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Strategisk næringsplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 med 
følgende presisering:

- Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.

Vedlegg
1 Strategisk næringsplan Inderøy kommune 2013 - 2025 - Høringsutkast
2 Kastvollen Rehabiliteringssenter - høringsuttalelse
3 LLI - Høringsuttalelse Strategisk næringsplan 2013-2015

Bakgrunn

Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi for Inderøy kommune.

Gamle Inderøy kommune vedtok sin næringsplan i 2005. Det har vært en gjennomgående forutsetning i 
arbeidet med samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan. 
Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på utviklingen av næringslivet i Inderøy 
med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 18.04.2012 oppstart og planprogram for strategisk 
næringsplan 2013-2025.

I planprogrammet for Strategisk næringsplan er det presisert at Strategisk næringsplan skal omfatte alt 
næringsliv i Inderøy kommune. Planen skal være konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og 
strategier. Næringsplanen skal inneholde en egen handlingsdel som rulleres årlig.



Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet Best -  i lag, har vært 
hovedstrategi for planarbeidet

Prosessen knytta til utviklingen av høringsutkastet har skjedd i tett samarbeid med næringslivet i 
kommunen.  Styret for Inderøy Næringsforening bidro med et skriftlig innspill tidlig i prosessen. 
Kommunen orienterte om arbeidet med næringsplanen på næringsforeningens miniseminar 12. februar 
og det ble arrangert et åpent møte 29. april. Næringsforeninga og landbrukets organisasjoner har også 
hatt mulighet til å komme med innspill i andre sammenhenger. Det har også kommet innspill fra 
bedrifter og enkeltpersoner.

Formannskapet har som styringsgruppe fulgt prosessen fortløpende og kommet med mange konkrete 
innspill til planen underveis.

Formannskapet vedtok den 05.06.13 etter plan og bygningslovens § 11 – 14, å legge utkast til strategisk 
næringsplan 2013-2025 ut til offentlig høring. Høringsfristen ble satt til 15. september.

Vurdering

Ved en glipp ble høringsfristen satt slik at fristdato ble satt to dager etter utsendingsfrist for saker til 
septembermøtene i hovedutvalgene. Planen har vært og få saken sluttbehandlet i oktobermøtet i 
kommunestyret. 

To dager før høringsfristen går ut, har det ikke kommet inn noen skriftlige høringsuttalelser til strategisk 
næringsplan.  Rådmannen har vært i kontakt med Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei. De 
bekrefter at de ikke vil komme med en skriftlig uttalelse. Begge organisasjonene begrunner dette med 
at de mener at de gjennom prosessen før planen vart lagt ut på høring, har fått gode mulighet til å 
komme med nødvendige innspill. Dessuten har det i høringsperioden kommet inn flere gode 
tilbakemeldinger på høringsutkastet.  

For å muliggjøre en sluttbehandling i kommunestyret i oktober, velger rådmannen og tilrå saken satt 
opp på sakskartet for hovedutvalg og formannskap i september. Vi har mange planprosesser på gang og 
vi har behov for å få ført ting frem til avslutning. Eventuelle høringsuttalelser vil bli ettersendt. 
Rådmannens innstilling er da avgitt med forbehold om endring dersom høringsuttalelser ved fristens 
utløp gir grunnlag for det.

Rådmannen presiserer at strategisk næringsplan er en tematisk kommunaldelplan og skal behandles i 
tråd med plan og bygningslovens kap. 11. 

Ved utvikling av planen er det lagt vekt på at planen skal være et strategisk dokument – en overordnet 
plan som er konkret og egnet til bruk. 

Avslutningsvis vil rådmannen opplyse at forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond, bli lagt 
fram til politisk behandling i oktober. 

Det foreslås på denne bakgrunn – og med forbehold som angitt – ingen endringer i utkastet til 
næringsplan. Med ett unntak. Rådmannen finner det formålstjenlig at kommuneplanens hovedvisjon, 
føringer og verdier innarbeides/synliggjøres innledningsvis.

Konklusjon



Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 legges fram til politisk ferdigbehandling i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-15. Det er ikke gjort endringer i høringsutkastet etter at utkastet ble lagt ut til 
høring. Det foreslås at kommunens visjon/slagord  og verdier refereres innledningsvis.
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1.	Innledning

1.1.	Bakgrunn	og	planprosess
Gamle Inderøy kommune vedtok sin siste næringsplan i 2005. Mosvik kommune hadde ikke 

en egen næringsplan. Det har vært en gjennomgående forutsetning i arbeidet med 

samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan, et 

arbeid som ble satt på vent på grunn av sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner. 

Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på utviklingen av næringslivet i 

Inderøy med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 18.4.2012 oppstart og planprogram

for Strategisk næringsplan 2013 – 2025.

Sysselsetting blant innbyggere i 1756 Inderøy

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.

1.2.	Forankring

1.2.1.	Kommunal	forankring

Arbeidet med Strategisk næringsplan har gått delvis parallelt med utarbeidelsen av 

samfunnsdelen til kommuneplanen. Dette er i tråd med de tidsplaner for planlegging i 

kommunestyreperioden som ble vedtatt i gjeldende planstrategi. Hovedmål og delmål for 

området verdiskaping og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel (kap. 3.2.) gjenspeiles 

direkte i strategisk næringsplan. Kommunen skal ved hjelp av kommunalt næringsfond bidra 
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til næringsutvikling i tidligfase av nyetableringer og utvikling av eksisterende 

næringsvirksomhet inklusiv Landbruk. Kommunen har også en rolle i forhold til rådgiving i 

tidligfase, samt et forvaltningsansvar for landbruk

1.2.2.	Regional	forankring

Regional planstrategi, Regionalt utviklingsprogram og Strategi for landbruksbasert 

næringsutvikling i Nord-Trøndelag utgjør det regionale planfundamentet i Strategisk 

næringsplan for Inderøy. I tillegg har Inderøy kommune selv gjort aktive valg i forhold 

samarbeid på næringsområdet, både gjennom samarbeidet med Steinkjer og Verran om 

Inntrøndelag regionalt næringsfond og en fortsatt aktiv satsing på et felles destinasjonsselskap 

for reisemålsutviklingen på Innherred.

 Regionalt næringsprogram for Nord Trøndelag 2013 - 2016

1.2.3	Nasjonal	forankring

Det er fra nasjonale myndigheter lagt et bredt sett av både føringer og insentiver på 

næringsområdet. Det er likevel to stortingsmeldinger som har spesiell betydning for det 

kommunale næringsarbeidet:

 St.meld. nr. 22 (2011-2012). Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF

 Meld. St. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og matpolitikken 

Innovasjon Norge har spisset sitt innovasjonsfokus ytterligere, og de er også tydelige på at det 

er bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt markedsfokus som de skal løfte fram. St. meld. 

nr 22 sier videre at SIVA i fremtiden kan bidra til utvikling av flere store eiendomsprosjekter 

av lokal, regional og nasjonal betydning.

2.	Status	og	utfordringer

2.1	Landbruket	i	Inderøy
Inderøy har tradisjonelt vært sterke på landbruk og næringsmiddelproduksjon. De generelle 

strukturendringene i landbruket har også gjort seg gjeldende i vår kommune, men Inderøy har 

for flere produksjoner styrket sin relative posisjon i forhold til kommuner som det er naturlig 

å sammenlikne seg med. De større næringsmiddelbedriftene har også klart seg bra innenfor en 
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bransje meg tøft prispress og små marginer. ”Mulighetens landbruk” har vært gjennomført 

som et av de sentrale prosjektene innenfor samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000-tallet er 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 medlemmer 

øker fra år til år. Den Gyldne Omvei har på den måten blitt en omdømmeskaper med en 

betydning for kommunen som går langt ut over den omsetningen og sysselsettingseffekten 

som medlemsbedriftene også skaper. 

Hoved utfordringer

 Opprettholde melk og kjøttproduksjonen 

 Rekruttering til gårdbrukeryrket.

 Kompetanse utvikling 

 Fokus på avvirkning, ungskogpleie og bioenergitiltak

 Utvikle kulturlandskapet

 Økte miljøkrav 

2.2	Øvrige	Næringsliv
Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv. Kommunen er ikke 

avhengig av utviklingen i noen få hjørnesteinsbedrifter, og Inderøy kommune er selv den klart 

største arbeidsgiveren i kommunen med rundt 600 ansatte. Med en utpendling på om lag 

halvparten av de yrkesaktive, er det også slik at endringer utenfor kommunen vil ha like stor 

betydning for sysselsettingen som utviklingen for næringslivet internt i kommunen.

Et annet karaktertrekk 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, ser det ut til å være 

gode utsikter for ei fortsatt positiv utvikling i bygge- og anleggsbransjen.

