår oppfatning ikke er av
så stor betydning at de medfører omtale i revisjonsberetningen.

Presentasjonsformfor regnskapet
Inderøy kommune har avlagt regnskapet etter Forskrift om kommunale årsregnskap og årsberetning.
Forskriften stiller krav til obligatoriske regnskapsskjema med noter samt økonomiske oversikter.
Disse kravene er etter vår vurdering blitt oppfylt for regnskapet 2012.

Spesielle fokusområder ogfunn i 2012

1. Finansforvaltning

I følge forskrift for finansforvaltning skal det utarbeides og etableres rutiner for vurdering og
håndtering av finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.
Vi er kjent med at rutiner for finansforvaltning nå er under utarbeiding, og planen er å fremme et
nytt forslag til finansreglement og økonomireglement i vår.
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Lønnsområdet

Revisors underskrif t på skjema RF-1022
Alle som utbetaler oppgavepliktige ytelser og som plikter å føre regnskap, skal fylle ut skjemaet RF-
1022 (Lønns- og pensjonskostnader 2012, ofte kalt kontrolloppstilling). Hensikten med dette
skjemaet er å avstemme de innberettede og utbetalte beløpene mot regnskapsført lønn, og skal bidra
til å sikre at alle oppgavepliktige ytelser er korrekt innberettet og regnskapsført. Skjemaet gir en
kontroll av innsendte lønns- og trekkeoppgaver og av beregnet arbeidsgiveravgift. Revisor skal
kontrollere og skrive under på skjemaet. Dersom revisor ikke finner å kunne underskrive skjemaet,
plikter revisor å redegjøre for dette i nummerert brev til kontrollutvalget.

Vår gjennomgang av kontrolloppstillingen har avdekket manglende avstemming av refusjon
sykepenger fra NAV. Lønnsart 1799 "Refusjon av sykelønn" var ikke avstemt ved avleggelse av
årsregnskapet. Det er dermed pr 31.12 en differanse mellom RF1025b og RF1022 på kr. 696.567.
Denne differansen medfører at revisor ikke kan underskrive RF1022 for Inderøy kommune for 2012.
Differansen medfører at grunnlag for arbeidsgiveravgift for 2012 er kr 696 567 for høyt.

Vi vil presisere at manglende avstemming og dokumentasjon av vesentlige balanseposter ikke er i
henhold til bokføringslovens krav i § 11.1.1edd, og heller ikke prinsippet om god intern kontroll.

Tilskudd til ikke-kommunale barnhager - etterkalkyle

Kommunen har foretatt en etterkalkyle når det gjelder tilskudd til private barnehager. I forbindelse
med denne beregningen ble det i 2011 utarbeidet en veileder med regneark mal utgitt av KS og
private barnehagers landsforbund(PBL), som skal dokumentere denne beregningen. Vi kan ikke se at
kommunen har benyttet seg av denne, og vi vil derfor be om at kommunen følger opp og tilpasser
seg denne malen for 2013.

Investeringsregnskapet

Det er betydelig avvik mellom regnskap og budsjett når det gjelder investering i anleggsmidler. I
henhold til regnskapsskjema 2A er regnskapsført 67,9 mill, mens regulert budsjett er på 85,3 mill, et
avvik 17,4 mill
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som års-
budsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet (KL § 47 nr 2 og
nr 3).
Krav til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider
de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av
investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. skjema 2B), må dette
innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.
Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i
årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med
budsjettregulering. Det er viktig å presisere at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens
krav å legge til grunn at investeringsprosjekter er vedtatt i henhold til økonomiplan eller tidligere års
budsjettvedtak.
Vi har blitt gjort kjent med at kommunen arbeider med et nytt økonomireglement, og vi har i
forbindelse med dette anbefalt at kommunen avklarer rekkefølgen for valg av finansiering av
investeringer og for strykninger.
Kommunen må følge opp og tilpasse seg den nye forskriften for budsjettering og regnskapsføring av
investeringer i 2013.
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Dokumentasjon av regulert budsjettfor investeringsregnskapet
Årsregnskapet (hovedoversiktene) inneholder informasjon om regulert budsjett på det nivå
kommunestyret har vedtatt i årets budsjett. Kommunen har dokumentert dette for driftsregnskapet i
henhold til skjema i regnskapsmappen. Vi vil anbefale at det gjøres tilsvarende for
investeringsregnskapet i 2013, jf. kravet til årlige budsjett.

Noter

Note 3. Garantier
Mosvik Vannverk AL har et kausjonsansvar overfor KLP kreditt AS på kr 270.000. Dette gjelder
opprinnelig lånebeløp på kr 540.000, hvor saldo pr 31.12.12 er på kr 270.000 med innfrielse
01.03.14. Vi kan ikke se at dette kausjonsansvaret fremgår av note 3. Kommunen må påse at dette
blir med som note opplysninger for regnskapet 2013.

Note 7.Kapitalkonto
Balansekonti underkapitalkonto bør kunne stemmes av med andre konti i regnskapet. For eksempel
bør aktivering og avskrivning underkapitalkonto (f.eks 25990015- 25990016 og 25990020 -
25990021) kunne avstemmes mot konto 224* og 227*
Etter vår mening kan kommunen ved å organisere kapitalkontoen mot tilsvarende konti i balansen
brukes som avstemming og som ledd i den interne kontroll.

Note 12. Anleggsmidler
Etter vår vurdering kunne anleggsmidlet tomter fremgå som egen kolonne i denne noten. Dette vil
bidra til å øke regnskapsbrukernes forståelse og vurdering av regnskapet.

Årsberetningen

Likestilling
Kommunen har etter vår vurdering gjort rede for tiltak som er iverksatt for å sikre en høy etisk
standard i kommunen. Men etter vår vurdering kunne det i større grad også vært redegjort for tiltak
som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven og diskriminerings og likestillingsloven, jf. Koml. § 48 nr. 5 og
Likestillingsloven § la

Det er ønskelig med tilbakemelding på nevnte forhold innen 01.06.13

rtUxsL, AQ,
Grethe Haugan Aasch

Med vennlig hilsen

Oppdragsansvarlig revisor
akon K lberg

Hovedrev or

Vedlegg: Kopi av Revisj onsberetning 2012

Kopi: Kontrollutvalget
Enhetsleder økonomi Marit Følstad Iversen
Fagansvarlig regnskap Jon Lyng
Controller Kirsten Letnes
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Til kommunestyret i Inderøy Kommune

REVISORS BERETNING FOR 2012

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Inderøy kommune, som består av balanse per 31. desember
2012, driftsregnskap som viser kr 318 632 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 3 161 000, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god konununal regnskapsskikk i Norge, og for slik
intem kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende
fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene
er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en
vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Inderøy kommune per 31. desember
2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk fmansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
kommunal regnskapsskikk i Norge .

Steinkjer, 15. april 2013

TtÅll.,AtietlItN)
Grethe Haugan A n
Oppdragsansvarlig revisor

J,

åkon olberg
Hoved evisor
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SAKSPROTOKOLL

SAK012/13 KONTROLLUTVALGETSUTTALELSE—INDERØY
KOMMUNESÅRSREGNSKAPFOR 2012

Saks an Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv
Kontrollutvalget 14.05.2013 Per Helge Genberg 012/13 431-1751-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:

Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap for 2012.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.



SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:

Saksbehandlers forslag til vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2012.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling: 

Kontrollutvalget stilte spørsmål til administrasjonen om endelige kostnader —i forho1d til
budsjett og anbud —på tre konkrete investeringsprosjekt, og forutsetter at utvalget får skriftlig
svar på dette.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2012.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Saksopplysninger:
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning/års-
melding. Sammen utgjør disse de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.

Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48.

Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner ogftlkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:

firsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar.
Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikkeforeligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsre nska et for 2012
Inderøy kommunes årsregnskap for 2012 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 3.161.000.



Brutto driftsresultat for 2012 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr. 25.715.000,
og netto driftsresultat viser et overskudd ("negativt beløp") på kr. 19.859.000.

Driftsregnskapet for 2012 —nøkkeltall i 1000 kr.
Re nska 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011

Til fordeling drift 318.632 308.181 241.451
Netto driftsresultat 19.859 22.075 9.050
Bruk av tidligere års avsetninger 19.297 19.224 17.363
Årets avsetninger 35.994 41.299 23.106
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 3.162 0 3.307

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å
forstå regnskapet.

Kontrollutval ets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at regn-
skapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal
revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn. Inderøy kommunes
årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller
de kravene som er stilt i lov og forskrift.

I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.

Nummerertbrev
I brev nr 2 viser revisjonen til at det er avdekket manglende avstemming av refusjon
sykepenger fra NAV. Revisjonen kan derfor ikke underskrive skjemaet for lønns- og
pensjonskostnader; RF-1022.

Revis'onsberetnin en
Revisor har avgitt beretning 15.04.2013. I revisjonsberetningen er det ingen forbehold.

Årsberetnin /årsmeldin for 2012
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde finnes i Kommunelovens § 48 nr.
5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når det gjelder like-
stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om likestilling, anti-
diskriminering og tilgjengefighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Mange kommuner bruker årsberetningen til å gi informasjon utover lovkravet, dvs, at
dokumentet også viser mål og måloppnåelse for kommunens ulike avdelinger/ virksomheter
og sier noe om spesielle forhold/tiltak i året. En slik utvidet beretning blir til vanlig kalt
årsmelding.

Årsberetningen/årsmeldingen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som
årsregnskapet blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.



Vurdering
Sjøl om det ikke har betydning for godkjenningen av regnskapet, er det viktig å merke seg de
forhold som revisjonen tar opp i Revisjonsnotat (til rådmannen) om årsregnskapet for 2012.

Inderøy kommune har avgitt årsberetning for 2012, og beretningen oppfyller de lovpålagte
krav til innhold. Kontrollutvalget kan ta den til orientering.



Til
Inderøy kommunestyre

II
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INDERØY KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Kontrollutvalget har i møte 14. mai 2013 sak 012/13 behandlet Inderøy kommunes
årsregnskap for 2012. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2012 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.

I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.

Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.

Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes
årsregnskap for 2012.

Inderøy 14. mai 2013

Laila Roel
(leder)

Karin Kjølm en
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Kommunestyret

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

Vedlegg
1 Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på regnskaps- og 
aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal rapporteres dersom utviklingen i 
økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetningene lagt i budsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av første tertial.

Vurdering
Det vises til vedlagte rapport. Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med 
budsjettforutsetningene. 

Det er noe forsinkelse i gjennomføringen av enkelte investeringsprosjekter mens andre prosjekter snart er 
fullført.

I driftsregnskapet prognoseres negativt avvik på fellesområdene med til sammen kr. 0,28 mill. I 
hovedsak viser bildet svikt i skatteinntekter, investeringskompensasjon og svikt i internoverføringer på 



området for avskrivninger. Reduserte renteutgifter og et lønnsoppgjør som genererte mindre kostnad enn 
budsjettert gjør at vi kan prognosere et samlet negativt avvik på fellesområdene på kr. 0,28 mill.

På driftsområdene prognoseres negativt avvik på til sammen ca. kr. 4,3 mill. I hovedsak gjelder dette økt 
utgifter på området for helse og sosial med kr. 3,55 mill., oppvekstområdet med kr. 0,5 mill. og 
kommunalteknikk med kr. 0,5 mill. Noen mindre avvik på området for politikk, næring og miljø kommer 
i tillegg. På området for vann ble det opparbeidet fond i 2012 og det blir ikke nødvendig å låne av 
ordinær drift i 2013 som budsjettert. 

Samlet for driftsregnskapet prognoseres et netto negativt avvik på 4,54 mill. ved gjeldende aktivitets og 
tiltaksforutsetninger. Rådmannen anslår et en usikkerhet på +/- to mill. kroner, dvs at avviket kan komme 
ut mellom 2,5 og 6,5 mill. kroner.  Det vises til egen sak om budsjettrevisjon hvor årsprognosen settes i 
et mer langsiktig perspektiv.

Situasjonen krever stram økonomistyring. Den underliggende tendensen til ubalanse i driftsregnskapene 
varsler et krevende budsjett- og økonomiplanarbeid.

Når det gjelder likviditet anser vi den for å være tilfredsstillende – eller i alle fall uproblematisk. 

Nærværsprosenten i første kvartal er på 88 %. Målsetting for 2013 er 93 % .    

Konklusjon

Se innstilling.



Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2013.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskaps- og 
aktivitetsutvikling pr 30.04. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering 
og likviditet. 
En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er tatt inn i 
rapporten. 

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer 
avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten – se nedenfor - omfatter fire kolonner:

1. Opprinnelig netto driftsbudsjett
2. Revidert netto driftsbudsjett 
3. Vurdert avvik på årsbasis
4. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at

1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til 
årsbudsjett
2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til 

godkjenning. 

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av 
- forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.04.13. En prognose.

Aktivitetsutviklingen er grovt sett i samsvar med revidert budsjett og plan ved 1. tertial, men det er
utfordringer på flere enkeltområder spesielt innenfor helse og sosialområdet. Utfordringene skyldes i 
hovedsak økt kostnad ved eksisterende tilbud og utvidet aktivitet. En del omstillingsarbeid som skal 
gjennomføres har ikke skjedd så raskt som vi la opp til ved budsjettbehandling. 

Sentrale områder. Kss nylig oppdaterte prognosemodell for beregning av rammetilskudd og skatt
viser at vi kan forvente en samlet inntekt på kr. 359,1 mill. Ser en dette opp mot budsjetterte 
inntekter fra rammetilskudd og skatt gir det en svikt i disse inntektene på ca. 1,1 mill.

Det prognoseres svikt i rentekompensasjon fra Husbanken på ca. 0,42 mill. da kompensasjon for 
utbygging Sandvollan skole først utbetales fra 2014. 



Det forventes at netto renteutgift vil bli noe lavere enn budsjettert, anslagsvis ca. 1,0 mill. Dette 
avhenger imidlertid av bl.a. rentenivå, tidspunkt for låneopptak og investeringstakt resten av året. 

Når det gjelder området for avskrivninger prognoseres en svikt i inntekter på ca. 1,16 mill. Dette 
skyldes i sin helhet overføringer fra selvkostområdet VAR. Det ble på tampen av år 2012 gjort
korrigeringer i selvkostregnskap og dette påvirker budsjettet som er lagt for år 2013. 

På budsjetteringstidspunktet la vi til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnskostnadene på 4 % fra 
2012 til 2013 og antatt årseffekt i 2013 på 1,1 %. Gjennomsnittlig vekst ble på 3,5 %. Dette er årsaken 
til at det prognoseres et positivt avvik på ca. kr. 1,4 mill. i 2013.

Våre inntekter og utgifter påvirkes av eksterne forhold, men våre prognoser antas likevel å være 
realistisk anslag.

Samlet for de sentrale områder prognoseres et negativt netto avvik på 0,28 mill. på årsbasis. 

Når det gjelder driftsområdene er ca. 0,1 mill. for lite budsjettert til politisk virksomhet. Dette 
skyldes økte utgifter til godtgjørelse samt en mindre økning i kostnad til overformynderiet i 
forbindelse med avlevering til fylkesmannen. 

Heving av båt i Skarnsundet genererte kostnad på ca. 0,2 mill. Dette var ikke budsjettert. 
Det søkes om ekstern støtte til prosjektet.  

På oppvekstområdet prognoseres et samlet avvik på ca. kr. 0,5 mill. Det prognoserte avviket er et 
noe usikkert anslag og avhenger av hvor raskt vi får tatt ned driftsnivået på enkeltområder.       

Samlet for området helse og sosial prognoseres et avvik på ca. kr. 3,55 mill. 
Helse, rehab og barnevern genererer ca. kr. 1,15 mill. som skyldes økt kostnad fastlege og 
kommuneoverlege samt økt aktivitet på barnevernsområdet. NAV prognoserer ca. kr. 0,4 mill. som 
knyttes til økonomisk sosialhjelp. For bistand og omsorg prognoseres avvik på ca. kr. 2,0 mill.
I hovedsak knyttes dette til samhandlingsreform/kommunal medfinansiering og bruk av vikarer på 
enkeltområder. Praksis har vært og ikke justere vikarbudsjetter for lønnsoppgjør. Dette har på 
bistand og omsorg etter hvert skapt en utfordring. 

Når det gjelder Kommunalteknikk prognoseres negativt avvik på 0,5 mill. Dette skyldes økte 
kostnader til vintervedlikehold, kostnad i forbindelse med vannskade og bilskader.  Aktiviteten går 
som forutsatt. 

På VAR-området prognoseres et positivt avvik på ca. 0,59 mill. Det er budsjettert med «lån» av 
ordinære driftsmidler til finansiering av VAR-området i 2013, men et «lån» ser ikke ut til å li 
nødvendig. 

Samlet avvik på driftsområdene i kommunen utgjør ca. kr. 4,3 mill. 

For 2013 har vi en målsetting om en nærværsprosent på 93 %. Nærværsprosent i første kvartal 2013 
har vært på 88 %.

Når det gjelder investeringsområdene vil det være noen forsinkelser i forhold til plan og forventning. 
Noe utrednings- og planarbeid tar lengre tid enn lagt til grunn.



Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene og de viktigste 
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.

(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
pr. 30.04.

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -365946 -365946 -1520 0,4

- herav rammetilskudd og skatt -359413 -359413 -1100 0,3

- herav naturressursskatt -800 -800 0 0,0

- herav eiendomsskatt -1672 -1672 0 0,0

- herav hjemfallsinntekter -1173 -1173 0 0,0

Fellesområde diverse 43504 43504 1000 2,3

- herav renter og avdrag 29804 29804 1000 3,4

- herav netto avsetning 11960 11960 0 0,0

Avskrivninger -5013 -5013 -1160 23,1

Mva.komp. investering 0 0 0 0,0

Disponibelt netto drift -327455 -327455 -1680 0,5

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7475 3951 1400 35,4

- herav lønnsreserver 5975 2541 1400 55,1

Politisk virksomhet 3639 3659 -100 -2,7

Fellesadministrasjon* 22109 22733 0 0,0

Tidligere næring og plan** 3241 3424 -200 -5,8

Oppvekst 117823 118509 -500 -0,4

Helse og sosial 127511 129218 -3550 -2,7

Kultur 14180 14359 0 0,0

Kommunalteknikk 30890 31015 -500 -1,6

Vann og avløp 587 587 587 100,0

Diverse fond 0 0 0 0,0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

Sum 0 0 -4543

*Består av enhet "sentraladministrasjon" samt enhet "service, støtte og IKT"

** Består av enhet "plan, byggesak og oppmåling" samt enhet "næring og miljø"



Kommentarer

Fellesområde inntekter.
KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et 
samlet anslag på 359,1 mill. for Inderøy kommune. Prognosen, sist oppdatert 13. mai er laget av KS i 
samarbeid med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2014 og RNB 2013. 
Det er nedjustering av skatteanslaget for år 2013 som er hovedårsak til at prognosemodellen viser en 
nedjustering av samlet inntektsanslag.   

Vi har i vårt opprinnelige budsjett lagt til grunn en samlet inntekt på 360,2 mill. (inkl. 
naturressursskatt). Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre 
inntekter på dette området. 

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdatert 
prognose at kan får en svik på ca. 0,42 mill. i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett.
Rentekompensasjon for utbygging Sandvollan skole vil ikke komme til utbetaling før i 2014.
Rentenivået resten av året vil delvis være avgjørende for resultat ved årsslutt.

Fellesområde diverse.
Pensjon.
Basert på siste prognose fra pensjonsleverandører skal vårt budsjett holde. 
Det kommer nye oppdaterte prognoser fra våre leverandører medio september som tar opp i seg 
konsekvenser av lønnsoppgjør m.m.       

Renter og avdrag.
Netto ramme renter kan justeres ned med ca. 1 mill. Vi la til grunn en gjennomsnittlig høyere 
rentesats enn hva det har vært så langt i år, samtidig som vi har – i perioder - fått bedre avkastning 
på deler av vår likviditet enn forutsatt. Tidspunkt for låneopptak, investeringstakt og rentenivå resten 
av året vil være avgjørende for resten av året. 
  
Budsjettert kostnad avdrag er vesentlig høgere enn minsteavdraget på kr 12,6 mill. Mulig budsjettet 
må justeres ned for og «ta av» for noe av den økte kostnaden som kommer på driftsområdene.

Avskrivninger.
Kostnad- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområdet og skal i utg.pkt.
komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet.  
Likevel er det slik at i tillegg til avskrivninger på ordinær drift posteres kapitalkostnad fra VAR-
området på ansvar for avskrivninger.  Det ble på tampen av år 2012 gjort korrigeringer i 
selvkostregnskapet og dette påvirker budsjettet for år 2013. Det prognoseres en svikt i inntekter på 
ca. 1,16 mill. 
Avskrivninger for år 2013 kjøres til høsten. 
      
Mva.komp. investering.
Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. 

Disponibelt netto drift.
Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:
(bygger på revidert budsjett pr. 30.04.13)



Diverse fond og INVEST økonomi og lønn er ikke tatt inn i diagrammet da de har en netto ramme på kr. 0,-.

Kort om de enkelte driftsområdene.
Det kommenteres kun hvor det konstateres avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik.

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.
Tilleggsbevilgninger lønn.
På budsjetteringstidspunktet la vi til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnskostnadene på 4 % fra 
2012 til 2013 og antatt årseffekt av lønnsoppgjør 2013 på 1,1 %. Årets lønnsoppgjør er ferdig og 
gjennomsnittlig vekst ble på 3,5 %. Dette bidrar til at vi kan prognosere et positivt avvik på ca. kr. 1,4 
mill. for 2013. 

Tilleggsbevilgninger til FSK disp.
Det gjenstår ca. 0,46 mill. til FSKs disposisjon.

Politisk virksomhet.
Det prognoseres negativt avvik på kr. 0,1 mill. ved årets utløp. Dette skyldes økte utgifter til 
godtgjørelse samt en mindre økning i kostnad i forbindelse med avlevering av overformynderiet til 
fylkesmannen. 

Fellesadministrasjon.
Aktiviteten er i hovedsak i samsvar med plan. Det gjenstår fortsatt noe omstillingsarbeid. 
Det er et stramt budsjett og ekstrakostnader har kommet på. 
Imidlertid er det fokus på innsparing samt at vi har vakanse i stilling.  Dette gjør at en ikke velger å 
prognosere avvik ved årets utløp.  
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Plan, byggesak og oppmåling.
Det forventes ikke avvik i økonomi ved årets utløp. 
I hovedsak er aktivitet i rute.
Ny oppmålingsleder ble ansatt i 2012. 

Næring og miljø
Heving av båt i Skarnsundet genererte kostnad på ca. 0,2 mill. og er ikke budsjettert.  
Det søkes om ekstern støtte til finansiering.
Aktivitet er ellers i rute.   

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

830
Fellesområde 

tilleggsbevilgninger
7475 3951 1400 35,4

110 Politisk virksomhet 3639 3659 -100 -2,7

120 Sentraladministrasjon 11648 12124 0 0,0

121 Service, støtte og IKT 10461 10609 0 0,0

130 Plan, byggesak og oppmåling* 3241 1309 0 0,0

131 Næring og miljø 0 2115 -200 -9,5

    Sum 36464 33767 1100 3,3

* Tidligere enhet "næring og plan" er delt mellom "plan, byggesak og oppmåling samt næring og miljø 

Oppvekst.
Det prognoseres ca. kr. 0,5 mill. i negativt avvik ved årets utløp samlet sett for skoler og barnehager.     
Noen delområder har for høgt forbruk og tiltak er satt inn. Omstillingsarbeid for å ta ned drift pågår
og hastigheten på gjennomføringen av dette arbeidet vil være med å påvirke endelig resultat på 
oppvekstområdet. Det er også gjort et par budsjetteringsfeil på fellesområdet for skole og bhg. som 
bidrar i negativ retning.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

200 Fellesadm. skole og barnehage 21874 22389 -500 -2,2
210 Sakshaug skole 13855 13714 0 0,0
211 Sakshaug barnehage 7004 7803 0 0,0
212 Røra skole og barnehage 14586 14758 0 0,0
213 Utøy skole og barnehage 7791 7660 0 0,0
214 Mosvik skole og barnehage 8285 7351 0 0,0
215 Lyngstad skole og barnehage 7384 7468 0 0,0
216 Sandvollan skole og barnehage 13686 13998 0 0,0
217 Inderøy Ungdomsskole 23358 23483 0 0,0

    Sum 117823 118624 -500 -0,4



Helse og sosial.
Samlet for området helse og sosial prognoseres negativt avvik på ca. kr. 3,55 mill. 

Bistand og omsorg
For bistand og omsorg prognoseres et negativt avvik på ca. kr. 2 mill.
I hovedsak knyttes dette til samhandlingsreform/kommunal medfinansiering og bruk av vikarer på 
enkeltområder. Praksis har vært og ikke justere vikarbudsjetter for lønnsoppgjør. Dette har på 
området for bistand og omsorg etter hvert skapt en utfordring. Samtidig har nærværsprosenten gått 
ned. I tillegg gjenstår noe omstillingsarbeid som ikke har gått så fort som forutsatt i budsjett. Dette vil 
bli fullført så fort det lar seg gjøre. 
Det kan forventes økte inntekter når det gjelder vederlagsbetaling - anslås til ca. 0,5 mill. kr. 

Helse, rehabilitering og barnevern
Det prognoseres et samlet overforbruk på ca. kr. 1,15 mill. Dette skyldes økt kostnad fastlege med kr. 
0,4 mill. og kr. 0,25 mill. til kommuneoverlege. I tillegg kommer økt aktivitet på barnevernsområdet 
med ca. 0,5 mill.  

NAV
Det prognoseres et negativt avvik på ca. 0,4 mill. ved årets utløp. Det er området for økonomisk 
sosialhjelp som genererer økte kostnader. Det jobbes aktivt og godt, men utfordringen ligger i tettere 
og raskere oppfølging.     

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

310 Bistand og omsorg 89361 90526 2000 2,2

320
Helse, rehabilitering og 

barnevern
31617 32103 1150 3,6

321 Flyktningetjenesten 0 0 0 0,0
330 NAV 6533 6589 400 6,1

    Sum 127511 129218 3550 2,7

Kultur.
Det forventes ikke økonomiske avvik ved årets utløp. I hovedsak foregår aktivitet etter planen. 

Kommunalteknikk.
Det prognoseres et negativt avvik på kr. 0,5 mill. Det er økte kostnader til vintervedlikehold, kostnad i 
forbindelse med vannskade og bilskader. Det er vakanser på området og dette bidrar i riktig retning.   
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter oppsatte mål for 2013. 

Vann og avløp.
På VAR-området prognoseres et positivt avvik på ca. 0,59 mill. Det er budsjettert med «lån» av 
ordinære driftsmidler til finansiering av VAR-området i 2013, men et «lån» ser ikke ut til å bli 
nødvendig. Aktivitet er som forutsatt.

Diverse fond.
Her føres regnskap for Næringsfond, fiskefond, viltfond og Inderøy 2020.
Ingen prognoserte avvik å rapportere.



INVEST regnskap og lønn.
Når det gjelder økonomi forventes ikke negativt avvik ved årets utløp. 
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter det som er planlagt. 

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

410 Kultur 14180 14359 0 0,0
510 Kommunalteknikk 30890 31015 500 1,6

520/521 Vann og avløp 587 587 -587 -100,0
600 Diverse fond 0 0 0 0,0
700 INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

    Sum 45657 45961 -87 -0,2

Finansiering og likviditet.
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. 

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede 
målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i 
kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på denne 
prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes - samtidig som en forsvarlig 
avkastning oppnås. 

Langsiktig finansiering.

Låneporteføljen.
Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 1. tertial 2013 på ca. 395 mill. kroner. Det er pr. i dag 

ikke tatt opp lån i 2013. 

Saldo ubrukt startlån er pr. utgangen av april ca. kr. 5,76 mill. 

Ved utløpet av første tertial (pr. mai mnd.) har låneporteføljen en sammensetning slik: 

18 % av lånemassen har fastrenteposisjon og 82 % har flytende rente. 

Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum på 160 millioner.

Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende låneporteføljen er kjent for 2013.



Her er en oversikt (pr. mai ) over vår lånemasse og sammensetning hos Kommunalbanken hvor vi i all 

hovedsak har vår lånemasse. 

Sammendrag 
låneportefølje Lånebeløp Restgjeld

Sammen-
setning 

(%)

Snitt-
kredittid 

(år)

Snittrente-
binding 

(år) Snittrente

Fast rente 57791050              54 489 760 
               

16 
          

23,46 
            

1,31 5,06 %

Flytende rente 310733997            285 439 993 
               

84 
          

19,03 
            

0,10 2,14 %

TOTALT            368 525 047            339 929 753 
             

100 
          

19,73 
            

0,29 2,61 %

Likviditet.
Driften går normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke 
likviditeten på en ugunstig måte på kort sikt. Det er fortsatt en del forsinkelser i 
investeringsutbetalinger (ubrukte lån) og dette bidrar til likviditeten på kort sikt. 

Likviditeten på lengre sikt er avhengig av i hvilken grad kommunen makter å ta hensyn til behovet for 
en rimelig likviditet i den løpende økonomiske prioritering.

Omfanget av ubrukte lånemidler har fortsatt vesentlig betydning for vår likviditet.
Jfr. nye forskrifter for budsjettering og regnskapsføring skal kun den del av utgift til 
investeringsprosjekter som forventes i det aktuelle budsjettår bevilges i året og dette vil i stor grad 
redusere omfanget av ubrukte lånemidler i fremtiden. 

Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. Det vises til korte kommentarer 
under hvert enkelt prosjekt.

Budsjettendringene er forsøksvis synliggjort som:
 Tekniske korrigeringer: Skyldes at endret framdrift/forutsetninger i 2012 ikke er fanget opp ved 

budsjettering for 2013
 Budsjettjusteringer: Skyldes forsinket framdrift i 2013 eller endrede forutsetninger med 

tilhørende omprioriteringer i 2013, dog innenfor totalrammen for prosjektet
 Rammejusteringer: Forventede endringer i kostnadsbildet som krever endringer i totalrammen 

for prosjektet
 Nytt prosjekt: Prosjekt vedtatt ved politisk behandling i 2013

Foreslåtte budsjettjusteringer 1.tertial medfører på dette tidspunkt en brutto økning i samlet 
investering på ca. 1,8 mill. kr. sammenlignet med opprinnelig budsjett 2013. 

Prosjekter hvor det prognoseres avvik i den økonomiske rammen vil bli nærmere beskrevet og
behandlet i egne saker eller i sak om budsjettrevidering.

Sluttrapport på prosjekter hvor oppstart og fullførelse skjer våren/høsten 2013, vil bli fremlagt ved 2.
tertial.



Investeringsprosjekter 2013 Tertialrapport 1.tertial 2013

Økonomi Status / Avvik 15.04.13

Tall i 1000 kr
Prosj.nr. 

2012

Ansv.nr
Total 

kostnads 
ramme

Regnskap
Rev 

budsj
Regnskap Budsjett Regnskap Endring Rev Rev Kommentarer

budsjett
tom 
2011

2012 2012 2013
pr 

150413
budsj-

13
budsj-

13
kostnadsra Økonomi og framdrift

Administrasjon m.v.

«Kommune på nett» 5002 121 300 0 150 181 150 57

Fagprogram for meldingsutveksling 5005 121 850 0 250 100 450 21

Utskiftning av IKT-verktøy 5004 121 4180 0 530 577 600 129

Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 130 1200 100 0

Vurderes nærmere i samarbeid 
med arkiv

Økonomisystem - nye moduler 5010 120 400 200 75

Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 5103 510 4900 0 4900 3908 795 1292 1292 5200

Rammejustering- framdrift 
betydelig forsinket - innflytting mai 
2013

Oppvekst og kultur

Inderøy oppvekst- og kultursenter 8001 510 141000 500 5 10000 9 -8000 2000

Prosjektet forskjøvet i ca. 6 mnd. -
politisk behandling forventes i des. 
2013

Klubbhus - Skianlegg Gran 8003 110 3100 0 0 0 3100 0 -3100 0 0

Rammejustering - K-sak 3/13 
Prosjekt avsluttet - avventer 
endelig avklaring 
forsikringsoppgjør

Inderøy skipark 8007 410 4350 4350

Nytt prosjekt K-sak 4/13 Lån 3750' 
- tilskudd 600'

Mosvik skole - oppgradering 6001 510 23250 1300 7250 2367 18950 3416 600 19550 *

*Tilleggsarbeider kominasjonsbygg 
- egen politisk sak 

Sakshaug kirke - orgel 8005 410 6600 500 0 0 0 8800

Rammejustering - K-sak 6/13 
Tilskudd 7,5 mill, lån 1,3 mill

Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 510 750 250 42 500 0 200 700

Teknisk korrigering - første skisse 
er behandlet av brukere 

Bygdabok - allmenn del 8006 410 1000 200 0 Oppstartes høsten 2013



Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 510 400 400 0

Prosjektering foregår, løsning må 
behandles av Riksantikvaren

Framverran Skole 6002 510 -2000 -2000 0 0 -2000 -2000

Teknisk korrigering - ny 
annonsering mai 2013

Helse og omsorg

Bofellesskap Nessjordet 7001 510 25000 500 311 18000 8 *

* Omfang av prosjekt usikkert -
egen politisk sak i juni

Kommunale utleiboliger - opprustn 7003 510 3000 0 550 0 1000 0

Tilstandsvurdering gjennomføres 
vår/sommer 2013

Eiendom - opprustn. generelt

Driftsovervåkningsanlegg 9300 510 1750 0 550 423 150 68 300 450

Budsjettjustering - prioriterer 
oppgradering Mosvik sykeheim i 
2013 

Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 510 550 0 350 0 200 0 350 550 *

* Prosjektet foreslås utvidet fra 3 
til 7 rom - kostnadsoverslag vår 
2013 - egen politisk sak i juni

Røra skole - renovering av dusjer 6012 510 400 400 0 Oppstartet - ferdig april 2013

Sandvollan bhg. - oppgr. Helios 6013 510 150 150 0

Tilstandsvurdering vår/sommer 
2013

Sandv. bhage-nytt vent.anlegg - Helios 6014 510 400 400 0 -400 0

Budsjettjustering - midlertidig 
utbedret - utsettes i påvente av 
tilstandsrapport

U-skolen (pålegg arb.tilsynet) 6015 510 500 350 0 -350 0

Budsjettjustering - prosjektet 
utsettes i påvente av vedtak IOKS

Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 510 250 250 0

Gjelder avfallshåndtering rådhuset 
- planlegging vår 2013

Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  7008 510 150 150 0 Ikke oppstartet

Ombygging NAV 5104 510 300 150 0

Planlegging høst 2013 -
konsulentbistand innhentet

Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 510 2200 100 0 150 250

Budsjettjustering - omprioritering 
av tiltak - energistyring i alle kirker i 
2013

Energimerking bygg(krav) 6017 510 400 200 0 Ikke oppstartet

Utbygging/boligtomter



Sandvollan - trinn 3 (Langåsen boligfelt) 9109 510 2400 400 0 1500 0

Ikke oppstartet

Røra - Åsen boligfelt 9102 510 16500 440 1560 841 14500 3200 720 15220

Teknisk korrigering - sluttdato 
forskjøvet til oktober 2013

Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 510 33000 12800 15000 17356 2800 1027

Rammejustering - totalramme økes 
med 1,0 mill. jf. pr. 9113 

Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 510 734 1000 1000 1000

Kostnader som skal dekkes av NTFK

Kjerknesvågen 

Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 510 1000 380 305 620 0

Ikke oppstartet

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 131 20000 250 0 500 0

Forprosjekt Lensmyra - ingen tilbud 
innkommet i første anbudsrunde

Inderøy 2020 - stedsutvikling

Straumen - sentrumsutvikling 9105 130 6000 1000 575 1900 0 425 2325

Teknisk korrigering - omfatter 
brannstasjon/banktomta med 
tilpasninger av gangveg 

Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 131 2510 1160 500 0 850 0 500 1350

Teknisk korrigering - tiltak Mosvik 
sentrum bl.a belysning 

Bygdefiber 8503 131 1600 800 0

Utbetaling til Kjerknesvågen 
forventes i 2013 jf. vedtak i 2012 -
to nye bygdafiberprosjekter på 
gang

Vei

Forsterkning/dekkelegging 9002 510 16000 2000 0

Planleggingsbistand innhentet -
gjennomføres som planlagt

Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 510 490 210 130 37 150 0 90 240

Teknisk korrigering - innhold 
infotavle under arbeid - plassen 
planlegges ferdig før 
sommerferien.

Straumen - vegomlegging Venna 9004 510 11000 1900 4600 9517 1200 559 *

* Prosjektet betydelig overskredet i 
2012 - sluttrapport som politisk sak 
i juni eller aug.



Traktor-utskifting 9003 510 840 840 0

Tilbudsgrunnlag utarbeides april 
2013

Sakshaugvegen 9006 510 5800 0 5800 1512 352 4290 4290

Teknisk korrigering -
Sakshaugvegen for det meste 
sluttført - forenklet utbedring av 
Vennalivegen 

VAR-tjenester

Vann

Utskiftning ledningsnett vann - 2012 9201 520 2000 1800 1316 52 1885 1885 3200

Rammejustering - Heggstad-
Gangstad oppstartet i 2012 (115') 
videreføres på 9201, 
kostnadsramme 2,0 mill. 

Utskifting av 300 hoved-ledning 9210 520 2500 450 0 Ikke oppstartet

Røra stasjon - Austadlia 9212 520 250 250 0 Ikke oppstartet

Diverse anlegg utskiftning 9211 520 3550 500 0 Ikke oppstartet

Ny varebil 9206 520 250 250 0 Ikke oppstartet

Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann
9202 520 12000 2214 11500 7837

0

Mangler festekontrakt -
sluttrapport kan skrives

Avløp 

Avløpsrensing Røra - oppgradering -
2012 9204 521 800 47 399 750 750

Teknisk korrigering -
ventilasjonsanlegg påbegynt 2012 
og videreføres på 9204

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 521 500 500 0 Ikke oppstartet

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 521 2500 2000 0 Ikke oppstartet

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 9209 521 800 100 0 Ikke oppstartet

Ny varebil 9206 521 250 250 0 Ikke oppstartet

Kommuneveier 9002 510 14750 3500 3500

Annet

Fjernvarmesentral Venna 8504 510 3000 1000 138

Prosjektledelse  og 
prosjekteringsbistand innleid -
prosjektet forskutterer varmerør 
forbi bankbygget og til Nessjordet



Inderøy-Mosvik. Breiband 8502 120 2180 2180 938 1022 1242 1242

Teknisk korrigering - mangler 
sluttfaktura fra NTE, søkt om 
ytterligere 150' i bredbåndsmidler 
fra NTFK

Biobasert sentralvarme 
Straumen/Venna 8501 510 3100 767 2330 1422 0

Sluttrapport sammen med pr. 9004



Nærvær: For 2013 har vi en målsetting om en nærværsprosent på 93 %. 