Inderøy kommune ligger lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr innbygger, og

pilen har pekt svakt nedover de siste årene. Dette har å gjøre med det relativt begrensede 
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antallet handelsbedrifter innefor kommunens grenser, men kanskje enda mer med den massive 

satsingen på handel i nabokommuner som Steinkjer.   

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

aktivitet innenfor kommunens grenser. Det arbeides med å klarlegge om det kan være 

økonomisk bærekraftig å opparbeide og utvikle et større område i tilknytning til de 

eksisterende næringsarealene på Lensmyra, Røra. I kommunesenteret er det lagt ut arealer for 

handelsaktivitet på Nessjordet, og COOP har også planer om å flytte ut av gamle Straumen. 

For å motvirke at det gamle sentrumet blir liggende med lite handels- og serviceaktivitet, er 

det gjennomført et sentrumsutviklingsprosjekt.

Hoved utfordringer:

 Attraktive arealer regulert til næringsformål 

 Opprettholde og utvikle eksisterende næringsliv

 Utvikle opplevelse- og reiselivet i kommunen

 Sentrumsutvikling i Straumen og i grendesentrene

 Skape arbeidsplasser

 Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift i kommunen 

3.	Overordnet	strategi	og	mål
Formannskapet har vedtatt planprogram for strategisk næringsplan og sagt at planen skal være 

konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og strategier. Denne sentrale føringen er fulgt 

i planprosessen. Dette innebærer at det er gjort en tydelig prioriteringer når det gjelder de mål 

og tiltak som er med i planen, der hovedkriteriet er at alle tiltak skal være mulige å 

gjennomføre innenfor rammen av det kommunale næringsarbeidet, i samarbeid med 

næringslivet og regionalt virkemiddelapparat.

3.1.	Overordnet	strategi
Strategisk næringsplan bygger på mottoet for Inderøy kommune som ble formulert ved 

etableringen av ny kommune. Dette passer også godt med den grunnleggende tanken om at 

effektiv næringsutvikling bare kan skje i et tett samarbeid mellom næringslivet og kommunen. 
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Den overordnede strategien for arbeidet med næringsplanen er med basis i dette formulert 

slik:

Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet – Best i lag –

3.2.	Hovedmål	for	næringsarbeidet
 Inderøy kommune skal være en attraktiv kommune for etablert næringsliv og 

nyetablerere.

 Gjennom aktiv veiledning og bruk av næringsfond, bidra til økt verdiskaping med 

vekt på lokale ressurser.

 Oppfølging av sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket.

3.3.	Delmål	for	næringsarbeidet

 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets 

behov

 Legge til rette for at alle næringer som går godt fortsatt skal få videreutvikle seg

 Inderøy - et tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelser i Midt-Norge

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt 

perspektiv

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy

 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv

 Utvikle vei og annen infrastruktur (bredbånd)
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4.	Prioriterte	tiltak	for	næringsarbeidet	i	Inderøy

4.1.	Samhandling	kommune/næringsliv

4.1.1	Effektiv	og	høy	serviceevne	i	kommunale	tjenester

 Inderøy kommune har fra 1.1.2013 organisert næringsarbeidet i en ny næringsenhet.

 Direkte utadrettet arbeid overfor næringslivet skal tilsvare minimum 1000 timer pr 

år. Dette skal skje som en kombinasjon av økt utadrettet innsats fra kommunens 

næringsenhet, og ved kjøp av førstelinjetjenester for minimum kr 200.000 pr år fra 

aktuelle utviklingsmiljø.

 Kommunen skal aktivt og på eget initiativ trekke næringslivet tidlig inn i både 

planprosesser og utviklingsprosjekter som angår næringslivet.

 Det skal settes ytre grenser for saksbehandlingstiden i saker som berører næringslivet 

(både for næring, plan og byggesak). 

 Kommunen skal hjelpe gründere og andre næringsaktører videre til det regionale 

virkemiddelapparatet dersom dette gir best effekt.

 Kommunen skal tilby miljøfyrtårn sertifisering

4.1.2	Inderøy	som	næringsmessig	knutepunkt

 Inderøy kommune skal være en aktiv deltaker i Inntrøndelagssamarbeidet

 Samarbeidsrelasjonene både sørover på Innherred og på Fosen skal videreutvikles.

 Knytte seg til Trainee- ordningen og videreutvikle Ungt entreprenørskap 

4.2.	Inderøy	som	tyngdepunkt	for	natur- og	kulturbaserte	opplevelser

4.2.1.	Den	Gyldne	Omvei	som	kommunens	viktigste	merkevare	og	

omdømmebygger

Inderøy kommune skal ha to faste møter i året med Den Gyldne Omvei. Markedsstrategier og 

potensielle utviklingsprosjekter skal være hovedfokuset i disse møtene. 
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4.2.2.	Bygge	videre	på	Inderøy	som	kulturkommune	i	et	næringsperspektiv

Kultur og næring er et eget innsatsområde i Kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025, 

der det er satt som egen målformulering at ”kunst og kultur skal bidra positivt til 

næringsutviklingen i Inderøy”. 

 Det skal gis rådgivning innenfor kulturbasert næringsliv til kulturgründere.

 Det skal satses videre på festivaler og folkelivsarrangement som har sitt 

hovedfundament i lokalt kulturliv.

4.2.3.	Inderøy	som	en	spydspiss	innenfor	reiselivsutvikling

Opplevelse og reiseliv er et eget satsingsområde under samfunnsutviklingsprogrammet 

”Inderøy 2020”. Proneo og Innherred Reiseliv har gjennomført et forprosjekt for kommunen 

for å avklare grunnlaget for et hovedprosjekt.

 Det skal gjennomføres et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

 Inderøy skal utvikles som bærekraftig destinasjon og vertskapskommune.

4.3.	Styrke	Inderøy	sin	posisjon	som	landbrukskommune	i	et	regionalt	

og	nasjonalt	perspektiv

4.3.1.	Stimulere	til	vekstkraft	innenfor	det	tradisjonelle	landbruket

 Det arrangeres minimum to møter pr år i Inderøy landbruksråd som er det formelle 

møtepunktet mellom landbrukets organisasjoner og kommunen.

 Kommunen skal styrke fokuset på utviklingsprosesser og langsiktige planer for det 

enkelte gårdsbruk i sin rådgivning overfor landbruket. Kommunalt næringsfond skal 

brukes aktivt ved kjøp av tjenester til denne typen prosesser.

 Innovasjon Norge skal trekkes direkte inn ved utviklingen av investeringsprosjekter 

innenfor det tradisjonelle landbruket.

 Sikre god rådgiving ved bruk av eksisterende rådgivingsinstitusjoner. 

 Stimulere til økt avvirking. 

 Øke landbruksproduksjonen i tråd med de regionale målene, minimum 1,5 %.
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4.3.2.	Inderøy	skal	ha	en	ledende	posisjon	på	nye	næringer	i	landbruket

 Utvikling av nye reiselivs- og opplevelsesprodukt fra landbruket skal være en viktig 

del av et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor 

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

 Det skal arbeides for å utvikle og komplettere tilbudet av gårdbaserte matprodukter 

fra Inderøy. Dette inkluderer også utviklingen av lokal drikke.

 Inderøy kommune skal stimulere til utviklingen av nye velferdsprodukter fra 

landbruket.

4.4.	Styrke	handels- og	servicenæringenes	posisjon	i	Inderøy

4.4.1.	Bygge	på	Straumen	som	kommunens	handels- og	servicesentrum

 Det skal gjennom plan- og byggesaksvedtak stimuleres til etablering av nye handels-

og servicetilbud i Inderøy, spesielt i kommunesenteret Straumen.

 Det skal utvikles smidige veiløsninger og gode parkeringsmuligheter i sentrum.

 Utviklingen av gamle Straumen skal skje i et aktivt partnerskap mellom Inderøy 

kommune, næringslivet, frivilligheten gjennom velforeningene og fylkeskommunen.

4.5.	Forsterke	samhandlingen	mellom	skole/ungdom	og	næringslivet

4.5.1.	Skape	flere	møteplasser	mellom	næringslivet	og	skolen

 Den årlige bedriftsmessa skal videreføres og styrkes som både læringsarena og som 

virkemiddel for å styrke rekrutteringen til fagopplæring som er nødvendig for lokalt 

næringsliv.

 Styrket næringslivskunnskap innenfor skolen skal være et fast tema i dialogen mellom 

Inderøy kommune og næringslivets organisasjoner

 Inderøy kommune knytter seg til traineeordning – gjennom medlemskap i Intro 

Innherred  Trainee.

4.5.2.	Satse	på	entreprenørskap	i	skolen

 Entreprenørskap i skolen skal styrkes som pedagogisk virkemiddel, blant annet 

gjennom medlemskap i Ungt entreprenørskap. 