Samlet nærvær (egenmeldt og langtidsmeldt inngår i oversikten) hvor blå er 2012, rød 
er 2013, grønn er snitt siste 12 mnd regnet fra 1.1.12 – 1756 Inderøy kommune. Tabell 
nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 23.04.12 

Samlet sykefravær 1. kvartal 2012 og 2. kvartal 2013. Tabell nr. 2 – kilde Agresso 

fraværsmodul – oppdatert 23.03.2013

Sentrale nærværsaktiviteter 1. tertial: Nærvær var hovedfokus på ledermøte i med 
drøftinger i forhold til hvilke aktiviteter som bør inngå i handlingsplan for HMS. 
Medarbeiderkartlegging er gjennomført med en svarprosent på 62 % og egen handlingsplan er 
nå under utarbeidelse.

Heltid – reduksjon av uønsket deltid: Rapport for 1. tertial viser følgende utvikling knyttet 

til heltid – reduksjon av uønsket deltid: Stilingsnummer med id.nr 127 til og med id.nr 157 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

Ja
n

u
ar

Fe
b

ru
ar

M
ar

s

A
p

ri
l

M
ai

Ju
n

i

Ju
li

A
u

gu
st

Se
p

te
m

b
er

O
kt

o
b

er

N
o

ve
m

b
er

D
es

em
b

er

Nærværs prosent 2012 

Nærværs prosent 2013 

Nærværsprosent  siste 
12 mnd

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2012 2013

1. kvartal

1. kvartal



inngår i grunnlaget, hvor kun faste stillinger tas med.  

Stillingsutvidelser 1. tertial: 1 fast medarbeidere har fått stillingsutvidelse. Ledige stillinger

1. tertial – gruppert i følgende intervallene:

Stillingsstørrelse Øvrige ansatte Undervisningspersonell
0 - 24,9 10 -
25 - 49,9 2 -
50 - 74,9 5 -
75 - 99,1 - -

100 2 -
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Arkivsak. Nr.:

2013/1055-1

Saksbehandler:

Heidi Henriksen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 37/13 04.06.2013

Prosjekt DelTa - tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune deltar i prosjekt DelTa initiert av KoRus, kompetansesenter Rus-Midt-Norge. Fokus 
skal være tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats. Varighet på prosjektet er 2 år med 
oppstart for prosjektet 2013.

Bakgrunn

Inderøy kommune har fokus på god samhandling for barn og unge, det legges inn en ekstra innsats på 
Oppvekst og velferdsområde med tanke på bedre tverrfaglig samarbeid.

Inderøy kommune har vært deltakende i et KS nettverk med fokus på temaet. Denne deltakelsen er nå i 
en avsluttende fase, og munner ut i nye prosedyrer for bedre samhandling barn og unge. Arbeidet med 
dette temaet vil være en kontinuerlig prosess og det er naturlig at kommunen følger opp dette videre. 

Tilbudet fra KoRus om deltakelse i prosjektet DelTa gir oss anledning til å få mere kunnskapspåfyll på 
tematikken, samt anledning til å møte andre kommuner med fokus på samme tema, og anledning til 
erfaringsutveksling.

Kompetansesentret for Rus – Midt-Norge har lagt ut tilbudet etter oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. 
KoRus er administrativt underlagt rusbehandling Midt – Norge Helseforetaket. Deres bidrag er å gi 
kommunene muligheten til kompetanseutvikling knyttet til forebygging, tidlig intervensjon, 
rehabilitering og behandling. KoRus Midt – Norge tilbyr kompetansestøtte både knyttet til prosess og 
innhold. Opplæringen er gratis for DelTa kommunene.

Det følger stimuleringsmidler med deltakelsen. Kr. 60 000,- som en engangssum for kommuner med 
mindre enn 10 000 innbyggere.



I følge Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kommer det fram tall på at om lag 10 % av befolkningen 
har et rusproblem. Anslag viser at 1 av 10 barn og unge under 16 år lever sammen med foreldre som er 
avhengige av alkohol. Disse barna har særlig høy risiko for selv å utvikle psykiske lidelser og 
rusproblemer. 

Halvparten av ungdomsskoleelever i Nord – Trøndelag har sett foreldrene beruset. Det er ingen grunn 
til å tro at Inderøy kommune skiller seg ut i vesentlig grad på dette området. Vi har undersøkelser blant 
innbyggerne som befester tall fra egen kommune.

Vurdering

Inderøy kommune vil gjennom deltakelse i prosjektet DelTa få tilgang til systematiske 
kartleggingsverktøy til hjelp i det rusforebyggende arbeidet. 

KoRus vil bidra med råd og veiledning i lokalt utviklingsarbeid. Det vil bli gitt opplæring i aktuelle 
forebyggingsprogrammer, kurs og arbeidsseminar.

Tematikken i prosjektet er i tråd med Inderøy kommune sitt fokus på bedre samhandling for utsatte
barn og unge, samt i tråd med Inderøy kommune sin vedtatte ruspolitiske handlingsplan. Inderøy 
kommune skal være en god kommune å vokse opp i, leve og bo i. Et godt rusforebyggende arbeid vil 
bidra til dette.

Konklusjon

Inderøy kommune deltar i prosjektet DelTa i regi av KoRus.



Arkivsak. Nr.:
2012/3361-7

Saksbehandler:
Roger Nilsen Sæthre

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 17/12 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16/12 15.11.2012

Formannskapet 143/12 21.11.2012

Hovedutvalg Folk 38/13 04.06.2013

Kommunestyret

Bibliotekplan 2013 – 2017

Rådmannens forslag til vedtak

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

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

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

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:
Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved institusjoner, 
bofellesskap, butikker m.v.



Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:

Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved institusjoner, 
bofellesskap, butikker m.v.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-
2017 .

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012
Saken enstemmig utsatt.

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

Bakgrunn

Inderøy bibliotek overtok driften av Mosvik bibliotek fra 01.01.11, og ved kommunesammenslåingen
ble det behov for en ny bibliotekplan og for fastsettelse av bibliotekstruktur for ny kommune.
Bibliotekplan for Inderøy kommune 2013-2017, Høringsutkast, er utarbeidet som delplan til Kulturplan
for Inderøy kommune 2013-2025. Prosjektgruppa som har hatt ansvaret for utarbeidelse av
kulturplanen, har fungert som referansegruppe for bibliotekplanarbeidet.
Utkast til bibliotekplan ble behandlet i formannskapet 26.09.12, og har vært ute på høring i 4 uker. Det 
er kommet inn to høringsuttalelser.



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

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

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

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

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak
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1. Innledning

Utarbeidelseavbibliotekplanfor perioden2013-2017er knyttet til vedtaketom ny
kulturplanfor nyeInderøykommune. Sistebibliotekplanfor Inderøygjaldt for perioden
1997-2005, ogtida ogsamfunnsendringenegjørat vi i dagnaturlignoksitter meden
betydeligmerkompleksbibliotekdrift. Nåværendebiblioteklover underrevidering,
bibliotekenessamfunnsoppdragskalspissesogbefestes,tiden er modenfor å settenyemål
for driften. Inderøybibliotekfeirer dessuteni 2012160årsdrift, et perspektivsomgir
planenenekstradimensjon.

1.1Planprosess
Arbeidetmedbibliotekplanenharvært knyttet til planprosessfor kulturplanen,under
utarbeidelseavenhetslederfor kultur. Prosjektgruppenknyttet til kulturplanarbeideter
brukt somreferansegruppe.I tillegger det lagetet egettilbakemeldingsskjemafor
biblioteketsbrukere,somharoppfordret til innspillinnenforsentraleområderav
biblioteketstilbud. Biblioteksjefenhar værtansvarligfor planarbeidet.

Planener tenkt evaluertom 4 år, i forbindelsemedrulleringavKulturplanenshandlingsplan.

1.2Forankring
Bibliotekplanenskalstøtte oppom Inderøykommunesvisjon«Besti lag».

Folkebibliotekloven,Kulturloven, Stortingsmeldingnr. 23.«Bibliotek,kunnskapsallmenning,
møtestedogkulturarenai endigital tid», Bibliotekreform2014, Inderøykommunesvisjoner
ogoverordnamålsetting,samtbudsjettogøkonomiplan, leggestil grunnfor planarbeidet.
Likesådenfylkeskommunale«Skolebiblioteket– arenaogverktøyfor læring.
Bibliotekstrategifor devideregåendeskolenei Nord-Trøndelag(2011-2014)».

Planenblir endelplantil Kulturplanen.

2. Visjonogoverordnet målsetting

Visjon:«INDERØYBIBLIOTEK– møteplassfor kunnskapog læring,fantasiog leseglede-
gratisog for alle»

Hovedmål:«Giallekommunensinnbyggereet synlig,allsidig,aktuelt og kvalitativt godt
bibliotektilbud»
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3. Historikkogstatus

«Etgodt folkebiblioteki hverby ogbygder,kanmansi,det stikmotsatteavenskatte-opkræver;det
er enutdelertil alleavmenneskehetensstørstearv».

Chr.Collin,i «Folkeboksamlinger»,1914.

3.1Historikk
Inderøybiblioteker enavde eldstekulturinstitusjonenei Inderøykommune. For160år
siden,15.mai1852, vedtokherredstyreti Inderøyopprettelsenavfolkebiblioteki Inderøy. I
1896fikk vi boksamlingeropprettet påRøraogSandvollan.SenerefulgtekretseneLyngstad
ogUtøy. I Mosvikkommuligensfolkebibliotektjenestenpå plassnoesenere, rundt 1920.

I 1966ble enavtaleom fellesbibliotektjenestemellomInderøyfolkebibliotekog Inderøy
ungdomsskoleinngått, og i 1998fikk vi samarbeidsavtalen mellomInderøyfolkebibliotekog
Inderøyvideregåendeskole. Inderøybibliotekharsidenhatt statussom
kombinasjonsbibliotek. OgsåMosvikbiblioteker kombinasjonsbibliotek,gjennom
samarbeidsavtalen medMosvikbarneskolei 1993.

I 2001ble bibliotekstruktureni Inderøyendret,til ett sammenslåtthovedbibliotekhvor
filialenei grendenegikkovertil å værereneskolebibliotek. I 2003flyttet biblioteket inn i
tilbyggtil kulturhusetogetter dentid harbesøkogutlån økt til om lagdet dobbelte,jfr.
nøkkeltall. EtterkommunesammenslåingenmellomMosvikogInderøykommuner
01.01.2012, er Mosvikbibliotekblitt filial underInderøybibliotek.

3.2NøkkeltallInderøybibliotek

Inderøybibliotek 2011 2010 2009 2008 2007 2002
Totalt utlån
(inkl. lærebøker)

43.436 39.765 38.618 35.675 33.855 22.476

Fjernlån 1170 792 835 577 507 570

Besøkstall 72.066 70.394 72.400 69.500 56.500 30.000

Stillingsressurs
Folkebiblioteket

1,8+0,4
(Mosvik)

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

Stillingsressurs
INDUS

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

Stillingsressurs
IVGS

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9*) 0,45

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

*) økt pgalærebokordningaInderøyvideregåendeskole
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3.3Kort status
Inderøybibliotekbeståri dagavhovedbiblioteketi KulturhusetpåStraumenogbibliotekfilial
i kombinasjonsbyggetvedMosvikskole. Inderøybibliotekharet besøkstallpågodtogvel
70.000pr år,dvsca.350perspr. dag.Bibliotekethar omlag700eleveri nærområdetsom
brukerbiblioteket; InderøyungdomsskoleogInderøyvideregåendeskolegjennomfelles
skolebibliotektjeneste,ogi praksisogsåSakshaugbarneskole, selvom det ikkeeksisterer
noenformell samarbeidsavtaleher.

Utlånstallliggerover40.000utlån pr. år (inkl. lærebøkerInderøyvideregående), og
biblioteket inneharen samlingpåom lag35.000medier.Biblioteketer godtoppdatert
teknologisk,ogkantilby publikumtilgangtil 3 PC’er,1 søkestasjonfor søki biblioteketsbase
og låneautomat.Hjemmesideogfacebookbrukesaktivt til informasjon.

Arealeter totalt ca.350 m2.Biblioteketdisponerer3,2årsverk,fordelt på1,8årsverk
knyttet til folkebibliotektjenesten,0,9årsverkInderøyvideregåendeskoleog0,5Inderøy
ungdomsskole.I 2011haddebiblioteketdessutenen ressurspå0,4 til drift avMosvik
bibliotek.Hovedbibliotekethar enåpningstidpr. ukepå38 t, filialen i Mosvik10 t.
Biblioteketer en del avenhetfor Kulturog fritid, hvorenhetslederer biblioteksjefens
nærmesteoverordnede.

Sammenligningstallfra KOSTRA(2011)viserat Inderøyliggerhøytopppåbådebesøkog
utlån, sett i forhold til innbyggertall.

KOSTRA2011 INDERØY KOSTRAGRUPPE
10

MOSVIK NORD-
TRØNDELAG

Besøki folkebibliotek,pr.
innbygger

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

Utlånallemedier,pr.
innbygger

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

Utlånbarnelitteraturpr.
innbygger

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

Utlånvoksenlitteratur,pr.
innbygger

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

Antall innbyggerepr.
årsverk

3329 3118 1975 2963

4. Utvalgte innsatsområder

Bibliotektjenestenskali deneste4 årenearbeideetter visjonoghovedmålsetting.Bibliotekplanenvil
videresepåutvalgteområdersomi dagutfordrer bibliotekstjenesteni dette arbeidet, ogutarbeide
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delmålogtiltak innenfordisseinnsatsområdene.Områdeneer valgtut i fra enerfaringavhvor
utfordringenemerkesi det daglige,samtetter innspillfra publikumogbiblioteksektorenfor øvrig.

4.1Bibliotekstruktur

«Glimtinn i Inderøybibliotek» foto: TorunnSandstadNæss

4.1.1Statusogutfordringer
Inderøybibliotekharetter kommunesammenslåinga01.01.12vært organisert medet
hovedbibliotekpåStraumenog filial vedMosvikskole. Bibliotekfilialeni Mosvikble under
budsjettbehandlingeni desember2012vedtatt midlertidigstengt.Ogdet ble vist til
behandlingenavdenkommendebibliotekplanenfor framtidigbibliotekstrukturi ny
kommune.Bibliotekplanenmåvurdereom det bestetilbudet for kommuneni sinhelheter å
fortsette todelingeni bibliotektilbudet, herunderfortsatt filialdrift, ellerom ressurseneskal
samlesogalternativbrukvurderes.

I de øvrigegrendenei Inderøykommunegikkfolkebibliotekfilialenei 2001 overtil å være
reneskolebibliotek.Detteer ogsåen trend i det øvrigebiblioteknorge. Begrunnelsenhar
ofte vært for liten brukavfilialene, samtbehovetfor omfordelingavressursenetil økte
åpningstiderognyetilbud vedhovedbiblioteket.Nårdet er sagtsåer det ikkeautomatikki
at Mosvikumiddelbartmålikestillesmedde andregrendenei kommunen,nettopppgade
langeavstandenefra ytterkanteneog inn til sentrum.Forbeboernei Mosvikkandet væreen
fordel at filialenbestår,myepgaavavstandene.Mosvikharmangeeldreogmindremobile
bibliotekbrukeresomkanværebesttjent mednærhetframfor breddemht tilbudet. For
Mosvikskolehar folkebibliotekfilialenbetyddmye. Denharoverår gitt skolenen bemanning
oget tilbud avlitteratur ogandremediersomer betydeligbedreenndet et skolebibliotek
klarerå tilby påegenhånd.

Erfaringeravbrukentilsier likevelat det kanværevanskeligå forsvarefolkebibliotekdriften
videre. Mosvikbibliotek fungereri stor gradsomet skolebibliotek, hvorskolelevenestårbak
det mesteavtallenemht bådebesøkogutlån. KOSTRA-statistikkenfor 2011viseret høyt
utlånstallfor barnelitteratur; skoleelevenebenytterbibliotekethyppig.Erfaringenfra de
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sisteårsdrift viserlikevelat folkebibliotekdelenavtjenestener for lite brukt. Sett oppmot
økt etterspørseletter lengreåpningstidervedhovedbiblioteketer det naturligat
bibliotekstrukturenogbrukenavressursenemåvurderes.

Tallfra KOSTRA(2011)viserat netto driftsutgift pr. innbyggerer endel høyerei Mosvikenni
Inderøy:

KOSTRA2011 MOSVIK INDERØY NORD-
TRØNDELAG

Netto driftsutgift til
folkebibliotek,pr. innbygger

448 296 258

Besøki folkebibliotek,pr.
innbygger

4,4 12,2 5,4

Utlånallemedier,pr. innbygger 4,1 6,7 4,8
Utlånbarnelitteratur,pr.
innbygger

17,9 12,3 9,4

Utlånvoksenlitteratur,pr.
innbygger

0,7 2,6 2,2

Nåkandet værestor forskjelli deulikekommuneneom f.eks.husleie,strømmv.blir ført på
bibliotekenei KOSTRA, noesomvanskeliggjørbrukenavnetto driftsutgift pr innbyggersom
en reell sammenligningsfaktor.Men Mosvikkommeruansetthøytut.

Den samfunnsmessigeogteknologiskeutviklingenhvorenstørreandelavinnbyggereeier
egenPC,hvorbiblioteketssamlingerliggertilgjengeligfor søk/bestillingviainternett,
muligheterfor Norgeslån(brukerenbestillerselvbøkerogandremedier)fra bibliotekenes
samlingeri heleNorge,mulighetenefor e-boklesing,nedlastningavmusikkog lydbøkerog
økt tilgangtil digitalt materialefor øvrig,tilsier dessutenen framtidstrendhvor fysisk
avstandharmindrebetydning.Bibliotekbrukernegenerelter blitt mer mobileennfør, og
lokaliseringenavbibliotektjenestenbør gjenspeiledette. Mer mobilebrukereforetrekker
gjerneet større, velutrustethovedbibliotekselvom det liggeret stykkeunna, framfor en
liten filial i nærmiljøethvoråpningstiderogsamlingerer merspinkelt.

Etsamletbibliotektilbudvedhovedbiblioteketvil i størregradkunnetilby allekommunens
innbyggereenstørrebreddeogkvalitetpåsamlingen,godeåpningstideroget kvalifisert
personale.Åsamledenfagligeogøkonomiskeressurseni hovedbiblioteketvil i bidratil en
modernisertoglevedyktigbibliotektjenestei kommunen.Enomfordelingavressursenetil
bl.a. lørdagsåpentbibliotekpåStraumenvil ogsåkommeMosviksinnbyggeretil gode
gjennomøkt tilgjengelighet utenomvanligarbeidstid.

Velgermanå endrefilialen i Mosviktil et rent skolebibliotek, blir det viktigå sørgefor at de
minstmobilebrukergruppene,somofte ogsåer de somi minstgradhar tatt i bruk det
nyesteinnenforteknologien,sikresgodtilgjengelighettil bibliotektjenestene.Deminstemå
ivaretasgjennomet godtskolebibliotekogdeeldste/minst mobilegjennomopprettelseav
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bokdepotogeneventuellfrakt-/bestillingsordning. Nårdet gjelderde yngstevet manat en
del barn/foreldreer påStraumeni andresammenhenger,f.eks.gjennomkulturskolen, ogi
denforbindelseoppsøkerogblir kjent medhovedbiblioteket.Ungdommenefår
hovedbiblioteketsomsitt skolebiblioteknårdebegynnerpåungdomsskolen.

Mosvikskolemåfå hjelp til å kommei gangmeddrift avegetskolebibliotekogovertadet
somer aktuelt avsamlingen,inventarogutstyr for øvrig.Mosvikskole,i likhet medde øvrige
barneskolenei kommunen,haddevært tjent meden skolebibliotekarstillingsomkunnetatt
ansvarfor kommunenssamledeskolebibliotektjenesteogbetjent alleskolene.Veden
eventuellomfordelingavfilialressursenkanet bidragtil enslikstillingkommefra
folkebiblioteket,menhovedressursenbør kommefra skolesiden.

Gjennomendringeri bibliotekstrukturenskalbibliotektilbudeti den nyekommunenframstå
somlikeverdigfor allekommunensinnbyggere.

4.1.2Mål ogtiltak

Mål

Tiltak

� Nybibliotekstrukturi Inderøykommuneskalbeståavett, sentralthovedbibliotek.
Bibliotekfilialeni Mosvikgårfra ogmed01.01.13over til å værerent skolebibliotek
ogressurseromfordeles til lørdagsåpentogen ekstrakveldpr. ukei åpningstidved
hovedbiblioteket.

4.2Åpningstider

«Eksamenslesingi studierommet» foto: LivKristinHøyem

«Enhensiktsmessigog likeverdigbibliotekstruktursomgir innbyggeneet bestmulig
tilbud, ut ifra deressursenevi har til rådighet,tilpassettida ogsamfunnetvi leveri»
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4.2.1Statusogutfordringer
Hovedbibliotekethar i dagenåpningstidpå38timer pr. uke;inklusivlangåpentto kvelder
pr. uke.Tilbakemeldingerfra publikum, bådefolkebibliotekbrukere ogskolelever, er ønsket
om lørdagsåpentbibliotek,samtendaenkveldi uka.

Lørdagsåpentbibliotek ble utprøvdi perioden1998til 2000.Man valgteetter dentid å
prioritere driften påukedagene.Sidenden ganger samfunneti langtstørregradpregetav
brukeresomkrevertilgangtil tjenesternårde haranledningtil å benyttesegavdem,dvs.
utenfor egenarbeidstid.

ForMosvik,ogdeandregrendenefor øvrig,kandet væreenstor fordel at biblioteketer
tilgjengeligpålørdager.Stadigflere avde andrebibliotekenei fylket,entende er småeller
store,harnålørdagsåpentbibliotek.Med beliggenheteni Kulturhusetogalleaktivitetene
der, liggerforholdenegodt til rette for økt bruk.Tidener modenfor en oppstartav
lørdagsåpentbibliotekogsåi Inderøykommune.

Publikumstilgangtil bibliotektjenesteneer ikkebareknyttet til de fysiskebiblioteklokalene,
menogsåoppmot ti lgangen til godedigitaletjenester;«det døgnåpnebiblioteket».
Biblioteketmåhaen god,informativhjemmesidesamtgodtilgangtil egenkatalog.
Mulighetenefor søk,bestillingavlån, fornyingavegnelånmv.ogkommunikasjonmed
biblioteket for øvrigmåværesynligogfunksjonelt.

Gjennomen endringi bibliotekstrukturen(jfr. kap.4.1Bibliotekstruktur)ogomfordelingav
bibliotekressursenefra filialdriften i Mosviktil hovedbiblioteket,har manen reell mulighettil
å utvideåpningstidene.

4.2.2Mål ogtiltak

Mål

Tiltak

� Lørdagsåpentbibliotekfra ogmed01.01.13.
� Utvidetåpningstidmeden ekstra kveldpr. uke, fra ogmed01.01.13.

«Åpningstideri størstmuliggradtilpassetpublikumsønskerog behov,bådened
hensyntil det fysiskebiblioteklokaletog tilgjengelighettil godedigitaletjenestene»
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4.3«Enbibliotektjenestefor alle»

»Lunchpå biblioteket» foto: FrankDreyerKarlsen

4.3.1Statusogutfordringer
Biblioteketsstørsteutfordring liggeri å skullegi allekommunensinnbyggereet allsidig,
aktuelt ogkvalitativtgodt bibliotektilbud,uavhengigav faktorer somalder,bosted,kultur,
økonomi,mobilitet. Folkebibliotektjenestener et tilbud somskaldekkehelelivsløpet,fra
«voggetil grav». Tradisjonelthar biblioteketgitt et godt tilbud til enkeltegrupper,mens
andrei stor gradharmanglettilbud. Deter derfor viktigat mangjennombibliotekplanenser
påmuligheteneavikkebareå forbedrede eksisterendetjenestermenogsåpåbehovetfor
nye.Likeledestiltak for å gjørebibliotektilbudetsynligogattraktivt for innbyggerne.

Sommøteplassgir biblioteketgodemulighetertil samtaleogforståelse.Hermøtes
barnehageungen,skoleleven,ungdommen,denvideregåendeeleven,voksne,studenter,
eldre,innvandrere.Foreslåtteendringeri biblioteklovenvil i størregradvektlegge
biblioteketsomfysiskmøteplassogarenafor formidling. Vi trengermerennnoengang
åpne,frie offentligerom ogikke-kommersiellelavterskeltilbud. Biblioteketer ogsåen
demokratiskogsosialtutjevnendearena.Selvom digitaliseringeni samfunnetøker,viser
trendenat bibliotekbesøkeneøker.Biblioteketsommøteplasser viktigereennnoengang.

Å fokuserepå lesingoglitteratur somen verdifull faktor i bådebarnogvoksnesliv, vil være
et satsningsområdeframover.Mye litteraturformidlinghar først startet nårbarnabegynner
påskolen.Forå nådemindrebarnakandet væreaktuelt å etablereet samarbeidmed
helsestasjon, f.eks.omkringutdelingavengavebok til 2-åringer, informasjontil foreldreom
betydningenavlesingmv. Dettekunnefor mangeforeldreogbarnsikretet førstemøtemed
biblioteket.Endel kommunerhar ogsåopprettet egnebarnehagebibliotek/depot, somgir
barnehagenetilgangpåen størremengdebøker,samt barnogforeldreenmulighettil å låne
medbøkenehjem.

Somkombinasjonsbibliotekjobbervi tett opp mot skoleleveri det daglige,ogveilederi
innhentingavstoff til skolearbeidogtipserom fritidslesing.Brukerorenteringogklassebesøk
medbokpratkjøresbådeoverforbarneskolenogungdomsskolen.Biblioteketsamarbeider
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ogsåmedDKS(Denkulturelleskolesekken)om bibliotekbesøkfor allekommunens4.
klassinger,forfatterbesøkogskrivekursrettet mot ungdomsskolenmv. Likevelservi at både
skolebarn ogungdomønskersegflere litterære arrangementerpå fritida.

Alderssammensetningeni Inderøykommuneframoverviseren trend i retningflere eldreog
færrebarn.Detteer en faktor somogsåmåfå innvirkningpåbiblioteketssatsningframover.
Leseombudsordninger et eksempelpået nytt tilbud til eldregruppen.Tilbudetretter seg
først ogfremst til personersomavulikegrunnerikkelengerleserselv,og4 leseombudleser
nå for småogstoregruppervedNessveetogInderøyheimen.Enlignendeordningbør
etableresi Mosvik.

Lunchbokprati biblioteket,en fredagpr. måned,samlerleseinteressertetil boktipsogprat
omkringlesingoglitteratur. Detteer et formidlingstiltaksomfungerergodtogsomgjerne
kunneværtutvidet til hyppigeretreff. Utplasseringavbokdepoti Mosviker et tiltak sombør
realiseres.Dette fungereri daggodt vedinstitusjoneneNessveetogHyggestuapåStraumen.

Somi andrekommunaletjenestermøtervi enbrukergruppesomer oppdatertogfordrer
god,kvalitativservice.«Livslanglæring»ogflere i videreutdannelsesetternyekravtil
biblioteket.Likesåkanbiblioteket i størregradenni dagbidrai arbeidetmedå gi flyktninger
og innvandrere envei inn i det norskespråketogsamfunnet.Tetteresamarbeidmed
flyktningetjeneste/voksenopplæringom innkjøpavlitteratur tilpassetderesbehovog
informasjonom hvabiblioteketkantilby sommøte- ogstudieplassmåetableres.

Gjennomdeltagelseni prosjektetLitteraturhusNTharbiblioteketopplevdet oppsvingi
litteraturformidlingogarrangementerfor øvrig.Tilrettelagteforfatterturnéer oggod,felles
markedsføringhar ført til flere arrangementerogmer besøk.Markedetfor litterære
arrangementerfor voksneer langtstørreenndet biblioteketharhatt kapasitettil å tilby.
Biblioteketburdeogsåi størregradtilbudt ulikekunst-, tema- ogvandreutstillinger,noesom
ikkeer gjennomførbartpr. i dagpgaknappelokaler.Gjennomarrangementerogaktivitet
harbiblioteketenunikmulighettil å synliggjøretilbudet ogtrekketil segnyebrukergrupper.

4.3.2Mål ogtiltak

Målsettingenher gårrett inn i hovedmåletfor bibliotektjenesten:

Tiltak

� Etablereet samarbeidmedhelsestasjonenomkringhøytlesningogformidlingtil
mindrebarn,f.eks.gjennomutdelingav«Boktil 2-åringene».

� Vurdereetableringenavbarnehagebibliotek.

«Giallekommunensinnbyggereet allsidig,aktuelt ogkvalitativt godt bibliotektilbud,
uavhengigavalder,bosted,kultur,økonomiog mobilitet»
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� Flerelitterære arrangementerfor barnogungdom.
� Etableringavfast leseaksjonfor kommunensbarneskoleeleverpåsommeren
� Etablerelesegrupperfor ungdomvedInderøyungdomsskoleogInderøy

videregåendeskole- fokuspåhøytlesningi skolen.
� Gjennomsamarbeideti LitteraturhusNord-Trøndelagarbeidefor flere litterære

arrangementer,vandre- ogtemautstillingerfor voksne
� Øktsamarbeidmedandrekommunaleetater, frivilligheten,lagogforeninger, bl.a.

om brukavbiblioteklokaletsomarenafor ulikearrangementer.
� Etableredepot ogeneventuellfrakt/bestillingsordningfor deminstmobile

brukergruppenei Mosvik.

� Etablereleseombudsordningi Mosvik.
� Etableretettere samarbeidmedflyktningetjenesten/voksenopplæringamht

informasjonom biblioteketstilbud, «Detflerspråkligebibliotek»,depotordningermv,
samtinnkjøpavaktuell litteratur/medier

4.4Lokaler

«Inderøybibliotek» foto: TorunnSandstadNæss

4.4.1Statusogutfordringer
Biblioteketharenunik beliggenhet;i kulturhusetmedalledeulikeaktiviteterog
arrangementerinnenkultur ogidrett, nærhettil skolene,elevkantine,rådhus,helsehusosv.

Utfordringener først ogfremst knyttet til det knappearealetbibliotekethar til rådighet.Det
høyebesøkstallet,72.000besøk(2011-tall) påca350m2,gir dagligeutfordringermht
mediesamlingenogsambruken mellomde ulikebrukergruppene.Detteer besøkstallsom
ikkeliggerlangtunnade størrebibliotekenei fylket, ogsominneharto- tre gangersåstore
lokaler.Omkring700eleveri nærområdetbrukerbiblioteket somsitt skolebibliotekogskal
fungerei sambrukmedfolkebibliotekbrukerne.

Somskolebibliotekskalbibliotekettilby elevenegodestudie- ogarbeidsplasserog tilgangtil
grupperom.I dagmanglerdette tilbudet ogskoleelevenebruker lokalsamlinga,
referanserommetoggangene. Slikbiblioteketer innredeter det heller ikkemuligheterfor
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«rolig»arbeid.Entilbakevendendekommentarfra bådeskolelever ogfolkebibliotekbrukere
er at de oppleverbiblioteketsomet stedmedfor høytstøynivåogfor få studieplasser.Det
er knapphetpåkontorplasseroglagermulighetenei forhold til oppbevaringavbøkerog
andremedier.Spesieltgjelderdette i forhold til lærebøkenevedInderøyvideregåendeskole.

Tilgjengelighetfor funksjonshemmedeer ikkegodnok.Lokalenefyller ikkei dagkravenetil
universellutforming.Samlingenfor tett plasserttil at f.eks.rullestolbrukerekanpasseregodt
mellomradene.Lokalhistoriskavdelinger plasserti 2.etasjehvor funksjonshemmedeharen
vanskeligtilgang.

Endringeri biblioteklovenvil i størregradvektleggebiblioteketsomfysiskmøteplassog
arenafor formidlingogarrangementer,noesomvil stille størrekravtil funksjonellelokaler.I
denforbindelsebør det sespåom lokaleneogsamlingenekan innredespåenmer
funksjonellmåte,bl.a.vedå vurdereRachelvanRielstankeromkringeksponeringav
samlingene(«Openingthe book»).Hennesteorier om å gjørebiblioteklokalenemer
leservennligeogi størregradtilpassetpublikumsadferdogbehov,pregerdagens
biblioteksektor.

Biblioteketharogsåfått innspillfra publikumom dårligskiltingtil biblioteket,bådei fra
hovedvegogpåselvebygget,det børdet gjøresnoemed.

Detvurderesnået kommunaltog fylkeskommunaltoppvekst- ogkultursenteri forbindelse
medeneventuellrenovering/utbyggingavInderøyungdomsskoleogInderøyvideregående
skole.I denforbindelseer det viktigå sepåaktuelleområderskolenekansamarbeideom.
Bibliotektjenestener alleredei dag enslikfellestjenesteogkunnei langtstørregradvært
tilpassetdeulikeskolenesbehov.I dette utredningsarbeideter det viktigat bibliotekets
arealbehovtasmed.

4.4.2Mål ogtiltak

Mål

Tiltak

� Følgeopp innmeldt arealbehovi oppvekst- ogkultursenterarbeidet

� Tai bruk «Openingthe book¬’sprinsipperfor eksponeringavsamlingene

� Bedreskilting til ogvedbiblioteket

«Hensiktsmessigelokalertilpassetbådefolke- og skolebibliotekfunksjonenog biblioteket
somsosialogkulturellarena,samttilrettelagt for deulikebrukergruppenebiblioteketskal
betjene.
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4.5 Kombinasjonsbibliotek

«Hovedsakener hverkenhvadmanlæserellerhvormegetmanlæser,menat manlæserog læser
godt,det vil simedomhuogeftertanke».

Edv.Bull,i «Folkebiblioteksamlinger»,1914

»Gruppearbeidi lokalsamlinga» foto: FrankDreyerKarlsen

4.5.1Statusogutfordringer
Inderøybiblioteksomkombinasjonsbiblioteker et stort plussfor kommunen.Samarbeidet
medInderøyvideregåendeskoleog Inderøyungdomsskoleopplevessomsværtpositivt.Å
møteeleveroglærerei det dagligeogbidratil læringogutviklinger meningsgivende.Detre
sammenslåttebibliotekenegir til sammenet langtbedretilbud mht åpningstider,samlinger
ogbemanningennhvadehver for segkunnetilbudt sinemålgrupper.Deulikebrukerne
oppleveret enhetligtilbud.

Utfordringerer ogsåherknyttet til arealet,hvorbiblioteket ikkeklarerå tilby elevenede
arbeids- ogstudiemulighetenede etterspør.Somnevnt tidligerei pkt. 4.4.1 underlokaler,er
det ogsåknapphetpåmagasin- oglagerforhold,til bl.a. lærebøkene.Lærebokordningen
gjennomvideregåendeskole,hvorbiblioteketharansvarfor lærebokutlånet,fordrer
lagerplasstil ca.4500bøker.

I utgangspunktethaddedet ideelleværtat biblioteketogsåhaddehatt dette ansvaret
overfor Inderøyungdomsskole,somgjennomdatasystemet Mikromarc3 ogferdigerutiner
harde verktøysomtrengs.Selvom beliggenheteni kulturhuseter sværtgod,opplever
ungdomsskolenat skolebiblioteketer plassertfor langtunnademtil at biblioteketfungerer
somdenpedagogiskearenaendet burdevære. I forbindelsemedutredningenavet mulig
oppvekst- ogkultursenterogeneventuellutbedringavInderøyungdomsskolegisdet nye
mulighetertil å tette avstanden. Enovertagelseavskolenslærebøkerkunneværtet av flere
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muligeresultater.Ogsålærerbibliotekenevedskoleneburdevært registret,og
fellessamlingervurdert.

Enannenutfordringer å bli regnetmedi skolenespedagogiskearbeid,planleggingmv. Et
viktig tiltak framoveroverfor Inderøyvideregåendeskolevil væreå innlemme
«Strategiplanenfor biblioteki videregåendeskole»bådei skolens– ogbiblioteketsplanerog
virksomhet.Planen, vedtatt i fylkestingeti desember2011,stiller mange«krav»overfor
beggevirksomhetene,hvorhovedmåleter at biblioteket i langtstørregradskalinnlemmesi
skolenspedagogiskevirksomhetogslikgi et bedretilbud til eleveroglærere.

Overforungdomsskolenarbeiderbiblioteketetter «Planfor pedagogiskbrukav
skolebiblioteket», somrulleresårlig.Denhar ført medseget tettere samarbeid, menogså
her er det myeå gåpåmht å etableregoderutiner for samarbeidetogøkeeleversog
læreresbrukavegetskolebibliotek.

Inderøybibliotekfungereri dagi praksissomskolebibliotekfor Sakshaugskole.Det
foreliggeringenformell samarbeidsavtale,ogdet tilføresbiblioteket ingenressurs. Både
eleveroglærerebruker biblioteketmye, ogdet er ingentvil om at dette samarbeideter en
viktigdel avskolenssatsningogresultaterknyttet til leseferdigheter.Samarbeidetmed
Sakshaugskoleopplevessomsværtpositivt,mendet bør likevelliggeen formell
samarbeidsavtaleom aktivitet ogøkonomii bunn,somgir forutsigbarhetfor bådeskolenog
biblioteket.

4.5.2 Mål ogtiltak

Mål

Tiltak

� Innlemme«Skolebiblioteket– arenaogverktøy for læring.Bibliotekstrategifor de
videregåendeskolenei Nord-Trøndelag(2011-2014)»i bådebiblioteketsog Inderøy
videregåendeskolesplanarbeid.

� BedresamarbeidetmedeleveroglærerevedInderøyungdomsskolegjennom«Plan
for pedagogiskbruk av skolebiblioteket»

� Overtaansvaretfor lærebøkenevedInderøyungdomsskole.
� RegistrerelærerbibliotekenevedInderøyungdomsskoleogInderøyvideregående

skole.

� Tainitiativ til inngåelseavavtalemedSakshaugskole om fellesbibliotektjeneste.

«Giskoleleveneet godt bibliotektilbudog slikbidra til leselystog læring.Biblioteketskal
væreenpedagogiskarenafor Inderøyvideregåendeskolesog Inderøyungdomsskoles
eleverog lærere»
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4.6 Skolebibliotekene

«Verdetognytta avei bokkannein ikkjedømaberreetter, kormangegongerhovert lesi,menetter
deimerke,hoset i livet».