 Det skal satses aktivt på NærUng og samarbeidet med Leksvik og Steinkjer, også 

etter utløpet av prosjektperioden. 

 Evaluering gjennomføres i etterkant av NærUng-prosjektet.
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4.6.	Utvikle	næringsarealer	som	er	attraktive	i	et	regionalt	perspektiv

4.6.1.	Satse	på	Lensmyra	som	regionalt	næringsområde

 Det skal realiseres et hovedprosjekt innenfor InnTrøndelagssamarbeidet med 

målsetting om å utvikle Lensmyra som et regionalt næringsområde.

 Det skal etableres en intensjonsavtale mellom Inderøy kommune og de private 

interessenter som følges opp av et forprosjekt. 

4.6.2.	Utvikling	av	andre	næringsområder.

5.	Handlingsplan	2013 – 2017

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resul
tat

Næringsliv Fortsatt satsing på 
infrastruktur tiltak i 
form av bredbånd 
utbygging, veier, gang 
og sykkelvei m.m.

Bedre samarbeid 
mellom kommune og 
næringsliv (LLI, INF)

Videreutvikle 
Straumen som 
kommunens handels 
og service sentrum.

Arbeid 
startet, 
Delvis 
finansiert
.

Pågår

Pågår

Statens 
vegvesen, 
kommune, 
FK, NTE 
m.fl.

Kommune, 
LLI og INF

Inderøy 
2020, 

Høst 2012

Kontinuerlig

2012-2015

Kommun
al teknikk, 
plan og 
Næring.

Næring

Næring, 
plan og 
komTek.

Landbruk og 
småskala 
matproduksjon

Kommunen skal 
stimulere til økt 
rekruttering og 
kompetanseutvikling

Inderøy kommune skal 
heve 
produksjonsnivået 
med 1,5% i tråd med 
regionale mål.

Inderøy kommune skal 
styrke jordvernet i 

Pågår

Pågår

Pågår

LLI, 
bondelag, 
småbrukerl
ag og 
skogeierlag 
m.fl.

LLI, 
Bondelag, 
Småbrukerl
ag m.fl.

Planavdelin
ga, FM, FK, 

Kontinuerlig
«Mulighete
nes 
Landbruk»

«Mulighete
nes 
Landbruk»

Kontinuerlig

Næring

Næring

Næring 
og plan
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tråd med nasjonale 
retningslinjer og mål.

Økt avvirkning i 
skogbruket og fokus 
på ungskogpleie.

Legge til rette for økt 
satsing på bioenergi.

Øke interessen for 
ordningen «Spesielle 
miljøtiltak i 
jordbruket» - SMIL 

Inderøy kommune skal 
ha to faste møter i 
året med Den Gyldne 
Omvei.

Pågår

Pågår

Pågår

LLI

Skogeierlag
et.

Skogeiere, 
kommune, 
næringsliv

Kommune, 
LLI

Kommune,
DGO

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Starter 
2013

Næring

Næring, 
plan og 
komTek

Næring

Næring

Næringsarealer 
og lokaler

Legge til rette for 
attraktive 
næringsarealer i alle 
grender.

Legge til rette for 
utbygging av Lensmyra 
som regionalt 
næringsområde.

Legge til rette for at 
nyetablerere og 
næringsdrivende i en 
utviklingsfase kan gis 
mulighet til leie av 
rimelige lokaler.

Pågår

Ikke 
finansiert

Ikke 
finansiert

Kommune 
og 
næringsliv

Kommune, 
Inntrøndela
gsregion, 
næringslive
t

Kommune

Kontinuerlig

Høst 2013

Høst 2013

Næring, 
plan og 
KomTek

Må 
avklares 

Reiseliv Inderøy skal utvikles 
som bærekraftig 
destinasjon og 
vertskapskommune.

Utvikling av enhetlig 
informasjon for 
reiselivet. (merking av 
turstier/tavler/brosjyr
er/ kart m.m)

Ikke 
finansiert

DGO ,
Inderøy 
næringsfor
ening, 
Kommune,  
LLI m.fl.

Kommunen
, Visit 
Innherred, 
DGO, 
næringslive

Høsten 
2013

2014

Næring 
og Kultur

Må 
avklares
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Opprettholde og 
utvikle 
kulturlandskapet i tråd 
med målet om å 
utvikle Inderøy som en 
landbruks, reiselivs og 
kulturkommune.  

Stedsutvikling i 
grendesentrene.

Pågår

Pågår

t m.fl.

Kommune, 
LLI, DGO, 
INF, Visit 
Innherred 
m.fl.

Kommune, 
næringsliv 
og 
frivillighet. 

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Næring 
og plan

Næring 
og plan

Nyetablering 
og ungdom

Kommunen skal hvert 
år gjennomføre 
bedriftsmesse for 
ungdomskolen 

Satse videre på ungt 
entreprenørskap og 
NærUng.

Kommunen skal 
stimulere til at alle 
nyetablerere 
gjennomfører 
etablereropplæring.

Inderøy kommune 
knytter seg til 
traineeordningen -
gjennom medlemskap 
i Intro Innherred 
Trainee. 

Pågår

Pågår

Finansier
t over 
budsjett

Inderøy 
næringsfor
ening, 
Lokal 
landbruksin
formasjon, 
Inderøy 
ungdomssk
ole, 
Inderøy 
videregåen
de skole 
m.fl. 

FK, FM, 
Steinkjer 
næringssels
kap, 
kommune 
m.fl.

Kommune

kommune

Årlig

2012

Høst 2013

2013

Næring 
og 
Oppvekst

Næring 
og 
oppvekst

Næring

Næring
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Næringsfond Aktivt bruk av 
næringsfond til 
utviklingstiltak, 
kompetanseheving og 
mindre investeringer.

Næringsfond kan 
brukes til veivalgs-
vurderinger i 
landbruket.

Det skal årlig 
utarbeides budsjett 
for bruk av 
næringsfond.

Pågår

Pågår

Kommune

Kommune

Kommune                                  

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Høst 2013

Næring

Næring

Næring



Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollv. 11
7670 Inderøy
E-post: vigdis.kippe@reko.org
Tlf.: 74 12 46 50 Dato: 12.09.13

HØRINGSSVAR – Strategisk næringsplan Inderøy kommune 2013 – 2025

Viser til utkast «Strategisk Næringsplan 2013-2025», og takker for at Kastvollen 
Rehabiliteringssenter får mulighet til å komme med innspill i forhold til planen.

Innspill:
 Avsnitt 3 pkt. 3.1. Visjon i forhold til samhandling mellom næringslivet og Inderøy 

kommune er « Best i lag» 
- Kommunen er i dag deleier av Kastvollen. Kastvollen er i dag er et nevrologisk 

senter i Trøndelag, og har som mål å bli et regionalt nevrologisk senter. Kan det 
sies noe i planen om hva kommunen vil gjøre i forhold til samarbeid med 
Kastvollen og andre private næringsdrivende?

 Avsnitt 3 pkt. 3.2.: Inderøy kommune har som mål å ha en vekst i sysselsettingen på 
10 %. 
- Kastvollen har 35 faste arbeidsplasser. I tillegg har vi tilbud om vikariat, 

lærlingeplasser, praksisplasser etc. Bør det komme et pkt. under hovedutfordringer 
at det skal inngås avtale med Kastvollen i forhold til kjøp av plasser? I avsnitt 4.6 
pkt. 4.6.1står det at det skal etableres en intensjonsavtale mellom Inderøy 
kommune og de private interessenter. Er det med tanke på avtale med Kastvollen?

 Avsnitt 4 pkt. 4.1.1. Henvendelser til kommunen i saker som berører næringslivet.
- Positivt med rask besvarelse. 

 Avsnitt 4.5 Forsterke samhandling mellom skole/ungdom og næringsliv.
- Kastvollen er en godkjent lærebedrift, som kan tilby 5 ulike områder med fagbrev. 

Inderøy kommune og Kastvollen bør få til en god samarbeidsavtale i forhold til 
praksisplasser. Dette er med på å styrke viktigheten av å få til et godt samarbeid
mellom Inderøy kommune og Kastvollen. Se også kommentar på avsnitt 3 pkt. 3.2

 Kommentarer i forhold til Handlingsplan 2013 – 2017.
- Strekningen Småland – Stornesørakorsen er mye brukt som turstrekning av 

Kastvollens brukere og andre. Det er derfor ønskelig med veibelysning på denne 
strekningen, samt hele strekningen Småland – Gangstadkorsen.