EivindHognestad,i «Folkeboksamlinger», 1914

»Barn+bøker= leseglede!» foto: FrankDreyerKarlsen

4.6.1Statusogutfordringer

Opplæringslovensierat dekommunaleskolebibliotekeneer skolensogrektorsansvar.
Skolenemåselvseverdienavog innenforegetbudsjettprioritere et velfungerende
skolebibliotek. Dagensbiblioteklovsierat det skalværeet samarbeidmellom
folkebiblioteketogskolene.

Inderøykommunesatserbevisstogmedtyngdepåutviklingavelevenesleseferdigheter.I
densammenhenger skolebibliotekenesompedagogiskarenaogderestilbud avlitteratur av
uvurderligbetydning.Gjennomskolebiblioteketskalalleskoleelevenesikrestilgangpåbøker
tilpassetsitt nivåoginteresser.

Statusi Inderøymht skolebibliotekenestilstandavvikerfortsatt en del fra det vi ønsker.
Skoleneharde sisteårenefått kjøpt inn og tatt i brukbiblioteksystemetMikromark3, som
er et uunnværligverktøyfor katalogisering, utlån/innleveringavbøker, søkmv.Nårdet
kommertil innkjøp,tilvekstavnyebøker, er det vedde flesteskoleneavsattfor småmidler
til dette. Samlingeneblir i for stor gradpregetaveldre,utdatert litteratur. Ungenei dager
visuelleogfølgergodtmedi tida,de ønsker aktuelleogoppdatertebøker.Alleelever må
finne denbokasompasserfor seg. Nårdet gjelderbemanninghar skoleneofte ikkenok
ressurserå tilby, gjerne0,5 – 1,0timer pr. uke.Detteer på langt nærnok til å drifte
skolebiblioteketpåen godmåte.Innenforenkommunekandet værestor forskjellpåhvor
godskolebibliotek-tjenesteskoleelevenefår tilgangtil.

Samarbeidetmellomskoleneogbiblioteketopplevesi dagsompositivt.Begge
institusjonenejobbermot sammemål:barnogungdomslesegledeog lesemestring.Selvom
folkebiblioteketikkeharnoeformelt ansvarfor skolebibliotekeneer det viktigå haet
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samarbeidmht kompetanseogveiledning.Etpermanentforum for skolebibliotekansvarlige
for utvekslingaverfaringerogidéerbør opprettes.

Somnevntunderpkt. 4.1.1børdet opprettesenskolebibliotekarressursi Inderøykommune.
Enslikressurskunnebetjent alleskoleneogkoordinertkommunensfelles
skolebibliotektjeneste.Ogsørgetfor at alleeleveneuavhengigavhvor i kommunedebor,
får tilgangtil sammestandardpåskolebibliotektjenesten.

4.6.2 Mål ogtiltak

Mål

Tiltak

� Bidratil å få opprettet en100%bibliotekarresurssomskalbetjenebarneskolene i
kommunen.Organiseringaven slikressursmåutredesi samarbeidmedskolesida.

� Oppretteet skolebibliotekarforumfor de skolebibliotekansvarligevedskolene, med
årligmøtefor erfaringsutvekslingogstøtte.

� Etter forespørselfra skolene;veiledningi brukavdatasystemetMM3, hjelp til
samlingsutviklingog litteraturformidling.

� Samarbeidemedbarneskoleneom en årligleseaksjon.

4.7 Lokalhistoriskavdeling

«Stillestundi lokalsamlinga» foto: LivKristinHøyem

4.7.1 Statusogutfordringer
Biblioteketsitter påen godsamlinglokalhistorisklitteratur. Brukenavlokalsamlingaer stor,
først ogfremst til slekts- oglokalhistoriskarbeid,menogsåsommøteromoggrupperomfor

«Biståskolenei arbeidetmedå skapegodeskolebibliotek– sompedagogiskverktøyfor
skoleneog arenafor eleveneslæringog leseglede»
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eleverogandre. At litteratur utgitt om Inderøyognærområdeter samletog tilgjengeligfor
publikumer et viktigbidragtil lokalforankringogidentitet.

Samlingadekkeralt fra allmennbygdehistorie,gårds- ogslektshistorie,årbøker,kirkebøker,
historierom det lokalenæringslivet,skoler,kirkerosv.Påungdomsskolenjobber8. trinnet
medtemaetInderøyogbygdami. Formangeblir det et førstemøtemedlokalsamlingaog
denlokalhistoriskelitteraturen. Enviktigbit avdet lokalhistoriskearbeideter nettopp
formidling,ogdet å gi tilgangtil materialetsomfinnes.

Etteretableringenavny kommuneble lokallitteratur om Mosvikinnlemmeti samlingen.I
utgangspunktetprøverbiblioteketå skaffesegdet mesteavtilgjengeligslektslitteratur,
bygdebøkerol. fra nærområdet,mendet burdevært tatt engrundigeregjennomgangav
utgitt lokalhistorisklitteratur medtankepåom det finnesi samlingavår.

BiblioteketsamarbeidergodtmedInderøymuseums- oghistorielag.Debrukerlokalsamlinga
til møter,slektsforskningskursmv.Lagetharogsåkjøpt inn engoddel utstyr;
mikrofilmapparat,PC,skannermv. I tilleggmottar bibliotekethvert år en del lokalhistorisk
litteratur. Biblioteketfår ofte slektshenvendelserfra inn- ogutland,disseblir i stor grad
videresendtslektsnemdasomtar ansvarfor å besvarehenvendelsen.Samarbeidetmed
Inderøyhistorie- ogmuseumslagopplevessomsværtpositivt.

Biblioteketbør i størregradengasjeresegi det lokalhistoriskearbeidetsomdrivesavlagog
foreningeri kommunen,bådesomen aktuell medarrangørvedarrangementerogsom
bidragsyteri det lokalhistoriskearbeidetfor øvrig.

4.7.2 Mål ogtiltak

Mål

Tiltak
� I størregradskaffetil veieutgitt lokalhistorisklitteratur om InderøyogInnherredfor

øvrig.
� TetteresamarbeidmedInderøyhistorie- ogmuseumslagogandreaktuellelagog

foreningerom arrangementerogformidlingavlokalhistoriskstoff.

� Lageplanfor utviklingavlokalhistoriskavdelingi samarbeidmedaktuelle
samarbeidspartnere.

«Biblioteketskalgjennomutviklingav samlingeneog aktiv formidlingbidra til å styrke
det lokalhistoriskearbeidetog lokal identitet»
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4.8 Inderøybibliotek – veienmot framtida

«Stadiglæggesnyevirkefelterind underbiblioteksomraadet.Gjennemdemalle– gjør
folkebibliotekenesigtil et stadigmereuundværligledavethvertsamfundsomarbeiderfremad,og til
enkulturfaktor somi betydningikkestaartilbakefor nogenanden».

MarthaLarsen,i «Folkeboksamlinger»,1914.

FradigitaliseringsarbeidetvedNasjonalbiblioteketsavdelingi Mo i Rana.
fotograf: Marit Tronstad

4.8.1Statusogutfordringer
Vårstørsteutfordring pålangsikt liggeri at vi ikkekjennerde ytre rammebetingelsenefor
bibliotekdrifta i de nærmesteårene.Etsamfunni hurtig endringteknologiskvil påvirke
bibliotekeneshverdag.Bibliotekenestradisjonelleroller er i endring. Viharen brukergruppe
somkjøpereller lesergratise-bøker,vi lasternedlydbøkerogmusikk. PC,lesebrett,
nettbrett ogmobiltelefoner er viktigeredskapsomgir osstilgangtil litteratur og informasjon
hvor ognårvi måtte ønskedet. Omfangetave-bøkerøker, ogsånorskeutgivelser. Norsk
kulturråd kjøreroverforutvalgtebibliotekenprøveordningmede-bøkeri
kulturfondsordningenogBiblioteksentralenjobbergjennomBSWeblånmeden felles
utlånsordningfor bibliotekenemht e-bøker. Ogsåher er en prøveordningigangsatti noen
områderi landet.

Tilstrømningentil det fysiskebiblioteketer fortsatt stor - samtidigmeddestoredigitale
endringene.Inn i biblioteklovens§1vil etter lovendringenbibliotekenessamfunnsoppdragi
størregradenntidligereogsådekkerollensommøteplassogformidlingsarena.Bibliotekene
lovfestesetter all sannsynlighetå skulledriveaktiv formidling.Selvom mankanantaat de
fysiskesamlingenepå langsikt vil minkenoei omfang,vil lokalene/arealeti størregrad
rommefolk ogaktivitet i tilknytningtil formidlingavlitteraturen, gjennomarrangementerog
ulikeutstillinger.

Deter ogsågrunntil å antaat mani mangetiår framovervil tilby dedigitalemedieneogdet
fysiskematerialetsidevedside.Fortsatter det slikat de flesteforetrekkerbokaframfor
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skjermlesing.Deter ikkeet motsetningsforholdmellomdet trykte mediet ogde digitale,
tvert i mot utfyller de hverandreoggir nyedimensjonertil lesingen.Myeavjobbeni
kvardagengårut påå veiledei valgav informasjon.Detbehovetblir derimot ikkemindre
selvom materialeti størregradvil bli digitalt. Kompetansepåveiledningogkildekritikkvil
væremer aktuelt ennnoen gang.

Bibliotekenesinnkjøpsbehovfortsatt vil væretil stede. Selvom en del digitalt materialevil
væretil gratisnedlastning,vil fortsatt det aller,allermesteværetilgjengeligvedkjøp.
Bibliotekenevil ogsåi framtidaståfor en sosialutjevning, vedå tilby bådetrykt ogdigitalt
materialegratistilgjengeligfor alle.

Planfor samlingsutviklinger viktigereennnoengang. Man serat publikumsmediebehovkan
dreiei takt medtiden ogteknologien,ogdet er viktigat mantilpasserinnkjøpetter dette.

Påsammemåteblir det ogsåviktigat vi sitter pået personalesomsamletsett inneharden
kompetansenvi trengerframover.Biblioteketskompetansebehovframoverbør kartlegges.

Uansetthvordanvirkelighetenserut om 5 eller 10år, såstårvi overforomstillingsprosesser.
Hvorvi dabefinnerossvil i stor gradavhengeavevnen til å møteutfordringeneogtenke
kreativt, og i hvor stor gradkommunenklarerå gjørebibliotekets tilbud ogaktiviteter synlige
ogattraktivefor innbyggerne.Etgodt fagligsamarbeidmeddeøvrigebibliotekenei
regionenvil væresentralt for en godbibliotekutviklinglokalt.

4.8.2Mål ogtiltak

Mål

Tiltak

� Fremmebibliotekutviklinglokalt gjennomi størregradå søkepåutviklingsprosjekter
innenforbiblioteksektoren.

� Tai bruk teknologiskeløsningersåsnartdeer påplass, f.eks.utlånsordningfor e-
bøker.

� Tett samarbeidmedandrebibliotek i LitteraturhusNord-Trøndelag, arbeidefor aktivitet,
arrangementerogsynlighet.

� Lagekompetanseplanansatte, medspesieltfokuspåny teknologi, veilednings-
pedagogikkogformidling.

� Planfor samlingsutvikling, i størregradtilpassetpublikumsbehovogtilpassetde
teknologiskeendringer.

«Enomstillingsdyktigtjeneste,til enhvertid tilpassetteknologiogpublikumsbehov»
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5. Handlingsplan

Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Tidsrom
Bibliotekstruktur
Nybibliotekstrukturi
Inderøykommuneskal
beståavett, sentralt
hovedbibliotek.
Bibliotekfilialeni
Mosvikgårfra ogmed
01.01.13overtil å
værerent skole-
bibliotek.

Ressurseneomfordelestil økt
åpningstidvedhovedbibliotek;
lørdagsåpentbibliotekogenekstra
kveldpr. uke.

(alternativt ogsåbidrag til
skolebibliotekarressurs)

Rådmannen Fraogmed
01.01.2013

Åpningstider
Lørdagsåpentbibliotek Biblioteket Fraogmed

01.01.2013
Kveldsåpentbibliotek
onsdager

Biblioteket Fraogmed
01.01.2013

«Enbibliotektjeneste
for alle»
Etablereet samarbeid
medhelsestasjonen
omkringhøytlesningog
formidlingtil mindre
barn

F.eks.gjennomutdelingav«Boktil 2-
åringene»,deltagelsebarselstreff.

Biblioteket/
helse-
stasjonen

I løpetav
perioden

Vurdereetableringav
barnehagebibliotek

Biblioteket/
barnehagene

I løpetav
perioden

Flerelitterære
arrangementerfor barn
ogungdom

Biblioteket Kontinuerlig

Etableringavfast
leseaksjonfor
kommunens
barneskoleelever

Årligsommeraksjoni samarbeidmed
barneskolene.

Biblioteket/
barne-
skolene

Fom2012

Etablerelesegrupperfor
ungdom– fokuspå
høytlesningi skolene.

Tilbudtil elevervedInderøy
ungdomsskoleog Inderøy
videregående

Biblioteket I løpetav
2013

Gjennomsamarbeideti
LitteraturhusNord-
Trøndelagarbeidefor
flere litterære
arrangementerfor
voksne

Forfatterbesøk,vandre- og
temautstillingermv.

Biblioteket Kontinuerlig

Økt samarbeidmed
andrekommunaleetater,
frivilligheten,lagog
foreninger.

Omarrangementer,bruk av
biblioteklokaletmv.

Biblioteket Kontinuerlig

Etableredepot ogen
eventuell

Biblioteket 2013
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frakt/bestillingsordning
for deminstmobile
brukergruppenei Mosvik
Etablereleseombuds-
ordningi Mosvik

Biblioteket 2013

Etableretettere
samarbeidmed
flyktningetjenesta
/voksenopplæringa

Informasjonom biblioteketstilbud,
«Detflerspråkligebibliotek»,
depotordningermv,samtinnkjøpav
aktuell litteratur/medier

Biblioteket Kontinuerlig

Lokaler
Følgeopp innmeldt
arealbehov i oppvekst-
ogkultursenterarbeidet

Biblioteket Kontinuerlig

Tai bruk «Openingthe
book¬’sprinsipperfor
eksponeringav
samlingene

Biblioteket I løpetav
2013

Bedreskiltingtil /ved
biblioteket

Biblioteket I løpetav
2014

Kombinasjonsbibliotek
Innlemme«Skole-
biblioteket– arenaog
verktøyfor læring.
Bibliotekstrategifor de
videregåendeskolenei
Nord-Trøndelag(2011-
2014)»i både
biblioteketsogskolens
planarbeid

Styrkebiblioteketsomenpedagogisk
arenafor eleveroglærerevedInderøy
videregåendeskole

Biblioteket/
rektor ved
IVGS

I løpetav
perioden

Bedresamarbeidetmed
eleveroglærereved
Inderøyungdomsskole
gjennom«Planfor
pedagogiskbrukav
skolebiblioteket»

Styrkebiblioteketsomenpedagogisk
arenafor eleveroglærerevedInderøy
ungdomsskole

Biblioteket/
Rektor
INDUS

I løpetav
perioden

Overtaansvaretfor
lærebøkenevedInderøy
ungdomsskole

Biblioteket/
rektor INDUS

I løpetav
perioden

Registrerelærerbibliotek
Inderøyungdomsskoleog
Inderøyvideregående
skole

Biblioteket/
rektor INDUS
ogrektor
IVGS

I løpetav
perioden

Tainitiativ til inngåelse
avavtalemedSakshaug
skoleom felles
bibliotektjeneste

Biblioteket/
rektor
Sakshaug
skole

I løpetav
perioden

Skolebibliotekene
Bidratil å få opprettet en
skolebibliotekarressurs

100%koordinatorressurssomskal
betjene barneskolene.
Organiseringaven slikressursmå
utredesi samarbeidmedskolesida.

Skoleledelse/
biblioteket

I løpetav
perioden
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Opprette
skolebibliotekarforum

Årlig møtemeddeskole-
bibliotekansvarligevedskolene, for
erfaringsutvekslingogstøtte

Biblioteket Årligfom
2013

Veiledningi bruk av
MM3, hjelp til
samlingsutvikling,
litteraturformidling

Etter forespørselfra skolene Biblioteket Kontinuerlig

Samarbeidemed
barneskoleneom årlig
leseaksjon

Sommeraksjon Biblioteket/
skolene

Årligfom
2012

Lokalhistoriskavdeling
I størregradskaffetil
veieutgitt lokalhistorisk
litteratur om Inderøyog
Innherredfor øvrig

Biblioteket Kontinuerlig

Tetteresamarbeidmed
Inderøyhistorie- og
museumslagogandre
aktuellelagogforeninger

Omarrangementerog formidlingav
lokalhistoriskstoff

Biblioteket Kontinuerlig

Lageplanfor utviklingav
lokalhistoriskavdelingi
samarbeidmedaktuelle
samarbeidspartnere

Biblioteket I løpetav
perioden

Inderøybibliotek –
veien mot framtida
Fremmeutviklinglokalt
gjennomi størregradå
søkepåutviklings-
prosjekterinnenfor
biblioteksektoren

Biblioteket Kontinuerlig

Tai bruk teknologiske
løsningersåsnartdeer
påplass

I samarbeidmedfylkesbiblioteketog
de øvrigebibliotekenei fylket, f.eks.
utlånsordninge-bøker

Biblioteket Kontinuerlig

Tett samarbeidmed
andrebibliotek i
LitteraturhusNord-
Trøndelag

Arbeidefor aktivitet, arrangementer
ogsynlighet

Biblioteket Kontinuerlig

Kompetanseplanansatte Fokuspåbl.a.veiledningspedagogikk,
kildekritikk,formidling,ny teknologi

Biblioteket 2013

Planfor samlingsutvikling I størregradtilpassosspublikums
behovogde teknologiskeendringene

Biblioteket 2013
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6. Avslutning

«Findesderenfolkeboksamlingi Dereskommune?
Hvisikke,saaarbeidfor at derblir oprettet en.
Hvisder findesenfolkeboksamling,saagjørhvadDekanfor at denskalbli saagodsommulig!»

Fra«Folkeboksamlinger»,1914

Bibliotekplanenkanoppsummeresi et ønskeom å styrkeogmoderniserebibliotektjenesten
i Inderøyi perioden2013-2017.

I hovedtrekkforeslåsdette gjort gjennomen omfordelingavfilialressurseni Mosviktil økte
åpningstidervedhovedbiblioteketogbidragtil en satsningpåalleskolebibliotekenei
kommunengjennomenskolebibliotekressurs.Biblioteketskaldessutengjennomskisserte
tiltak i handlingsplanenfokuserepå lesingsomenverdifullogmeningsfullaktivitet for alle
aldersgrupper,ogarbeidefor å bedretilbudet til barn/ungdom,eldreogde minstmobile
brukergruppene. I tilleggskalbiblioteketsompedagogiskarenastyrkes, gjennomøkt fokus
påogtiltak knyttet til kombinasjonsbibliotekordningen.

Bibliotektilbudetskalframståsomsynlig, attraktivt oglikeverdigoverforallekommunens
innbyggere.Samarbeidvil ståsentralt innenforalle innsatsområdene, bådemedulike
aktørerinternt i Inderøy, menogsåmedde andrebibliotekenei regionen.
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Vedlegg1. Sidin meningom Inderøybibliotek

I forbindelsemedarbeidmedny bibliotekplanønskervi ditt innspilltil framtidasbibliotek i Inderøy.

«Biblioteketskalgi denenkeltebestmuliganledningtil å tilegnesegfagligeogallmenndannendekunnskaper,
videstmulig informasjonogorienteringom aktuellesamfunnsspørsmål,mulighetfor personligutvikling,kulturellog
menneskeligopplevelse«(fra Bibliotekloven)

1. Hvasynesdu om våreåpningstider?

Ok Ønskermeråpningstid

Ønskerfor utvidet åpningstider ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Omlokalenesegnethet(angitall påen skalafra 1-5, der 1 er dårligegnetog5 er veldigbra) :

Funksjonalitet Areal Noklese- ogstudieplasser Utstillinger

Stilleareal Lydnivå Tilpasningfunksjonshemmede Reolhøyde

Tilgangpc Arrangement

Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Omaktualiteten til bibliotekets mediesamling:
(angitall på en skalafra 1-5, der 1 er dårligog5 er veldigbra):

Skjønnlitteraturvoksne Faglitteraturvoksne Skjønnlitteraturbarn Faglitteraturbarn

Avis/ tidsskrifter Lokalsamling Film Musikk

Kommentarer………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ombiblioteket somarrangør:

Ønskerflere arrangement

I tilfelle for hvem:
Forbarn Forvoksne Forungdom Foreldre

Ønskerfor arrangement:………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Savnerdu noe i bibliotekets tilbud?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vedlegg2. Kort oppsummeringav tilbakemeldingsskjemaet

Inderøybibliotek la i periodenapril – juni 2012ut et tilbakemeldingskjemai skranken.Skjemaetvarment som
enenkelmetodefor innhentingavinnspillfra desombrukerbiblioteket i det daglige.Detble levert inn 38
svar. Detteer ingenomfattendeundersøkelsehverkenkvalitativteller kvantitativt, ogkunnehavært
tilgjengeligfor publikumoverenendalengreperiodeslikat mankunnefått inn flere kommentarer.Men den
gir likevelinteressanteinnspillmht hvordanen delaktivebrukereavbiblioteketopplevertjenesten.

Avdisse38 tilbakemeldingeneønsker:
20personer– økt åpningstid
22 personer– flere litterærearrangementer,bådefor barn,ungdomogvoksne
13 personergir biblioteketsarealkarakteristikkfra 3 ogunder(1 dårligst– 5 best)
15personergir lyd- ogstøynivåeti biblioteketkarakteristikkfra 3 ogunder(1 dårligst– 5 best)
17personergir biblioteketstilbud mht lese- ogstudieplasserkarakteristikkfra 3 ogunder(1 dårligst– 5 best)
14personergir tilpasningfunksjonshemmedekarakteristikkfra 3 ogunder(1 dårligst– 5 best)

Noeninnspill:

Åpningstider:
«skulleønskelengreåpningstidog fleredager», «enkveldtil», «eventueltlørdag», «lørdag+kveld», «9– 19
alledager», «lengreåpningstidetter skoletid», «til kl. 17» (i stedetfor kl. 15), «åpenttil kl 19.00påmandagog
onsdagogså», «8.30(påmorgenen)», «til kl. 17.00dedagenedet ikkeer åpenttil 19», «til kl. 19.00/20.00»
«lengreåpentpåhverdager,heleuka», «kl.19.00allehverdager», «til kl. 16.00»(i stedetfor kl. 15), «åpenti
noentimer på lørdag», «til kl. 16.00dedagenedet er åpenttil kl. 15.00– lettere for vg-eleveretter skoletid»
«framtil skoleslutt,kl. 15.30», «til kl. 19.002-3 gangerpr uke», «meråpningstid;mandag,tirsdag,onsdag,
torsdag,fredag», «lengreetter skoletid»

Lokaler:
«Synesbibliotekethar for liten plass,ønskerstørrelokaler», «det haddevært fint medflerestudieplasser+det
er veldigkoseligå sitte her», «områdetrundt pc’eneer for trangt i forholdtil bokhyllene¬, «det er for trangt»,
«for liten plass, for myestøy», «flereplasserå sitte påhaddeværtbra»

Samlingene:
«merhagebøkerog interiør», «litt nyerefilmer, bøkerogmusikk», «gir toppscorefordi manhar mulighettil å
fjernlåne.Detgir godtilgjengelighet», «flerelydbøkerfor ungdom», «mangeav barnefilmeneer veldigslitt»,
«kunnehatt denyefilmene+ flereungdomsfilmer», «kunneværtmerseriermedALLEbøkenei serien», «kunne
hatt mer film - og musikkutvalg», «flereengelskebøker», «noenCD’er¬, «brautvalgavmusikk», «flereserier»,
«dereer fleksiblemedtankepå lån fra andrebibliotek,derformanglerdereikkebøker»

Arrangement:
«ønskerflerearrangementfor barn/unge», «musikk,høytlesning,forfatterbesøk,boktips,temakvelderder
ulikefag/håndtverk/temablir presentert», «bokmøter?Boknyheter?», «musikkog teater», «folksomforteller
ombøker», «folksomforteller ogomtalerbøkersompasserfor ungdom»
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Annet:
«tydeliginfo på nettsidaom hvordanmankanbestillefra andrebibliotek», «ønskerflerePC’er¬, «flerePC’er¬,
«variererlitt på datatilgjengelighethvormangeungesomspiller…¬

Service:
«Personaletvedbiblioteketfortjenerenfanfarefor kjempegodservice», «sværttrivelig personale»,«et flott
bibliotekmedfantastiske«hjelpere»somgir servicetil 6 (terningkast)»,«får alltid hjelpogheimedsmil»,
«derehargodetilbud og er veldighyggeligebibliotekarer»,«godhjelp»,«kjempegodservice»,«enfår engod
dagog blir i godt humøravbiblioteketspersonale»
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Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy kommune2013-2025 - 
høringsuttalelse 

Det vises til mottatt høringsutkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommunes høring til planen er behandlet administrativt. 
 
Høringsuttalelse vedrørende bibliotekplanen 2013 – 2017 er lagt som del av den 
generelle høringen. 
 
Innledningsvis vil fylkeskommunen honorere utkastet til plan med en ryddig og 
oversiktlig inndeling – samt en klargjøring av «kulturbegrepet» slik det brukes i 
planen. 
 
Man ser positivt på at kommunen skal utvikle egen kulturminneplan, og at det 
inviteres til en aktiv og positiv dialog i utarbeidelse av planen. 
 
Kommentarer til Kulturplan for Inderøy kommune 2013-2025 
Det er tydelig at kommunen har hatt et grundig forarbeid i planprosessen, jfr. 
vedlegget til planen. Planen har tydelige forslag til prioriteringer – ti innsatsområder 
totalt. I tillegg løftes det «fram et kulturfyrtårn som skal ha spesiell vekt i 
planperioden.»(s. 15) 
 
I kapitlet Nyskaping og innovasjon konstateres det at ildsjeler skaper utvikling. Dette 
eksemplifiseres bl.a. med å henvise til utviklingstiltak/nyetableringer innenfor 
skjæringsfeltet kultur/næring. Vi savner en bredere eksemplifisering og tenker da 
spesielt på resultater og tiltak som følge av den frivillige og uegennyttige innsatsen 
som ligger bak mange av arrangementene og festivalene som igjen bidrar til, og gir 
grunnlag for utvikling og kulturnæring. 
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Under festivaler og større arrangement er målformuleringen «Inderøy skal være 
stedet for både den bredt anlagte folkefesten og for de «smalere» festivaler. Dette er 
ei formulering som synliggjør og stimulerer den frivillige innsatsen i tråd med målene 
i kulturplanens pkt. 6.1 Det frivillige kulturlivet. Det blir derfor viktig å følge opp dette 
under tiltaksdelen ved også å nevne de arrangement og tiltak som så langt har 
bidratt til å synliggjøre Inderøy både regionalt og internasjonalt. Vi tenker da spesielt 
på «Soddjazz» og «Midtnordisk Kunstfestival» som begge har satt både Inderøy og 
Nord-Trøndelag på festivalkartet. Fylkeskommunens engasjement i disse 
«frivillighetsprosjektene» er avhengig av at vertskommunen bidrar i et partnerskap 
og vi ser det som naturlig at begge disse arrangementene nevnes på lik linje med 
«Inderøyfest». 
 
Med tanke på at dette er en plan som har et 10-12 års perspektiv, savnes det en 
klarere tydeliggjøring av kommunens egne innsatsområder eksklusivt «Arven etter 
Nils Aas», spesielt i forhold utviklingsperspektivet. 
 
Planen peker i flere sammenhenger på kompetansebegrepet som viktig for å lykkes i 
arbeidet med kulturutvikling i kommunen. Dette er fylkeskommunen helt enig i. 
 
Kulturkompetanse mer generelt er gjerne knyttet til institusjoner – med klare 
fagspesifikke orienteringer. Slik fylkeskommunen ser det bør det i et så langt 
planperspektiv som kommunen legger opp til, kunne sies noe om kommunens egen 
samlede kulturkompetanse og utviklingsarenaer samt hvordan disse inngår i et 
helhetsperspektiv. Fylkeskommunen vil peke på Kulturskolen som en vesentlig aktør 
i kommunens kulturarbeid – både som opplæringsinstitusjon og et naturlig midtpunkt 
for aktivt utviklingsarbeid. Det vises til nasjonale føringer knytta til kulturskolene som 
lokale ressurssenter/utviklingssenter. Fylkeskommunen har tro på at kulturskolen 
med sin brede kulturkompetanse kan og bør være den naturlige arenaen for samlet 
kulturutvikling i kommunen. Med tanke på det lange planspennet som ligger, vil 
Inderøy kommune med en tydeliggjøring av kulturskolens rolle og funksjon innenfor 
opplæring, produksjon, formidling, ressurssenter for ulike aktører osv, kunne utvikles 
til et fremtidig regionalt fyrtårn for kultur og kulturskoleutvikling. En slik 
grunnleggende ambisjon vil være med på å løfte sentrale problemstillinger inn i 
planen. 
 
Kommentarer til Bibliotekplan 2013 – 2017 for Inderøy kommune. 
 
Bibliotekplanutkastet er et oversiktlig dokument som er godt å lese, og som er tydelig 
på statusbeskrivelse og utfordringer. Målsettinger og tiltak er relevante og realistiske.  
 
Visjonen for planen er litt for ordrik, den kan bli vanskelig både å huske og å bruke i 
visuelle sammenhenger. Følgende formulering kan vurderes som et alternativ: 
«Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede». 
 
Det kunne kanskje vært mer ambisiøse formuleringer med tanke på at planen gjelder 
en fireårsperiode. Samtidig ligger det mange muligheter i ideen om etablering av nytt 
oppvekst- og kultursenter, med både forventning om større og bedre tilpassede 
lokaler, og økning i stillingsressurs knyttet til grunnskolen. Det savnes imidlertid en 
tydeliggjøring på tiltaksnivå når det gjelder behov for større areal (Kap.4.4.2). 
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Endring av status fra kombinasjonsbibliotek i Mosvik til rent folkebibliotek er godt 
begrunnet. Det legges fram forslag om oppsøkende virksomhet og utvidet åpningstid 
ved hovedbiblioteket, begge deler vil kompensere noe når filialen legges ned.  Den 
oppsøkende virksomheten med bokdepot og bestillingsordning kunne imidlertid vært 
tydeliggjort på tiltaksnivå i kapittel 4.1.2. Det kan gjerne ses på muligheten for å få 
med at noen arrangement og lesestimulerende tiltak rettet mot voksne og eldre 
legges til Mosvik selv om filialen legges ned.  
 
Det bør forklares at bibliotekplanen er koplet til årlige prioriteringer i 
virksomhetsplan/økonomiplan og årlig evaluering (for eksempel del av årsmelding for 
biblioteket), og at det ikke bare blir en evaluering etter fire år. 
 
Avslutning 
Det nye planverket for kultur i Inderøy kommune blir omfattende, med en overordnet 
kulturplan og separate planer for biblioteket, kulturskolen, DKS og 
kulturminneområdet. Til sammen vil dette bli viktige redskap for videreutviklingen av 
den mangfoldige kulturvirksomheten og kulturkompetansen i Inderøy. 
Kulturavdelinga ønsker lykke med videre planprosess, og stiller vår kompetanse til 
rådighet når det oppleves som relevant.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Anders Skaugen 
 Musikksjef 
 
 
 
 
 
 
 



Se epost under. Ber om at uttalelsen vedr. høringsutkast Bibliotekplanen arkiveres i ephorte.

Mvh
Torunn S. Næss, Inderøy bibliotek

Fra: Ingrid Stai Skjesol 
Sendt: 2. november 2012 16:26
Til: Torunn Sandstad Næss
Emne: SV: Høringsutkast bibliotekplan 2013-2017

Ble usikker på hvorvidt jeg sendte deg tilbakemelding på høringsutkastet…

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

God helg!

Mvh
Ingrid Stai Skjesol

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

Fra: Torunn Sandstad Næss 
Sendt: 1. oktober 2012 10:31
Til: Aase Bergene; 'info@sund.fhs.no'; 'kristin.storvig@ntfk.no'; 'trondn@start.no'; 'jt-groen@online.no'; Frid 
Bogen; ind-Distrenhetsledereskole; ind-Distrenhetslederebarnehage; Hallfrid Skimmeli; Eli Kristoffersen 
(eli.kristoffersen@verdal.kommune.no); siri.okkenhaug.bavre@levanger.kommune.no; 
cecile.lovigny@leksvik.kommune.no
Emne: Høringsutkast bibliotekplan 2013-2017

Høring Bibliotekplan 2013-2017 for 1756 Inderøy kommune

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

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

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

Med hilsen
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Torunn Sandstad Næss, biblioteksjef

Inderøy bibliotek
Vennaliveien 13
7670 Inderøy

Tel. 74124226
e-post: torunn.sandstad.naess@inderoy.kommune.no
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
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Kommunestyret

Hovedutvalg Folk 39/13 04.06.2013

Kulturplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013-25 vedtas med følgende endring:
Kap. 6.9. Festivaler og større arrangement, Tiltak, andre strekpunkt under andre kulepunkt 
endres til:   
- Kunst – og kulturfestivaler som representerer høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå, som 

Soddjazz, Midtnordisk kunstfestival og Kortreist Dansefestival

2. Kulturplanen legges til grunn for kulturarbeidet og kulturutviklingen i Inderøy kommune i 
planperioden

3. Innspill som vedrører Inderøy kulturskole tas inn som en del av plangrunnlaget ved utarbeidelse 
av plan for kulturskolen

4. Innspill vedrørende etablering av Remida-senter behandles som egen sak

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



Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 2013 - 2025.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Innspill til kulturplanen fra Inderøy kunstforening datert 06.11.2012 ble utdelt i møtet.

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til rådmannens forslag til Kulturplan 2013 - 2025.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 
Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Ordførerens forslag:  Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012
Saken utsettes.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Saksordfører: Lise Eriksen

Ordføreren foreslo saken utsatt.

Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012
Saken enstemmig utsatt.
Vedlegg
1 KULTURPLAN 2013-2025.
2 vedlegg kulturplan



3 Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy..
4 Kulturplan
5 Uttalelse tilkulturplanen
6 Innspill til Inderøy kommunes kulturplan fra prosektgruppa Remida i regi Flyndra
7 Innspill kulturplan Remidasenter 2012
8 Høringsuttalelse kulturplan
9 Kommentar til Kulturplanen
10 Inderøy kulturskole - høringsuttalelse

Bakgrunn

Det vises formannskapet 31.01.12, sak 3/12, hvor det ble gjort vedtak om utarbeidelse av
kommunedelplan for kultur og utsendelse av forslag til planprogram. Videre vises det til vedtak i sak
39/12 (18.04.12), hvor endelig planprogram ble vedtatt, etter en høringsrunde på seks uker. Vedtatt 
planprogram hadde 8 satsningsområder.
Foreliggende planutkast, vedtatt i formannskapet, sak 57/12 (26.09.12), har vært ute på høring i seks 
uker, og det er mottatt  6 høringsuttalelser (se vedlegg). 
Planforslaget er basert på et utvidet og dynamisk kulturbegrep, og er bygd opp rundt ti innsatsområder. 
I tillegg er det utpekt et kulturfyrtårn for planperioden, Arven etter Nils Aas.

Vurdering

Planprosessen.
Plan og bygningsloven legger vekt på en demokratisk planprosess ved behandling av 
kommunedelplaner. Kulturplanen har vært gjenstand for en bred demokratisk prosess. I tillegg til 
høring på planprogram og planutkast har grendemobilisering (Inderøy 2020), Kultur- og 
frivillighetskonferanse, møter med lag, organisasjoner og ulike kulturaktører og temamøte i 
kommunestyret vært viktige deler av planprosessen. I tillegg har det vært mulig å gi uttalelser til 
planprogram og planforslag på kommunens hjemmesider. Prosessen fram til siste høringsrunde er 
dokumentert i eget vedleggs-dokument til planutkastet.

Etter at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kom i gang, har kulturplanarbeidet vært knyttet 
tett opp mot dette arbeidet, hvor forslag til kulturplan er godt forankret i mål og strategier, slik status 
er per i dag.
  
Utarbeidelsen av planutkastet har stort sett fulgt framdriftsplanen i vedtatt planprogram, med mål om 
endelig behandling i desember 2012. 

Høringsuttalelser
Høringsuttalelsene til kulturplanen er overveiende positive og konstruktive.

Fjordkultur som satsningsområde vurderes som positivt av både Mosviktun Museumslag og Inderøy 
Museums- og Historielag.

Flyndra Vekst presenterer forslag til et konkret tiltak som gjelder etablering av et Remida-senter i 
Inderøy. Rådmannen vurderer idéen som god, sett på bakgrunn av både miljøutfordringer og en økende 
bruk- og kast-mentalitet, men anser prosjektet for å være i en noe tidlig fase for å kunne ta det inn i 
kulturplanen ved denne behandlingen.  Rådmannen anbefaler at prosjektet behandles som egen sak, 
basert på søknad fra Flyndra Vekst. Det kan evt. tas inn i kulturplanens handlingsdel ved en senere 
revidering.

Peers Verksted har levert uttalelse til både planprogram og høringsutkast vedr. kunstsenter i Straumen. 
I den forbindelse viser Rådmannen til tiltak i kap. 5. Inderøy kommunes kulturfyrtårn, og tiltak som 
vedrører bidrag til sikring av areal for Nils Aas Kunstverksted og utredning  i forbindelse med  etablering 



av et kunstsenter i Straumen, som bl.a. inkluderer rom for produksjon, utøvelse og formidling av kunst 
innen ulike sjangre. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ fylkeskultursjefen har gitt en grundig uttalelse til planen. Uttalelsen 
peker bl.a. på at godt etablerte festivaler som Midtnordisk kunstfestival og Soddjazz bør nevnes på linje 
med Inderøyfest under tiltak i kap. 6.9. Uttalelsen henviser til fylkeskommunens støtte til disse 
festivalene og den betydning de har i det regionale og internasjonale festivallandskapet. Rådmannen 
deler synspunktet, og påpeker at Kortreist Dansefestival tilhører samme kategori, selv om denne 
festivalen er av nyere dato.
Fylkeskommunens uttalelse peker videre på kulturskolen som en vesentlig aktør i kommunens 
kulturarbeid, og kulturskolens betydning som en naturlig arena for en samlet kulturutvikling i 
kommunen. Her legges det spesielt vekt på kulturskolens kulturpedagogiske kompetanse. 

Inderøy kulturskoles uttalelse uttrykker ønske om en mer sentral plass i kulturplanen. Ønsket 
underbygges bl.a. med å understreke kulturskolens betydning for barns oppvekst og mulighetene som 
ligger i bruk av det kulturpedagogiske personalet i kommunens kulturutvikling. 
Rådmannen anser de kommunale kulturinstitusjonene for å være kjernen i kommunens kulturutvikling 
og kultur-status, og kulturskolens argumentasjon underbygger dette synet.  I planforslaget er de 
kommunale kulturinstitusjonene bibliotek og kulturskole derfor behandlet ut i fra at dette er områder 
som skal ha en grundigere behandling i egne fireårige delplaner, som skal presentere mål og innhold for 
virksomhetene.  
Uttalelsene fra både kulturskolen og fylkeskommunen vedr. kulturskolens betydning, blir sentrale deler 
av plangrunnlaget når plan for Inderøy kulturskole skal utarbeides i 2013.

Konklusjon

Se rådmannens innstilling
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1. INNLEDNING

1.1. BAKGRUNN	OG	PLANPROSESS

Inderøy formannskap vedtok i sak 3/12 (01.02.12) 

oppstart av arbeidet med Kulturplan 2013-2025 i 

samsvar med framlagt planprogram og framdriftsplan.

Kulturplanen er definert som kommunedelplan, og 

behandles etter de retningslinjer som Plan- og 

bygningsloven gir. 

Oppstart av kulturplanarbeidet ble kunngjort i 

Trønder-Avisa, Inderøyningen og på kommunens 

hjemmeside. Planprogrammet har vært ute på høring 

og offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist og ble 

endelig behandlet i Inderøy formannskap (19.03.12)

Arbeidet med bakgrunnsmateriale for ny kulturplan startet allerede i 2011, ved 

grendemobilisering i tilknytning til prosjektet Inderøy 2020 og ved kultur- og frivillighets-

konferanse, arrangert i samarbeid med frivilligsentralene. Både grendemobilisering og 

kulturkonferanse har gitt verdifulle innspill til planarbeidet. I tillegg er det gjennomført 

dialogmøter med representanter for det frivillige kulturlivet, profesjonelle kulturaktører, 

med kommunens egne kulturarbeidere, lederne for frivilligsentralene og ungdomsrådet. Det 

er også åpnet for å komme med innspill på kommunens hjemmeside og Face-book, og det er

gjennomført temamøte i kommunestyret. Det er i tillegg til selve planutkastet utarbeidet et 

eget vedleggs-dokument, som bl.a. dokumenterer den demokratiske prosessen.

Kultursmia har fungert som referansegruppe, og formannskapet har vært styringsgruppe.

Prosjektgruppen som har hatt ansvar for utarbeidelse av planen har bestått av 

kulturkonsulent, leder for stab og støtte og enhetsleder for kultur i kommunen. Enhetsleder 

for kultur har vært prosjektleder.

1.2. PLANENS	FORMÅL	OG	OPPBYGGING

Kulturplanen skal gi klare mål og strategier for utvikling innen kommunens egne 

ansvarsområder og oppgaver. Når det gjelder andre aktører, skal planen først og fremst si 

noe om kommunens rolle som samarbeidspartner, støttespiller, rådgiver og pådriver.  

Kulturplanen er bygd opp rundt ti innsatsområder. I tillegg peker den ut ett område som 

spesielt kulturfyrtårn for perioden.  Dette er et område som skal vies ekstra oppmerksomhet 

med tanke på utvikling i planperioden.
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Bibliotekplan for Inderøy kommune 2013 - 2016 er utarbeidet som temaplan til 

kulturplanen. For innsatsområdene Kulturarven og Idretten skal det utarbeides egne 

delplaner. Kulturskolen vil også få en grundigere behandling i egen plan, mens Kultur og 

folkehelse vil bli en naturlig del av en helhetlig folkehelseplan. Kulturplanen presenterer mål 

og føringer for disse områdene.

Kulturplan for Inderøy er i prinsippet ikke organisert i forhold til grupper, inndelt etter alder, 

kjønn, sosial tilhørighet, helsetilstand, etnisitet osv.  Ambisjonen er å legge opp til et så 

allsidig kulturtilbud som mulig, slik at alle finner noe av interesse, enten det gjelder egen 

aktivitet, eller som mottakere av kulturtilbud. Planen legger også vekt på at kulturtilbudet 

skal være tilgjengelig for alle . Det handler bl.a. om markedsføring, om fysisk tilrettelegging

og bistand.

1.3. FORANKRING

1.3.1. Kommunal forankring

Kulturplanen forankres i vedtatt planstrategi for Inderøy kommune. Foreløpig er ikke 

kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen vedtatt. Kulturplanen knyttes derfor 

til følgende dokumenter og mål.

Intensjonsplan	– kommunesammenslåing	mellom	Inderøy	og	Mosvik	kommuner

(vedtatt i Mosvik og Inderøy kommunestyrer i april og mai 2010)

HOVEDMÅL  
• Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred.
• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

Fra delmål  
• Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv, blant 

annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.

• Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen. 

• Sikre gode oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø. 

Plan	for	ekstern	kulturbygging	(Vedtatt i Fellesnemnda 17.11.2010)

Fra mål  
• Nye Inderøy kommune skal være en kulturkommune.

Planarbeidet er også knyttet til Samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020, delprosjektet

Kulturløft Inderøy.
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1.3.2. Forankring	i	lovverket

I Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd  (Kulturlova,2007), heter det at

kulturlovens formål er å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til 

rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i 

kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk (§ 1, Føremål).

I §2 defineres kulturvirksomhet som å skape, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre 

kulturuttrykk, å verne om og fremme innsikt i og videreføre kulturarv, delta i kulturaktivitet 

og utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

Kommunens oppgaver handler bl.a. om å sørge for økonomiske, organisatoriske, 

informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et 

bredt spekter av kulturvirksomhet. Stat, fylkeskommune og kommuner skal sammen sørge 

for at kulturlivet har forutsigbare utviklingsvilkår, fremme profesjonalitet og kvalitet i 

kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter, tilgang til informasjon om 

økonomiske støtteordninger og andre virkemidler og tiltak.

Når det gjelder andre lover, utredninger, overordnede planer og rapporter, vises det til 

Vedlegg til Kulturplan for Inderøy kommune 2013-25, s 3.  

For øvrig er det ikke sentrale og regionale formelle krav til utforming av planen, men det er 

viktig å ivareta områder der andre myndigheter forutsetter forankring i kommunalt planverk 

i forhold til støtte og samarbeid. 

2. VISJON,	OVERORDNET	MÅLSETTING	OG	STRATEGIER

2.1. VISJON

«Jordnært og himmelhøyt»

Vi har et kraftfullt symbol i Inderøy kommune. 

Stavhopperen av Nils Aas rager i Muustrøparken. 

Stavhopperen handler om å strekke seg for å nå mål, 

om perfeksjon og kvalitet. Den handler også om dette: 

For å nå høyt, må det satses. Og for å kunne satse, er 

det nødvendig med et sted å ta sats, med 

bakkekontakt. Stavhopperen representerer både 

kunsten og idretten, sentrale elementer i det utvidede 

kulturbegrepet.
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Visjonen «Jordnært og himmelhøyt» skal synliggjøre en holdning og en ambisjon, som skal 

være ledende for kulturarbeid og kulturutvikling i Inderøy. Den skal, sammen med 

Stavhopperen, inspirere til innsats for å videreutvikle Inderøy som kulturkommune.  Kulturen 

skal ha forankring i folks hverdag, og romme det som kalles grasrotkultur, der alle kan være 

aktive. Kunst og kultur skal også kunne løfte oss ut av det hverdagslige og tilføre noe som er 

annerledes og grensesprengende. 

2.2. OVERORDNET	MÅLSETTING		

Kulturplanens formulering av visjon, mål og strategier bygger på et utvidet og dynamisk 

kulturbegrep, og legger til grunn en tydelig ambisjon om å videreutvikle Inderøy kommunes 

posisjon som kulturkommune. 

Å virkeliggjøre ambisjonen krever et felles løft, basert på en holdning som ser kulturen som 

betydningsfull for individet og sentral for samfunnsutviklingen.  

Kulturtilbudet i kommunen skal gjelde alle innbyggerne, hele livsløpet, fra de minste til de 

eldste, slik det er nedfelt i kulturlovens formål. Det skal også være attraktivt for andre enn 

de som er fastboende i Inderøy. 

HOVEDMÅL

• Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune

• Kunst og kultur skal gi opplevelser og motivere til aktivitet for å 

fremme trivsel og helse, utvikle skapende evner, identitet og særpreg

• Inderøy-kulturen skal være preget av profesjonalitet, god amatørkultur 

og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet

• Kultur- og fritidstilbudet skal være mangfoldig og inkluderende for 

både fastboende og tilreisende

2.3. STRATEGIER

– best i lag er Inderøy kommunes slagord, og samarbeid er overordnet strategi for 

gjennomføring av tiltak i planen:
Samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Samarbeid med fagmiljøer, næringsliv og privatpersoner

Andre strategier som legges til grunn: 
Dialog, kommunikasjon, informasjon, rådgiving

Bevisstgjøring om kulturelle verdier
Bruk av ny teknologi og digitale medier
Kompetanseutvikling
Vekt på kvalitet i alle ledd
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3. KULTURBEGREPET

Kultur handler om menneskelige uttrykk. 

Menneskets uttrykksbehov viser seg på mange 

forskjellige måter: Gjennom språk og litteratur, 

bevegelse og dans, i musikk og sang, drama og 

teater, ved former, farger, arkitektur og i 

kombinasjoner av uttrykksformer.

Kultur handler også om vår historie og identitet, om 

livssyn og religion, normer og verdier, skikker og 

tradisjoner, og om måten vi organiserer samfunnet 

vårt på.

Kulturelle uttrykk er grunnleggende former for menneskelig kommunikasjon. Vi uttrykker oss 

selv og er mottakere av andres uttrykk. 

Gjennom ulike kulturmeldinger har kulturbegrepet og fokus i nasjonal kulturpolitikk endret 

seg. Fra 40 - til 60 -tallet ble det lagt vekt på demokratisering og sosial utjevning, med 

etablering av institusjoner som Riksteateret (1948), Riksgalleriet (1953) og Rikskonsertene 

(1967), som skulle bringe kunst og kultur ut til folket.  

70-tallets kulturmeldinger ga oss det utvidede kulturbegrepet, der bl.a. ungdomskulturen og 

den folkelige kulturen ble innlemmet, og idretten ble slått sammen med kulturen både 

administrativt og forvaltningsmessig.  

90-tallets kulturmelding tonet ned enhetskulturen, bl.a. ved å utarbeide egne meldinger for 

media og idrett. Meldingen var mer orientert mot verden, design fikk et sterkt fokus, 

merkevarebygging og markedsføring av landet som kulturnasjon var viktig.  

Kulturmeldinga fra 2003 la vekt på et dynamisk kulturbegrep, begrunnet i raske 

samfunnsendringer og økt globalisering. Siden 2005 har nasjonal kulturpolitikk også vært 

tuftet på Kulturløft I og II fra Stoltenbergs regjeringer.

Etter å ha gjennomført en studie av kulturlandet Norge, konkluderer professor Ann Bamford 

med at «I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig» (Aftenposten 11.06.12). 

For Inderøy som en kulturkommune må utgangspunktet være at kultur er viktig - i kraft av 

seg selv, for menneskers mulighet til deltakelse og opplevelse, for erkjennelse, utvikling og 

vekst. Med et slikt utgangspunkt legges grunnlaget for at kultur også kan bidra til at andre 

mål, som ligger utenfor selve kulturfeltet blir nådd, f.eks. innen helse, reiseliv, befolknings-

utvikling, næringsutvikling, og omdømmebygging.
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4. STATUS	OG	UTFORDRINGER

4.1. KULTURKOMMUNEN

Takket være et godt samarbeid mellom kommunen og iherdige ildsjeler med gode ideer, har 

tidligere Inderøy kommune skaffet seg en sterk posisjon som kulturkommune både regionalt 

og nasjonalt. 1980- og 1990 - tallet var preget av flere tyngre etableringer, som kulturhus 

med idrettshall og konsertsal, kulturskole, Norsk musikkfestival, Nils Aas kunstverksted, 

Muustrøparken og Den Gyldne Omvei. Samtidig ble Inderøy videregående skole og Musikk i 

Nord-Trøndelag lokalisert i Inderøy, og samarbeidsorganet Kultursmia opprettet. Tidligere 

var Sund folkehøgskole, biblioteket og kirken de sentrale kulturinstitusjonene i kommunen. 

På bakgrunn av dette, og et aktivt kulturliv for øvrig, ble Inderøy kåret til årets 

kulturkommune i 1996 (NOKU 1996).

I Mosvik er kulturlivet først og fremst preget av et rikt og mangfoldig foreningsliv og stor 

frivillig aktivitet og innsats i lag og organisasjoner. Også her ble det på 80- og 90-tallet 

etablert kultur- og idrettsarenaer som idrettshall og basseng knyttet til nytt skolebygg, 

lysløyper og idrettsplass.

Etter etableringene på 80 og 90-tallet, har innsatsen ved institusjonene dreid seg om 

utvikling av innhold, formidling og daglig drift. Senere er nye etableringer kommet til, og nye 

kultur- idretts- og fritidstilbud vokst fram: festivaler, friluftsteater, gallerier, motocrossbane, 

bowlingbane, treningssenter, skiskytteranlegg mm. Innen kulturnæringer kan Dans i Nord-

Trøndelag, Saga senter for fotografi og tilbud innen lokal mat og servering nevnes.

Resultatet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-08) viser at både

kulturdeltakelse og kulturkonsum ligger godt over gjennomsnittet i begge de opprinnelige 

kommunene. Den samlede innsats og aktivitet i lag og organisasjoner representerer sammen 

med kulturinstitusjonenes og enkeltpersoners tilbud, varierte muligheter for innbyggerne.

Satsing innen kultur og idrett har også lagt grunnlaget for profesjonelle kunstnere og store 

idrettsprestasjoner. Summen av dette har bidratt til mye positiv oppmerksomhet for

kommunen.

4.2. SAMFUNNSMESSIGE	FORHOLD	OG	KULTURENS	KREATIVE	KJERNE

For kulturplanlegging gjelder mange av de samme utfordringene som for annen 

samfunnsplanlegging: Endring i befolkningssammensetning, urbanisering, innvandring og 

integrering, behov innen kommunikasjon og infrastruktur, ressurs-situasjonen, sosiale 

forskjeller etc. Samfunnsendringene skjer raskt og uforutsigbarheten er stor. Uro i det 

globale og europeiske markedet kan også få betydning for utviklingen i Norge.

Planlegging på kulturfeltet har også sine egne utfordringer og begrensninger. Professor Per 

Mangset sier det slik: Det er vanskelig å nå kulturpolitiske mål gjennom systematisk 
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kulturpolitikk og kulturplanlegging, blant annet fordi kultur har en grunnleggende kreativ 

kjerne som knapt lar seg innordne i politikkens og forvaltningens instrumentelle tenkemåte

(Mangset: Kulturliv og forvaltning 2002).

Kulturfeltet er omfattende og komplekst, med mange aktører, som legger sine egne 

premisser og strategier, og en stor del av kulturaktiviteten  formes utenfor kulturbyråkrati og 

politisk styring. Det samlede kulturtilbudet er avhengig av hvordan kommunen utvikler og 

driver egne kulturinstitusjoner og av samarbeid på tvers av  kommunale enheter.  Det er 

videre avhengig av tilrettelegging og samarbeid mellom kommunen og institusjoner, 

enkeltaktører og det frivillige kulturlivet. Og det er avhengig av hvordan innbyggerne tar 

imot og bruker tilbudet.

4.3. KULTUR	FOR	ALLE

Kulturloven fastslår at alle innbyggerne skal ha mulighet til deltakelse og opplevelse innen et 

mangfold av kulturtilbud. Målet er å skape et så allsidig tilbud som mulig, slik at alle skal ha 

et valg, uansett alder, kjønn, etnisitet, sosialt ståsted osv. Dette handler om variasjon og 

kvalitet, og det handler om tilgjengelighet. Folk skal kunne oppleve kultur på høyt 

profesjonelt nivå, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet.

Tilskudd til lag og organisasjoner genererer stor innsats og aktivitet i Inderøy. Frivilligheten 

representerer verdier det er verdt å ta vare på og legge til rette for. Tettere samarbeid 

mellom enheter i kommunen og mellom kommunen og frivilligheten vil kunne bidra til bedre 

oversikt over hvor det er nødvendig å sette inn ekstra innsats, bl.a. for å sikre at alle, og ikke 

minst alle barn og unge, skal ha mulighet til å ta del i det sosiale og kulturelle fellesskapet. Vi 

har også et stort ansvar når det gjelder å inkludere mennesker fra andre deler av verden og 

deres kulturuttrykk som en del av kulturkommunen.

4.4. RESSURSER

Ressurssituasjonen er avhengig av tilgang til både menneskelige og økonomiske ressurser, og 

hvordan disse ressursene forvaltes og utnyttes. I kommunen finnes det samlet sett både høy 

og variert kulturkompetanse. Mye av denne kompetansen kan stimuleres og utnyttes bedre 

enn i dag. 

Inderøy kommune er på mange måter en «tilskuddskommune». Kommunen driver og eier 

anlegg i tilknytning til skolebygg, som f.eks. idrettshall og basseng ved Mosvik skole. Ellers 

yter kommunen driftstilskudd til anlegg som drives av andelslag og foreninger. I tillegg ytes 

tilskudd til andre kulturformål og aktiviteter. Dette er tilskudd som genererer kreativitet, 

innsats og stor aktivitet i lag og organisasjoner.



11

Foruten tilskudd til ulike kulturformål fra kommunen, tilflyter det også statlige kulturmidler 

til kommunen og til institusjoner og utøvere, lag og organisasjoner.  Norsk kulturindeks 2011 

(Telemarksforskning) viser at Inderøy kommune scorer høyest på sentrale tildelinger i Nord-

Trøndelag, og ligger som nummer tre i Trøndelag . 

I 2011 var kulturens andel av kommunens totale netto utgifter 3,2% i Inderøy og 3,6%  i 

Mosvik. Fylkets gjennomsnitt var 3,3%, mens landsgjennomsnittet lå på 3,9%. (Kostra 2011). 

For tidligere Inderøy er det en klar nedgang i perioden 2008 - 2011 (Vedlegg, tabell 2,

KOSTRA ).

Kommunebarometeret for 2012 viser at Inderøy rangeres som nr. 13 i fylket og nr. 8 i egen 

kommunegruppe når det gjelder kommunens kulturinnsats. Rangeringen legger størst vekt 

på kulturens andel av kommunens netto driftsutgifter til kultur.  Plasseringen underbygger 

ikke kulturkommune-status for Inderøy når det gjelder økonomisk satsing på kultur. 

Ambisjonen om å være en kulturkommune og om videreutvikling, tilsier at kommunen bør 

tilstrebe en tilnærming til de beste på området. (Vedlegg, tabell 8 )

Når det gjelder fordeling av driftsmidler innen kulturområdet, går ca 50% av disponible 

midler til kommunens egne institusjoner, mens ca 50% dekker øvrige kulturområder  

(Vedlegg, tabell 3 og 4, KOSTRA 2011). Kostra-tall viser at sammenlignet med andre 

kommuner bruker Inderøy kommune forholdsvis lite til drift knyttet til idrett. Tallene kan 

også tolkes som om Inderøy bruker lite midler på ungdom. Men begge disse områdene må 

ses i sammenheng med størrelsen på aktivitetstilskudd til de respektive områdene. Da ser 

bildet noe annerledes ut. Det må også nevnes at kulturskole og bibliotek utgjør en viktig del 

av tilbudet til barn og unge. Ellers ligger kommunen forholdsvis høyt når det gjelder 

investeringer til kulturformål sammenlignet med andre kommuner. 

Mange tiltak i planen kan gjennomføres innen gjeldende rammer i vedtatt økonomiplan. 

Andre vil kreve ekstra økonomisk innsats, og vil være avhengig av politisk prioritering i 

forhold til kommunens til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.

4.5. NOEN	UTVIKLINGSTREKK

På 70-tallet var det mange av oss som ikke hadde hørt om Taekwondo. I dag er mange av 

Inderøy kommunes barn og unge aktive i sporten. Før operaen i Bjørvika ble bygd, var ikke 

operainteressen utover i landet påfallende stor. I dag gjennomføres operaprosjekt og 

oppsetninger på både små og større steder i Norge. Korpsaktiviteten var lenge stor i hele 

kommunen, med både skolekorps og voksenkorps i alle kretser. I dag er en del korps lagt 

ned, mens andre sliter med rekruttering. Dette er enkle eksempler på at kulturlivet er 

dynamisk og preget av trender, og at det er behov for fleksibilitet og vilje og evne til å gå nye 

veier. 
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Hele samfunnet påvirkes av en rivende utvikling innen datateknologien. Utviklingen preger i 

særlig grad kulturfeltet. Gjennom TV-kanaler og nettpublikasjoner, via fjernsyn, nettbrett og 

mobiltelefon får vi i dag tilgang til «hele verden» praktisk talt hvor vi måtte befinne oss. Nye 

samværsformer oppstår via sosiale nettsamfunn. Internasjonale og nasjonale trender innen 

kulturlivet blir raskt formidlet. Nye kunstneriske uttrykksformer oppstår eller videreutvikles, 

f.eks. innen spill, film og i populærkulturen. Ungdommen er i forkant, både med hensyn til å 

fange opp trender og å ta i bruk ny teknologi. Det gjelder å legge til rette for at de får 

mulighet til å utvikle kunnskap og bruke ny teknologi i kreativ aktivitet. 

Teknologiutviklingen fører også til endringer innen informasjon og markedsføring. Flere 

markedsføringskanaler og metoder blir stadig tilgjengelig for flere. Det tilsier at det er blitt 

lettere å nå ut til publikum. Samtidig blir det mer krevende å være synlig i jungelen av nyttig 

og unyttig informasjon og reklame. Vekt på form og design vil kunne få avgjørende 

betydning, for å nå fram med et budskap. Dette krever kompetanseutvikling på området. 

Ellers medfører teknologiutviklingen store endringer og muligheter innen museumsdrift, 

bibliotek og formidling generelt.

Befolkningsprognoser for Inderøy kommune viser et noenlunde stabilt innbyggertall med en 

gradvis nedgang i antall barn og unge, og økning i antall eldre (Vedlegg, tabell 1, SSB). Målet 

er å snu tendensen ved å legge til rette for økt tilflytting og bosetting, bl.a. gjennom 

samfunns-utviklingsprosjektet 2020. Dersom man ikke skulle oppnå denne målsettingen, vil 

det få konsekvenser også for utviklingen av kulturtilbudet, både når det gjelder 

ressurstilgang og hvor innsatsen skal settes inn. Uansett hvilken vei befolkningsutviklingen 

går, er det kommunens oppgave å sørge for gode tjenester til de som bor i kommunen, 

innen kulturfeltet, som på andre kommunale områder.

4.6. KONKURRANSE	OG	SAMARBEID

Tilgjengeligheten til regional, nasjonal og internasjonal kultur er økende via fjernsyn og 

digitale medier, men også fordi folk flest reiser mer. Konkurransen om det lokale publikum

forsterkes. Vi får gradvis et mer kompetent og kresent publikum, og kravet til kvalitet på det 

samlede tilbudet øker. Har vi ikke gode nok treningsforhold lokalt, reiser vi gjerne til 

nabokommunen, som har bedre fasiliteter. Er ikke teatertilbudet tilstrekkelig eller av god 

nok kvalitet, er tilbudet i Trondheim eller Oslo ikke langt unna. Et utvidet kulturtilbud er i seg 

selv et gode. Men sterkere konkurranse om publikum lokalt, kan innebære en utfordring for 

lokal kulturutvikling og engasjement.

Konkurranse fører ofte til kreativitet og ekstra innsats. Det kan også i enkelte sammenhenger 

ende med handlingslammelse og en holdning som går ut på at det ikke nytter. Den grøfta må 

vi unngå å ramle i. Det handler mye om hvilken holdning kommunen og kulturlivet selv 
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inntar. Vi må ha tro på at vi kan hevde oss i en større sammenheng, og at best i lag- ikke 

er et tomt slagord. 

Kultursatsing i regionen kommer Inderøys innbyggere til gode, på samme måte som Inderøys 

kulturtilbud kommer innbyggerne i regionen og andre tilreisende til gode. Et utvidet 

regionalt samarbeid vil i tida framover kunne bli nøkkelen som sikrer videreutvikling av 

kulturaktivitet og kulturtilbud, også lokalt. 

Samtidig er det avgjørende at vi også er i stand til å løfte fram og blankpusse det som virkelig 

er unikt for Inderøy, det som skiller oss ut, som har attraksjonsverdi og dermed vekker 

interesse både internt og eksternt. 

Kulturbygging stod sentralt i prosessen som gikk forut for kommunesammenslåingen. 

Prosjektet viste både evne og vilje til å tenke nytt. Her var det samarbeid på tvers som gjaldt. 

Holdningen som lå til grunn var viktig: Best i lag!

Lokalt engasjement er av stor betydning om vi skal kunne videreutvikle kulturkommunen. 

Grendetilhørighet og grendekultur er solid forankret i hele kommunen, og i mange grender 

er det stor aktivitet og utpreget dugnadsånd. Samtidig opplever vi at verdier som grendene 

representerer, utfordres av den generelle samfunnsutviklingen.  

Samordning og samarbeid på lokalplanet er like nødvendig som regionalt kultursamarbeid. 

For lag og organisasjoner som sliter med rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte, kan 

etablering av større enheter på tvers av etablerte grenser være løsningen, slik f.eks 

Hageselskapet Inderøy og Mosvik har gjort. Samarbeid med nye aktører kan også virke 

vitaliserende. Samfunnsutviklingen som skaper behov for samarbeid og større enheter, 

bidrar også til økt mulighet for samarbeid, gjennom bedre kommunikasjon og økt mobilitet.

Kultursmia ble i sin tid opprettet som et samarbeidsforum for kulturinstitusjonene. Tida er 

inne for å videreutvikle Kultursmia som samarbeids- og utviklingsarena for profesjonell kunst 

og kulturformidling. Det er også behov for utvidet og mer strukturert samarbeid mellom 

kommunen og det frivillige kulturlivet, og mellom profesjonalitet og amatørkultur. For å 

kunne gi et tilbud om deltakelse og opplevelse til alle innbyggerne, trengs også et tettere

samarbeid mellom kommunale enheter, blant annet for å utvikle et godt kulturtilbud til barn 

og ungdom.

4.7. KVALITET

Skal Inderøy kommune lykkes med å videreutvikle sin posisjon som kulturkommune, må det 

stilles høye krav til kvalitet. Dette gjelder kulturens innhold, så vel som organisering, 

arenaer, anlegg og utstyr, kompetanse og opplæring, informasjon og markedsføring. 
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4.8. NYSKAPING	OG	INNOVASJON

Ildsjeler skaper utvikling. Dette slås fast i en studie foretatt av Telemarksforskning, og følges 

opp med spørsmålet: Går det an å ha en politikk – eventuelt en stedlig kultur – som er 

spesielt godt tilpasset enkeltinitiativ?  (Suksessrike distriktskommuner. En studie av 

kjennetegn ved 15 norske kommuner. Telemarksforskning/Distriktssenteret, 2012)

Erfaringen har lenge vist at ildsjeler skaper utvikling på kulturfeltet og i skjæringspunktet 

kultur/næring i Inderøy. Nils Aas kunstverksted, Den Gyldne Omvei og Saga Senter for 

fotografi er gode eksempler.

Et utvidet og dynamisk kulturbegrep, som planen bygger på, innebærer at kommunen skal 

ha en åpen holdning til nyskapende og gode ideer fra ildsjeler eller organisasjoner. Ideer skal 

vurderes, og eventuelt følges opp, også om de i utgangspunktet ligger utenfor planens mål 

og strategier. 

Nyskaping og innovasjon er avhengig av kreative mennesker. I kulturkommunen Inderøy må 

barnehage og skole være preget av målrettet arbeid innen de estetiske områdene. I dag 

finnes det en del forskning som underbygger betydningen av opplæring i de estetiske fagene

med tanke på å utvikle kreativitet hos den enkelte. Forskning viser at slik opplæring også har 

positiv læringseffekt rent generelt. I tillegg til grunnskolen, er Kulturskolen er en viktig arena 

for kreativ utvikling. Utredingen Kulturskoleløftet (Utdanningsdepartementet 2010) legger 

vekt på at samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole /SFO skal utvikles, slik at alle barn 

får et kulturskoletilbud. 

4.9. ATTRAKTIV	KOMMUNE

Et sentralt delmål i prosjektet Inderøy 2020 er økt bolyst og tilflytting til kommunen. Mange 

kommuner har satset på kultur for å demme opp for fraflytting, og for å bli attraktive som 

tilflyttings-kommuner.  Hanna Nyborg Strøm i Telemarksforskning sier i foredraget Hva gjør 

et sted attraktivt? ( 03.05.12, basert på studier i Nordland fylke), at kommuner med mye 

kultur ikke har høyere netto tilflytting enn kommuner med lite kultur. Studien er basert på 

netto tilflytting sett i forhold til Norsk kulturindeks for Nordland fylke. Norsk kulturindeks 

rangerer kommunenes kvantitet på kulturtilbud og kulturdeltakelse, og er ikke basert på 

vurdering av kvaliteten på kulturtilbudet. Ved siden av boligtilbudet og muligheter for arbeid 

i regionen, framheves utvikling av sosiale møteplasser og sentra som spesielt viktig for 

tilflytting. Det siste må kunne sies å ha med kultur å gjøre. Det poengteres ellers at 

fritidstilbudet til egne innbyggere har betydning for å tiltrekke seg turister.

Det er ikke gjennomført noen studie vedrørende sammenhengen mellom kultursatsing og 

bolyst i Inderøy kommune, men mange vil nok hevde at befolkningstallet sannsynlig vis 

hadde vært lavere i dag uten de grep som ble tatt på 80- og 90-tallet og den kulturutviklinga 

som har skjedd i etterkant. Bl.a. er mange arbeidsplasser i dag knyttet til kultur og 
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kulturopplæring, og i følge kulturindeks 2011 (Telemarksforskning) er Inderøy den 

kommunen i Nord-Trøndelag som har flest kunstnere i forhold til folketallet.

Årsakene til folks preferanser med hensyn til bosted er sammensatte, og preges ikke bare av 

lokale forhold, men også av globale trender. I dag er hovedtrenden et økende press på større 

byer, og nedgang i folketall i mindre bygdesamfunn. 

Inderøy 2020 signaliserer en tillit til kultur som et virkemiddel blant flere for økt tilflytting og 

bosetting i kommunen.  Et godt kultur-, idretts- og fritidstilbud vil kunne være ledd i en lang 

kjede av faktorer som kan bidra til å nå målet. Skal kultur ha betydning i denne 

sammenhengen, er både variasjon og kvalitet på kulturtilbudet avgjørende. Det betinger 

også et inkluderende kulturtilbud.

5.		INDERØY	KOMMUNES	KULTUR-FYRTÅRN    

Kulturplanen er bygd opp rundt ti innsatsområder. I tillegg løfter planen fram et kultur-

fyrtårn, et eget område som skal ha spesiell vekt i planperioden.

Kultur- fyrtårnet skal på den ene siden lyse opp og vise oss som bor i Inderøy noe vi kan være 

spesielt stolte av og noe vi kan identifisere oss med. Kultur-fyrtårnet skal også lyse for å gjøre 

omverden oppmerksom på hvem vi er og på noe som er spesielt for Inderøy kommune.

Følgende område pekes ut som Inderøy kommunes kultur- fyrtårn i planperioden:

ARVEN	ETTER	NILS	AAS	

Straumen er Nils Aas’ fødested. I 1996 ble Nils Aas 

Kunstverksted etablert som en stiftelse basert på 

planlegging i samarbeid med Nils Aas (1933-2004) og et 

spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen, 

kulturdepartementet og landbruksdepartementet. Fra 

2010 er Nils Aas Kunstverksted en del av det 

konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

(SNK). Etter konsolideringen er det SNK som har

ansvaret for daglig drift av Nils Aas Kunstverksted, og 

stiftelsesstyret er et rent eiendomsstyre.

Som stifter, og som eier av en rekke Aas-verk, har Inderøy kommune fortsatt et betydelig

ansvar. Det handler om forvaltning av kunst av nasjonal og internasjonal betydning: Gaven 
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fra Nils Aas og verk som er deponert av Nils Aas sin familie. Det gjelder også kunstverkene i 

Muustrøparken, andre steder på Straumen og i Inderøy Samfunnshus.

Nils Aas Kunstverksted signaliserer behov for utvidelse, slik at større deler av samlingen blir

tilgjengelig for formidling og forskning. En utvidelse må skje ved samarbeid mellom flere 

parter, der Nils Aas kunstverksted og SNK er sentrale aktører.

Drift og vedlikehold av Mustrøparken er kommunens ansvar, og baseres i dag på en 

betydelig  frivillig innsats, og Muustrøparkens venner bidrar med engasjement og 

aktivitetstilbud i parken. Det er ingen garanti for at parken kan drives med så stort frivillig 

engasjement i all framtid. Her må den kommunale innsatsen justeres etter behov.

Nils Aas kunstverksted og Muustrøparken er betydningsfulle elementer i kommunens 

sentrumsutvikling, og gir grunnlag for utvikling av sted, kulturaktivitet, kulturnæring og 

turisme. Når en del sentrumsfunksjoner flyttes ut av «gamle» Straumen til Nessjordet, blir 

det viktig med ekstra innsats for å utvikle gode møteplasser og aktivitet i dagens sentrum.

Etableringen av Nils Aas kunstverksted og Muustrøparken har gitt ringvirkninger i form av 

økt kunstnerisk virksomhet og galleridrift flere steder i kommunen. Tida er moden for at det 

etableres et felles sted hvor kunstnere kan arbeide sammen, et kunstsenter. Med 

utgangspunkt i Nils Aas kunstverksted, ligger det godt an til å utvikle et kunstsenter som kan 

samle utøvere innen ulike kunstfelt. Et kunstsenter kan i tillegg til atelier og rom for 

utøvende kunst, inneholde utstillingslokale og utleieleilighet for tilreisende kunstnere.

Kunsten og navnet til Nils Aas innebærer uutnyttede muligheter når det gjelder kommunens 

profilering. Her er det snakk om en gjensidighet, der kommunen samtidig med et forsterket 

fokus på Nils Aas’s navn og kunst, kan profilere seg tydeligere som kulturkommune.

MÅL

• Inderøy skal ha en regional, nasjonal og internasjonal posisjon innen visuell kunst, 

med vekt på Nils Aas og hans verk, kunstneriske uttrykk generelt og kunst i det 

offentlige rom spesielt

• Inderøy kommune skal ta medansvar for arven etter Nils Aas ved å bidra til at Nils Aas 

kunstverksted videreutvikles. 

• Mustrøparken skal forvaltes og utvikles i Nils Aas’ ånd, og kunstnerens verk i 

Muustrøparken og Straumen-området skal ivaretas og formidles på en profesjonell 

måte. 

Tiltak

• Bidra til å sikre arealer, til utredning og gjennomføring vedrørende etablering av et 
kunstsenter i Straumen, som inkluderer 

- Utvidelse av Nils Aas Kunstverksted

- Rom for produksjon, utøvelse og formidling av kunst innen ulike sjangre og uttrykk.

- Leilighet og atelier for rimelig utleie i avgrensede tidsrom til kunstnere fra inn og 

utland (Artist in residence)
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• Ta initiativ til å re-etablere Nils Aas kunststipend

• Søke om tillatelse til å produsere miniatyr av Stavhopperen som Inderøys kulturpris

• Bidra til omvisning og profesjonell formidling av kunsten i Muustrøparken til turister
og fastboende, og gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle 
spaserstokken. Samarbeid med Nils Aas Kunstverksted

• Arbeide for kunstnerisk utsmykning  ved stedsutvikling i kommunen, herunder 
- Planlegge for å realisere  verket «Aks», etter skisse av Nils Aas
- Gjennomføre utsmykning av Inderøy Rådhus, trinn 2, utendørs

• Videreføre arbeidet med å realisere Arena Skarnsundbrua: Nødvendige 
godkjenninger, detaljprosjektering, eierskap, plan for drift og vedlikehold, 
finansiering 

• Utarbeide katalog over kunst som er eid av kommunen, og sørge for digital 
formidling av utsmykning i Inderøy Rådhus og annen kommunal kunst.

• Sørge for at Klokkarstu’ i framtida benyttes til produksjon, formidling og salg av 
visuell kunst og kunsthåndverk

6. ØVRIGE	INNSATSOMRÅDER

6.1.	DET	FRIVILLIGE	KULTURLIVET

Kulturaktivitet og kulturtilbud knyttet til frivillig innsats 

hos enkeltpersoner, lag og organisasjoner utgjør en 

sentral del av det samlede kulturtilbudet i kommunen

(Oversikt over lag og organisasjoner, vedlegg, s 17). 

Mens kulturinstitusjonene i stor grad er konsentrert om 

sentrum, spiller den frivillige innsatsen en vesentlig 

rolle med hensyn til å skape aktivitet og kulturtilbud i 

hele kommunen.

I Inderøy kommune foregår frivillig kulturaktivitet på 

mange områder, som f.eks. i kor og korps, amatør-teater og revy, museumsdrift, idrett og

friluftsliv, kunst og håndverk, husflid, barne- og ungdomsarbeid, aktivitet i 

interesseforeninger mm. 

Aktivitetstilskudd tildeles lag, organisasjoner og enkeltpersoner etter vedtatte retningslinjer. 

Dette er midler som genererer stor aktivitet i hele kommunen. Frivilligheten skal selv 
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bestemmer innhold og aktivitetsnivå, mens kommunens oppgave er å sørge for økonomiske, 

organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og 

legger til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet, slik det er nedfelt i kulturloven (2007). 

Kommunen skal sammen med staten og fylket sørge for at kulturlivet har forutsigbare 

utviklingsvilkår. Det innebærer at personer, organisasjoner og institusjoner skal ha tilgang til 

informasjon om ordninger med økonomisk støtte og om andre virkemidler og tiltak. 

Kommunen må sørge for god informasjon og veiledning, bidra til tilgang på egnede lokaler

og yte økonomisk støtte til lag og organisasjoner.

Det frivillige kulturtilbudet må være åpent for alle. Kulturdeltakelse og - opplevelse betyr 

mye for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet som helhet. Blant annet kan 

kulturdeltakelse ha mye å si for at nye innbyggere skal bli kjent og oppleve tilhørighet i

lokalsamfunnet. 

Å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom er et felles ansvar. Fritidstilbudet til barn 

og ungdom i Inderøy er i stor grad knyttet til frivillig innsats. Dette gjelder spesielt 

idrettstilbudet, men også aktivitetstilbud som barne- og ungdomsklubb i Mosvik, disco-tilbud 

ved Sandvollan skole og aktivitetstilbud i lag og organisasjoner for og med barn og ungdom.