- Det er også behov for gang/sykkelvei på samme strekningen.
- Gang/sykkelveier bør utbedres. I dag er det vanskelig å sykle og kjøre scooter etter 

sykkelveiene, da de er i dårlig stand. Det medfører at de benytter bilvei, som igjen 
kan medføre trafikkulykker.

 Under reiseliv står det utvikling av enhetlig informasjon for reiselivet.



- Vi har lenge etterspurt et felles turkart for Inderøy
- Det har vært etterspurt av Kastvollens brukere og andre en sammenhengende tursti 

langs sjøen fra Skjelvågen til Stornesøra.
- De to siste pkt. er også innspill til avsnitt 4.2. Inderøy som tyngdepunkt for natur –

og kulturbaserte opplevelser

Mvh.

Kastvollen Rehabiliteringssenter
v/ Senterleder Vigdis Kippe
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LL1 (Lokal Landbruksinformasjon Inderøy)
v/ styret
7670 Inderøy

1nderøy kommune
Vennalivg 7
7670 Inderøy

15.09.2013

111191110111111111111
Uttalelse: Strateo1sk namrin s)Ian - 1nderov Kommune - 2013 —2025 - Flonin Isulkast

Denne uttalelsen kommer på vegne av styret i som består av Inderoy bondelag, Mosvik
bondelag, Sandvollan bondelag, Inderøy/Mosvik skogeierlag og Inderøy småbrukarlag

Vi har ikke noen innsigelser mot teksten i høringsutkastet, men vil gjerne komme med noen enkle
betraktninger o svnspunkter til det siste arbeidet ined den leFdige planen.

Om landbruksjroduks.onen.
Dct er positivt at kommunen legger et mål om å øke jordbruksproduksjonen. Man kan kanskje
forvente at lista ble lagt litt høyere når et tall først skal nevnes; Inderøy er en utpreget
landbrukskommune som ligger i et av de mest gunstige områdene av landet. Det vil i overskuelig
fremtid fremdeles være et aktivt landbruk Inderøy, mens det samme ikke kan sies om flertallet av
landets øvrige kommuner. Dersom malsettingen i stortingsmeldingen om landbruks- og
matpolitikken skal oppnåes må produksjonen økes vesentlig i de distrikter der det fremdeles vil
drives aktivt og levende landbruk, for å kompensere for frafallet i de områdene der landbruket vil
forsvinne eller bli redusert.

Om jordvern. 


Det er også positivt at "Inderøy kommune skal styrke jordvernet i trad med nasjonale retningslinjer

og mål.". Meninen bak formuleringen er imidlertid noe uklar. For hver kvadratmeter dyrkajord
som blir nedbygd blir jordvernet svekket. Det er vanskelig å se for seg hvordan jordvernet kan
styrkes. uten å frijj tidligere nedbygd jord til landbruksformal, eller dyrke nytt land som erstatning
for det tapte. Jordvern er noe som nå praktiseres. Her har kommunen en del utfordringer. Den
planlagte utbyggingen pa Lensmyra er en. Planløsningene rundt Venna og skolene en annen.
Allerede nå har avisene trykt skisser til en ny Fv. 761 på vestsiden av eksisterende bebyggelse på
Venna.

Om bruk av nærinsfond til landbruksformål.
Vi vil bilalle formuleringene rundt dene temaet. Det sies at "Kommunen skal styrke fokuset

utviklingsprosesser og lang.siktige planer for det enkelte gårdsbruk i sin rådgivning overfor
landbruket. Kommunalt næringsfond skal brukes aktivt ved kjøp av tjenester til denne typen
prosesser." Fra landbrukets synsvinkel ville det også vært ønskelig med et punkt om at kommunen
søkte å styrke sin egen kapasitet og kompetanse rundt rådgivningstjenesten. I gamle Mosvik
kommune var det etablert en praksis der næringsfond med utspring i kraftutbygging ble kanalisert
tilbake til landbruket i fonn av ulike tilskudd til bl.a. gwfting, nydyrking, gjerdehold og fellestiltak.
Tilskuddssatsene var tilstrekkelig høye til å utløse ny aktivitet, og har dermed betydd mye for
landbruket i Mosvik opp gjennom årene. Under arbeidet med kommunesammenslaingen ble det fra
forskjellig hold forsikret om at man ville opprettholde denne praksisen, enten for Mosvik alene eller
Inderøy som helhet. Dersom dette står ved lag bør det taes med inn i næringsplanen, da det åpenbart
vil innvirke på handlingsrommet i kommunens bruk av disse midlene.



Om 0-rendesentrene.
"Stedsutvilding i grendesentrene" er nevnt under punktet "Reiseliv" i handlingsplanen. Dette
punktet bør flyttes frem og løftes opp. Levende grendesentre er svært viktig også for landbruket.
Uten skoler, butikk og naboer er det ikke attraktivt å drive som bonde. Dette er viktig for
rekrutteringen til yrket. Fokuset på Straumen som kommunesenter må ikke gå på bekostning av
kommunens periferi.

Om s sselsettinuen i landbruket.
Antallet bønder er i fritt fall, også i Inderøy. Dette er vel ikke noe som Inderøy kommune kan gjøre
stort med, men dette faktum bør vektlegges i den daglige praksis innenfor dette politikkområdet.
Med færre bønder og ambisjoner om større produksjon blir arbeidsbelastningen på hver enkelt
gjenværende større. Det viser seg da ofte at mindre lønnsomme arbeidsoppgaver må vike prioritet. I
praksis gir det seg utslag i mindre kantrydding og veivedlikehold, dårligere gjerdevedlikehold og
mindre beiting. Kort sagt et fattigere kulturlandskap. Handlingsplanen har et punkt som sier at
kommunen skal "øke interessen for ordningen «Spesielle miljøtiltak i jordbruket» - SM1L". Det er
positivt, for denne ordningen er svært målrettet ovenfor punktene nevnt ovenfor. Det er imidlertid et
faktum at arbeidskraften er i ferd med å renne bort. I tillegg til å øke interessen rundt ordningen
kunne man også ta med et punkt om å arbeide for å øke rammene. Mye av det som står i
næringsplanen har landbruket som premissleverandør; det være seg reiseliv, DGO eller
småskalaproduksjon.

Om skogbruket. 

Kommunen har gjort en god jobb på skogbruk de siste årene, og aktiviteten har vært stor. Skogen er
en del av kulturlandskapet, og driftsmåtene i skogbruket har endret seg mye de siste tiårene.
Endringene begynner å bli synlige, og mange steder er utmarka ikke like tilgjengelig for
allmennheten som før. Hogstflater kan virke uframkommelige, og traktorveger og stier gror igjen av
mangel på bruk. Virkemiddelbruken til kultur landskapspleie bør også omfatte enkelte deler av
skogbruket. Formuleringen om ungskogpleie i handlingsplanen kunne endres til "økt fokus på
ungskogpleie, og skogbruket som en del av kulturlandskapet".

Om landbrukets st ttefunks•oner.
I de to siste årene er flere av landbrukets egne støttefunksjoner svekket. Avløserlaget er nedlagt, og
virksomheten er overdratt til Steinkjer. LLI har mistet det meste av sine inntekter, og den daglige
drihen skjer som frivillig arbeide. Driften av faglaga går ikke like smertefritt som før, i og med at
antallet aktive drivere er i sterk nedgang. De som er igjen har nok med egen drift, og mindre tid til
organisasjonsarbeide. Dette er en faktor kommunen må ta hensyn til i sin kontakt med landbruket.
Ideelt sett burde det som er igjen av landbruksorganisasjoner- og lag samles på et sted, med betalt
sekretær. LLI alene viste seg for liten til dette, men pa sikt bør dette punktet forfølges. Kanskje ikke
noe som trenger plass i næringsplanen, men dog et punkt som ikke må glemmes.

Vil vil ønske kommunen lykke til i det videre arbeide!

•

For LLI, repr. ved styret:

-
Jan Olav Agle

(sekretær)



Arkivsak. Nr.:

2013/1561-2

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 57/13 25.09.2013

Nytt regionstyre for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag 2014-2015 - forslag på 

kandidater

Rådmannens forslag til vedtak:

……………………. foreslås som kandidat(er) i regionstyret for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag 2014 –
2015.

Bakgrunn

Valgkomiteen for Innovasjon Norge N-T har i brev av 26.08.08 bedt om forslag til nye styremedlemmer 
for perioden 2014 – 2015 innen 1. oktober, helst vedlagt CV og begrunnelse for forslaget.

Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer, hvorav 2 velges direkte av fylkeskommunen.

Det nåværende styret (oppnevnt for perioden 2012-2013) består av:

-Direkte valgt av fylkeskommunen: Fylkesrådsleder lngvild Kjerkol ( styreleder) og fylkesråd Tor Erik
Jensen. Ingvild Kjerkol trer ut av styret i perioden og nytt medlem Anne Marit Mevassvik er valgt av
fylkeskommunen i hennes sted.

-Oppnevnt av hovedstyret: Nils Martin Williksen (nestleder), Rune Hallstrøm, Jon Uthus, Kristine
Daling Sakshaug, Trine Hasvang Våg og Hanne Solheim Hansen.

Valgkomiteen har fått i oppdrag fra hovedstyret å foreslå de øvrige 6 kandidatene og skal legge fram en 
begrunnet innstilling for et helhetlig og kompetent styre.

Styremedlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for gjenoppnevnelse slik at samlet
funksjonstid kan utgjøre maksimalt 4 perioder. For det nye styret vil oppnevningen gjelde fra
1.1.2014 - 31.12.2015.



Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe en sammensetning av de regionale styrene som
gjenspeiler Innovasjon Norges arbeid rettet mot gründere, vekstbedrifter og innovative
næringsmiljøer.

 Styret bør inneha god kunnskap om regionalt næringslivs muligheter og utfordringer

 Styret bør ha en hensiktsmessig geografisk representasjon

 Styret skal ha fire medlemmer av hvert kjønn. Fylkeskommunene skal anmodes om å velge
              en person av hvert kjønn til de to styreplassene som de velger direkte.

 Styreleder og nestleder skal ha ulikt kjønn.

 Minst ett styremedlem skal velges blant kandidater foreslått av primærnæringenes
              organisasjoner.

 Det regionale styret skal samlet sett ha relevant bakgrunn fra næringslivet; herunder fra
              internasjonale operasjoner.

 Det regionale styret skal ha kredittfaglig kompetanse

Det velges ikke varamedlemmer.

Valgkomiteen skal fremme en innstilling for hovedstyret basert på forslag innhentet fra relevante
regionale organisasjoner/institusjoner og på komitemedlemmenes egne nettverk i regionen.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.



Arkivsak. Nr.:
2013/1253-2

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 58/13 25.09.2013

Politianalysen. Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune ønsker et politi som er en integrert del av samfunnet med en ledelsesstruktur som 
skaper trygghet og ivaretar nærheten til befolkning og det øvrige samfunnsapparatet (Politilovens §§1 
og 2). 

2.  Inderøy kommune kan ikke se at det er dokumentert at de foreslåtte endringene vil gi et bedre og 
mer effektiv politi, jfr. politiets rolle jfr. Politilovens § 1.  Vi frykter derimot at den foreslåtte 
sentraliseringen og spesialiseringen vil føre til økt ressursbruk i sentrale organer, økt byråkratisering og 
dermed mindre til forebyggende og operativ virksomhet.

3. Inderøy kommune er opptatt av politiets arbeidsmåte i forhold til forebygging, oppfølging og 
samhandling med andre samfunnsaktører slik det kommer til uttrykk i Politilovens §§1 og 2. Dette 
savnes i meldingen.

4. Den foreslåtte modellen antas gi som resultat at avstanden mellom politi og lokale samfunnsaktører 
blir lengre; noe som vil redusere mulighetene for å fange opp uheldige lokale utviklingstrekk på et tidlig 
tidspunkt.

5. Det lokale politiets rolle som sentral aktør i helsefremmende lokalsamfunn gjennom både politiråd 
og SLT antar vi måtte bli skadelidende gjennom de foreslåtte endringene grunnet lang avstand mellom 
lokal ledelse og ledelse i politidistrikt.

6. Inderøy kommune etterlyser en grundig og ryddig analyse på hvorfor den økte ressurstilgangen de 
siste årene ikke har gitt ønsket effekt i operativ virksomhet.

Vedlegg
1 NOU 2013.9 kap. 1 Sammendrag



Bakgrunn

Regjeringen nedsatte i november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen 
skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og 
mer effektiv ressursbruk i politiet.

Utvalget la fram sin utredning 19. juni hvor det pekes på følgende 2 hovedretninger – en struktur og 
kvalitetsreform.

Strukturreformen har til hensikt å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgaver og legge 
forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister lokalt og 
regionalt.

Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til 
kontinuerlig forbedring og utvikling.

Tiltak som går igjen er:

-Økt prioritet til politiets kjerneoppgaver
-En tydelig nasjonal ledelse av politistyrkene
-Tydeligere skille mellom politisk styring og faglig utøvelse
-Færre politidistrikt for å gi større enheter og muliggjøre større grad av spesialisering
-Færre og større tjenesteenheter for å frigjøre ressurser til innsats og beredskap
-Sentral styring av teknologiporteføljen, både når det gjelder utvikling og drift
-Sentralisering av fellesfunksjoner.

Vurdering

Bakgrunnen for analysen ligger i Gjørvkommisjonens arbeid og de utfordringene som 
ble synliggjort i den sammenheng.  

Analysen følger opp Gjørvkommisjonen og bereder grunnen for at norsk politi nå skal organiseres og 
innrettes mot å kunne håndtere spesielle hendelser og katastrofer, i stedet for å være innrettet mot de 
mer dagligdagse kriminalitets- og trygghetsutfordringer som Norge står overfor.
Etter vårt syn tar analysen i for stor grad utgangspunkt i 22. juli hendelsen som i både norsk og 
internasjonal sammenheng var en svært spesiell hendelse. Vi stiller derfor spørsmål om ikke analysen i 
større grad burde distanseres fra 22. juli som ekstremhendelse og heller se på de utfordringer knyttet til 
ledelse, fullmakter og kommunikasjon som er synliggjort. Dette var også utfordringer som var sentrale i 
St.meld.nr. 22 (2000-2001)

Det legges i svært liten grad opp til en diskusjon om hva det fremtidige politi skal være i 
forhold til bl.a. Politilovens §§1 og 2. Paragraf 1 lyder som følger: 

« Ansvar og mål

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av 
politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i 
samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og 
alminnelige velferd for øvrig.» 



Hvis vi ser på de spørsmål som er viktige for kommunene, særlig det som gjelder den lokale og 
regionale organiseringen av politiet (som vies stor plass) og det forebyggende arbeidet (som vies liten 
plass) fremstår ikke utredningen som balansert.
Det kan virke som om utvalgets deltagere på forhånd har konkludert og deretter argumentert.
Utvalget velger også kriterier som favoriserer store regioner og en prosessuell og ledelsesmessig 
tilnærming om rolle og effektivitet savnes.

Det savnes også en diskusjon om politiet som samfunnsaktør og om hvordan forebyggende holdnings-
og relasjonsskapende arbeid skal ivaretas for å forebygge kriminalitet.
Det savnes videre en diskusjon om hvordan politiet i fremtiden skal bidra til trygge lokalsamfunn i hele 
landet sammen med andre samfunnsaktører i bl.a. et Folkehelseperspektiv.

Bare det faktum at kriminaliteten har gått nedover i Norge de siste 10 årene (tross åpnere grenser, økt 
innvandring og urbanisering) skulle tilsi at det er mange sider positive sider ved dagens organisering. 
Ikke minst må dette gjelde hvordan politiet lokalt, i tett samarbeid med kommunene, har innrettet det 
forebyggende arbeidet. 

Rapporten peker på at antall lovbrudd går ned mens den alvorlige grenseoverskridende organiserte 
kriminaliteten øker. I dette bildet ser svaret ut til også å være sentralisering av ressurser og 
spesialisering.

Det hevdes imidlertid i debatten at denne kriminaliteten i det alt vesentlig har lokale nettverk, den er 
vinningsbasert(smugling) og har sammenheng med annen lokal aktivitet. Prof. Larsson (politihøgskolen) 
sier i et intervju med Dag og Tid den 12. juli følgende: « Det meste av den organiserte kriminaliteten er 
det dessutan ufruktbart å skilje frå annan kriminell aktivitet. Sakene vert best førebygde med 
lokalkunnskap, noko med andre svenske røynsler syner»(sitat slutt)

Utvalget drøfter responstid, men betydning av lokalkunnskap og det tette samarbeidet med 
kommunene vies liten plass. Geografi og responstid henger sammen. Responstid ved utrykning er en 
ting, men også faktisk kjøretid for innbyggere som trenger politiets tjenester(levere anmeldelser, 
bekymringssamtaler osv.).  Eksempelvis kan nevnes at responstid for Grong – Sørli er 90 min og fra 
Kolvereid til Leka er 52 min.

Responstid og trygghet er viktig for det enkelte menneske og det enkelte lokalsamfunn uansett 
størrelse.

For å bygge tillit slik at politiet kan ha en positiv kommunikasjon med bl. a ungdom, og, 
foreldre/omsorgspersoner må det satses på relasjonsbygging og ufarliggjøring. Dette krever et nærpoliti 
med lik tilgjengelighet i alle landets kommuner. 