Frivillig-sentralene er viktige aktører i arbeidet for å nå målet om et kulturtilbud til alle, bl.a. 

ved å bidra til at mennesker som har behov for bistand for å kunne delta i kulturlivet, får den 

støtten de trenger.  I dag er det to sentraler i kommunen: Mosvik frivilligsentral og Frivillig 

Inderøy. Ordningen er relativt ny, og når man har skaffet seg noe mer erfaring, bør 

ordningen vurderes, bl.a. med tanke på antall sentraler i kommunen. 

MÅL

• Inderøy kommune skal 
- legge til rette for og bidra til et mangfold av kulturtilbud i hele kommunen

- ha et godt samspill med lag og foreninger, stimulere det frivillige   
        kulturlivet og være støttespiller og samarbeidspartner

- styrke fritidskulturlivet gjennom bedre rammevilkår

Tiltak

• Utvikle en lokal frivillighetspolitikk i samarbeid med lag, organisasjoner og 
frivilligsentralene, presentert i en utredning som skal 

- avklare roller, ansvar, forventninger, muligheter og aktuelle 
samarbeidsområder. 

- vurdere framtidig organisering av frivilligsentral-ordningen i kommunen
og frivilligsentralens rolle som samarbeidspartner 

• Stimulere til aktivitet gjennom tilskuddsordninger ved å 
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- yte tilskudd til frivillig aktivitet og frivilligsentral-ordningen

- sørge for at lag og organisasjoner får tilgang til Tilskudds-portalen

• Stimulere tiltak som involverer innvandrere og inkluderer deres kulturelle uttrykk

• Samarbeide om kulturprosjekter, f.eks. rusfrie arrangement og kulturtilbud til 

familier, barn og ungdom.

• Gjennomføre årlige dialogmøter med frivillige lag og organisasjoner

• Gi tilbud om opplæring til tillitsvalgte i lag og organisasjoner

• Ha tett kontakt og dialog med frivilligsentralene

• Sørge for god informasjon om kulturtilbudet generelt, og til nye innbyggere spesielt

6.2. KULTUR	OG	FOLKEHELSE

Med bakgrunn i Lov om folkehelsearbeid (1. januar 

2012) skal kommunen utarbeide en helhetlig 

folkehelseplan, og folkehelse skal komme til utrykk i all 

planlegging i kommunen.

Kultur som virkemiddel i helsefremmende arbeid får 

stadig mer oppmerksomhet, og forskning på området 

viser at kultur kan bidra positivt til folkehelsearbeidet.  

Det er derfor viktig å ha med seg dette perspektivet og 

denne kunnskapen når en planlegger og legger til rette 

for kulturarbeid.

Å delta i en eller annen form for aktivitet stimulerer til bedre folkehelse. Det kan dreie seg 

om kultur, idrett eller friluftsliv. Det å ha tilhørighet til en gruppe, være sosial, være fysisk 

aktiv eller høre god musikk kan alt bidra til å fremme helse. I forhold til bestemte grupper 

ved institusjon vil det i tillegg til å gi et bedre liv for den enkelte også være økonomisk 

lønnsomt.

Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken er kulturtiltak som også vil 

kunne gi god helseeffekt.

Det er stor deltakelse i Idrettslagene i kommunen. Men undersøkelser viser at mange slutter 

med idrett i 14-15 års alder. Det er også en utfordring for idretten og andre organisasjoner å 

kunne inkludere de som ikke deltar av eget initiativ.

Inderøy kommune har tidligere gjennom samarbeid med fylkeskommunen deltatt i 

utprøving av tiltak i forhold til bestemte målgrupper. Erfaring med allsang, sittedans, dans i 

skolen og Inderøyturer har vært positiv.
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MÅL

• Kulturarbeidet skal legge til rette for positive helsevalg og sunn livsstil

• Kulturtilbudet skal understøtte folkehelse-arbeidet

Tiltak: 

• Utarbeide helhetlig plan for folkehelse, basert på følgende strategier:

- kultur som helsebringende faktor 

- Legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv

- Lavterskeltilbud for å fremme fysisk og psykisk helse

- Motivasjon og aktiv inkludering av de som tradisjonelt ikke benytter seg 

av kultur- og aktivitetstilbudet

6.3. PROFESJONELL	PRODUKSJON,	FORMIDLING	OG	OPPLÆRING

I følge kulturloven er kommunens oppgave bl.a. å fremme profesjonalitet og kvalitet i 

kulturtilbudet. I den vestlige verden har det tradisjonelt vært et skarpt skille mellom 

profesjonell kultur med forankring i en akademisk tradisjon, og amatørkultur med røtter i 

folkekulturen. Den såkalte «finkulturen» var opprinnelig forbeholdt en skolert og velstående 

klasse, mens folkekulturen var de lavere klassenes kultur.

I dag er både profesjonell kultur og amatørkultur tilgjengelig for de fleste. Litt forenklet kan 

en si at aktivitet og deltakelse er det sentrale i amatørkulturen, mens profesjonell kultur og 

og profesjonelle utøvere kan gi opplevelser og erfaringer på et annet nivå.

I idretten blir det lagt vekt på utvikling av både topp og bredde, profesjonelle utøvere og 

amatør-idrett. Idretten representerer en parallell til øvrig kulturliv, hvor breddeidretten 

kjennetegnes av aktivitet, mens toppidrett og toppidrettsutøvere kan gi publikum de store 

idrettsopplevelser.  I dag er det mange eksempler på samarbeid mellom amatører og 

profesjonelle i både idrett og det øvrige kulturlivet, hvor de profesjonelle bidrar til å heve 

kvalitet og nivå på aktivitet og produksjoner.

Nord-Trøndelag fylke har generelt et lavt antall kunstnere som bor og jobber i fylket. 

Kulturindeks for 2011 (Telemarksforskning) viser imidlertid at Inderøy (1729) var den 

kommunen i Nord-Trøndelag som scoret høyest når det gjelder antall profesjonelle 

kunstnere i forhold til folketall. Inderøy var nr. 2 i Trøndelagsfylkene, etter Trondheim og nr. 

24 på landsbasis (Statistikken er basert på medlemskap i kunstnerorganisasjoner og tildeling 

av Statens kunstnerstipend, alle kunstområder). Kunstnere på nasjonalt og internasjonalt 

nivå, innen ulike kunstområder, kan vise til bakgrunn fra Inderøy kulturskole, Inderøy 

videregående skole eller Sund folkehøgskole. Det høye antallet kunstnere i og fra Inderøy er 

utvilsomt et resultat av en tidlig satsing på profesjonell produksjon, formidling og opplæring 

innen ulike kunstområder. Disse kunstnerne er gode ambassadører for Inderøy kommune. 
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Innen idretten har innsats i lag og organisasjoner lagt grunnlag for å få fram 

idrettsprestasjoner på toppnivå. Her har vi også gode ambassadører for kommunen. Petter 

Northug har med sine topp-prestasjoner utvilsomt satt Mosvik - og etter hvert Inderøy -

ettertrykkelig på kartet.

Et relativt høyt antall kunstnere bosatt i, eller med tilknytning til kommunen, bidrar til å gi 

innbyggerne et variert tilbud og gode opplevelser innen musikk, dans, visuell kunst, 

litteratur, design og kunsthåndverk. 

Skal det i framtida være attraktivt for kunst- og kulturarbeidere å bo og arbeide i kommunen 

og regionen, må det legges til rette for mer bruk av kunsten og kunstnerne, slik Fylkesplan 

for profesjonell kunst understreker. Dette er et felles ansvar for offentlig og privat sfære. Et 

aktivt miljø, gode rom for produksjon og formidling er også av betydning, Jfr. tiltak under 

Kulturfyrtårn s. 15.

MÅL

• Inderøy kommune skal legge til rette for og fremme profesjonell produksjon, 

formidling og opplæring innen et mangfold av kunst- og kulturuttrykk

• Høy kulturpedagogisk kompetanse skal bidra til god kulturopplæring

• Inderøy skal være åpen mot verden og bidra til kulturbegivenheter med aktører fra 

inn og utland.

Tiltak

• Arbeide for å gjøre profesjonelle produksjoner tilgjengelig for Inderøys befolkning

• Støtte samarbeidprosjekter for å utvikle arrangement basert på erfaringer fra 

kulturbyggingsprosjektet

• Videreutvikle Kultursmia som samarbeids- og utviklingsarena for profesjonell 

formidling

• Arrangere årlige dialogmøter med profesjonelle kulturaktører  

• Sørge for god opplæring innen det estetiske området

• Ta initiativ til utvikling av kultursamarbeid på regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

nivå

6.3.1. Kommunens	egne	institusjoner	og	ansvarsområder

INDERØY	BIBLIOTEK	

Inderøy bibliotek har fra 2001 vært sentralbibliotek for hele kommunen. Fra 01.01.11 ble 

Mosvik bibliotek filial under Inderøy bibliotek. Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek, 

som betjener Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregåendeskole i tillegg til å være 

folkebibliotek. Utfordringene til biblioteket er i dag knyttet til for lite areal i forhold til bruk. 

Framtidig utfordring ligger også i rask utvikling innen digitale medier.
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MÅL

• Gi alle kommunens innbyggere et synlig, allsidig, aktuelt og kvalitativt godt 

bibliotektilbud

Tiltak

• Utarbeide ny bibliotekplan for Inderøy kommune, en fireårig delplan til kulturplanen, 

som rulleres samtidig med kulturplanens handlingsprogram. 

• Planen skal blant annen omhandle 

- Arealbehov

- Framtidig bibliotekstruktur i kommunen

- Framtidig skolebibliotektilbud 

- Hvordan møte utviklingen innen digitale medier

INDERØY	KULTURSKOLE

Inderøy kulturskole er en viktig arena for barn og 

unges kreative utvikling. Kulturskolen er også en viktig 

kulturaktør i Inderøysamfunnet. Ca 25% av alle 

grunnskoleelevene i kommunen har i dag et tilbud.

Kulturskolen har lange ventelister på enkelte 

disipliner. Kulturskolens kjernevirksomhet, som er 

undervisning i estetiske disipliner, bør gis til alle barn 

og unge som ønsker det. I Kulturløft I og II er målet at 

alle skal ha et tilbud.  Dette følges opp i 

Kulturskolemeldinga (Kulturskoleløftet, 2010), som 

understreker at gjennom samarbeid mellom 

kulturskole og grunnskole/SFO, skal alle barn ha et 

kulturskoletilbud i skole/SFO-tida. 

Prosjektet Kulturkompis (finansiert av Utdanningsdirektoratet) må videreutvikles til fast 

ordning ved alle barneskolene, og det er behov for å utvikle nye samarbeidsformer med 

ungdomsskolen.

Romsituasjonen for administrasjon og personale representerer i dag en stor utfordring.

Behovene må ivaretas gjennom prosjektet Inderøy oppvekst og kultursenter.

MÅL  

• Kulturskolen skal være et velorganisert ressursenter, som sørger for et godt 

kulturskoletilbud til alle som ønsker det  

• Kulturskolen skal være en aktiv ressurs for lokalmiljøet

• Samarbeidet med grunnskolen skal utvides til alle skolene
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Tiltak  

• Utrede konsekvenser ved «full kulturskoledekning», og utarbeide strategi for 

gjennomføring

• Utarbeide plan for Inderøy kulturskole, som rulleres hvert fjerde år. Planen skal bl.a. 

omhandle 

- Videreutvikling av kulturskolen som ressurssenter

- Utvikling av kulturskoletilbudet i samarbeid med grunnskole/SFO ved 

videreføring av prosjektet Kulturkompis til alle skolene

- Utvikling av nye tilbud, bl.a. for de aller yngste, f.eks. tilbudet Musikk ved 

livets begynnelse.

- Mål og tiltak for talentutvikling

UNGDOMSKULTUREN	OG	UNGDOMMENS	KULTURMØNSTRING	(UKM)

Kommunen skal ha et stimulerende ungdomsmiljø 

der ungdom trives og kan bruke sine ressurser i 

lokalsamfunnet. I tillegg til fastboende ungdom, har 

kommunen også et ansvar for tilbud til hybelboere og 

ungdom som bor i internat.

Barn og unge i Inderøy har et bredt tilbud innen 

organisert aktivitet, som f.eks. idrett og kulturskole, 

og mange lag og organisasjoner sørger for barne- og 

ungdomsaktivitet i grendene. Når det gjelder 

uformelle møteplasser, som fritidsklubber, der 

aktivitet utvikles på de unges egne premisser, bør 

tilbudet bli bedre.  

I Straumen er Internett-caféen et samlingssted for mange unge, og i Mosvik drives barne- og 

ungdomsklubb på frivillig basis. Dette er viktige tiltak som kommunen må støtte i det videre 

arbeidet. 

I Inderøy 2020 - Utredningsnotat (2012) understrekes det at kommunesenteret skal tjene 

alle deler av kommunen. Dette er viktig også når det gjelder ungdommskulturen.

I sentrum er det behov for et samlingssted med rom og utstyr, hvor ungdom kan utfolde seg 

innen musikk, musikkteknologi, film, foto og medievirksomhet, visuelle uttrykk, 

bevegelse/dans og for sosialt samvær. Det er behov for et ungdommens aktivitetshus, der 

ungdommene skal være med å planlegge, utvikle og gjennomføre idéer.

Ungdommens kulturmønstring engasjerer hvert år mange ungdommer i Inderøy. 

Mønstringen skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, være åpen for all 

ungdom, representere alle kulturelle ytringer og fange opp strømninger i ungdomsmiljøene.  
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MÅL  

• Kommunens ungdom skal ha et rusfritt fritidstilbud og lokaler som skal være et fristed 

hvor ungdom kan treffes på tvers av kulturelle skillelinjer, og hvor de kan utvikle sine 

kulturuttrykk. 

• Inderøy kommune skal videreutvikle Ungdommens Kulturmønstring med hensyn til 

deltakelse og kvalitet på gjennomføring

Tiltak
• Utrede ungdommens behov for fritidstilbud og lokaler,

• Utvide tilbud om sommerarbeid for ungdom  

• Samarbeide med frivilligheten om rusfrie ungdomsarrangement

• Sikre ungdommens innflytelse på utviklingen av UKM, ved at ungdom har aktiv 

medbestemmelse i alle ledd og prosesser

• Søke vertskommunestatus for fylkesmønstring UKM i 2014-15.

DEN	KULTURELLE	SKOLESEKKEN	(DKS)

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt satsningsområde. Gjennom profesjonelt formidlet 

litteratur, film, musikk, scenekunst, visuell kunst og kulturarv, skal alle elever i grunnskolen 

få oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag. 

DKS er organisert gjennom en partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene. 

Fylkeskommunen tilbyr skolene et visst antall konserter, forestillinger og utstillinger i året, 

mens kommunene har ansvaret for å utvikle det lokale tilbudet. 

Barnehagene er foreløpig ikke en del av nasjonal DKS-satsing. Her kan Inderøy kommune 

være i forkant, og starte et kulturtilbud for barnehagene etter modell av Den kulturelle 

skolesekken.

Kommunens Plan for DKS er moden for revidering. Både lokal og fylkeskommunal 

finansiering av det lokale tilbudet har sakket akterut de senere årene, og planen må i tillegg 

til faglig innhold synliggjøre det økonomiske behovet ved videreutvikling av DKS lokalt. 

Samarbeid i INVEST- kommunene kan bidra til bedre utnyttelse av midler og bedre lokalt 

DKS-tilbud.

MÅL  

• Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle grunnskoleelever får møte 

profesjonelt formidlet litteratur, film, musikk, scenekunst, visuell kunst og kulturarv

                                                                                                                             

• Kommunen skal videreutvikle det lokale tilbudet og koordinere  fylkeskommunalt 

tilbud
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Tiltak
• Revidere lokal plan som viser hvordan kommunen vil organisere arbeidet med DKS,

herunder utvikle og bruke lokale, profesjonelle utøvere.

• Bygge opp et lokalt kulturtilbud for barnehagene etter modell fra Den kulturelle 

skolesekken

• Ta initiativ til å utrede muligheter for samarbeid om Den kulturelle skolesekken i

INVEST-kommunene

DEN	KULTURELLE	SPASERSTOKKEN	(DKSS)

Den kulturelle spaserstokken er i likhet med DKS et 

nasjonalt satsningsområde, som har til hensikt å 

sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av 

høy kvalitet til eldre. Kulturdepartementet tildeler 

hvert år midler til kommunene på grunnlag av 

søknader. Hittil er tilbudet i kommunen tilnærmet 

fullfinansiert gjennom statlige midler. Ordningen ble 

etablert i 2007, og fra 2010 har kulturenheten hatt 

ansvar for å utvikle tilbudet i Inderøy kommune.  

Her er det lagt vekt på tilbud både i institusjoner, 

bofellesskap, og til eldre som er mobile og kan delta 

på konserter, utstillinger, forestillinger o.l. Den største utfordringen er å sikre at alle eldre 

får et tilbud gjennom DKSS. Videreutvikling av samarbeidet med omsorgssektoren, 

frivilligsentralene og frivillige lag og foreninger blir sentralt i videreutvikling av Den kulturelle 

spaserstokken. Når det gjelder tilbud og innhold, må kommunen innta en aktiv rolle for å 

utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser.

MÅL

• Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre i og utenfor institusjonene et bredt og 

profesjonelt kulturtilbud. 

Tiltak

• Legge til rette for gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt gjennom samarbeid 

mellom kultursektoren og omsorgssektoren

• Ta initiativ til å utrede muligheter for samarbeid om tilbud i Den kulturelle 

spaserstokken for INVEST-kommunene.
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6.3.2. Andre	kulturinstitusjoner	

INDERØY	KULTURHUS

Inderøy kulturhus er et flerbrukshus som rommer idrettshall, konsert/teatersal, kulturskole, 

bibliotek, undervisnings- og øvingsrom for videregående skole og arealer for Musikk i Nord-

Trøndelag.  At mange ulike virksomheter og aktiviteter er samlet under samme tak, 

medfører stor aktivitet og er en styrke for kulturhuset. Samtidig kan det representere en 

utfordring, da økende mangfold og aktivitetsnivå innebærer stadig større driftsansvar, som 

igjen gir mindre ressurser til kulturhusets egen rolle som utvikler og formidler.  

Inderøy kulturhus må videreutvikles som kommunens sentrale arena for formidling av 

profesjonell kunst og kultur, med spesiell vekt på scenekunst i Inderøy. Det innebærer at 

kulturhuset må sikres rammevilkår som bidrar til at denne delen av kulturhusets virksomhet 

forsterkes.

Riksteateret var i mange år garantist for det profesjonelle teatertilbudet, med visning i 

kulturhuset. Når Riksteateret vurderte antall spillesteder i regionen til å være for høyt, ble 

Inderøy kulturhus lagt ned som visningssted. Mangel på et fast profesjonelt tilbud innen 

teater må kompenseres med annet teatertilbud, samtidig som Riksteateret fortsatt er 

tilgjengelig både i Verdal og Steinkjer. Nabokommunene har også et godt utbygd kino-tilbud, 

som er lett tilgjengelig for Inderøys befolkning.  Likevel er det fortsatt behov for et 

bygdekino-tilbud i kulturhuset, spesielt med tanke på barn og ungdom.

Aktivitetsnivået i kulturhuset er høyt, det foregår mye samarbeid, men det er til tider trangt 

om plassen, og enkelte typer arenaer mangler helt, mens andre er for dårlige. Black-box er 

et ønske fra de som driver formidling og undervisning. En løsning for bandmusikerne er 

nødvendig. Det samme gjelder arealer for kulturskolen og biblioteket. Kulturhuset har vært i 

bruk i over 20 år, og begynner å bære preg av slitasje på grunn av stor aktivitet over tid. 

Opprustningsarbeidet er i gang, og må videreføres ved prosjektet Inderøy oppvekst- og 

kultursenter. 

MÅL

• Kulturhuset skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena gjennom 

prosjektet Inderøy kultur- og oppvekstsenter

• Inderøy kommune skal bidra til å forsterke kulturhusets rolle som formidler og 

markedsfører av profesjonell kunst og kultur

Tiltak

• Være pådriver ved utvikling og gjennomføring av planer for Inderøy kultur- og 

oppvekstsenter. 

 Sørge for at planleggingsprosessen avgjør egnet plassering av Nils Aas’ verk Sol i 

kulturhuset
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• Utarbeide ny samarbeidsavtale mellom kulturhuset og kommunen, basert på en 

gjennomgang av organisering, kommunale støtteordninger og dagens  avtaleverk. 

• Undersøke muligheter for å etablere samarbeid mellom kulturhuset og kommunen

om tjenester som f.eks. regnskaps- og informasjonstjeneste.

MUSIKK	I	NORD-TRØNDELAG	(MINT)	OG	DISTRIKTSMUSIKERTJENESTEN

Musikk i Nord-Trøndelag er lokalisert i Inderøy kulturhus med administrasjon og 

musikergruppe. I 2012 har Inderøy kommune inngått en femårs-avtale med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune om kjøp av profesjonell musikktjeneste fra musikk i Nord-Trøndelag. Avtalen 

gjelder fra 01.01.13. Et gjensidig forpliktende samarbeid, basert på Mulighetsstudie for 

framtidig lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) og distriktsmusikertjeneste i 

Inderøy (Utredning 2012), skal gi ny giv for både musikkformidling og musikkopplæring i 

Inderøy kommune.  

MÅL

• Innbyggere og tilreisende i regionen skal ha et musikktilbud på høyt profesjonelt nivå. 

• Kommunen skal legge til rette for ny giv og utvikling innen korpsmusikk og jazz
gjennom samarbeid med MiNT, Sund folkehøgskole, Soddjazz m.fl.

Tiltak

• Bruke distriktsmusikere som ressurs i den profesjonelle musikkformidlingen og 

musikkopplæringen.

• Samarbeide om konserter og seminarer med profilerte musikere 

• Gjenopprette undervisningstilbud på korpsinstrumenter i kulturskolen

• Styrke korpsaktiviteten ved å bidra økonomisk til instruktører/dirigenter

• Arbeide for å få tilbud om Jazz og korpsmusikk inn i Den kulturelle skolesekken og 

Den kulturelle spaserstokken. 

• Videreutvikle samarbeidet mellom distriktsmusikertjenesten og INVEST -kommunene

INDERØY	VIDEREGÅENDE SKOLE

Inderøy videregående skole er en viktig institusjon for Inderøy som skolesamfunn, og viktig 

for lokalsamfunnet. Videregående skole og kommunen har opp gjennom årene samarbeidet 

på mange områder: felles musikk- og danseforestillinger med kulturskolen, felles 

lærerkrefter, samarbeid med ungdomsskolen om undervisning, Inderøysommer, 

produksjonsstøtte mm.

MÅL

• Inderøy kommune skal innta en aktiv rolle for at Inderøy videregående skole skal 

videreutvikles som en viktig utdannings- og kulturinstitusjon i kommunen.

• Videreutvikle etablert samarbeid
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Tiltak: 

• Være pådriver ved utvikling og gjennomføring av planer for Inderøy oppvekst- og 
kultursenter

• Bidra aktivt til rekruttering til linje for musikk, dans, drama ved å sørge for god 
opplæring i kulturskolen, og gi tilbud til flere om å delta i talentutviklingsprogram/
utvidet kulturskoletilbud

• Videreutvikle samarbeidet mellom kulturskolen og videregående skole med hensyn 

til stillinger og prosjekter

DANS	I	NORD-TRØNDELAG	 (DINT)

Dans i Nord-Trøndelag er utpekt som ett av sju nasjonale pilotprosjekter for profesjonell 

dans. Formålet har vær å gjøre profesjonell dans tilgjengelig over hele landet. Dans i Nord-

Trøndelag har sørget for å trekke profesjonelle dansere til regionen, og har satt opp større 

og mindre forestillinger i prosjektperioden. Dans i Nord-Trøndelag har også utviklet Kortreist 

Dansefestival som et eget delprosjekt. 

Utredningen Dans i hele landet (Kulturdepartementet 2012) skisserer en utvikling av 

regionale dansesentere for å spre kunstformen til hele landet. Når pilotprosjektperioden går 

ut, trengs det en innsats for å etablere et regionalt dansesenter i Nord-Trøndelag som et fast 

tilbud, på linje med, eller i samarbeid med det profesjonelle musikk- og teatertilbudet i 

regionen.

MÅL

• Inderøy kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell 

dans i regionen

Tiltak
• Invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (MiNT 

og Nord-Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-
Trøndelag

• Støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs

SUND	FOLKEHØGSKOLE

Sund folkehøgskole er en viktig kulturinstitusjon i kommunen, som bidrar med 
kulturbegivenheter i lokalsamfunnet og har blikket rettet mot verden med sitt internasjonale 
engasjement.  Samarbeidet med Inderøy kommune er i stor grad knyttet til Kultursmia,  
Inderøysommer og Midtnordisk kunstfestival.

MÅL

• Inderøy kommune skal bidra til at Sund folkehøgskole spiller en viktig rolle i 

lokalsamfunnet gjennom samarbeid med lokalt kulturliv.
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Tiltak

• Bidra til utvikling av samarbeidsprosjekter innen f.eks. jazz, foto, internasjonalt 

arbeid, sport og friluftsliv.

KIRKEN

Kirken er den eldste kulturinstitusjonen i kommunen. 

I Inderøy kommune er det til sammen 7 kirkebygg, 

hvorav de to middelalderkirkene, Hustad kirke og 

Sakshaug gamle kirke eies av Fortidsminne-

foreningen. Flere av kirkene er godt egnet til kunst-

og kulturformidling, som konserter, forestillinger og 

utstillinger. Kirkene er også, i kraft  av at de er 

historiske bygg, eller at de inneholder verdifulle 

kunstgjenstander, i seg selv interessante formidlings-

objekter.

Foruten å være ramme rundt kirkens egne 

funksjoner, egner flere av kirkene se seg også godt til ren kunst- og kulturformidling. 

Sakshaug kirke, med sin størrelse og gode akustikk, har vist seg å fungere godt for større 

konserter og forestillinger. Kirken har lenge hatt behov for et nytt orgel. Et nytt orgel vil i 

tillegg til å dekke kirkens egne behov også åpne muligheter for store konsertopplevelser med 

utøvere på høyt nivå. Kommunen yter allerede midler til utredningskonsulent, og det er lagt 

inn midler i investeringsbudsjettet, som sammen med midler fra orgelfondet, hvor frivillige 

over flere år har samlet inn penger, skal finansiere nytt orgel.

MÅL

• Kirkebyggene skal være i en slik stand at de fungerer godt som ramme rundt kirkens 

egne funksjoner

• Utvikle samarbeidet om kunst- og kulturformidling i kirkebygg

Tiltak

• Ta initiativ til årlige samarbeidsprosjekt med kirken, f.eks. etter modell fra 

kulturbyggingsprosjektet

• Nytt orgel i Sakshaug kirke i tråd med investeringsbudsjett

6.4. KULTUR	OG	NÆRING

All kunst og kultur på profesjonelt nivå dreier seg i siste instans om å selge produkter og 

tjenester, om næringsvirksomhet. Dette gjelder formidling av musikk, teater, dans, visuell 

kunst, museumsformidling mm. Formidlingsvirksomhetenes inntekter er basert på 
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billettsalg, og mange er helt avhengig av offentlig støtte. Det handler også om produksjon og 

salg av kunstverk, kunsthåndverk, foto, litteratur, reklameprodukter med mere, som i større 

grad representerer «lønnsom» virksomhet, slik vi har flere eksempler på i Inderøy. Dette 

gjelder også kullturbaserte næringer innen f.eks. småskalamatproduksjon, servering, reiseliv 

og rekreasjon. Dette er næringer som har hatt en gradvis økning i Inderøy kommune, bl.a. 

gjennom etableringen av Den Gyldne Omvei.

I en UNESCO -erklæring fra 2001, vedrørende kulturelt mangfold, heter det bl.a.: 
Med vår tids økonomiske og teknologiske endringer, som åpner for enorme perspektiver når 

det gjelder kreativ virksomhet og nyskaping, må det vies særskilt oppmerksomhet til 

mangfoldet i tilbudet av kreativt arbeid, til behørig anerkjennelse av rettighetene til 

forfattere og kunstnere, og til særpreget i kulturprodukter og -tjenester, som i egenskap av 

bærere av identitet, verdier og mening ikke kan betraktes som vanlige varer eller 

konsumgoder. Noe av utfordringen i forhold til utvikling av kulturnæringene ligger nettopp 

her. 

I Stortingsmelding 22, Kultur og næring (2002-2004) blir det påpekt at kultursektoren 

omfatter egne verdiskapende næringer med relativt store innvirkninger på norsk økonomi.

Det framgår også at de finansielle virkemidlene for kulturnæringene først og fremst er 

kulturpolitisk begrunnet, at det er knyttet større risiko til etablering av kulturnæringer og 

kulturbaserte næringer, og at de derfor ofte faller utenfor tildeling fra finansieringskilder 

som kommer annen næringsvirksomhet til gode. Videre nevnes det at enkelte fylker og 

kommuner har valgt å opprette egne satsinger på kultur og næring, og har opprettet egne 

fond for å støtte utvikling på området

I forhold til målet om økte arbeidsplasser og økt bosetting og en tiltro til kultur som et 

virkemiddel (Inderøy 2020), er det mulig å se for se for seg utviklingsmuligheter innen kultur 

og næring.  Inderøysamfunnet trenger arbeidsplasser som både krever og utvikler 

kreativitet og nytenkning. 

Det er behov for å revurdere dagens skille mellom kulturnæring og andre næringer når det 

gjelder lokale støtteordninger. De som prøver å etablere kulturnæring møter ofte veggen,

fordi deres virksomhet defineres som kultur, og faller ofte utenfor kriteriene for tildeling fra 

lokalt og regionalt næringsfond. Derfor bør Inderøy kommune opprette et lokalt fond for 

kultur- og næringsutvikling.

MÅL

• En bevisst kultursatsing og tilrettelegging skal gjøre Inderøy-miljøet attraktivt som 

arbeids- og bosted for kulturaktører

• Satsing på kunst og kultur skal bidra positivt til næringsutviklingen i Inderøy



31

Tiltak

• Legge til rette for etablering av kulturnæring og kulturarbeidsplasser gjennom 

infrastruktur, rådgivning og økonomisk støtte.  

• Opprette fond for kultur- og næringsutvikling og økt bolyst

• Løfte fram kommunens og andres kultursatsing i kommunens profilering og 

markedsføring, for å fremme bosetting og nyetablering innen kultur og andre 

næringer.

6.5. IDRETT

Som i de flest andre kommuner er det utenfor skoleporten ingen andre aktiviteter som i 

deltakelse tilnærmelsesvis kan måle seg med idretten. Idretten drives først og fremst av 

frivilligheten og kommunens fremste rolle er som tilrettelegger og bidragsyter. 

Kommunen har krav om egen plan for å forankre og prioritere søknader om spillemidler. Det 

forutsettes derfor at arbeidet med en egen idrettsplan blir prioritert i Inderøy.  

Den organiserte frivillige idretten står strekt i kommunen. Framverran IL, Inderøy IL, Røra IL, 

Mosvik IL og Sandvollan IL er tradisjonelle idrettslag som driver allsidig idrettsaktivitet 

foruten særidretter i varierende grad. Inderøy IL  som det laget som klart har størst ansvar i 

forhold til særidretter.

De senere årene har det kommet til en rekke nye lag som er medlemmer i Norges 

Idrettsforbund. Totalt er 12 lag medlemmer i idrettsforbundet. Eksempelvis er Røra 

Taekwondo og Inderøy motorklubb nye organisasjoner med mange medlemmer og stor 

aktivitet.

Inderøy Idrettsråd som er en overbygning for den organiserte idretten i kommunen og 

fungerer etter hvert mer i samsvar med intensjonene vedtektene.

Flere andre organisasjoner har også fysisk aktivitet som en del av virksomheten. Nevnes må 

også treningsrom, treningsstudio, svømmebasseng og bowlingbane. Ungdomsskolen gjør en 

viktig jobb med fysisk aktivitet som satsningsområde, der alle elevene er inkludert. 

I idrettslagene opplever de stort frafall blant ungdommen, noe som representerer en 

utfordring, både med tanke på ungdommens helse og når det gjelder framtidig rekruttering. 

Til tross for at mange unge velger bort idretten, er medlemstallet i idrettslagene relativt 

stabilt.

MÅL

• Inderøy kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet som forebyggende 

helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo - og 

reiselivskommune
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Tiltak
• Utarbeide egen idrettsplan med konkretisering av mål og tiltak, der følgende 

strategier legges til grunn:
- Videreføre og videreutvikle samarbeidet med idrettsbevegelsen med sikte 

på å oppnå bredest og best mulig tilbud.
- Gi muligheter for uorganisert aktivitet.
- Styrke innsatsen til Investering og drift av tidsmessige anlegg i forhold til 

behov.
- Interkommunalt og regionalt samarbeid i forhold til anlegg og aktivitet
- Toppidrett som motivasjon, inspirasjon og nyrekruttering
- Løfte frem gode prestasjoner

6.6. KULTUR- ARENAER	OG	LOKALITETER

Kulturlivet er avhengig av gode arenaer for å sikre et mangfold av aktiviteter og gode 

utviklingsmuligheter for utøvere og aktører. Tilgang til egnede arenaer genererer ofte 

aktivitet.

I Inderøy kommune er det jevnt over gode anlegg og arenaer for idrett og friluftsliv (Oversikt

over arenaer, vedlegg, s 22). Her er det tilgang til større idrettsanlegg som fotball- og 

friidrettsbaner, idrettshaller og svømmebasseng, ski- og skiskytteranlegg. Kulturstier og 

turløyper er bygd ut mange steder kommunen, og o-kart og turkart er tilgjengelig for mange 

områder. En del av disse er av eldre årgang, og det er behov for oppgraderinger.

Presset på Idrettshallen i kulturhuset er stort, og en eventuell utbygging av en hallflate 2, 

skal avklares gjennom prosjektet Inderøy oppvekst og kultursenter. Kommunen mangler et 

godt utbygd sykkelsti-nett og mange etterspør etter hvert en trenings- og konkurranseløype 

for rulleski. 

For tildeling av spillemidler til utbygging av idretts- og friluftsanlegg kreves det kommunale 

planer. Dette ivaretas av plan for idrett og fysisk aktivitet. Krav til universell utforming skal 

ivaretas ved nybygg og ombygging.

I alle grender finnes det samfunnshus eller grendehus, som drives av frivillige lag og 

organisasjoner Oversikt i vedlegg, s. Flere av disse benyttes både til fysisk aktivitet, som 

sosiale møteplasser og til annen kultur- og møtevirksomhet. Samfunnshus og grendehus 

brukes også som øvingslokaler og til formidling av konserter og forestillinger .

De mange samfunnshusene og grendehusene utgjør en stor bygningsmasse, som krever stor 

frivillig innsats med hensyn til vedlikehold og drift, noe som også innebærer økonomiske 

utfordringer.

For lag og organisasjoner kan krav om husleie være en utfordring. Leiekostnader kan i 

spesiell grad ramme barn og ungdom, og i enkelte tilfelle hindre initiativ og aktivitet. Det bør 
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derfor innføres en ordning med kommunal husleiestøtte til aktiviteter for og med barn og 

ungdom.

For kommunens ungdom er det heller ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for tilgang til 

uformelle møteplasser, som f.eks. aktivitetshus drevet med ungdommens medvirkning.

Temaet behandles under kap. 6.2.1. s. 22. 

Formidling av konserter og scenekunst foregår på både tradisjonelle og utradisjonelle 

arenaer i kommunen, både utendørs og innendørs. «Hovedscene» og storstue skal fortsatt 

være i Inderøy kulturhus. Kulturhuset har både kompetanse og moderne teknisk utstyr for 

større arrangement og forestillinger. 

MÅL

• I Inderøy skal det være god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og annen 

kultur- og fritidsaktivitet.

Tiltak

• Styrke innsatsen til investering og drift av tidsmessige anlegg i forhold til behov.
• God oversikt over tilgjengelige arenaer og lokaler i kommunen og god informasjon til 

lag, organisasjoner og innbyggere om tilgjengelighet  

• Økonomisk husleiestøtte til aktiviteter rettet mot barn og ungdom

6.7. STEDSUTVIKLING

Hvert sted har sin atmosfære, preget av landskap, 

infrastruktur, byggeskikk, grøntanlegg mm. Utforming 

av våre omgivelser angår alle, og har betydning for 

trivsel, attraktivitet og tilhørighet.

Delprosjektet Sentrumsutvikling (Inderøy 2020) 

handler om utvikling av kommunesenteret Straumen, 

mens prosjektet Trivsel i sentrum dreier seg om

utvikling av Mosvik sentrum. Vinjesjøen i Mosvik, 

Hylla på Røra og «gamle» Straumen sentrum 

representerer unike bygnings- og bomiljøer i 

kommunen.  Dette er miljøer som det er viktig å 

videreutvikle som levende steder for kommunens innbyggere, men også med tanke på

turisme. De representerer også miljøer som er sårbare, og det er viktig å sørge for balanse 

mellom ivaretakelse og utvikling.

Interessante steder å oppsøke, gode møteplasser, rasteplasser, utsiktspunkt og spisesteder 

er viktige steds-elementer både for innbyggerne og tilreisende. Kunstnerisk utsmykning 

knyttet til steder og bygninger kan skape interesse og opplevelse. I følge mål for kommunens 

kulturfyrtårn skal Inderøy  ha en regional, nasjonal og internasjonal posisjon innen visuell 
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kunst, med vekt på Nils Aas og hans verk, kunstneriske uttrykk generelt og kunst i det 

offentlige rom spesielt.

MÅL

• Inderøy kommune skal bidra til bevaring av trøndersk byggeskikk og samtidig 

stimulere til nybygg basert på spennende, moderne arkitektur

• Inderøy kommune skal legge vekt på kulturarv, arkitektur, estetikk og kunstnerisk 

utsmykning ved opprustning og etablering av kommunale bygg og offentlige 

uteområder.  

• Utformingen av uterom skal innby til refleksjon og rekreasjon, sosial og kulturell 

aktivitet

Tiltak

• Innlemme bestemmelser om vern av bygninger og miljøer i kommunens

arealplanlegging 

• Opprette pris for god byggeskikk/arkitektur

Det vises for øvrig til tiltak under kap.5. Inderøy kommunes kultur-fyrtårn.