Spørsmålet blir: Får vi mer nærpoliti av å sentralisere? Kanskje er resultatet flere bilpatruljer, mindre 
lokalkunnskap og til syvende og sist et fjernpoliti.

For Politianalysen er det en målsetting å bygge på og videreutvikle lokalkunnskap. Med en langt 
sterkere operativ styring fra en fjerntliggende sentral operasjonssentral, som skal håndtere store 
mengder informasjon, er det imidlertid en åpenbar risiko for at lokalkunnskapen fortrenges.

Det er også en bekymring at analysen foreskriver en sterk sentralisering av myndighet uten at det er 
sannsynliggjort at dette vil gi effekt. I den forrige politireformen(St.meld.nr. 22. 2000 – 2001) ble antall 
politidistrikter endret fra 54 til 27. Denne reformen skulle også skape mer effektive og robuste 
distrikter. Spørsmålet er om det har skjedd?



Rapporten peker på at befolkningen ikke får så god polititjeneste som ressursinnsatsen skulle tilsi. 
Ressurstilgangen de seinere årene har vært god med en realvekst 30 % (2004-2012). Det er derfor 
grunn til å spørre om mangelen på effekt noe å gjøre med målstyring, kontroll, rapportering (NPM), 
ledelse osv. å gjøre?  Uansett så har det norske samfunn ikke sett økt operativ effekt av denne 
økningen.  

Både Danmark og England har hatt sine reformer med sterk sentralisering. I England er man i gang med 
å desentralisere organisasjonen iflg. Prof. Paul Larsson ved politihøgskolen(Dag og tid 12. juli 2013)
Dansk forskning viser stadig større misnøye med politiet. «Den faldende tilfredshed med kontakten 
med lokalpolitiet viser måske nettop, at man i forberedelsene af reformen har forsømt at sætte sig i 
borgerens sted, siger professor Flemming Balvig v/Københavns universitet (Pressemelding okt. 2011).

Det hefter derfor, på den bakgrunn, en betydelig usikkerhet om en struktur slik det er foreslått vil føre 
til et mer synlig politi og et politi med ressurser til samhandling med andre samfunnsaktører 
(kommunene).

Strukturer, slik det er beskrevet, har ofte den egenskapen at den forsterkes og byråkratiseres i den 
betydning at økt fokus på beredskap avdekker nye behov for tiltak. Dette vil ganske enkelt medføre at 
ressurser brukes opp på bekostning av forebygging.

Politidirektoratet (POD) mener at det politifaglige skal være overordnet. Hvis vi ser på de forhold som er 
avdekket (Gjørv-kommisjonen) og den sterke kritikken som Politianalysen retter mot egen etat så er det 
en viss usikkerhet om POD skal ha beslutningsmyndighet i lokale strukturspørsmål.

Konklusjon

Denne saken er i samsvar med et utkast til uttalelse som er forberedt i KS-Nord-Trøndelag.

Se for øvrig forslag til vedtak
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Salg av kommunal eiendom på Hylla til Hylla Velforening

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune selger sin eiendom 182/10 til Hylla velforening under forutsetning av akseptabel 
avtale hvor klausul om kommunal gjenkjøpsrett ved framtidig salg inngår. Rådmannen gis myndighet til 
å gjennomføre salget.

Vedlegg
1 Evt. salg av kommunal grunn v/hyllavegen 69 

og Steinvegen 3 på Hylla
2 Vedlegg: Situasjonskart d. 18.09.12

Bakgrunn

I fjor sommer henvendte Ivar Olav Bragstad seg til kommunen med ønske om å kjøpe noe areal bak 
scenen på Hylla som tilleggsareal til sin eiendom. Vi ble etterpå kjent med at Hylla Velforening ønsket å 
kjøpe den kommunale eiendommen som dette gjaldt. Våren 2013 var det befaring på eiendommen for 
å avklare hvilket areal Bragstad ønsket å kjøpe og hvilket areal Hylla velforening ønsket. Bragstad har 
administrativt fått tilbud om å kjøpe et naturlig tilleggsareal til sin eiendom.

Hylla velforening eier eiendommen 182/9 – «Hylla Kaigrunn» og 182/38 – «Brannstasjonen». 
Eiendommen 182/10 – «Hylla kaigrunn II» som Hylla velforening ønsker å kjøpe ligger inntil disse 
eiendommene. På eiendommen 182/10 står scenen som Hylla velforening har bygget opp og på andre 
sida av vegen et naust som er bortfestet til 3 personer. Historien til dette naustet går tilbake til 1949 da 
Iver K. Austad måtte flytte naustet sitt pga. «omlegging av fylkesveg gjennom tettbebyggelsen ved Hylla 
i Røra» og Røra kommune ga fri tomt til naustet på kommunens eiendom i Austads levetid. Odd Sem 
tok i 1981 over naustet og i 1985 inngikk kommunen leie av tomt til naust med Erling Sem, Odd Sem og 
Ivar Kalseth. 



Dagens festere er Torunn Sem Green, Erling Sem og Ivar Kalseth. Festeavgiften kan justeres hvert 10. år. 
Årlig festeavgift pr i dag er kr 370,- og kan neste gang justeres i 2015 (ble ikke regulert i 2005). 
Leieavtalen sier at tomta leies bort på åremål og at oppsigelsesfristen er et år. 

Vurdering
Hylla velforening er ei aktiv velforening som holder området ved Hylla kai i fin stand. I 
«brannstasjonen» og «velhuset» (på kaia) er det jevn aktivitet, - både utleie og egne arrangement. 
Velforeninga ønsker å eie eiendommene for bedre kunne utvikle og drifte området. 

For kommunen er det viktig at området blir godt tatt vare på både i forhold til turister og lokalmiljøet 
på Hylla. Det ses derfor som naturlig at Hylla velforening gis mulighet til å overta eiendommen når de 
allikevel i realiteten drifter hele området i dag. Når det gjelder det private naustet som har leieavtale på 
tomt på eiendommen så vil den avtalen følge eiendommen ved salget. Dette er ikke drøftet med eierne 
av naustet og heller ikke spesielt med velforeningen. Alternativt kan man vurdere å selge kun den delen 
av eiendommen som scenen står på.

Hylla kai ble i 2003 overtatt vederlagsfritt av Hylla velforening. Kaia trengte mye utbedring og 
velforeningen fikk et tilskudd for å sette kaia i stand og overtok kaia til videre drift. Det arealet som nå 
ønskes kjøpt er mer ordinært sentrumsareal uten slike tunge vedlikeholdsoppgaver. Det vil være 
naturlig å sette prisen i forhold til tidligere vedtak i lignende saker og som tar spesielt hensyn til at 
området er tenkt til allmennhetens bruk.

Rådmannen er av den oppfatning at man i kjøpekontrakt/skjøte tar inn et punkt om kommunal 
gjenkjøpsrett/forkjøpsrett ved eventuelt framtidig salg av eiendommen.

Konklusjon

Inderøy kommune ønsker å selge eiendommen 182/10 til Hylla velforening. Rådmannen forestår det 
praktiske med inngåelse av avtaler, fastsetting av pris og gjennomfører salget.



Inderøy Kommune 1111111111
Vennalivegen 7

HYLLA VEL

7670 INDERØY

Hylla 08.10.12

EVENTUELTSALGAV KOMMUNAL GRUNN V/HYLLAVEGEN69 OG

STEINVEGEN3 PÅ HYLLA

Viser til brev datert 18.09.12 samt tidligere muntlig forespørsel ang.

overtagelse av kommunal grunn v/Hylla Kai.

Hylla Vel eier i dag 189/9 og 182/38 og i den forbindelse ønsker vi å overta

182/10 v/scenen og 182/10 v/Velbrygga (der det står et naust i dag).

Vi mener at det er meget viktig at Velforeningen får overta disse arealene slik

at de blir tilgjengelige for allmenheten i stedet for at private får overta.

Når det gjelder området v/scenen ser vi likevel for oss at en del av dette

området kan overtas av nabo Olav Bragstad (skravert område)

Når det gjelder pris håper vi at kommunen priser dette på en måte (rimeligst

mulig) ettersom det er en velforening som er kjøper.

Mvh

HYLLAVELFORENING

Rog Austad (leder)
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Kommunestyret

Inderøy skipark - revidert avtale. Endret finansiering.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

2. Inderøy kommune bidrar med et tilskudd til Inderøy Idrettslag på kr 600.000,- og et midlertidig 
lån på kr. 5.028.000 til forskottering av spillemidler og momskompensasjon.

3. Dersom Inderøy Idrettslag ikke oppnår mva-kompensasjon på 1,278 mill. kroner er Inderøy 
kommune innstilt på og kompensere inntil 20 % av inntektsbortfallet ved økt tilskudd. Øvre 
ramme for kommunens tilskudd er da satt til kr. 860.000,-. 

4. Tilskuddet til Inderøy Idrettslag på kr. 600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 
100.000,- og tidligere avsatt kr. 500.000,- til skianlegg/Klubbhus Gran. Eventuelt kompensasjon 
for manglende mva-refusjon på inntil kr. 255.000,- finansieres over disposisjonsfondet.

5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy idrettslag med grunnlag i vedlagte 
utkast til avtale.

Vedlegg
1 Avtale mellom Inderøy kommune og Inderøy idrettslag vedr. Inderøy Skipark



Bakgrunn

Sak om «Inderøy skipark-videre utbygging»(Arkivsak 2013/298) ble behandlet i kommunestyret 18. 
mars 2013. I saken er det lagt til grunn en kommunal utbygging og finansering. Det ble fattet følgende 
vedtak: 

1. Inderøy kommune støtter  de nye planene for videre utbygging av Inderøy skipark med 

sprintløype, 5 km tilførseløype , lysanlegg, skiskytteranlegg, skileikanlegg, fleraktivitetsanlegg, 

klubbhus/speakerbu, garasje, sanitæranlegg og lagerplass.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale med Inderøy Idrettslag om utbygging og drift av 
anlegget.

3. Prosjektet gjennomføres med en kostnads og finansieringsplan slik:

Dugnad kr 6.788.500
Spillemidler kr 4.250.000
Inderøy IL- tilskudd kr    261.500
Inderøy kommune kr    600.000
Inderøy kommune (komp) kr 1.278.000 

SUM kr 13.178.000

4. Det tas opp midlertidig lån med inntil kr 3.750.000 av totalt kr 4.250.000 til forskottering av 
spillemidler slik  som forutsatt i finansieringsplanen. Det tas opp lån med i alt kr. 600.000,- til 
finansiering av kommunens tilskudd. Tidligere tilsagn tilskudd til Klubbhus – Skianlegg Gran, jfr. 
tidligere behandlinger og budsjett og økonomiplan 2013-2016 – bortfaller. 

5. Det legges til grunn tilfredsstillende avtale om oppgjør for merforbruk knyttet til tidligere 
investeringer i skianlegget, se egen sak.

6. Vedtaket forutsetter at det inngås en langsiktig avtale med Malihaugen grendehus om bruk av 
lokaler til klubbhus og nødvendig garderobeanlegg.

Gjennom kommunens revisor er kommunen blitt gjort oppmerksom på Skattedirektoratets fellesskriv 
24. mai 2013 angående kommunens kompensasjonsrett ved oppføring og drift av idrettsanlegg.  Med 
bakgrunn i avtalen mellom kommunen og idrettslaget, var det stor usikkerhet om tidligere 
forutsetninger med hensyn til momskompensasjon. Vi har fått advokat Ole-Jørgen Willberg til å vurdere 
spørsmålet og han har kommet med følgende konklusjon og anbefaling:

1. Slik oppføring drift og vedlikehold er lagt opp etter avtale av 18. Mars 2013, antas Inderøy 
Skipark å ikke være i kommunens egen bruk. Kommunen vil ikke ha rett til kompensasjon.

a. For å få rett til kompensasjon må kommunen oppføring, drift og vedlikehold skje for 
kommunens regning og risiko



2. Dersom man legger til grunn at Inderøy Skipark er til bruk i kommunens virksomhet må den 
likevel anses å være leid ut.  Kommunen har da bare rett til kompensasjon for betalt avgift for 
den andel av avgiften som gjelder egen bruk. 

a. For å unngå begrensning i retten til kompensasjon må kommunen ikke motta vederlag 
for faktisk bruk av anlegget.  Det gjelder både betaling og dugnadsinnsats.

Vurdering

Med bakgrunn i de nye opplysningene er det vurdert flere alternativ
1. Sluttføre prosjektet med eksisterende avtaler
2. Endre gjeldene avtaler med kommunen som utbygger
3. Overdra anlegget til idrettslaget
4. Kombinasjon av 2 og 3.

Saken er diskutert med idrettslaget. Alle de fire alternativene vil medføre en viss usikkerhet i forhold til 
konsekvenser og til muligheter for momskompensasjon. Alternativ 1 vil sannsynligvis bety ingen 
kompensasjon. De andre alternativene vil bety en gradert kompensasjon. En endring av avtalene slik de 
foreligger i dag vil medføre usikkerhet og vil bety et større ansvar for kommunen på sikt.

Viss Idrettslaget overtar anlegget så kan de etter gjennomføring søke kulturdepartementet om 
kompensasjon. I hvilken grad en får kompensert mva avhenger av bevilgning på statsbudsjettet og 
søknadsmengde. Siste år fikk søkerne tilbake ca 80 % av momsen. En overdragelse til idrettslaget vil 
bety at de har behov for midlertidig finansiering av forutsatte spillemidler og mva-kompensasjon. I den 
grad man ikke får full kompensasjon for mva så vil dette bety manglende finasiering av hele prosjektet.     

Konklusjon

Konklusjonen er at det vil beste løsning at Inderøy IL er utbygger og eier av anlegget. Idrettslaget vil 
søke om kompensasjon for moms men kan ikke regne med å få full dekning. I forhold til tidligere 
forutsetninger vil dette bety svikt i finansieringsplanen og at idrettslaget vil ha behov for midlertidig 
finansiering for momskompensasjon og spillemidler.



AVTALE MELLOM

INDERØY KOMMUNE OG INDERØY IDRETTSLAG

VEDRØRENDE INDERØY SKIPARK

1. Denne avtalen erstatter tidligere avtale datert 18. mars 2013. 

2. Inderøy Idrettslag overtar vederlagsfritt Inderøy skipark fra 1/1 2013 og er ansvarlig for 

utbygging og drift. Anlegget skal dekke behovet for idrettslaget og allmennheten for leik, ski, 

skiskyting og andre aktiviteter.

3. Inderøy kommune inngår nødvendige festeavtale og leieavtale med grunneierne og fremleier 

til Inderøy Idrettslag på samme vilkår. Idrettslaget kan legge disse avtalene til grunn ved 

søknad om spillemidler.

4. Det forutsettes følgende finansiering:

i. Dugnad kr 6.788.500

ii. Spillemidler kr 4.250.000

iii. Inderøy IL- egenkap kr    261.500

iv. Inderøy kommune- tilsk kr    600.000

v. Mva- komp/tilskudd IK kr 1.278.000                       

                                    

5. Inderøy kommune forskutterer delvis for spillemidler og forutsatt momskompensasjon ved et 

rentefritt lån til Inderøy idrettslag på i alt 5,028 mill. kroner. Lånet utbetales etter nærmere 

anmodning. Inderøy kommune yter et tilskudd på 0,6 mill. kroner. Tilskuddet utbetales innen 

30.09. 

6. Nærmere vilkår for lån fastsettes i eget gjeldsbrevdokument. Lånet nedbetales etter hvert 

som Idrettslaget mottar spillemidler og momskompensasjon. 

7. Det forutsettes at Inderøy IL inngår langsiktig avtale med Vuddu Grendelag om bruk av 

lokaler på Malihaugen til klubbhus og nødvendig garderobeanlegg.

8. Det forutsettes kommunestyrets godkjennelse.

Inderøy den 2. september 2013

Merete Røvik Jon Arve Hollekim

Leder Inderøy IL Rådmann
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Utredning skolestruktur 2013. Eventuelle endringer i skolestrukturen for 

videregående opplæring i Nord-Trøndelag – uttalelse. Foreløpig utkast.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksutredningen vedtas som Inderøy kommunes uttalelse til fylkeskommunens skolestrukturutredning.

Saksutredning:

Fylkeskommunen har anmodet Inderøy kommune om en utredning av konsekvenser for kommunen 

dersom endringer i skolestrukturen for videregående opplæring fører til en nedleggelse av Inderøy 

videregående skole

Inderøy videregående skole har vært i virksomhet på Inderøy i 30 år. Skolen har i disse årene bidratt til 
talentutvikling til beste for samfunnet  – fylke og kommune.

Inderøy videregående skole har vært med på å forme Inderøy som den kulturkommunen den framstår 
som i dag. Inderøy videregående skole vært med på å forme kunstnere som gjør suksess nasjonalt.

Det er over tid systematisk bygget opp et godt pedagogisk miljø for musikk, dans og drama. Skolens 
resultater er uomtvistelige. Elevtilfredsheten er høy. Frafallsprosenten er lav. Det oppfattes at miljøet 
ved skolen og omgivelser stimulerer, inspirerer og utfordrer den kreative eleven på en meget positiv 
måte. 