6.8. KULTURARVEN

Inderøy kommune har en stor og rik kulturarv. Funn 

fra jern- og steinalder kan fortelle om bosetting fra de 

eldste tider. Kulturminnene er en ikke fornybar 

ressurs. De representerer verdifulle historiske 

miljøverdier og inngår som viktige elementer i den 

helhetlige samfunnsutviklingen. Forståelsen for 

kulturminnene og den verdien de representerer, er 

viktig som vår felles arv og kulturelle identitet. 

Kulturminnene kan deles i to hovedkategorier –

immaterielle (historie, tradisjon osv.) og de materielle

(faste kulturminner, hus og gjenstander). 

Eldre kulturminner(fornminner) er registrert i hele kommunen. Nyere tids kulturminner(frem 

til 1900) er registrert i hele kommunen utenom Mosvik.

Det gjøres en stor innsats blant frivillige innenfor historielag og museumsarbeid for å ivareta 

kulturarven. I senere tid er det gitt ut bygdebøker med slektshistorie i gamle Inderøy og 

Mosvik. Det er en sterk interesse for å videreføre arbeidet i forhold til den generelle 

historien.    
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Nasjonale, regionale og lokale forvaltningsledd har sammen med private ansvar i forhold til 

kulturarven. Gjennom planlegging og målrettet arbeid vil kommunen være en hovedaktør.

MÅL

• Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres gjennom systematisk arbeid 

• Kulturarven skal sikres gjennom bruk og vern

• Fortida skal gjøres levende for nåtid og framtid

Tiltak
• Utarbeide kulturminneplan som legger følgende strategier til grunn: 

- Registrere og systematisere ny og eksisterende informasjon.

- Levende kulturarv gjennom god formidling

• Støtte arbeidet med ny bygdebok for Inderøy kommune, generell del

• Digitalisere bygdebok, generell del.

• Etablere digital presentasjon av kulturminner i kommunen (QR-kode, app)

6.9. FESTIVALER	OG	STØRRE	ARRANGEMENT

Inntil våren 2011 var Inderøy mest kjent for mindre, 

og kanskje det noen vil kalle «smale» festivaler som 

f.eks. Soddjazz og Midtnordisk kunstfestival. I 2011 

ble InderøyFest arrangert for første gang, som en 

bredt anlagt folkefest, forankret i det utvidede 

kulturbegrepet. 

Festivalen er organisert som samvirkeforetak med 

kommunen som medeier. Med nytt arrangement i

2012 har InderøyFest befestet seg som en folkefest 

med et bredt og variert program, utbredelse i hele 

kommunen, og med appell til både fastboende og 

tilreisende. I tillegg til festivaler, arrangeres spesielle «dåggå» forskjellige steder i 

kommunen. Og stor frivillig innsats legges ned i forbindelse med friluftsteater, markeder og

arrangement knyttet til båt og fjord. De mange arrangementene rundt om i kommunen 

representerer verdier som er viktig for lokalsamfunnet. De bidrar også til å tiltrekke seg 

oppmerksomhet og folk utenfra. Ungdommens kulturmønstring må også nevnes i denne 

sammenhengen. Ungdommen utgjør en ressurs, og det er viktig at de inkluderes både i 

planlegging og gjennomføring av arrangement.

MÅL

• Inderøy skal utvikles som arrangements- og festival-kommune
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• Inderøy skal være stedet for både den bredt anlagte folkefesten og for de «smalere» 

festivaler

• InderøyFest skal videreutvikles som en folkefest med bred appell og solid forankring i 

det utvidede kulturbegrepet  

Tiltak

• Utvikle kompetanse som gjør kommunen bedre i stand til å være vert og 

medarrangør for større arrangement

• Kommunal støtte og engasjement i forbindelse med

- InderøyFest 

- Kunst- og kulturfestivaler som representerer et høyt kunstnerisk og 

profesjonelt nivå. 

- Arrangement for- og med barn og ungdom

- Festivaler og arrangement hvor samarbeid på tvers av tradisjonelle 

«grenser» står sentralt.

• Støtte til større arrangement prioriteres i forbindelse med årlig budsjett/

økonomiplan-behandling

• Arrangere kulturuke og kulturkonferanse annethvert år 

• Kompetanseutvikling ved deltakelse på kurs og seminar der større arrangement er 

tema

6.10 FJORDKULTUR

Fjorden og Skarnsundbrua binder de «gamle» 

kommunene sammen på en spektakulær måte, og 

samlet strandlinje i Inderøy kommune utgjør 180 km. 

Fjorden har i et historisk perspektiv hatt stor betydning 

for utviklingen av samfunnet på begge sider av 

Skarnsundet. Den har representert «matfat», 

håndverk, næringsvei, ferdselsåre, og har hatt 

betydning for handel, frakt og jektfart.  Derfor er 

fjorden en sentral del av kulturarv og felles identitet.

Interessen for fjorden er stor, noe som bl.a. viser seg i 

de mange kai- og båtforeningene i kommunen

I dag representerer fjorden et visst næringsgrunnlag i Inderøy. Selv om det ikke lenger er 

mange direkte sysselsatte i primærnæringene, er fjorden viktig for næringslivsaktører innen

turisme, hotell- og utleievirksomheter. Her ligger det muligheter for utvikling innen områder 

som fritidsfiske, dykking, båtturisme, strandpromenader, bademuligheter etc. Det kan også 

ligge muligheter for utvikling av alternativ energi i Straumen og Skarnsundet.
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Det blir derfor viktig å ivareta fjordkultur-perspektivet for Inderøy kommune i tida framover, 

både som forvalter av kulturminner, men også for å ta vare på og videreutvikle mulighetene 

for kulturbasert næring.

Landbruk har vært og er et satsningsområde i Inderøy, og det skal det fortsatt være, (Jfr. 

prosjektet Mulighetenes landbruk i Inderøy 2020). Nå er det på tide å også løfte fram fjorden 

og fjordkulturen som et utviklingsområde for kommunen.

MÅL

• Inderøy kommune skal ha en koordinerende rolle i forhold til kulturbasert næring og 

reiseliv med vekt på fjordkultur 

• Kommunen skal utnytte attraksjonspotensialet som fjorden representerer

Tiltak

• Invitere til et idéseminar med aktuelle og interesserte aktører for å avdekke om det 

finnes grunnlag for å starte et felles prosjekt mot næringsutvikling og turisme knyttet 

til fjordkultur.

• Legge spesielt vekt på begrepet fjordkultur i arbeidet med kulturminneplanen, der 

instanser som museum og historielag inviteres med som viktige medspillere.

• Støtte idéen om utvikling av et fjord-senter i tilknytning til det maritime miljøet på 

Kjerknesvågen

• Fjorden og aktivitet knyttet til sjøen skal være sentrale elementer i markedsføring av 

Inderøy som bosted og turistmål 

7. INDERØY	OG	OMGIVELSENE

7.1. REGIONALT	SAMARBEID

Samarbeid kan bli en viktig nøkkel når det gjelder framtidig kulturutvikling i regionen. 

Inderøy kommune samarbeider med fylkeskommunen og nabokommuner på flere områder 

innen kulturfeltet. Kommunen har gjennom lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT)

og Inderøy videregående skole et etablert samarbeid med fylkeskommunen. Dette 

samarbeidet videreutvikles for tida med avtale om kjøp av musikktjenester fra MiNT, en 

avtale som bygger på Mulighetsstudie for framtidig lokalisering av Musikk i Nord-Trøndelag 

(MiNT) og distriktsmusikertjeneste i Inderøy, utarbeidet i samarbeid med INVEST-

kommunene. 

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter er et nytt, større utbyggings- og 

utviklingsprosjekt, som inkluderer fylkeskommunen (Inderøy videregående skole), 
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kommunen (bibliotek, kulturskole og ungdomsskole) og Inderøy kulturhus. Formålet er bl.a. 

å bygge ut lokaler og benytte kompetanse på tvers av institusjonene.  

Innen kulturskole- og bibliotekvirksomhet foregår det kontinuerlig samarbeid med andre

kommuner f.eks. når det gjelder utviklingsprosjekt og gjensidig bruk av pedagogisk 

kompetanse.

Økende konkurranse om publikum i regionen medfører økt behov for samordning og 

samarbeid. Publikumstilfanget lokalt og regionalt har sin begrensning, en realitet alle 

arrangører er nødt til å forholde seg til.  Et regionalt samarbeid kan gjelde samordning og 

markedsføring av arrangement, utvikling av større felles kulturproduksjoner, samarbeid om 

tilbud i kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk og samarbeid om kompetanse, f.eks.

samarbeid om stillinger i kulturskolen. Det kan også dreie seg om felles utnyttelse av 

arenaer. 

Gjennom samarbeid kan Inderøy utvikle kompetanse og bidra til realisering av større 

kulturproduksjoner. For Inderøy er det i første omgang naturlig å bidra til videre utvikling av 

kultur-samarbeidet i INVEST, f.eks. når det gjelder et godt lokaltilbud innen Den kulturelle 

spaserstokken og Den kulturelle skolesekken, kulturskole- og biliotek-samarbeid og 

samarbeid om arenaer og større arrangement. Kommunen må også være åpen for å 

samarbeide med andre kommuner.

7.2. NASJONALT	OG	INTERNASJONALT	SAMARBEID

Kommunen har tradisjon for å delta i nasjonale satsninger og prosjekter. Av pågående 

kulturprosjekter kommunen er involvert i, kan Dans i Nord-Trøndelag og Kulturkompis 

nevnes. Dette er prosjekter som gjelder utprøving av tiltak, som i neste omgang kan bidra til 

å danne grunnlag for løsningsmodeller på nasjonalt nivå, innen hhv tilbud om profesjonell 

dans og grunnskole/kulturskole- samarbeid.

I Inderøy er det skolene - grunnskolen, videregående skole og Sund folkehøgskole - som står 

for hoveddelen av internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom utveksling av elever og prosjekter 

i tilknytning til utviklingsprosjekter som Comenius og Leonardo. Flere skoler har også 

benyttet språkassistenter fra andre deler av verden. Via skolesystemet foregår det 

kulturutveksling og gjensidig kompetanseoppbygging med vekt på kunnskap om andre land, 

språk og folk.    

Inderøy kommune deltar også i Interreg-prosjektet «Naboer AB», og er utpekt som 

internasjonal kommune.
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8. HANDLINGSPLAN		2013-2016

Kultur-fyrtårn Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat 

Arven etter 
Nils Aas

Bidra til å sikre arealer 
vedrørende etablering av 
et kunstsenter i 
Straumen, som inkluderer 

Utvidelse av Nils Aas 
Kunstverksted
Rom for produksjon, 
utøvelse og formidling 
av kunst  
Leilighet og atelier for 
rimelig utleie (Artist in 
residence)

Ikke 
finansiert

Samarbeid 
med NAaK, 
SNK og 
næringsliv

Start 2013 Råd-
mannen
Kultur

Ta initiativ til å re-etablere 
Nils Aas kunststipend

Ikke 
finansiert

Samarbeid 
med NAaK, 
SNK og 
næringsliv

Etter fireårs-
perioden

Kultur

Søke om tillatelse til å 
produsere miniatyr av 
Stavhopperen som 
Inderøys kulturpris

Ikke 
finansiert

2013 Kultur

Bidra til omvisning og 
profesjonell formidling av 
kunsten i Muustrøparken

Delvis 
igangsatt

Kontinu-erlig Kultur

Arbeide for kunstnerisk 
utsmykning  ved 
stedsutvikling i 
kommunen, herunder 
Planlegge for å realisere  
verket «Aks», 
Gjennomføre utsmykning,  
Inderøy Rådhus, trinn2, 
Videreføre arbeidet med å 
realisere Arena 
Skarnsundbrua

Ikke 
finansiert

Arbeid 
startet

Næringsliv 
og 
kunstnere

2013-2025
Videre-føring

Kultur
Næring

Utarbeide katalog over 
kunst som er eid av 
kommunen, og sørge for 
digital formidling  av 
utsmykning i Inderøy 
Rådhus og annen 
kommunal kunst.

Innen 
gjeldende 
rammer

Start 2013 Kultur
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Kulturfyrtårn 
og øvrige 
innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

Sørge for at Klokkarstu’ i 
framtida benyttes til 
produksjon, formidling og 
salg av visuell kunst og 
kunsthåndverk

Innen 
gjeldende 
rammer

Utøvere Kontinuerlig Komm.-
teknikk 
Kultur

Det frivillige 
kulturlivet

Utvikle en lokal 
frivillighetspolitikk 

Innen 
gjeldende 
rammer

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene

2015 Kultur

Yte tilskudd til frivillig 
aktivitet og frivilligsentral-
ordningen 

Vurderes 
årlig
Vedtatte 
retn.linjer

Lag, 
organisasjoner

Årlig

Sørge for at lag og 
organisasjoner får tilgang 
til Tilskudds-portalen

Ikke 
finansiert

Frivillig-
sentralene

Start 2013

Stimulere tiltak som 
involverer  innvandrere

Delvis 
innen 
gjeldende 
rammer

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene

Styrkes fra 
2014

Samarbeide om 
kulturprosjekter, f.eks. 
rusfrie arrangement og 
kulturtilbud til familier, 
barn og ungdom.

Innen 
gjeldende 
rammer

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene

Styrkes fra 
2013

Gjennomføre årlige 
dialogmøter med frivillige 
lag og organisasjoner 

Innen 
gjeldende 
rammer

Lag, 
organisasjoner

Start 2013

Gi tilbud om opplæring til 
tillitsvalgte i lag og 
organisasjoner

Ikke 
finansiert

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene

Ha tett kontakt og dialog 
med frivilligsentralene

Videre-
utvikling

Frivillig-
sentralene

Kontinuerlig

Sørge for god informasjon 
om kulturtilbudet 
generelt, og til nye 
innbyggere spesielt

Videre-
utvikling

Alle enheter Kontinuerlig

Kultur og 
folkehelse

Utarbeide helhetlig plan 
for folkehelse

Delvis 
finansiert

Enhet for 
helse
Enhet for 
bistand  og 
omsorg

2013 Råd-
mannen
Komm.
sjef
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Øvrige innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

Profesjonell 
produksjon, 
formidling og 
opplæring

Inderøy 
bibliotek

Inderøy 
kulturskole

Arbeide for å gjøre 
profesjonelle 
produksjoner tilgjengelig 
for Inderøys befolkning   

Økt 
innsats

Profesjonelle 
institusjoner 
og aktører

Kontinuerlig Kultur

Støtte 
samarbeidprosjekter for å 
utvikle arrangement 
basert på erfaringer fra 
kulturbyggings-prosjektet 

Ikke 
finansiert

Profesjonelle 
og amatører

Videreutvikle Kultursmia 
som samarbeids- og 
utviklingsarena for 
profesjonell formidling

Videre-
utvikling

Institusjoner , 
grupper og 
enkeltutøvere

Arrangere årlige 
dialogmøter med 
profesjonelle 
kulturaktører  

Innen 
gjeld-
ende 
rammer

Utøvere Start 2013

Ta initiativ til utvikling av 
kultursamarbeid på 
regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå

Flere 
finans-
ierings-
kilder

INVEST
Norsk 
Kulturråd
Andre 
organisasjoner

2016

Utarbeide bibliotekplan Innen 
gjeld-
ende 
rammer

Gjeldende 
fra 2013

Kultur/
Bibliotek
-sjef

Utarbeide kulturskoleplan Innen 
gjeld 
ende 
rammer

Gjeldende 
fra 2014

Kultur/
Rektor

Ungdoms-
kulturen og 
ungdommens 
kultur-
mønstring

Utrede ungdommens 
behov for fritidstilbud og 
lokaler

Ikke 
finansiert

Næringslivet
Ungdomsrådet

2015 Kom-
munal-
teknikk
Kultur

Utvide tilbud om 
sommerarbeid for 
ungdom  

Ikke 
finansiert

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene

Fra 2013 Kultur

Rusfrie 
ungdomsarrangement

Innen 
gjeld 
ende 
rammer

Lag, 
organisasjoner 
og frivillig-
sentralene

Årlig Kultur

Søke 
vertskommunestatus for 
fylkesmønstring UKM i 
2014-15

Ikke 
finansiert

Ungdomsrådet 2013 Kultur
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Øvrige innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

Den kulturelle 
skolesekken
og Den 
kulturelle 
spaserstokken

Revidere lokal plan Innen 
gjeld 
ende 
rammer

Grunnskolen 2013 Kultur

Bygge opp et lokalt 
kulturtilbud for 
barnehagene etter modell 
fra Den kulturelle 
skolesekken 

Ikke 
finansiert

Barnehagene 2015 Kultur

Ta initiativ til INVEST-
samarbeid vedr. DKS og 
DKSS

Innen 
gjeld 
ende 
rammer

INVEST-
kommunene

2016 Kultur

Inderøy 
kulturhus

Være pådriver ved 
utvikling og 
gjennomføring av planer 
for Inderøy kultur- og 
oppvekstsenter, og sørge 
for at 
planleggingsprosessen 
avgjør egnet plassering av 
Nils Aas’ verk Sol i 
kulturhuset

I gang-
satt

Fylkes-
kommunen og 
kulturhuset

Prosjekt-
perioden

Råd-
mannen

Komm.
sjef

Kultur

Utarbeide ny 
samarbeidsavtale mellom 
kulturhuset og 
kommunen

Kulturhuset Gjeldende 
fra 2013

Råd-
mannen
Kultur

Musikk i Nord-
Trøndelag

Bruke distriktsmusikere 
som ressurs i den 
profesjonelle 
musikkformidlingen og 
musikkopplæringen. 

Pol. 
Vedtak

Ikke 
finansiert

MiNT

Kulturskolen

Fra 2013 Råd-
mannen

Kultur

Samarbeide om konserter 
og seminarer med 
profilerte musikere

Gjenopprette 
undervisningstilbud på 
korpsinstrumenter i 
kulturskolen
Styrke korpsaktiviteten 
ved å bidra økonomisk til 
instruktører/dirigenter 

Videreutvikle samarbeidet 
mellom 
distriktsmusikertjenesten 
og INVEST -kommunene

Må 
avklares

Steinkjer og 
Verran 
kommuner

2013 Råd-
mannen
Kultur
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Øvrige innsats-
områder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

Inderøy videre-
gående skole

Bidra aktivt til 
rekruttering til linje for 
musikk, dans, drama ved å 
sørge for god opplæring i 
kulturskolen,  

Innen 
gjeldende 
rammer

Ivgs Kontinuerlig Kultur/
Rektor

Videreutvikle samarbeidet 
mellom kulturskolen og 
videregående skole med 
hensyn til stillinger og 
prosjekter

Dans i Nord-
Trøndelag

Invitere til samarbeid 
mellom kommunen og 
Nord-Trøndelag 
fylkeskommune vedr. 
framtidig formidling av 
profesjonell dans i Nord-
Trøndelag
Støtte Dans i Nord-
Trøndelag gjennom kjøp 
av forestillinger og kurs

Videreføri
ng av 
initiativ

Ikke 
finansiert

Fylkeskommu
nen, Dans i 
Nord-
Trøndelag 
m.fl.

Start 2013 Kultur

Sund folkehøg-
skole

Bidra til utvikling av 
samarbeidsprosjekter 
innen f.eks. jazz, foto, 
internasjonalt arbeid, 
sport og friluftsliv.

Ikke 
finansiert

Sund fhs Fra 2014 Kultur

Kirken Ta initiativ til årlige 
samarbeidsprosjekt med 
kirken, f.eks. etter modell 
fra 
kulturbyggingsprosjektet

Ikke 
finansiert

Kirken Fra 2013 Kultur

Nytt orgel i Sakshaug kirke 
i tråd med 
investeringsbudsjett

Finansiert Realisering 
etter fireårs-
perioden

Kultur og 
næring

Opprette fond for kultur-
og næringsutvikling og økt 
bolyst

Ikke 
finansiert

Etter fireårs-
perioden 

Råd-
mannen
Kultur

Idrett Utarbeide plan for idrett 
og fysisk aktivitet

Innen 
gjeldende 
rammer

Start 2013 Kultur

Kultur-arenaer 
og lokaliteter

Styrke innsatsen til 
investering og drift av 
tidsmessige anlegg i 
forhold til behov.

Ikke 
finansiert

Vurderes 
kontinuerlig i 
forhold til 
behov

Kultur

Økonomisk husleiestøtte 
til aktiviteter rettet mot 
barn og ungdom

Utredning i 
idrettsplan  
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Øvrige
innsatsområder

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resultat

Stedsutvikling Innlemme bestemmelser 
om vern av bygninger og 
miljøer i kommunens 
arealplanlegging  

Innen 
gjeldende 
rammer

Næring og 
plan

Fra 2016 Næring 
og plan 
Kultur

Opprette kommunalt 
estetikkutvalg

2015 Råd-
mannen

Opprette pris for god 
byggeskikk/arkitektur

Ikke 
finansiert

Etter fireårs-
perioden

Råd-
mannen

Kulturarven Utarbeide 
kulturminneplan

Ikke 
finansiert

Etter fireårs-
perioden

Kultur 
Næring 
og plan 

Festivaler og 
større 
arrangement

Kommunal støtte og 
engasjement i forbindelse 
med InderøyFest ,

Ikke 
finansiert

Priori-
tering  
ved  årlig 
budsjett/
øk.plan-
beh.

Arrangører, 
næringsliv, 
kulturaktører

Fra 2013 
Støtte til 
prioriterte 
festivaler og 
arrangement 
i tråd med 
budsjett/
Øk.plan

Rådm.
Kultur

Kunst- og kulturfestivaler 
som representerer et høyt 
kunstnerisk og 
profesjonelt nivå   

Arrangement for- og med 
barn og ungdom

Festivaler og arrangement 
hvor samarbeid på tvers 
av tradisjonelle «grenser» 
står sentralt.

Fjordkultur Invitere til et idéseminar 
med aktuelle og 
interesserte aktører for å 
avdekke om det finnes 
grunnlag for å starte et 
felles prosjekt mot 
næringsutvikling og 
turisme knyttet til 
fjordkultur.

Ikke 
finansiert

Næringsliv
Frivillighet

2014 Kultur
Næring

Støtte idéen om utvikling 
av et fjord-senter i 
tilknytning til det 
maritime miljøet på 
Kjerknesvågen

Vurderes 
når 
planer 
foreligger

Vurderes når 
planer 
foreligger

Kultur
Næring

Vedlegg til kulturplanen presenteres i eget dokument.

Foto:
Morten Gjul: s. 3, 5, 7, 14, 21, 24, 28, 32, 36. 
Bodil Alstad: s. 16, 33, 34.
Kåre Bjerkan: s. 18. 
Foto UKM: s. 22.
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Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy kommune2013-2025 - 
høringsuttalelse 

Det vises til mottatt høringsutkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommunes høring til planen er behandlet administrativt. 
 
Høringsuttalelse vedrørende bibliotekplanen 2013 – 2017 er lagt som del av den 
generelle høringen. 
 
Innledningsvis vil fylkeskommunen honorere utkastet til plan med en ryddig og 
oversiktlig inndeling – samt en klargjøring av «kulturbegrepet» slik det brukes i 
planen. 
 
Man ser positivt på at kommunen skal utvikle egen kulturminneplan, og at det 
inviteres til en aktiv og positiv dialog i utarbeidelse av planen. 
 
Kommentarer til Kulturplan for Inderøy kommune 2013-2025 
Det er tydelig at kommunen har hatt et grundig forarbeid i planprosessen, jfr. 
vedlegget til planen. Planen har tydelige forslag til prioriteringer – ti innsatsområder 
totalt. I tillegg løftes det «fram et kulturfyrtårn som skal ha spesiell vekt i 
planperioden.»(s. 15) 
 
I kapitlet Nyskaping og innovasjon konstateres det at ildsjeler skaper utvikling. Dette 
eksemplifiseres bl.a. med å henvise til utviklingstiltak/nyetableringer innenfor 
skjæringsfeltet kultur/næring. Vi savner en bredere eksemplifisering og tenker da 
spesielt på resultater og tiltak som følge av den frivillige og uegennyttige innsatsen 
som ligger bak mange av arrangementene og festivalene som igjen bidrar til, og gir 
grunnlag for utvikling og kulturnæring. 
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Under festivaler og større arrangement er målformuleringen «Inderøy skal være 
stedet for både den bredt anlagte folkefesten og for de «smalere» festivaler. Dette er 
ei formulering som synliggjør og stimulerer den frivillige innsatsen i tråd med målene 
i kulturplanens pkt. 6.1 Det frivillige kulturlivet. Det blir derfor viktig å følge opp dette 
under tiltaksdelen ved også å nevne de arrangement og tiltak som så langt har 
bidratt til å synliggjøre Inderøy både regionalt og internasjonalt. Vi tenker da spesielt 
på «Soddjazz» og «Midtnordisk Kunstfestival» som begge har satt både Inderøy og 
Nord-Trøndelag på festivalkartet. Fylkeskommunens engasjement i disse 
«frivillighetsprosjektene» er avhengig av at vertskommunen bidrar i et partnerskap 
og vi ser det som naturlig at begge disse arrangementene nevnes på lik linje med 
«Inderøyfest». 
 
Med tanke på at dette er en plan som har et 10-12 års perspektiv, savnes det en 
klarere tydeliggjøring av kommunens egne innsatsområder eksklusivt «Arven etter 
Nils Aas», spesielt i forhold utviklingsperspektivet. 
 
Planen peker i flere sammenhenger på kompetansebegrepet som viktig for å lykkes i 
arbeidet med kulturutvikling i kommunen. Dette er fylkeskommunen helt enig i. 
 
Kulturkompetanse mer generelt er gjerne knyttet til institusjoner – med klare 
fagspesifikke orienteringer. Slik fylkeskommunen ser det bør det i et så langt 
planperspektiv som kommunen legger opp til, kunne sies noe om kommunens egen 
samlede kulturkompetanse og utviklingsarenaer samt hvordan disse inngår i et 
helhetsperspektiv. Fylkeskommunen vil peke på Kulturskolen som en vesentlig aktør 
i kommunens kulturarbeid – både som opplæringsinstitusjon og et naturlig midtpunkt 
for aktivt utviklingsarbeid. Det vises til nasjonale føringer knytta til kulturskolene som 
lokale ressurssenter/utviklingssenter. Fylkeskommunen har tro på at kulturskolen 
med sin brede kulturkompetanse kan og bør være den naturlige arenaen for samlet 
kulturutvikling i kommunen. Med tanke på det lange planspennet som ligger, vil 
Inderøy kommune med en tydeliggjøring av kulturskolens rolle og funksjon innenfor 
opplæring, produksjon, formidling, ressurssenter for ulike aktører osv, kunne utvikles 
til et fremtidig regionalt fyrtårn for kultur og kulturskoleutvikling. En slik 
grunnleggende ambisjon vil være med på å løfte sentrale problemstillinger inn i 
planen. 
 
Kommentarer til Bibliotekplan 2013 – 2017 for Inderøy kommune. 
 
Bibliotekplanutkastet er et oversiktlig dokument som er godt å lese, og som er tydelig 
på statusbeskrivelse og utfordringer. Målsettinger og tiltak er relevante og realistiske.  
 
Visjonen for planen er litt for ordrik, den kan bli vanskelig både å huske og å bruke i 
visuelle sammenhenger. Følgende formulering kan vurderes som et alternativ: 
«Møteplass for kunnskap, fantasi og leseglede». 
 
Det kunne kanskje vært mer ambisiøse formuleringer med tanke på at planen gjelder 
en fireårsperiode. Samtidig ligger det mange muligheter i ideen om etablering av nytt 
oppvekst- og kultursenter, med både forventning om større og bedre tilpassede 
lokaler, og økning i stillingsressurs knyttet til grunnskolen. Det savnes imidlertid en 
tydeliggjøring på tiltaksnivå når det gjelder behov for større areal (Kap.4.4.2). 
 



3 
 

Endring av status fra kombinasjonsbibliotek i Mosvik til rent folkebibliotek er godt 
begrunnet. Det legges fram forslag om oppsøkende virksomhet og utvidet åpningstid 
ved hovedbiblioteket, begge deler vil kompensere noe når filialen legges ned.  Den 
oppsøkende virksomheten med bokdepot og bestillingsordning kunne imidlertid vært 
tydeliggjort på tiltaksnivå i kapittel 4.1.2. Det kan gjerne ses på muligheten for å få 
med at noen arrangement og lesestimulerende tiltak rettet mot voksne og eldre 
legges til Mosvik selv om filialen legges ned.  
 
Det bør forklares at bibliotekplanen er koplet til årlige prioriteringer i 
virksomhetsplan/økonomiplan og årlig evaluering (for eksempel del av årsmelding for 
biblioteket), og at det ikke bare blir en evaluering etter fire år. 
 
Avslutning 
Det nye planverket for kultur i Inderøy kommune blir omfattende, med en overordnet 
kulturplan og separate planer for biblioteket, kulturskolen, DKS og 
kulturminneområdet. Til sammen vil dette bli viktige redskap for videreutviklingen av 
den mangfoldige kulturvirksomheten og kulturkompetansen i Inderøy. 
Kulturavdelinga ønsker lykke med videre planprosess, og stiller vår kompetanse til 
rådighet når det oppleves som relevant.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Anders Skaugen 
 Musikksjef 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Åshild Vang [mailto:ashild@vangs.no] 

Sendt: 7. november 2012 23:24
Til: Reidun Huseth
Emne: Kulturplan

Hei
Vedr. Høringsutkastet til Kulturplan, så vil styret i Inderøy Museums- og Historielag bare si at vi er tilfreds 
med det som er med om fjordkultur.

Mvh
Åshild Vang
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Mosviktun Museumslag

Mosvik 07. 11. 2012

Inderøy kommune,

Kulturenheten.

HØRINGSUTKAST  KULTURPLAN 2013 – 2025.

Mosviktun Museumslag behandlet høringsutkastet til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025 i 

sitt styremøte 6. november 2012.

Mosviktun Museumslag slutter seg i stor grad til høringsutkastet til  Kulturplan.

Spesielt gledelig med målsetningen om å gjennomføre årlige dialogmøter hvor kategorier med like 

utfordringer samles. Slike møter regner vi med det er kommunen som tar initiativ til og er arrangør 

av.

Laget stiller seg også spesielt positiv til satsingen med økt fokus på fjordkultur.

For Mosviktun Museumslag

Carl Ivar von Køppen

Leder



Fra: Anne Kathrine Oxaal [mailto:Anne.Kathrine.Oxaal@flyndra.no] 

Sendt: 30. oktober 2012 16:33
Til: Reidun Huseth
Kopi: Per Jensen
Emne:

..og så med vedlegget

Hei, her kommer et innspill til Inderøy Kommunens kulturplan fra prosjektgruppa Remida i regi Flyndra.
Til orientering: vi har i dag inngått et samarbeid med INDUS om å kjøre et forprosjekt i valgfaget Design og 
redesign fra uke 46-47-48 i Flyndras lokaler på Sundsøya, materialer er anskaffet og kunstnerisk leder for 
prosjektet er innleid til dette forprosjektet, som er Bjørg Nyjordet.

Hilsen Anne Kathrine Oxaal for prosjektgruppa Remida  v/ Flyndra as
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Innspill til ny kulturplan fra prosjektgruppen for kreativt 
gjenbrukssenter i Inderøy

Flyndra AS jobber med oppstart av et kreativt gjenbrukssenter i Inderøy med fokus på miljø 
og kunst. Et slikt senter vil kunne bli et fyrtårn for Inderøy som kunst og kulturkommune 
samt styrke Inderøys satsing innen oppvekst. Senteret søker NTFK om tilskudd i januar 2013 
og vil da være i gang som et forprosjekt. Målet er et framtidig Remida-senter i Inderøy, 
basert på den pedagogiske metoden Reggio Emilia. 

Et kreativt gjenbrukssenter bør være med i en ny kulturplan  under: « Øvrige innsatsområder 
for profesjonell produksjon, formidling og opplæring»  

6.3. Profesjonell produksjon, formidling og opplæring

Kommunen skal være en støttespiller og pådriver i opprettelsen av et kreativt 
gjenbrukssenter i Inderøy med fokus på miljø og kultur. Senteret skal ha et regionalt 
nedslagsfelt. Flyndra AS er initiativtaker og eier av senteret. Flyndra AS vil ha den 
daglige driften. Senteret vil ha et nært samarbeid med blant andre Nils Aas, Innherred 
Renovasjon, skolene i Inderøy og andre aktører. Senteret skal drives av en kunstnerisk 
leder med kunstrelatert fagkompetanse.

Tiltak:  Støtte opprettelsen av et kreativt gjenbrukssenter i Inderøy. 

Samarbeid: Profesjonelle kunstnere, institusjoner og aktører lokalt og regionalt.

Prioritering: start 2013

Ansvar: Kultur

6.7. Stedsutvikling

Vedr. delprosjektet Sentrumsutvikling i Inderøy 2020: 

Flyndra AS ønsker at et kreativt gjenbrukssenter i Inderøy blir samlokalisert med Nils Aas 
kunstverksted.  Et slikt senter vil være en styrke for Straumen som sentrum og skape økt 
aktivitet i området.

Inderøy og omgivelsene

7.1. Regionalt samarbeid

       Et regionalt gjenbrukssenter med fokus på kunst og miljø vil kunne styrke samarbeidet 
innen oppvekst, miljø og kunstformidling i hele regionen. Dette vil kunne styrke samarbeidet 



mellom kommunene og åpne for relasjonsbygging mellom ulike aktører. Senteret vil styrke 
kommunens posisjon som kunst og kulturkommune.

7.2 Internasjonalt samarbeid

Et kreativt gjenbrukssenter med fokus på miljø og kunst ønsker å knyttes opp mot 
merkevaren «Remida». Et Remida senter har opprinnelse i Italia og det finnes i dag slike 
senter over hele verden.  Et slikt senter i Inderøy vil bli en del av et internasjonalt nettverk 
for kreativ gjenbruk av kunst.  Senteret i Inderøy ønsker også å invitere kunstnere fra andre 
land som samarbeidspartnere og kursholdere.



Fra: Eva Wold [mailto:eva.wold@bunadsaum.no] 

Sendt: 25. oktober 2012 14:19
Til: ind-Postmottak
Emne: høringsuttalelse kulturplan

Hei, har lest høringsutkastet til  Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025
Bra arbeid.

Med hilsen
Eva Steinvik Wold
Leder Inderøy Husflidslag
74153023/95868075
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Kommentarer til Kulturplan 
Inderøy Kommune 2013-2050
Høringsutkast.

Peers verksted har tidligere sendt inn bidrag til Kulturplan 
og ser at våre innspill ikke er tatt inn i planen. Vi ønsker 
med dette å synliggjøre våre argumenter ytterligere ved å 
konkretisere verkstedets utviklingsmuligheter og ønsker

Peers Verksted DA ble etablert i 2006,og har tilhold i leide 
lokaler i Peers Hus i Helgesenbakken 8.

6. Øvrige innsatsområder
6.3 Profesjonell produksjon, formidling og opplæring

Kunstnere, skoleelever, kulturskole og unge 
kunstinteresserte er brukere av verkstedet. I tillegg til 
kurs og utleie drifter verkstedet praksisplasser for NAV.
Deler av virksomheten, som praksisplasser og tiltak for 
ungdom er samfunnsbyggende virksomhet, som representerer 
alternative arbeids- og fritidsaktiviteter.

Verkstedet fungerer godt, men har begrenset kapasitet på 
grunn av størrelsen. Coopbygget er blant det som peker seg 
ut som en interessant retning for Peers Verksted. Ikke minst 
på grunn av samlokalisering med Nils Aas Kunstverksted og 
eventuelle andre kulturaktører og arenaer som kan komme til 
bygget. Uavhengig av lokalisering avhenger økt kapasitet av 
utvidelsesmuligheter. Støtte til drift av egnede lokaler er 
derfor nøkkelen til at virksomheten skal kunne utvikle seg
til en enda tydeligere kulturaktør i kommunen.

Vi ønsker at Inderøy kommune skal være en støttespiller og 
bruker av dagens verksted og bidra til utvikling og 
samarbeid for fremtiden.
Tiltak:

1. Opprette prosjekt for utvikling av ”COOP-bygget” –et 
kultursenter med fokus på Kunst-og formidling.

2. Å uavhengig av lokalisering bidra med økonomisk støtte 
til drift eks. husleie og kursutgifter til utvalgte 
grupper

Samarbeid: NAAK, DKS lokalt og regionalt, UKM, Kunstnere og 
andre kulturinstitusjoner, Grunnskole-og videregående 
opplæring
Prioritet: 2013-2014
Ansvar:Kultur  

Inger Marie Lillesand
Anne Kathrine Oxaal

peers verksted DA



Til Inderøy kommune

Vennaliveien 7

Inderøy kommune - Kulturplan for Inderøy kommune2013-2025 - høringsuttalelse

Det vises til mottatt høringsutkast til kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025.

Høringsuttalelse fra Inderøy kulturskole

Det er gjort omfattende og grundig arbeid med kulturplanen. Personalet i kulturskolen har 

drøftet deler av planen og kommer her med følgende uttalelse, som særlig peker på kapittel 

5. INDERØY KOMMUNES KULTUR-FYRTÅRN.

Inderøy har en unik posisjon og mange muligheter med de mange institusjoner som tilbyr

aktiv kunst- og kulturutdanning for barn og ungdom. Vi mener Inderøy derfor står i en 

særstilling. Dette bør i større grad understrekes. 

Med en større satsing på kulturskolen som ressurssenter vil mål om kultur i hele livsløpet bli 

nådd. Skal kommunen utvikle seg som kulturkommune, må kulturskolen løftes og styrkes og 

få en mer sentral plass i kulturplanen. 

Kulturskolen kan bli det grunnfjellet kunst og kultur i kommunen kan stå søtt på. Her vil 

opplæring, holdninger, erfaringer, opplevelser innen kunst og kultur blir en felles plattform

vi bygger kommunens innbyggeres kunstforståelse, identitet og stolthet på. 

Med bakgrunn i kulturplanens overordnede målsetting og hovedmål, vil kulturskolen som 

ressurssenter bidra til måloppnåelse og derfor bør være kulturfyrtårnet i perioden.

Vår begrunnelse sammenfattes i punktene nedenfor:

- Kulturskolen som ressurssenter har en særlig mulighet til å nå alle innbyggere fra 

vugge til grav. Et personell med bred og høy kompetanse kan tilby produksjoner til 

DKS og DKSS og kvalifiserte tjenester til skoler og det frivillige kulturliv i tillegg til sin 

kjernevirksomhet.

- Nyskaping og innovasjon er avhengig av kreative menneske. Med satsing på 

kulturskolen som ressurssenter der flere ansatte har en utøvende ressurs (DKS, DKSS, 



etablering av orkesterstillinger mm), der det skapes attraktive stillinger, vil 

kommunen tiltrekke seg kvalifiserte og kreative kunstnere. Å skape stabile stillinger 

fører til kreativitet og innovasjon. 

- Kulturskolen øker innbyggernes kulturelle bevissthet, dens betydning for 

menneskelig utvikling og helse (HUNT, Anna Bamford) 

- Kulturskolen bidrar til å skape en livskraftig og attraktiv oppvekstkommune og

bør være det naturlige limet/navet i det nye kultur- og oppvekstsenteret som er 

under planlegging

Med vennlig hilsen

Sigrid Bjerkan

Rektor

Inderøy kulturskole



Arkivsak. Nr.:

2013/34-5

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 40/13 04.06.2013

Inderøy kommunes kulturpris 2013

Innstillingsutvalgets forslag til vedtak

Inderøy kommunes kulturpris for 2013 tildeles …… 

Vedlegg
1 Inderøy kommunes kulturpris - retnignslinjer

Bakgrunn

Inderøy kommune har vedtatt nye retningslinjer for kulturpris. Mosvik og Inderøy har også tidligere hatt 
kommunal kulturpris. Kulturprisen består av diplom og pengebeløp.
Hovedutvalget har i tidligere sak oppnevnt eget innstillingsutvalg bestående av Ragnar Nossum, Harald 
Ness og Ann-Kristin Langfjæran. Kommunen har mottatt flere gode forslag til kandidater.

Konklusjon

Utvalgets innstilling legges frem i møte.
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INDERØYKOMMUNES

KULTURPRIS
RETNINGSLINJER

§ 1 FORMÅL

Inderøykommuneskulturpriser en æresbevisningsomgisfor spesielleferdigheterinnenfordet

utvidedekulturbegrepellerfor særskiltogfremragendeinnsatsfor kulturliveti Inderøy.

§ 2 PRISEN

Kulturprisener et pengebeløpogutdelessammenmeddiplomogblomstersamtet skrivmed

begrunnelsefor tildeling.Beløpetsstørrelseavklaresi kommunestyretsbudsjettmøte.

§ 3 TILDEUNG

Prisenkantildelesen ellerflere personer,en gruppeelleren organisasjoni Inderøykommune.

HovedutvalgFolkgjørbegrunnetvedtakomtilcleling.Kulturprisentildeleshvertår.

§ 4 UTLYSINGOGFORSLAG

Prisenkunngjørespåkommunenshjemmesiderog i andremedia.Forslagtil kandidaterkanfremmes

fra enkeltpersonerogorganisasjoner.

Tildelerkanselvogsåforeslåkandidater.Forslagsfrister 1. mai.Alleforslager hemmelig.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelsevedordførerenskjeri forbindelsemed InderøyFestellervedenannenhøvelig

anledning.

Vedtatt i Kommunestyret—18.03.2013



Arkivsak. Nr.:

2013/943-3

Saksbehandler:

Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 41/13 04.06.2013

Inderøy kommunes kulturminnepris 2013

Innstillingsutvalgets forslag til vedtak

Kulturminneprisen i Inderøy for 2013 tildeles….

Vedlegg
1 Kulturminneprisen Inderøy kommune - retningslinjer

Bakgrunn

Inderøy kommune i samarbeid med Sparebank1 SMN opprettet i 95 en egen kulturminnepris. 
Kulturminneprisen består av diplom og pengebeløp. Prisen er delt ut annethvert år siden 1995.
Innstillingsutvalget har bestått av leder i Hovedutvalg Folk Ragnar Nossum, Rune Møller fra Sparebank1, 
Kristin Volden fra plan og bygg og Roger Sætre fra kultur og fritid.

Konklusjon

Forslag fra innstillingsutvalget legges frem i møte.
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03892

KULTURMINNEPRISEN
I INDERØYKOMMUNE

RETNINGSLINJER

Inderøykommunei samarbeidmedSparebanklopprettetpriseni 1995.Prisendelesut annethvert
år (år medoddetall).

§ 1 FORMÅL

Inderøykommuneskulturpriser en æresbevisningfor særskiltogfremragendeinnsatsfor arbeid
medkulturminneri Inderøykommune.
Kulturminneprisenskalstimuleretil øktforståelseoginteressefor kulturminnersom:
- ivaretakelsefor eldrebyggeskikkogbevaringavverneverdigkulturmiljø.
—ivaretakelse,brukoglevendegjøringav immateriellekulturminner.

§ 2 PRISEN

Kulturminneprisener et pengebeløpogutdelessammenmeddiplomogblomstersamtet skrivmed
begrunnelsefor tildeling.

§ 3 T1LDELING

Prisenkantildelesen ellerflere personer,firmaer,institusjoner,organisasjonerogforeningeri
Inderøykommune.HovedutvalgFolkgjørbegrunnetvedtakom tildelingetter innstillingfraet
særskiltinnstillingsutvalgbeståendeav:Lederi KomiteFolk,representantfor enhetfor kulturog
fritid, representantfor enhetfor plan,byggesakogoppmålingogrepresentantfor SpareBank1 Midt-
Norge.Kulturminneprisentildelesannethvertår.

§ 4 UTLYSINGOGFORSLAG

Prisenkunngjørespå kommunenshjemmesiderogi andremedia.Forslagtil kandidaterkanfremmes

fra enkeltpersonerogorganisasjoner.

Tildelerkanselvogsåforeslåkandidater.Forslagsfrister 1. mai.Alleforslager hemmelig.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelsevedordførerenskjeri forbindelsemedInderøyFestellerveden annenhøvelig
anledning.

Vedtatti kommunestyret—18.02.2013



Arkivsak. Nr.:
2013/1074-1

Saksbehandler:
Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 38/13 03.06.2013

Hovedutvalg Folk 42/13 04.06.2013

Formannskapet 44/13 05.06.2013

Kommunestyret

Hovedrevisjon budsjett 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i
    saksframlegget.

2. Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger
    for 2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg. 

3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Bakgrunn

I henhold til gjeldende økonomireglement gjennomføres om nødvendig en hovedrevisjon av budsjett,
som behandles i kommunestyret i juni hvert år.

Det vises til sak «Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2013» som er premissene 
for vurdering av behovet for budsjettrevisjoner på rammenivå. Av sak om tertialrapport fremgår 
begrunnelser for de revisjoner som foreslås her.



Vurdering

Det vises i all hovedsak til tertialrapport og de kommentarer som der er gitt - som grunnlag for
revidering i drifts- og investeringsbudsjettet.

Hovedrevisjon budsjett - drift

I tabellen nedenfor er satt opp en oversikt over poster til revidering. 
Ikke alle poster - hvor det i tertialrapport er meldt avvik, revideres.    

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.

(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
pr. 30.04.

hovedrevisjon 
budsjett

Avvik i % på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -365946 -365946 -420 0,1

- herav rammetilskudd og skatt -359413 -359413 0 0,0

- herav naturressursskatt -800 -800 0 0,0

- herav eiendomsskatt -1672 -1672 0 0,0

- herav hjemfallsinntekter -1173 -1173 0 0,0

Fellesområde diverse 43504 43504 1183 2,7

- herav renter og avdrag 29804 29804 1183 4,0

- herav netto avsetning 11960 11960 0 0,0

Avskrivninger -5013 -5013 -1000 19,9

Mva.kompensasjon investering 0 0 0 0,0

Disponibelt netto drift -327455 -327455 -237 0,1

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7475 3951 1400 35,4

- herav lønnsreserver 5975 2541 1400 55,1

Politisk virksomhet 3639 3659 0 0,0

Fellesadministrasjon* 22109 22733 0 0,0

Tidligere næring og plan** 3241 3424 0 0,0

Oppvekst 117823 118509 0 0,0

Helse og sosial 127511 129218 -1750 -1,4

Kultur 14180 14359 0 0,0

Kommunalteknikk 30890 31015 0 0,0

Vann og avløp 587 587 587 100,0

Diverse fond 0 0 0 0,0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

Sum 0 0 0

*Består av enhet "sentraladministrasjon" samt enhet "service, støtte og IKT"

** Består av enhet "plan, byggesak og oppmåling" samt enhet "næring og miljø"



Fellesområdet inntekter.

Vi har i vårt opprinnelige budsjett lagt til grunn en samlet inntekt på 360,2 mill. (inkl. naturressursskatt).

KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et 
samlet anslag på 359,1 mill. for Inderøy kommune. Prognosen, sist oppdatert 13. mai er laget av KS i 
samarbeid med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2014 og RNB 2013.  Det er 
nedjustering av skatteanslaget for år 2013 som er hovedårsak til at prognosemodellen viser en 
nedjustering av samlet inntektsanslag.  

Ut fra den faktiske skatteinngangen så langt så finner jeg det likevel overveiende sannsynlig at 
inntektsbudsjettet for skatt og rammetilskudd vil holde. Det foreslås således ikke endringer her.

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdatert prognose 
fra Husbanken at vi får en svikt på ca. 0,42 mill. i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett.
(Rentekompensasjon for utbygging Sandvollan skole vil ikke komme til utbetaling før i 2014). Vi 
reviderer budsjett slik at det er i tråd med prognose fra Husbanken. 

Fellesområdet diverse.

Netto ramme renter justeres ned med ca. 1,18 mill. Fallende renter og forskyvninger i 
investeringsplaner, se nedenfor, gir grunnlag for dette.

Budsjettert avdragsbetaling er vesentlig høgere enn minsteavdraget på kr 12,6 mill. Dette fremstår som 
en kortsiktig budsjettmessig reserve mot eventuelle overskridelser i driften.

Avskrivninger.

Kostnad- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme (ett) ansvarsområdet og skal i utg.pkt.
komme ut med netto lik 0,- og således ikke påvirke resultatet for kommunen.  

Likevel er det slik at i tillegg til avskrivninger på ordinær drift posteres kapitalkostnad fra VAR-området 
på ansvar for avskrivninger.  Det ble på tampen av år 2012 gjort korrigeringer i selvkostregnskapet og 
dette påvirker budsjettet for år 2013. I tertialrapporten prognoseres en svikt i inntekter på ca. 1,0 mill. 
Budsjett for avskrivninger revideres i henhold til dette. 

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.

Lønnsoppgjør. På budsjetteringstidspunktet la vi til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnskostnadene 
på 4 % fra 2012 til 2013 og antatt årseffekt av lønnsoppgjør 2013 på 1,1 %. Årets lønnsoppgjør er ferdig 
og gjennomsnittlig vekst ble på 3,5 %. Dette bidrar til at vi kan prognosere et positivt avvik på ca. kr. 1,4 
mill. for 2013. Budsjett for tilleggsbevilgninger – lønn justeres i henhold til dette.  

Helse og sosial.

Budsjett justeres samlet for området helse og sosial med kr. 1,75 mill.  



Helse, rehab. og barnevern justeres med samlet kr.1,15 mill. Spesifisert slik: 
- driftskostnader for 5. legehjemmel: 0,4 mill.
- økt kostnad (stillings% og lønn) ved ansettelse av kommuneoverlege: 0,25 mill.
- økt aktivitet i barnevernet. Det er i dag 34 barn plassert i fosterhjem: 0,5 mill.

Bistand og omsorg justeres slik:
- manglende kompensasjon lønnsoppgjør (vikarutgifter) : 0,25 mill.
- budsjett for samhandlingsreform må justeres med: 0,35 mill. 

Det forutsettes at tiltak settes inn for å holde revidert budsjett. Det vises for øvrig til tertialrapport pr. 
30.04.2013.  

VAR.

I tertialrapport prognoseres et positivt avvik på ca. 0,59 mill. på området VAR. Det er budsjettert med 
«lån» av ordinære driftsmidler til finansiering av området vann i 2013, men et «lån» ser ikke ut til å bli 
nødvendig. Budsjett revideres i henhold til dette.

Andre forhold – drift

Viser til FSK sak 19/13 Sandvollan Samfunnshus – forslag til ny avtale.  

Det skal i følge ny driftsavtale ytes et årlig driftstilskudd på kr. 25.000,- til Sandvollan Samfunnshus SA. 
Det er i 2013 betalt for år 2012 og 2013 – samlet kr. 50.000,-. Beløpet på kr. 50.000,- foreslås dekket 
over formannskapets tilleggsbevilgning. Kr. 25.000,- må fra 2014 innarbeides i ordinært driftsbudsjett.   

Hovedrevisjon budsjett - investering

Investeringsbudsjettet er foreslått justert på bakgrunn av regnskapsresultat 2012 og rapport 
1.tertial 2013. Justeringen har også prøvd å fange opp endringer i forutsetninger etter 
tertialrapportering 15.04.13. 

Hovedbildet er at de fleste prosjekter ligger innenfor de vedtatte økonomiske rammer, men at 
flere prosjekter er forskjøvet noe tidsmessig. 

Opprinnelig investeringsbudsjett var brutto på 95,6 mill. kr.. Forslag til justert 
investeringsbudsjett er på 87,4 mill. kr. Forskjøvet framdrift på to store prosjekter utgjør alene 
en reduksjon på 25.mill. kr.. Regnskapet for 2012 viste et underforbruk på 17 mill.kr. i forhold 
til sist reviderte budsjett 2012. Det meste av dette skyldtes forsinket framdrift og er derfor i 
hovedsak tatt inn som teknisk korrigering i 2013 ved denne justeringen. Dette kan sammen med 
nye prosjekter i 2013, vise seg å være vel optimistisk. Dette vil vi komme tilbake til ved 
rapportering 2.tertial.   

Prosjekter med endring i kostnadsrammer

Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 (2012): Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2012 og er ikke 
budsjettert for 2013. Rammen forslås økt med kr. 300.000 for å dekke opp uforutsette kostnader 
til bl.a. omgjøring av rom for barnevern, adgangskontroll/låssystemer, sikringsskap og 
solskjerming/innsyn. Innflytting i nye lokaler skjer i slutten av juni 2013.



Mosvik skole oppgraderinger: Ved avdekking av vegger og tak i kombinasjonsbygget er det 
påvist fuktskader i takkonstruksjonen. Det er sannsynlig av fuktproblematikken skyldes 
lekkasjer av varmluft fra bassengområdet, kombinert med kuldegjennomslag i isolasjon. Det er 
også avdekket flere mangler i forhold til dagens branntekniske krav. Etter en nærmere vurdering 
er det foreslått å rive veggen mot basseng både for å tette denne og oppfylle de branntekniske 
krav. Videre er det foreslått å rive eksisterende tak på kombinasjonsbygg og erstatte dette med et 
flatt tak. Taket har i utgangspunktet en utforming som medførte vannlekkasjer og som var 
planlagt utbedret. Vi har fortsatt ikke fått prisanslag på utbedringer av kombinasjonsbygget, men 
tidsfaktoren gjør at rådmannen foreslår en stipulert sum på 2,5 mill. kr. for bevilgning på et eget 
prosjekt kalt «Kombinasjonsbygg Mosvik». 

Inderøyheimen – oppgradering bad:

I alt 7 bad bør utbedres i henhold til dagens krav til standard. Utvidelse av bad medfører også at 
rommene blir berørt. Vi arbeider nå ut fra å få et anbudsgrunnlag for ombygging av 7 rom med 
bad. Vi har fortsatt ikke fått et prisanslag, og i denne omgang foreslås å øke kostnadsrammen fra 
kr. 550.000 til 1,5 mill. kr. tilsvarende økning fra 3 til 7 rom. En slik justering innebærer at 
rammen for opprustningstiltak/omgjøring av bygningsmasse økes fra 2,5 til 3,5 mill.kr. 

I tillegg er det etter vedtak i kommunestyret gjort endringer i rammen for Sakshaug kirke - orgel 
og Inderøy skipark.

Områder med omprioriteringer i 2013 

Administrasjon m.v: Det er foreslått omprioriteringer innenfor rammen på 1,5 mill. kr. bl.a. er 
det åpnet for oppstart av et nytt prosjekt kalt Velferdsteknologi. Prosjektet er helt i 
oppstartsfasen og omfatter bl.a. tekniske/elektroniske varslingssystemer innfor bistand og 
omsorg. 

Eiendom – opprusting generelt: I forbindelse med utbygging av Mosvik skole vil 
driftsovervåkningsanlegget (SD-anlegget) for skole og barnehage bli oppgradert. Mosvik 
sykeheim og Mosvik kommune var en del av det gamle SD-anlegget og foreslås oppgradert 
samtidig og med samme type anlegg. Tilbud på oppgradering er på ca. kr. 300.000.

Akuttproblemer med ventilasjonsanlegget i det gamle barnehagebygget på Sandvollan (Helios), 
ble løst i vinter. Eksisterende bygning Helios skal tilstandsvurderes i forhold til opprusting, evt. 
nytt bygg jf. prosjekt 6013 Oppgradering Helios. Det synes ikke fornuftig å investere i et nytt 
ventilasjonsanlegg før konklusjonene foreligger. Eventuelle investeringer på kr. 400.000 utsettes 
til 2014. 

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter er forskjøvet i 6 mnd. og pålegg fra Arbeidstilsynet 
om utbedringer kr. 350.000 forskyves med eventuell oppstart i 2014.

ENØK-tiltak Sakshaug kirke var forutsatt oppstartet med en utredning i 2013, kostnad kr. 
100.000. Etter en nærmere vurdering ønsker fellesrådets administrasjon å framskynde 
driftsovervåking av alle kirker. Dette vil gi både sparte el-kostnader og ressursbruk og synes 
fornuftig. Det forslås kr. 250.000 til dette prosjektet i 2013. 

VAR-tjenester: Innenfor vann- og avløpsområdet er det to prosjekter som var i oppstartsfasen på 
slutten av 2012 (ferdig planlagt), men som ikke var budsjettert i 2013. Dette gjelder pr. 9201 
Utskifting ledningsnett Heggstad-Gangstad og pr. 9204 Ventilasjonsanlegg Røra renseanlegg. 



Det ble administrativt bestemt å ferdigstille disse prosjektene og samtidig sette de øvrige 
investeringer på vent. 

Selvkostregnskapet for 2012 ga et mere «positivt» resultat (større selvkostfond) enn budsjettert. 
Rådmannen foreslår derfor et høyere investeringsnivå i 2013 både på vann- og avløpsområdet 
enn opprinnelig budsjettert. Dette vil ikke få innvirkning på betalingssatsene i forhold til vedtatt 
budsjett og økonomiplan. 

Større prosjekter/budsjettendringer 2013

Inderøy oppvekst og kultursenter vil bli ca. 6 mnd. forsinket og politisk sak blir lagt fram i 
desember 2013. Kostnadsbildet vil være kjent 7.juni 2013, og totalrammen for prosjektet er 
således ikke endret ved denne justeringen. Bevilgning i 2013 er imidlertid foreslått redusert fra 
10 til 2 mill. kr., som vil dekke kommunens andel av forprosjektkostnadene.

Bofellesskap Nessjordet skal på bakgrunn av avslag på tilskudd fra Husbanken, vurderes pånytt 
i løpet av tidlig høst 2013. Totalrammen er foreløpig beholdt, men bevilgning i 2013 er redusert 
fra 18 til 1 mill. kr.. Dette anslaget er meget usikkert og avhenger av omfang og oppstart for ny 
boligløsning.

Straumen – utbygging Nessjordet: Det meste av infrastruktur er på plass med ny rundkjøring, 
bru/undergang og omlegging av vann og avløpssystemer.  Det gjenstår toppdekke på fv. 755, 
etablering av gangvegsystemer i og ved undergang, bygging av ny atkomst til Krokvegen og 
ferdigstilling av området mot banken.  

Prosjektet har en godkjent totalramme på anslått netto 37,8 mill. kroner, inkludert Inderøy 2020 
relaterte prosjekter. Prosjektrammen kan bli utfordret av mulige behov for tilleggsarbeider i 
området rundt undergang og «bankplass».  Tertialrapporten antyder en kostnadsøkning på ca. 1. 
mill. kr. som i hovedsak skyldes at oppgradering av Øvergata ble tatt innenfor prosjektet. Inntil 
anbudsprisene er klare for «bankplassen» med tilliggende områder, opprettholdes opprinnelig 
kostnadsramme. 

Veg og varme Venna:
Prosjektene er gjennomført samtidig og siste finpuss på parkeringsplassen foran rådhuset ble 
foretatt i mai. Samlet ser det ut til at prosjektene vil bli ca. 200.000 over siste justerte ramme. 
Sluttfaktura er ikke mottatt og sluttrapporten vil derfor foreligge til politisk behandling høsten 
2013. 

Det er i tillegg foreslått tekniske budsjettendringer på en del prosjekter. Dette skyldes i hovedsak 
forsinket framdrift. Alle forslag til budsjettendringer er vist i oversikten.



Revidert forslag til invest.budsjett 2013/øk.plan 2013-2016 med fremskrivning til 2020
Bevilgning økonomiplan

Prosj 
nr

Oppr. 
ramme

Rev. 
ramme

Forbruk 
pr. 

31.12.11

Rev. 
budsj. 
2012

Regnskap
Forbruk 

pr. 
15.04.13 Budsjett 

2013

Rev. 
budsj. 
2013

2012

2014 2015 2016
Sum øk-

plan

Invest. 
2017-
2020

Administrasjon m.v.
IKT-prosjekter 5001 14000 14000 282 1500 1500 1850 1500 1500 6350 7650
"Kommune på nett" 5002 300 280 0 150 181 57 150 100 100 0
Fagprogram for meldingsutveksling 5005 850 850 0 250 100 21 450 100 650 750 0
Utskiftning av IKT-verktøy 5004 4180 4180 0 530 577 129 600 700 500 900 1500 3600 0
Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 1200 1200 0 100 100 600 500 1200 0
Økonomisystem -nye moduler 5010 400 400 75 200 200 100 100 400 0
Nytt prosjekt Velferdsteknologi 300 0 300 300 0
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 (2012) 5103 4900 5200 0 4900 3908 795 0 1300 1300 0

Oppvekst og kultur
Inderøy oppvekst og kultursenter 8001 141000 141000 0 500 5 9 10000 2000 65500 65500 8000 141000 0
Flytting av Sakshaug barneskole 15000 15000 7000 8000 15000 0
Klubbhus skianlegg Gran (avsluttet) 8003 3100 0 3100 0
Inderøy skipark 8007 4350 4350 0 0 4350 4350 0
Mosvik skole - oppgradering 6001 23250 23250 1300 7250 2367 3416 18950 19550 19550 0
Nytt prosjekt Kombinasjonsbygg Mosvik 2500 0 2500 2500 0
Sakshaug kirke - orgel 8005 6600 8800 500 500 3000 3000 2300 8800 0
Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 750 750 0 250 42 0 500 700 700 0
Inderøy kulturhus - nytt amfi 3000 3000 3000 3000 0
Bygdabok allmenn del 8006 1000 1000 200 200 400 400 1000 0
Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 400 400 400 400 400 0
Klokkarstu- oppgradering 500 500 500 500 0
Generelt - skoleombygging 20000 20000 20000
Inderøy kulturhus - opprusting (2012) 8002 5500 5360 4500 860 725 0 0 135 135 0

Helse og omsorg
Bofellesskap Nessjordet 7001 25000 25000 0 500 311 8 18000 1000 21700 22700 0
Kommunale utleiboliger - opprustning 7003 3000 3000 0 550 0 0 1000 1000 1000 1000 3000 0
Inderøyheimen - skjermet enhet 1200 1200 1200 1200 0



Mosvik sykeheim - oppgradering rom 2300 2300 300 2000 2300 0
Annen ombygging helse og omsorg 20000 20000 20000

Eiendom - opprustn generelt
Opprustningstiltak/omgjøring 9001 14000 14000 68 2500 3500 2650 1700 650 8500 5500
Driftsovervåkningsanlegg 9300 1750 1750 0 550 423 68 150 450 150 150 750 600
Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 550 1500 0 350 0 0 200 1500 1500 0
Riving bygg 650 650 650 650 0
Røra skole - renovering av dusjer 6012 400 400 0 400 400 400 0
Røra skole – brannisolering 350 350 350 350 0
Røra skole – Renovering 
varmesentral/fyrrom 300 300 300 300 0
Sandv. b.hg. - Oppr. Helios 6013 150 150 0 150 150 150 0
Sandv. bhage-nytt ventilasjonsanlegg-
Helios 6014 400 400 0 400 0 400 400 0
U-skolen, bygn.m.tilpassning. Må høst 
2014 700 700 700 700 0
U-skolen (pålegg arb.tilsynet) 6015 500 500 0 350 0 350 150 500 0
U-skolen, brannalarm i Ekornet og Anda 200 200 200 200 0
Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 250 250 0 250 250 250 0
IUS- nytt tak på del av Elgen(gml) 500 500 500 500 0
Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  ifb. 
Antibiotika beh. 7008 150 150 0 150 150 150 0
Ombygging NAV 5104 300 300 150 150 150 300 0
Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 2200 2200 0 100 250 200 200 650 1550
Energimerking bygg(krav) 6017 400 400 200 200 200 400 0
Bakkely aktivitetssenter (skifte 
bordkl.+nytt tak) 400 400 350 350 50

Utbygging/boligtomter
Sandvollan - Langåsen boligfelt 9109 2400 2400 0 400 0 0 1500 1700 700 2400 0
Røra - Åsen boligfelt 9102 16500 16500 440 1560 841 3200 14500 15220 15220 0
Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 33000 32000 12800 15000 16722 897 2800 2480 2480 0
Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 1000 734 1000 1000 0
Kjerknesvågen 0 0
Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 1000 1000 0 380 305 0 620 700 700 0



Flyfoto Straumen 200 200 200 200 0
Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 20000 20000 250 0 0 500 500 2000 2500 17500

Inderøy 2020 - stedsutvikling
Straumen - sentrumsutvikling 9105 6000 6000 1000 575 0 1900 2325 1500 1600 5425 0
Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 2510 2510 1160 500 0 0 850 850 500 1350 0
Bygdefiber 8503 1600 1600 800 800 800 1600 0

Vei
Forsterkning/dekkelegging 9002 16000 16000 0 2000 2000 2000 2000 2000 8000 8000
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 490 490 210 130 37 0 150 240 240 0
Straumen - vegomlegging Venna (2012) 9004 11000 12100 1900 4600 9551 559 1200 650 650 0
Traktor-utskifting 9003 840 840 840 840 840 0
Sakshaugvegen og Vennalivegen 9006 5800 5800 5800 1512 352 0 4290 4290 0

VAR-Tjenester
Vann
Utskiftning ledningsnett 14000 14000 52 1200 3085 1500 1500 1750 7835 6165
Utskiftning Heggstad - Gangstad (2012) 9201 2000 115 52 1885 1885 0

*Utskifting av 300 hoved-ledning 9210 2500 2500 0 450 450 750 750 550 2500 0

*Røra Stasjon- Austadlia 9212 250 250 0 250 250 250 0

*Lomyra – Gausamyra 200 200 200 200 0

Diverse anlegg utskiftning 9211 3550 3550 0 500 500 750 750 1000 3000 550
Ny varebil 9206 250 250 0 250 250 250 0
Driftsovervåkning grunnvannsanlegg 250 250 250 250 0

Avløp
Utskiftning ledningsnett 16000 16000 399 2500 3250 2500 2350 1850 9950 6050
Ventilasjonsanlegg Røra renseanlegg 
(2012) 9204 800 47 399 750 750 0

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 500 500 500 500 500 0

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 2500 2500 2000 2000 500 2500 0

Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 2150 2150 800 1350 2150 0

Nytt ledningsnett Småland Nordre 2400 2400 200 500 1350 2050 350

Ledningsnett Røra 5000 5000 1000 500 500 2000 3000

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 9209 800 800 100 100 150 150 400 400



Ny varebil 9206 250 250 250 250 250 0

Annet
Fjernvarmesentral Venna 8504 3000 3000 1000 1000 2000 0 0 3000 0
Inderøy - Mosvik bredbånd 8502 2180 2180 2180 938 1022 0 1242 0 0 0 1242 0
Biobasert sentralv. Straumen/Venna 
(2012)

8501 3100 2200 767 2330 1422 0 0 0
0 0 0 0 0

Formidlingslån/startlån 9000 34000 34000 6000 6000 4000 4000 4000 18000 16000

Total investering/Utlån
0

474640 17810 95610 87407
11650

0
92000 34450 330357 106865

Tilbakebetaling lån 0 0 0 0 0 0
Investeringsfond 0 0
Disposisjonsfond/næringsfond -3670 -3670 -2400 -1280 -7350
Egenfinansiering -2000 -2000 -2000 -20000

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -6880
-

10515
-8190

-
37000 -55705

Dekkes av mva-komp -13962 -9016
-
21300

-
16800

-5290
-52406

-15730

Inntekter fra salg -14496 -4100 -2000 -6000 -2000 -14100 -10000
Netto lånebehov 54602 58106 82610 30920 27160 198796 61135
Lånebehov eks VAR 50302 53806 78610 26920 23160 182496 48920
Lånebehov eks Var og - annen selvfinans 13502 33406 56210 26920 23160 139696 48920

Anslag minsteavdrag 19955 19956 21500 23000 23000 107411 92000
Anslag økt lånebelastning 34647 38150 61110 7920 4160 91385 -30865

Anslag økt lånebelast eks VAR 30347 33850 57110 3920 160 75085 -43080
Anslag økt lånebel eks VAR og selvfin -6453 13450 34710 3920 160 32285 -43080

Avsetning investeringsfond -6000 -6000 -8000 -8000 -8000 -30000 -32000

Netto lånegjeldsutvikling fra 01.01.
325000

355347
35885

0
41596

0
41988

0
42004

0 420040 376960

Grunnlag beregning renter og avdrag 334174
33592

5
37765

4
40992

0
41196

0 411960 376960



Renteforutsetninger 2,9 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,0 %
Netto rentebelastning 9263 8875 9070 10261 11767 11827 12359 11309
Netto avdrag 20000 20000 22602 24533 24655 24655 22561

Sum renter og avdrag 28875 29070 32863 36300 36483 37014 33870
- belastet investeringsregnskap 500 750

Sum renter og avdrag belastet drift 28875 29070 32363 35550 36483 37014 33870



Andre forhold – drift
Det vises til sak 70/12 «Kjøp av aksjer i Reko as» vedtatt i kommunestyret 12.12.2012.
Kjøp av aksjer skjedde i 2013. Investeringsbudsjettet er ettårig og årsavhengig, derfor må beløpet på kr. 86.000,-
rebudsjetteres i 2013.
  

Konklusjon

Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift og investering i samsvar med spesifikasjon 
ovenfor. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.
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Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15. 

De punkter som er listet opp under konklusjonsdelen i saken innarbeides i planen. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i formuleringer som ikke har betydning for 
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Planen kunngjøres og sendes berørte statlige myndigheter i samsvar med plan- og bygningslovens krav. 



Vedlegg

1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025

2 Statens vegvesen - Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, offentlig høring

3 Innspill til høring på Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 - Inderøy kommune

4 Kommuneplanens samfunnsdel 2013

5 kommentarer kommuneplanens samfunnsdel

6 Høringsuttalelse kommuneplanens samfunndel

7 Inderøy - Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2015

8 Fylkesmannens uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 Indeøry kommune

Henvisning:	
 Plan og bygningslovens § 11- 2, kommuneplanens samfunnsdel.

 Kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025, 1. gangs behandling i formannskapet den 06.02.13.

Bakgrunn

Formannskapet vedtok i møte den 06.02.13 å sende kommuneplanens samfunnsdel til offentlig 

høring etter plan og bygningslovens § 11-14. Utkast til plan er sendt til alle aktuelle offentlige 

sektorer samt kommunen egne enheter.

Planen legges fram til 2. gangs behandling i hovedutvalgene og vedtak i kommunestyret. 

Vedtaket ligger omtrent et halvt år etter den tidsrammen som er sett i planstrategien der 

samfunnsdelen var tenkt vedtatt november 2012. 

Kommuneplanens samfunnsdel er ingen juridisk bindende plan. Samfunnsdelen skal gi 

retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal 

virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organ og private. 

Samfunnsdelen skal videre følges opp gjennom kommunedelplaner og temaplaner som skal ha 

en handlingsdel hvorledes målene skal følges opp i kommunestyreperioden. Handlingsdelen 

revideres årlig.

Vurdering

Det er kommet inn 8 uttalelser til kommuneplanens samfunnsdel. Noen av uttalelsene berører 
mer areal - og trafikksikkerhetsplaner og vil bli vurdert i disse prosessene. Under vurdering er 
det valgt å ta en generell gjennomgang av hver enkel uttalelse.

1. Statens vegvesen: datert den 26. februar 2013. 

Statens vegvesen mener at samferdsel er lite berørt, og mener at planen bør omtale 

følgende utfordringer: 



 Generell samferdsel. 

Dette er omtalt under punkt 3.1. Befolkning og levekår, der et av delmålene er å utvikle 

Inderøy som bokommune med gode samferdselstilbud. I tillegg er det omtalt under 3.9 

Inderøy som samarbeidspartner der samferdsel er omtalt både under status og 

utfordringer, og lagt inn som et delmål med å videreutvikle gode og tidsriktige 

samferdselstilbud i regionen. 

 Trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er lagt inn som et delmål i langsiktig arealplanlegging under punkt 

3.5.2. I tillegg vil planlagte gang/sykkelveier bli synliggjort i arealplanen og 

trafikksikkerhetsplanen. 

 Miljøperspektivet.

I planstrategien er det nevnt at politikeren vil ha fokus på kollektivtransport og spesielt 

på utvikling av tilbringertjenesten. Det bør også omtales i samfunnsdelen under klima 

og miljø, og det foreslås at det legges inn et delmål som følger: «Inderøy skal arbeide 

for fremtidige miljøvennlige alternativer innenfor samferdsel og infrastruktur.» Dette 

punktet tas inn under 3.4.2.

2. Oppvekst ved Heidi Henriksen

Tjenesteområdet oppvekst har levert inn en uttalelse til samfunnsdelen sitt avsnitt 

under 3.7 «Kommunale tjenester», der de ønsker utskifting av eksisterende tekst med 

innlevert. Siden innlevert tekst ikke avviker vesentlig fra den som står i utkastet samt at 

eksisterende er mer komprimert og legger vekt på utfordringer, anbefales gjeldende 

tekst å stå, men at det tilføyes opplysninger om oppvekstprogrammet og kvalitetsplan. 

I uttalelsen er det forslag til nye delmål som er mye likt de eksiterende i utkastet. Det er 

lagt inn noen nye delmål som supplerer eksisterende delmål. Det foreslås nye punkt 

3.7.1 og 3.7.2. som vist under konklusjon. 

3. Sametinget.

Sametinget ønsker at Inderøy bruker Sametingets planveileder i det videre arbeidet 

med langsiktig arealplanlegging og tett dialog med reindriften i områder der reindriften 

blir berørt. De ber videre om at samiske kulturminner konkretiseres i kommuneplanens 

arealdel og at naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv blir 

vektlagt ved utvidelse av fritidsområder. 

4. Naturvernforbundet i Inderøy

Naturvernforbundet ønsker at formuleringen om verdiene fra den eksisterende 

samfunnsdel med at «kommunen skal være en landbruks- og kulturkommune med 

innbydende kulturlandskap, biologisk mangfold og miljøverdier i bred forstand» bør inn 

i planen. 



De mener videre at den fysiske planleggingen skal ta størst mulig hensyn til 

naturverdier og kulturlandskap slik at landskapet og kulturmiljøet ikke forringes og er 

usikre på om delmålene i utkastet under langsiktig arealplanlegging ivaretar dette 

tilstrekkelig. 

De mener at det skal føres en streng politikk i strandsonen både i Mosvik som i gamle 

Inderøy og ønsker ikke nye områder i strandsonen tas i bruk.

Det er ikke gjort forslag om endringer i delmålene. Når det gjelder forhold til 

kulturlandskap og naturmangfold, vil alle nye tiltak i arealplanen bli konsekvensvurdert i 

forhold til miljø og samfunn. 

5. Nordøy grendelag v/ Ole Tronstad. 

Nordøy grendelag peker på breddemobilisering for å få eierforhold til kommuneplanen 

og ønsker egne møter for å gi større engasjement i det videre planarbeidet med 

handlingsplanene. I tillegg savner de et eget delmål på satsing av grendene. Det er et 

delmål i kapittel 3 om befolkning og levekår under punkt 3.1.2 som heter «Utarbeide 

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

Inderøy.» Punktet kan forsterkes med å skrive « Grendestrukturen skal opprettholdes 

med å utarbeide gode botilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som 

ønsker å flytte til Inderøy.» Endringen foreslås lagt inn i punkt 3.1.2.

Nordøy grendelag stiller spørsmål med målet for innbyggertallet, da de ønsker å bevare 

målsettingen fra intensjonsavtalen ved kommunesammenslutningen. 

Innenfor målsettinger ønsker de et delmål om at det skal være kort vei fra ord til 

handling. De enkelte delmålene skal være grunnlag for videre handlingsdel med tiltak, 

fremdrift og økonomi noe som vil være mer konkret enn et generelt mål som her 

foreslås.

Nordøy grendelag ønsker et punkt inn i planen om at samfunnshusene er fortsatt 

viktige kulturarenaer. I planstrategien er det lagt opp til oppstart med temaplan 

kommunale bygg våren 2013, og kommunens ansvar og oppfølging av samfunnshusa vil 

bli tatt opp her. 

Det pekes på prioritering av skoleveier på gang og sykkelveier under langsiktig 

arealplanlegging. Skoleveiene har alltid og vil være viktige for prioritering i 

trafikksikkerhetsplanen.  

6. Flata velforening v Anita Axelsson

Uttalelsene fra Flata velforening omhandlet stort sett traffikale spørsmål i Røra 

sentrum. Med bakgrunn i at det ikke direkte vedrører kommuneplanen samfunnsdel 



men heller trafikksikkerhetsplanen og kommunedelplan Røra, så er denne uttalelsen 

overført til innspill i trafikksikkerhetsplanen. 

7. Nord- Trøndelag fylkeskommune v/ RUA.

Nord- Trøndelag har i sin uttalelse kommentert generelt de ulike temaene. Når det 

gjelder innbyggerundersøkelsen, er det i planen lagt inn nye delmål på de områdene 

som befolkningen ønsket forbedringer slik som tilgang på forskjellige boliger, 

kollektivtransport og servicetilbudet. 

Kommentarer som går på delmål og strategier kan ofte være vanskelig å synliggjøre ut 

fra politiske ønsker og valg, men tanken bak arbeidet med dette i planprosessen er at 

delmålene skal fungere som hovedmål for hver temaplan/handlingsdel. 

Under Befolkning og levekår ønskes målsetting for folkehelse. Ordet folkehelse er ikke 

brukt, men ligger i delmål innenfor helse og omsorgstjenester og utvikle fritidstilbud. 

Når det gjelder å utvikle Straumen som kommunesenter, ligger dette i hovedmålene. 

Ingen spesielle kommentarer til verdiskaping og næringsliv. Når det gjelder kultur og 

nærmiljø, mener rådmannen at nærmiljø er med i planen under punkt status og 

utfordringer 3.3.1. der frivillighetskulturen er omtalt i de to siste avsnittene samt at 

dette også ligger i flere delmål. Inderøy har lite samisk befolkning og ikke egen samisk 

kultur, men har et ansvar for å ta vare på samiske kulturminner og reinbeite gjennom 

langsiktig arealplanlegging. Dette er også noe sametinget påpeker.  

Når det gjelder langsiktig arealplanlegging, er det ingen spesielle kommentarer men en 

ønsker tilrettelegging av næringsareal som et eget delmål. Tilrettelegging av fremtidig 

næringsområder hører hjemme i næringsplan og arealplan, og vil bli konkretisert der. 

Fylkeskommunen er positiv til at Inderøy søker samarbeid for å bidra til utvikling på 

samferdselsområdet, og kommunen har satt opp et delmål under 3.9.2 som går på å 

videreutvikle gode og tidsriktige samferdselstilbud i regionen. 

8. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen, 

kommunalavdelingen, oppvekst- og utdanningsavdelingen og sosial-, helse- og 

barnevernsavdelingen.

Landbruksavdelingen støtter kommunen sine hovedmål og delmål i planen men ønsker 

en presisering av at kommunen ønsker å utvikle nære sentrumsfunksjoner uten å ta i 

bruk gode jordbruksarealer. Dette kan klargjøres i punkt 3.5.1.

Miljøvernavdelingen mener at utkast til samfunnsdel er et godt utgangspunkt for videre 

planlegging og er positive til at kommunen legger opp til rullering /revidering av 

miljøplanen og kommuneplanens arealdel i 2013. 



Kommunalavdelingen viser til en godt strukturert samfunnsdel med konkrete mål. De 

ønsker et delmål som henviser til samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Det foreslås at 

samfunnssikkerhet legges inn i delmålet om bruk av areal som skal nyttes på en klima-

og miljøvennlig måte og vurderes i forhold til samfunnssikkerhet. Alle nye formål vil bli 

konsekvensvurdert med tanke på samfunnssikkerhet i arealplanen. 

Sosial, helse og barnevernsavdelingen er positiv til at planprosessen har bred 

medvirkning fra politikerne og innbyggerne, men skulle gjerne hatt en tydeligere 

drøfting rundt folkehelse. Når det gjelder data og bakgrunnsstoff, vil dette bli tydeligere 

drøftet i kommunedelplan for folkehelse da denne planen vil ha tilgang på de nyeste 

Hunt-dataene samt andre aktuelle data.  

Oppvekst- og utdanningsavdelingen mener at Inderøy har en godt strukturert 

samfunnsdel, og de ønsker at det settes spesielt fokus på et godt psykososialt 

læringsmiljø. Dette er alt et delmål for oppvekst i planen og vil bli arbeidd videre med i 

kommunedelplan for Oppvekst og Kvalitetsplanene. Det pekes videre på noen områder 

som kommunen bør synliggjøres i kommunedelplan Oppvekst sin 

tiltaksdel/handlingsdel.  Viktige områder er elevtallsutvikling i kommunen og 

kompetanse innenfor barnehage og skole. 

Rådmannens sammenfattende vurderinger.

Planutkastet er etter hvert rimelig godt gjennomarbeidet. Det er likevel behov for noe 

oppretting av formuleringer og språk på noen punkter. Jeg legger til grunn at rådmannen har 

fullmakt til å gjøre de siste redaksjonelle endringer før kunngjøring.

Hovedvisjonen formuleres med «Best – I lag». Denne har sin gode begrunnelse og er allerede i 

faktisk bruk.  Som fremgår av utkastet brukes ikke «best» i hovedmålsformuleringer. F.eks 

brukes «god kvalitet» som hovedmål for tjenester. Det bør drøftes nærmere hvordan dette 

skal fortolkes eventuelt skjerpe ambisjonene i hovedmålformuleringer.

Verdiene. Det refereres i utkastet til  vedtatt arbeidsgiverpolitikk.  Denne er ikke vedtatt og 

dette er et avsnitt som bør bearbeides (også av formuleringsmessige årsaker) Når det gjelder 

verdisettet er det grunn til å se litt nærmere på de underliggende fortolkninger og gjøre noen 

justeringer.  Verdisettet Åpenhet, Raushet og Respekt bør suppleres med verdier eller 

egenskaper som understøtter vår visjon om å bli Best – I lag.  Jeg foreslår konkret at begrepene 

«Engasjement» og «Forbedringsvilje» tas inn i verdisettet, i  fortolkningen av verdiene eller 

som et supplement på annen måte.

Om mål og målformuleringer. Det er nok fortsatt slik at en del målformuleringer teknisk og 

innholdsmessig ikke fullt ut tilfredsstiller krav til gode målformuleringer. Dette er det naturlig å

gjøre en sluttvurdering av.



Konklusjon

Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser, anbefaler rådmannen følgende endringer i

kommuneplanens samfunnsdel:

 3.1.2. Nytt delmål: «Grendestrukturen skal søkes opprettholdt gjennom tilrettelegging 

for gode botilbud – spesielt for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte til Inderøy.»

 3.4.2. Nytt delmål: «Inderøy skal arbeide for fremtidige miljøvennlige alternativer 

innenfor samferdsel og infrastruktur.»

 3.5.1. ny tekst andre avsnitt, Utvikle nære sentrumsfunksjoner uten å ta i bruk gode 

jordbruksarealer. 

 3.5.2. Nytt delmål: «Bruk av areal skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte og 

vurderes i forhold til samfunnssikkerhet.»

 3.7.1. Oppvekst, ny tekst siste avsnitt, «Gjennom «oppvekstprogrammet» med 

fylkeskommunen har kommunen forpliktet seg til samarbeid om hele oppvekstområdet 

0- 18 år. I tillegg skal temaplanene «Kvalitetsplaner for barnehage og grunnskole i 

Inderøy» ivareta de områdene som kommunen satser spesielt på for å oppnå resultater 

innenfor oppvekstområdet. 

 3.7.2. Nytt delmål: «Barnehage og skole skal følge vedtatt «Handlingsplan mot 

mobbing»

Punktet «Barnehage og skole skal ha gode resultater på nasjonale prøver og 

eksamener» erstatter punktet om «Elevene skal være over kritisk grense, nivå 1 med 

unntak av elever som har store til rette leggingsbehov og egen IOP.»
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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                                                                                             



17

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

28



29



IIIIflID
03160

IIII22013

Statens vegvesen

Inderøy kommune
Inderøy Rådhus
7670 INDERØY

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region midt Geir Halvard Risvik - 74122536 2013/020017-003 2012/666-40 25.02.2013

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 for Inderøy kommune -
offentlig høring

Viser til brev datert 15. februar der Statens vegvesen inviteres til å avgi høringsuttalelse til
forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Inderøy kommune.

Etter hva vi kan se er utviklingstrekk, visjoner og ambisjoner knyttet til samferdsel lite berørt
i planforslaget.

Inderøy har både riksveg, fylkesveg(er) og jernbane innenfor kommunegrensene. Vi mener at
en i kommuneplanens samfunnsdel bør omtale spørsmål om veg og jernbane da vi mener
dette er vesentlige forhold i forhold til samfunnsutviklingen i Inderøy. Aktuelle forhold kan
f.eks.være:

Utfordringer knyttet til samferdsel, nåværende situasjon og fremtidsperspektiver.
Trafikksikkerhet (gang- sykkelveger, kollektivtransport)
Miljøperspektiver - Samferdsel og energibruk

For øvrig har vi ingen spesielle kommentarer til planforslaget.
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Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 21 Statens vegvesen
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Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

AAMHTSREERUE/SAKSBEHANDLER DU VUESIEHT./DERESREF. MIJ VUESIEHTIVÄRREF. BIEJJIE/DATO

Elina Hakala. +47 78 47 40 24 13/909 - 2 19.04.2013

elina.hakala@samediggi.no

Innspill til høring på Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 -
Inderøy kommune

Sametinget viser til deres brev datert 15.2.2012 (deres ref. 2012/666-40) og vårt innspill til kommunal
planstrategi (vår ref. 11/5891-2).

Sametingets rolle i planlegging

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut i fra et helhetlig perspektiv ved
planlegging etter Plan- og bygningsloven. Et viktig hensyn som skal i varetas i planlegging etter loven
er å sikrenaturgrunnlagetfor samiskkultur,næringsutviklingogsamlunnsliv(jf. § 3-1). Denne bestemmelsen
utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor også av betydning ved tolkning av lovens øvrige
bestemmelser.

Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i planleggingen etter Plan-
og bygningsloven, når den berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og
samfunnsliv. Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer også en rett til innsigelse til
arealplaner og en rett til å bringe regionale planer inn for departementet dersom saker ved vesentlig
betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkeligivaretatt (jf §§ 5-4 og 8-4).

For å kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor planmyndighetene, har
Sametinget utarbeidet en planveileder "Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven(plandelen)".
Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og er relevant i forbindelse med kommunal
planlegging. Sametinget anmoder Inderøy kommune å ta hjelp i Sametingets planveideler.
Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets nettsider sametinget.no/dokumenter, under
overskriften "Veiledere og retningslinjer".

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

3.5 Lan sikti areal lanle 'n

Et av hovedmålene for kommunes langsiktigarealplanlegginger at "Kulturlandskapetskalværekommunens
varemerkegiennomaktivbruk".

IIIIIIIIII



Kulturminner

Samiske kulturminner er en del av kulturlandskapet i Inderøy kommune. Sametinget er ansvarlig
kulturminnemyndighet i forhold til samiske kulturminner, og dersom kommunen ønsker en
orientering om samiske kulturminner i kommunen, kan vi derfor bistå med dette.

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge L0V1978-06-09 nr 50: Lov
om kulturminner (Kulturminneloven) § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulmrminnet, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 6.
Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at
dette kan skje uten at dette er godkjent av rette myndighet, jf Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9.

I forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven, vil vi presisere at
forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved en oppfyllelse av utredningsplikten i henhold
til FOR 2009-06-26 NR 855: Forskrift om konsekvensutredninger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2
andre ledd. Forholdet til kulturminner i planlagte byggeområder kan avklares endelig på
kommuneplannivå, kommuneplanens arealdel, men det er ikke noe krav i lovverket om dette. Det er
derfor opp til kommunen om man ønsker dette. Detaljer i forhold til en slik fremgangmåte må
avklares med kulturminneforvaltningen. Hvis ikke denne avklaringen blir gjennomført på
kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner avklares på reguleringsplannivå ved at
undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 da oppfylles. Forslagsstiller er pliktig til å
dekke kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser kulturminneforvaltningen foretar ved
en oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 10.

I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller hvor
det ikke stilles krav om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i kommuneplanen
som sorger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak i områdene, jf.
kulturminneloven § 8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-områder.

Kulturminneverdiene i all hovedsak er dårlig kartlagt. Mangel på kjente kulturminner innenfor et
område betyr ikke at man uten videre kan dra noen konklusjoner om at tiltak i området ikke har
negative konsekvenser for kulturminner. Vi ber derfor om at man i konsekvensutredningen for
kommuneplanens arealdel presiserer at verdi- og konsekvensvurderingene for samiske kulturminner
bare gjelder kjente kulturminne og at man ikke gjør noen verdivurderinger på grunnlag av mangel på
kjente kulturminner, såfremt det ikke dokumenteres at området/ områdene det er snakk om er godt
nok undersøkt fra før av.

Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner konkretiseres i det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Vi ber om at det gjøres en sammenstilling av kjente samiske kulturminner
og kulturmiljø og at det gjøres en verdivurdering, konsekvensbeskrivelse samt en potensialvurdering
for ukjente kulturminner. En slik oversikt, eventuelt i kombinasjon med et eget temakart for
kulturminner og kulturmiljø vil styrke arealdelen og utredningsarbeidet, og gjøre
kulturminneinteressene mer synlige.

Reindn:ft

Deler av Inderøy kommune, spesielt Mosvik, er reinbeiteområde og brukt som vinterbeite. Sametinget

ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på at reinbeiting bidrar til å skape egenartet kulturlandskap på lik

linje med landbruk. I de områdene av kommunen der reindrifta blir berort anmoder Sametinget at

reindriften involveres tidlig i arbeidet med langsiktig arealplanlegging for tett dialog og innhenting av

tradisjonell kunnskap om bruk av arealene.



Hyttebygging

Et av delmålene omhandler hyttebygging i kommunen: "Indergyerpositivtil nyfritidsbebyggelse.
Fritidseiendommerskal lokaliserestil eksisterenderegulertefritidsområdeognyeområdemedgodit?frastruktur".

Sametinget mener det er positivt at ytterlig hyttebygging skjer i tilknytning til eksisterende
fritidsbebyggelse.Dette er i tråd med Sametingets planveileder punkt 5.3. Hen.rynå ta i.forholdtil samisk
kultur.Naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutovelse og samfunnsliv må vektlegges ved
etablering av nye områder for fritidsbebyggelse jf. Lov av 27.6.2008 om planleggingog
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

3. Oppsummering

Sametinget ønsker at 1756 Inderøy kommune tar hjelp i Sametingets planveideler i det videre arbeidet
med langsiktig arealplanlegging.Sametinget anmoder at kommunen har tett dialog med reindrifta i
kommunen på de områder hvor reindrifta blir berørt. Videre ber vi om at hensynet til samiske
kulturminner konkretiseres i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, og at hensynet til på
naturgrunnlaget for samisk kultur, noringsutøvelse og samfunnsliv blir vektlagt ved utvidelse av
fritidsområder.

Heelsegh /Med hilsen

)f

Pål Nilsen Elina IIakala
fågajodiheaddji/ fagleder råddeaddi/radgiver

Kopi til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Pb 2560 7735 S1EINKJER
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER



Kommuneplanens	samfunnsdel	2013	– 2025

(Forslag	til	endring	tekst	Oppvekst) Vi	anbefaler	at	dette	erstatter	tekst	slik	den	står.

3.7 Kommunale tjenester

3.7.1 Status og utfordringer

s. 20

Oppvekst

Barnehager og skoler er sentrale aktører for en trygg og god oppvekst.

Gjennom danning, leik og læring dannes grunnlaget for en god barndom. Barnehagen skal gi barna et 

fundament som gir grunnlag for læring i skolen. Dette skal skje gjennom tilpassa tilbud i barnehagen, 

og fokus på tidlig innsats.

Skolen har fokus på grunnleggende ferdigheter i basisfag og et godt fysisk og psykososialt skolemiljø,

elevene skal ha gode muligheter for læring og utvikling.

Alle barn og unge skal i oppveksten oppleve et trygt oppvekst og læringsmiljø. De skal møte

kompetente voksne som utviser trygghet, raushet og åpenhet. 

Omdømmebygging er viktig for tjenestene i oppvekstsektoren. Inderøy kommune legger stor vekt på 

foreldrenes medansvar. Det skal legges til rette for god informasjonsflyt, godt samarbeid og god 

samhandling med foreldrene.

Gjennom intensjonsavtalen ”Oppvekstprogrammet” med fylkeskommunen har kommunen forpliktet 

seg på et samarbeid om hele oppvekstområdet 0 – 18 år.

Inderøy kommune har som intensjon å fremstå som en attraktiv kommune å bosette seg i for 

barnefamilier.  Det er et mål å få elevtallsutviklingen i positiv retning for å opprettholde et godt 

tilbud på alle tjenesteområdene, og spesielt på oppvekstområdet.

Barnehagene og skolene skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og kulturenheten 

bidra til at barn og unge gis muligheter for å utvikle flere kompetanser.

Tilgjengelig offentlig data viser at oppvekstområdet i Inderøy har gjennomgående god kvalitet. Som 

kommune skal vi arbeide for stadig bedring gjennom evaluering og oppfølging av våre målsettinger.

Inderøy kommune har en godt utdannet og stabil arbeidsstokk på oppvekstområdet. Det vil være 

behov for rekruttering i kommuneplanens periode 2013 - 2025. Kommunen skal ha som intensjon å 

sørge for at pedagoger og fagarbeidere/assistenter i skole og barnehage fortsatt har god oppfølging 

og et godt kompetanseutviklingsprogram for å ivareta framtidens oppgaver på oppvekstområdet.

”Kvalitetsplan for barnehagen i Inderøy” og ”Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy” ivaretar de 

områdene som kommunen satser spesielt på for å nå ambisjonen om gode resultater innenfor 

oppvekstområdet.



3.7.2 Hovedmål

s. 21

Delmål for oppvekst (skole/barnehage)

 Inderøy kommune gir barn og elever et godt og utviklingsorientert dannelses- og læringsmiljø 

 Barn og elever opplever å bli sett og hørt, og opplever å ha medvirkning i sine valg.

 Samarbeidet med foreldrene i barnehage og skole er basert seg på likeverd og medansvar

 Alle skoler og barnehager har gode fysiske og psykososiale læringsmiljø ved alle skoler og 

barnehager

 Barnehage og skole har en «Handlingsplan mot mobbing». 

 Elevene skal ha gode resultater på nasjonale prøver og eksamener

Barn og unge har et helhetlig og godt tilbud i Inderøy kommune. Dette finner sted i samarbeid og 

samhandling mellom aktører som har et spesielt ansvar for barn og unge. Det legges også vekt på

samspill med aktører i kulturenheten, i næringsliv og i frivillige organisasjoner.



NATURVERNFORBUNDET I INDERØY

Kommentarer kommuneplanen

Det vises til høringsutkast kommuneplanens samfunnsdel og til folkemøte på 
Røra, der også arealplanen ble drøftet og innbyggeundersøkelse presentert.
Naturvernforbundet er tilfreds med arbeidet som er utført og at befolkningen og 
organisasjoner involveres.
I samfunnsdelen savner vi noen av de visjoner og verdier for Inderøy kommune 
som var i kommuneplanens overordnede del fra 2006, og som vi mener bør 
innarbeides: Kommunen skal fortsatt være en landbruks og kulturkommune med  
” innbydende kulturlanskap, biologisk mangfold og miljøverdier i bred 
forstand.”
Med følgende grunnleggende prinsippper:”Løse alle utfordringer ut i fra et bredt 
miljø- og kulturstandpunkt” og ”at aktivitet skal skje med en bærekraftig 
utgangspunkt hvor- landbruks- og kulturverdier er grunnpillaren”
Og under arealpolitikken:” Den fysiske planleggingen skal ta størst mulig 
hensyn til naturverdier og kulturlandskap. For  å møte fremtidige behov er det 
strengt nødvendig at bruken av naturen og miljøet tilrettelegges på en slik måte 
at landskapet og kulturmiljøet ikke forringes.”
Det er etter vår mening viktig å bevare merkevaren Inderøy, som møysommelig 
er bygd opp, men som lett kan brytes ned.

Kap.3.4 Klima og energi
Vi er tilfreds med hovedmålene her, og vi støtter også  delmålene,  som kunne 
vært mer utfyllende  ut fra klima-og energiplanen.
Det er viktig at klima- og energiplanen følges opp.. Det er her en rekke foreslåtte 
tiltak som ennå ikke er gjennomført. Det planlagte  fjernvarmeanlegget må ikke 
forsinkes ytterligere for å unngå bruk av elektrisitet til oppvarming.

Kap. 3.5 Langsiktig arealplanlegging
Det vises til kommentarene ovenfor.
Vi er usikre på hva som ligger i at ”kulturlandskapet skal være kommunens 
varemerke gjennom aktiv bruk” og likedan ”Kulturlandskapet skal utvikles med 
tanke på god landskapspleie og næringsutvikling”
Vi støtter strekpunktet om at ”Allmennheten  skal tilgodesees i strandsonen” og 
legger i det at det skal føres en restriktiv strandsonepolitikk.
Naturvernforbundet mener at det bør føres en like streng politikk i Mosvik som i 
”gamle” Inderøy i en differensiert forvaltning av strandsonen. Det bør ikke 
tillates  bygging i strandsonen i nye områder, men en fortetting i eksisterende og 
eldre hytteområder.
Med hilsen
Natutvernforbundet i Inderøy





Nordøy Grendelag

www.kjerknesvaagen.no

Kjerknesvågen 29.4.2013

Høringsuttalelse	kommuneplanens	samfunnsdel	2013	-2025

Styret i Nordøy grendelag har i styremøtet 18.04 diskutert samfunnsdelen i kommuneplanen som er 

lagt ut på høring.

Samfunnsdelen omfatter de overordna langsiktige målsettingene for kommunen.  Målene synes å 

være godt begrunna og de peker ut en positiv og god retning for utviklingen i vår nye kommune.  

Planen er relativ kort og lettlest.

Ulempen med en kortfatta plan er at målene kan synes til dels selvfølgelige og lite forpliktende i noen 

tilfeller.  

Nordøy grendelag vil kommentere enkelte punkt i planen:

1.3.2 Medvirkning

Det er viktig med bred involvering av befolkningen dersom folk skal få noe eierforhold til en slik plan.  

Breddemobilisering er vanskelig, men avgjørende viktig dersom kommunen skal kunne lykkes i brede 

satsinger ut over det ordinære.  Grendene bør gis en rolle i slik mobilisering og vi ser egne 

grendemøter som et egna tiltak. Nordøykretsen ønsker egne grendemøter for kretsen. Det tror vi vil 

gi større engasjement og større eierforhold til utfordringene en slik plan peker på.

2.3 Overordna målsettinger

Vi savner et mål på et det skal satses på grendene og grendestrukturene i blant delmålene her.

Vi stiller spørsmål ved om en målsetting om et konkret innbyggertall er riktig som målformulering.  

En utvikling minst på linje med det arbeidsområde vi er en del av på Innherred kunne være en like 

relevant og realistisk målsetting.  Vi kan da også i større grad måle om Inderøy har gjort det bedre 

enn forventet på dette området.

3.2 Hovedmål og delmål.

For næringslivet er det også viktig at kommunen har handlekraft og at det er kort vei fra ord til 

handling.  Involverende og gode planprosesser innen arealforvaltning er viktig. Planprosessene må 

også ta hensyn til tid, slik at næringsutvikling og boligbygging ikke hemmes av ufullendte planer.



Delmål kan utvides med:

Det skal være kort vei fra ord til handling.

3.3 Kultur og nærmiljø

3.3.2

Grendehus og samfunnshus er fortsatt viktige og for mange den viktigste kulturarenaen.

Forslag til nytt punkt:

Inderøy kommune skal støtte og legge til rette for at samfunnshus og grendehus fortsatt er gode 

kulturarenaer i nærmiljøet.

3.5 Langsiktig arealplanlegging

3.5.2 Forslag om endring:

Gang og sykkelveier prioriteres. I valget mellom strekninger skal skolevegstrekninger prioriteres først, 

så i neste omgang trafikkgrunnlag og så andre forhold ved vegen.

Til slutt:

I Nordøy grendelag er vi spesielt opptatt av utviklingen i vår del av kommunen.  Vi vil i den 

sammenheng peke på at det er viktig for vår grend at reguleringsplanen for Kjerknesvågen blir 

ferdigstilt.  Planen har tatt lang tid og den er avgjørende for at næringsliv og boligbygging skal kunne 

utvikles i vår grend. Fortgang i planarbeidet ser vi som det viktigste tiltak.  Videre er det viktig at 

kommunen bidrar i neste omgang, slik at nye boligtomter og nytt næringsareal kan utvikles.

Infrastrukturen i grenda vil bli betydelig bedra når planlagt gang og sykkelveg og bredbåndsutbygging 

blir realisert i løpet av nærmeste framtid. Det ser vi fram til, og kommunen har sammen med andre 

bidratt til en framtidsretta utvikling av vår grend i denne sammenheng.

Vi har valgt å kommentere enkelte punkt i planen.  For øvrig støtter vi planen som helhet. Vi ønsker 

kommunen lykke til med videre planarbeid.

For Nordøy grendelag

Ole Tronstad

Leder
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Inderøy - Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2015   

Vi viser til oversendelse datert 15.02.2013. 
 
Inderøy kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. 
Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 1.mai 2013. 
 
Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi.  I planstrategien er 
utarbeidelse av ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel prioriterte 
oppgaver.  Planstrategien omfattet også planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
 
Som bakgrunnsmateriale for prioritering av noen av  innsatsområdene er det blant 
annet henvist til en innbyggerundersøkelse foretatt i  2012.  Kommunen kommer 
godt ut i forhold til landsgjennomsnittet, men det framkommer også 
forbedringspotensiale innen kollektivtransport, butikktilbud, tilgang på 
leiligheter/rekkehus og på serviceinnstilling innenfor noen tjenesteområder. Det er 
viktig at dette gjenspeiles i valg av mål innen de ni hovedinnsatsområdene som 
beskrives.   
 
Innsatsområdene er beskrevet med status og utfordringer,  hovedmål med delmål og 
en handlingsdel.  Vi opplever at noen av de delmål som er satt heller er strategier for 
å nå hovedmåla. Det ville styrke planen om dette blir tydeliggjort og at planen i enda 
større grad omfattet strategier for å oppnå hovedmåla.  En del mål innen ulike tema 
gjelder  kommunesamfunnet som helhet, mens andre retter seg mot kommunen som 
organisasjon. Dette kan og med fordel uttrykkes tydeligere.  Handlingsdelene 
omfatter i stor grad videre planarbeid i form av kommunedelplaner eller andre 
temaplaner.  Felles for de fleste er at planarbeidet skal starte i perioden 2012-14, og 
i særlig stor grad i 2013.  Her er det nødvendig å være realistisk både i forhold til 
omfang av planer og tidsperspektiv. 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
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Befolkning og levekår. 
Her kan en oversikt over boligutviklingen i kommunen være til hjelp som grunnlag for 
å utvikle gode boligtilbud i alle skolekretser. Det må og være viktig at boligtilbudet blir 
allsidig og tilrettelegges for alle brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsevne.   
Innen levekår bør målsetting for folkehelse være med.  For å utvikle Straumen som 
kommunesenter må utvikling av handel og samling av fellesfunksjoner være viktig. 
 
Verdiskaping og næringsliv. 
Det er positivt at planen vektlegger attraktivitet både for etablert næringsliv og nye 
bedrifter og verdiskaping med vekt på lokale ressurser. Landbruket er her en viktig 
basisnæring både direkte og som grunnlag for reiseliv, matproduksjon og 
kulturbaserte opplevelser.  Dette er et av flere tema så må gjenspeiles i delmål under 
flere innsatsområder.  For landbruket gjelder det i særlig grad innen langsiktig 
arealplanlegging,  i tillegg til innen verdiskaping og næringsliv.   Det samme gjelder 
utvikling av attraktive næringsarealer i et regionalt perspektiv som en viktig strategi 
for  videre næringsutvikling.  
 
Kultur og nærmiljø 
Inderøys posisjon som kulturkommune vektlegges, og det skal legges til rette for et 
mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud.  Vi savner en tydeliggjøring av 
delmål for nærmiljø, for å sikre mulighet for fritidsaktivitet og friluftsliv i nærmiljøet i 
de ulike deler av en etter hvert stor kommune.  Med profilering som kulturkommune 
er ivaretakelse av kulturarven et viktig delmål.  Trøndersk byggeskikk er framhevet. 
Vi mener det bør tydeliggjøres at kulturarven også omfatter samisk kultur.   
 
Klima og miljø. 
Temaet har en overordna målsetting og noen konkrete delmål.   
 
Langsiktig arealplanlegging 
Regional plan for arealbruk som nå er vedtatt i Fylkestinget gir retningslinjer for 
arealbruken i kommunene. 
Samfunnsdelen peker på utfordringen med utvikling av nære sentrumsfunksjoner i 
forhold til bruk av gode jordbruksareal.  Mange prioriterte mål innen ulike 
innsatsområdene er knyttet til landbruk og kulturlandskap. Framtidig arealbruk vil 
dermed være avgjørende for gjennomføring av flere av de øvrige  innsatsområdene 
som er gjennomgått, særlig innen verdiskaping og næringsliv,  kultur og nærmiljø og 
klima og miljø.  Videreutvikling av attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen 
(jfr p. 3.1.2) bør og gjenspeiles i delmål for arealplanleggingen.  Mulighet for varierte 
boformer er viktig og at prinsippet om universell utforming legges til grunn for 
planleggingen. Lokalisering og tilrettelegging for næringsareal bør og tas med her. 
Regional plan for arealbruk som nå er vedtatt i Fylkestinget gir  retningslinjer for 
arealbruken. 
 
Samferdsel - samarbeid 
Det er positivt at Inderøy søker regionalt samarbeid for å bidra til utvikling på 
samferdselsområdet. I nasjonal- og regional transportplan er det en del fokus på 
kollektivtrafikk i og inn mot de største byene, og det settes mål om økt andel av 
transportene skal avvikles til fots og med sykkel, både ut fra et miljø/klima, men også 
i et helseperspektiv.  
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For å møte utfordringen med transport til og fra byene på Innherred og 
Trondheimsregion kan en tenke seg at Inderøy tar noen grep for å utvikle 
knutepunkter som grunnlag for overgang til kollektivtrafikk inn mot byene på 
Innherred og kanskje særlig til Trondheimsregionen.  
 
Kommunale tjenester og kommunen som organisasjon er egne tema som er viktige 
som grunnlag for hele kommunens funksjon.  Innen delmål for oppvekst legger vi 
vekt på kvalitet i skolen,  samhandling med andre,  dialog med næringsliv  og 
entreprenørskap som viktige tema.  
 
Samla sett vil samfunnsdelen gi viktige føringer for videre plan- og utviklingsarbeid i 
kommunen. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Fagansvarlig plan og miljø 
 Grete Sildnes 
 overarkitekt 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag   
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Tlf. direkte: 74 16 80 23
E-post: fmntses@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/1339 Arkivnr: 421.3

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Fylkesmannens uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2013 -
2025 Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til oversendelse av 15. februar 2013.

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader:

Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen vil berømme Inderøy kommune for å ha utarbeidet en lett tilgjengelig
og godt strukturert samfunnsdel som på en klar måte tydeliggjør visjoner, verdigrunnlag, mål
og utfordringer.

Av forslaget går det klart fram at landbruket og kulturlandskapet i Inderøy står sterkt i
kommunens verdigrunnlag. Det vurderes som klart positivt at kommunen er så tydelig på at
nettopp kulturlandskapet skal være kommunens varemerke, gjennom aktiv bruk. Det trekkes
spesielt fram at Den Gyldne Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang. Det er positivt
at kommunen er så tydelig på målet om å videreutvikle nettopp verdiskaping basert på lokale
ressurser og Inderøy som reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser, dette også i nasjonal
sammenheng.

Landbruksavdelingen støtter kommunens hovedmål og delmål knyttet til arealbruk, hvor
samfunnsdelen både er tydelig på kulturlandskapets betydning, men også mht at arealene skal
bære preg av en livskraffig landbruksnæring og at en skal unngå nedbygging av dyrka jord.
Samtidig skal det legges til rette for økt innbyggertall, bl.a. gjennom attraktive og varierte
boligtilbud i alle skolekretser. Dette skal finne sin løsning gjennom revisjon av
kommuneplanens arealdel. Landbruksavdelingen deltar gjerne i en tett dialog med kommunen
i dette planarbeidet.

Under pkt. 3.5.1 i forslaget står følgende: "Utvikle nære sentrumsfunksjoner på bekostning av
gode jordbruksareal." Ut fra den sammenheng denne setningen står i vurderer
landbruksavdelingen den slik at det trolig må være falt ut et ord eller to for at den skal ha den
betydning den nok er ment å skulle ha. Kommunens saksbehandler bekrefter også dette i
telefonsamtale. Landbruksavdelingen viser til at det er omdisponert mye dyrka jord for
sentrumsutvikling og også sentrumsnær boligbygging i tilknytning til Straumen, men også på
Røra, og vi legger til grunn at denne setningen endres slik at betydningen endres til "Utvikle
nære sentrumsfunksjoner uten å ta i bruk gode jordbruksarealer".

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

e-post: fmntpost@ fylkesmannen.no

Internett: www. fylkesmannen.no/nt



Side 2 av 4

Landbruksavdelingen vurderer for øvrig forslaget til ny samfunnsdel i Inderøy kommune, ut
fra regionale og nasjonale landbruksinteresser, til å være en god samfunnsdel for årene
framover og for kommende planlegging i kommunen.

Miljovernavdelingen:
Regjeringen har vedtatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, jf.
rundskriv T-1497. Dette er et helhetlig dokument som handler om hva fylkeskommunene,
kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. Hvordan
kommunal planlegging ivaretar hensynet til klima- og energi, bruk og vern av areal,
naturmangfold, landskap, friluftsliv og barn- og unges oppvekstvilkår, er blant sentrale tema
som det forventes at kommunen har fokus på i sine planprosesser.

I et miljøvernperspektiv gir den framlagte samfunnsdelen et godt utgangspunkt for videre
planlegging og utvikling av Inderøysamfunnet innen tema klima og miljø og arealplanlegging.
Fokus rettes mot bærekraftig energibruk, reduksjon i utslipp av klimagasser, samt ta vare på
arealer og kulturlandskap. Kommuneplanens arealdel og miljøplan er sentrale
styringsdokument i denne sammenheng, og det er positivt at kommunen legger opp til
rullering/revidering av disse planene i 2013.

Fylkesmannen ønsker å bidra, og deltar gjerne i tidlig fase av planprosessene.

Kommunalavdelingen:
Vi vil berømme Inderøy kommune for å presentere en godt strukturert samfunnsdel med
konkrete mål og delmål fulgt opp med handlingsdel.

Under samfunnssikkerhet og beredskap savner vi imidlertid en mer helhetlig tilnærming til
temaet, med mer fokus på forebyggende samfunnssikkerhet og utarbeidelse av helhetlig ROS-
analyse, jf. ny lov om beredskapsplikt som skal dekke hele kommunen. Kommunens
beredskapsplan skal videre ta utgangspunkt i denne ROS-analysen.

Det skal også gjennomføres ROS-analyse knyttet til arealbruk som del av kommuneplanens
arealdel. Dette kan gjerne spesifiseres i avsnittet om handlingsdel knyttet til arealbruk. Det
bør også formuleres et delmål som henviser til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, med
fokus på at det skal være trygge arealer, og hvor det tas hensyn til fremtidige klimaendringer
(som f.eks. havnivåstigning og mer intense nedbørsperioder).

Sosial,-helse- og barnevernsavdelingen:
Det er positivt med den brede medvirkningen fra politikerne og innbyggerne i prosessen, og at

kommunen har med at i arbeidet med bygg og anlegg skal det legges til grunn for universell

utforming. Videre er det beskrevet en flott satsing på kultur. Det er mange elementer av

folkehelse på de fleste innsatsområdene, men i innledningen i planen er det sagt at et av de

viktigste innsatsområdene for kommunen er fokus på befolkningen og deres levekår.

Utfordringsbildet for kommunen i forhold til helseutfordringer og drøftinger rundt dette

kunne vært tydeligere. I følge Folkehelseloven (FH) § 5 skal «kommunen ha oversikt over

helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen og samfunnsdelen skal gi beskrivelser av

langsiktige utfordringer, mål og strategier.» og i FH loven § 6,2 er dette nærmere beskrevet.

Dette er til en viss grad i varetatt, med det savnes et tydeligere fokus. Gode bakgrunnsdata

her er bruk av kunnskapen i HUNT 3 (06-08)- undersøkelsen, egne årsrapporter og

folkehelseprofiler fra Folkehelseinstituttet. I arbeidet med planstrategien var det heller ikke
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tydelig om en slik vurdering lå til grunn i arbeidet. Samfunnsdelen skal ha fokus på folkehelse

gjennom en mer sektorovergripende og helhetlig samfunnsutvikling, og dette er beskrevet i

planen, men det er vanskelig å se hvilken kunnskap som ligger til grunn for disse

vurderingene.

Utfordringsbildet i forhold til levevilkår i HUNT data og folkehelseprofiler er en indikator på
om disse utfordringen faktisk er slik de er beskrevet i kommunen, sett opp mot den
kunnskapen kommunen selv har om innbyggernes helse. Antall uførepensjonerte, overvekt og
andre livstidsykdommer (diabetes 2, muskel/skjelett plager) er beskrevet å ligge litt høyere
enn landsgjennomsnittet.

Alderssammensetning, kosthold, fysisk aktivitet, røyking, arbeidsledighet er andre indikatorer
som kan være av betydning for kommunens utfordringer. Levevaner er ikke bare et resultat av
personlige valg. De valgene det enkelte individ tar er et resultat av miljø og levekår.
Sykdomsmønstre i befolkningen kan derfor gi en indikasjon på forhold ved miljøet og
levekårene i kommunen.

Kommunen har en folkehelseplan under utarbeidelse og denne skal være ferdig i november
2013, så nærmere beskrivelse og tiltak kommer kanskje der.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen:
Ut over en godt strukturert samfunnsdel med konkrete mål og delmål fulgt opp med
handlingsdel ønsker oppvekst- og utdanningsavdelingen å gi følgende kommentarer:

Med kunnskap om tidlig innsats forventes det at kommunen i det videre planarbeidet har en
tydelig profil på forebyggende tiltak som ivaretar barn og unges rettigheter og interesser, og
som hindrer en eventuell uønsket utvikling.

Ut fra nasjonal satsing og kunnskap som Fylkesmannen har, oppfordres Inderøy kommune til
å ha et særlig fokus på tiltak som fremmer et godt psykososialt læringsmiljø i skolen og som
hindrer elever i å føle og oppleve at de blir utsatt for krenkende adferd og eller mobbing.

Tema og strategier omkring overganger i opplæringsløpet er av betydning for å nå
kommunenes målsetting om at kommunens tjenester skal bidra til at barn og unge får en trygg
oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltakelse.

På grunnlag av ovennevnte målsetting peker Oppvekst- og utdanningsavdelingen på tre
områder det anbefales å se nærmere på i arbeidet med kommunenes drøftinger, strategiske
valg og prioriteringer i det videre arbeidet.

Endring i barnetall må sees i sammenheng med kommunenes planer for barnehage og
skole. I planen pekes det på elevutviklingen i kommunen.
Kompetanse på personell i barnehage og skole.
Viktigheten av barnehagefaglig- og skolefaglig kompetanse over barne- og skolenivå.
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Spesielt med tanke på arbeidet med kommunedelplan for oppvekst, som ifølge Planstrategien
og kommuneplanens samfunnsdel (3.7.3) skal startes opp i vår og vedtas april 2014, forventes
det en mer konkret beskrivelse og tiltak som synliggjør de strategiske valgene kommunen tar.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Fg. Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde

Saksbehandlere:





Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein —74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen —74 16 81 51




Kommunalavdelingen.: Camilla Støre —74 16 80 56




Oppvekst- og utdanningsavdelingen: Margareth Halle —74 16 83 79
Sosial- helse- og barnevernsavdelingen: Toril Skjørholm —74 16 81 56
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