Forskning viser at ikke alle ungdommer trives i store miljøer. Inderøy videregående skole er et godt og 
nødvendig alternativ, supplement og korrektiv til de større miljøene.

Inderøy kommune vil i den forbindelse anmode om at Inderøy videregående skole får styrket sitt tilbud 
innenfor studiespesialiserende fag og eventuelt formingsfag.

Inderøy kommune og Nord Trøndelag fylkeskommune er i et samarbeid om mulig etablering av Inderøy 
Oppvekst og Kultursenter. Det er allerede disponert rundt 4 millioner kroner i en omfattende 
forprosjektutredning basert på den åpenbare forutsetning at Inderøy Videregående skole fortsatt skal 
bestå. 

Formålet med prosjektet er å finne nye former og samlokalisering av grunnskole og videregående skole 
som kan understøtte den gode samhandling i overgangen mellom barnetrinn, ungdomstrinn og 
videregående skole.

Gjennom et tettere organisatorisk, pedagogisk og driftsmessig samarbeid – i et fysisk miljø i og rundt 
Inderøy kulturhus med kulturskole, bibliotek og øvrige kulturfasiliteter – er ambisjonen og skape det 
beste faglige og kreative miljø for elevene. I prosjektet ligger også den helhetlige tankegangen om 
ivaretakelse både i et dannings og utdanningsperspektiv, jfr. samlokalisering kulturinstitusjon og skole. 
Dette vil bidra til å styrke Inderøy videregående skoles rekrutteringskraft og enda større muligheter for 
å bidra kvalitativt til det samlede fylkeskommunale skoletilbudet. 

Prosjektet bør kunne utvikles til et fyrtårn for Nord-Trøndelagsskolen – en modell for samhandling og 
for realisering av et 13 årig skoleløp av interesse langt utenfor fylkets grenser.

I Inderøysamfunnet inngår kompetanse- og kulturvirksomheten Inderøy Videregående skole i et utvidet 
kultur- og kulturbasert næringsmiljø - i samarbeid og samhandling med næringsliv og samarbeid med 
flere lokale institusjoner.

Dette miljøet har lagt grunnlaget for et bredt kulturtilbud – rettet mot så vel land, region som 
kommune.  Som eksempler kan nevnes Inderøysommer, Midt- Norsk kunstfestival, Inderøyfest og 
Soddjazz. Det er utvilsomt at eksistensen av Inderøy Videregående skole i sin tid var avgjørende for 
kåringen av Inderøy kommune som årets kulturkommune; en kåring som også bidrog til å markere 
Nord-Trøndelag som et kulturfylke.

Inderøy videregående skole er en vesentlig direkte og indirekte bidragsyter til Inderøy kulturskole. 
Samarbeidet er gjensidig styrkende ved at skolene i samvirke kan tilby attraktive stillinger for høyt
utdannede faglærere i tillegg til samarbeid om produksjoner.

Inderøy kommune investerte i sin tid tungt i Inderøy kulturhus blant annet for å understøtte tilbudet 
ved Inderøy videregående skole. En nedlegging av Inderøy videregående skole vil i alvorlig grad svekke 
drifts- og aktivitetsgrunnlaget for Inderøy kulturhus.

Inderøy videregående skole fremstår som en sentral enhet i det samlede skoletilbudet i Nord-
Trøndelag; og bidrar til å understøtte Nord-Trøndelags samlede skole – og kulturprofil.
Inderøy videregående er en del av merkevaren Inderøy; merkevaren Inderøy inngår i profileringen av 
Innherred og Nord-Trøndelag. Nedlegging av Inderøy videregående skole vil svekke denne merkevaren.

Inderøy kommune har de senere år satset tungt på utviklingen av Inderøy som kommune og samfunn. 
Kommunesammenslåingen kan sees i den sammenheng. Inderøy 2020 på samme måte. Utviklingen av 
Straumen som sentrum og kjernen i Inderøy-identiteten er sentral i denne satsningen. Fjerning av 60 
kompetansearbeidsplasser ved Inderøy Videregående skole vil innebære et alvorlig tilbakeslag for 
satsningen.



I praksis vil en slik nedleggingsbeslutning kunne få minst like negative konsekvenser for
Inderøysamfunnet som nedlegging av større industriarbeidsplasser i våre nærområder.

Inderøy kommune er lokalisert midt i Innherred hvor aksen Levanger – Verdal – Inderøy – Steinkjer har 
et befolkningsgrunnlag på vel 60000 innbyggere. Inderøy kommune har 12 % av befolkningen. 

Inderøy kommunens plassering midt i regionen tilsier at kommunen har de beste forutsetninger for å 
tilby vertskommunefunksjonen for fylkeskommunal infrastruktur i dette området; og en legitim 
forventning om å bli tilgodesett med slike funksjoner.



Arkivsak. Nr.:

2013/1054-2

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 64/13 23.09.2013

Hovedutvalg Folk 59/13 24.09.2013

Formannskapet 64/13 25.09.2013

Kommunestyret

Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapporten tas til etterretning.

Vedlegg
1 Regnskaps- og tertialrapport pr. 2. tertial 2013
2 Tertialrappport 2. tertial 2013 - investeringer
3 Tertialrapport 2. kvartal 2013 - investeringsstatus

Bakgrunn

Det vises til vedlagte rapport.

Konklusjon

Se innstilling



Regnskaps- og tertialrapport pr. 2 tertial.

Det vises til regnskaps- og tertialrapport pr. 01.04. Denne ble lagt fram for kommunestyret i 

junimøtet. Vurderingene bygget i praksis på status pr. juni.

I denne rapporten inngår:

1. En kortfattet oppdatert vurdering av status i drift

2. En noe mer omfattende oppdatering på prosjektstatus.

Ettersom det er ledighet i stilling for økonomikontroller ber vi om forståelse for at driftsrapporten er 

noe kortfattet. 

Hovedbildet i driften er det samme som rapportert pr. 1. tertial. Se tabell nederst i dette notatet !

Vi har utfordringer med driftsrammene – spesielt på helse og sosialområdet og på oppvekst. På helse 

og sosialområdet ser vi et økende kostnadspress som følge av ressurskrevende tjenester, 

samhandlingsreform mv.  Kostnadsveksten på barnevernsområdet – som har vært en kontinuerlig 

økonomisk utfordring -  er avtakende i alle fall på kort sikt.

På oppvekstområdet likeså. I hovedsak vil en sannsynlig overskridelse på driften skyldes forsinkelser i 

omstillingsarbeidet. Eksempelvis  Mosvik skole og barnehage som vil pådra et vesentlig underskudd. 

Bemerk at skolen over kort tid har gjennomgått omstillinger som følge av overflytting av 

ungdomsskole og tilpasning til bemanningsnivåer i gamle Inderøy.

Vi regner med besparelser på sentraladministrative områder samlet sett. Omfanget er usikkert, men 

sannsynlig ca 0,5 mill. kroner. Dette er en følge av planlagte vakanser i stillinger.

Kulturområdet vil komme ut i tilnærmet balanse. Dette er noe avhengig av om vi kommer til enighet 

med fylkeskommunen om et korrigert oppgjør for Mint i 2013. Det har vist seg vanskelig å få til en 

optimal utnyttelse av denne avtalen så langt men vi arbeider videre med implementering.

Kommunalteknikk vil komme ut i balanse slik regnskapet så langt ser ut. Dette oppnås ved vakanser i 

stillinger. Vi har fortsatt en utfordring i forhold til nivået drifts- og vedlikeholdskontrakter og hvor 

siste anbudsrunde medførte en relativt kraftig kostnadsvekst. Forholdet analyseres nærmere og 

erfaringene får danne grunnlag for fremtidige anbud; alternativt danne grunnlag for en vurdering av 

om en i fremtiden skal ta større oppgaver i egenregi.

Vann og avløpsområdet er prognostisert i balanse, mens det i budsjettsammenheng var budsjettert 

med en nettoutgift/overføring fra drift på kr. 587.000,-.

Sammenfatning driftsområdene:

Samlet sett er det grunn til å forvente en overskridelse på driftsområdene på ca 3 mill. kroner. 

(usikkerhet +/- 1 mill. kroner)  Vi vil i siste tertial praktisere en maksimal tilbakeholdenhet med 

pengebruk med sikte på et best mulig resultat.



En sannsynlig overskridelse på driftsområdene på 3 mill. kroner (med angitt usikkerhet) vil muligens 

kunne kompenseres av merinntekter fra skatt og  inntektsutjevning. Det må tas store forbehold her. 

Når det gjelder renter og avdrag registreres en underliggende renteøkning. Samtidig ble gjort en 

beregningsfeil  i forbindelse med budsjettrevisjonen 1. tertial og som medførte en budsjettrevisjon 

med reduksjon i renteanslaget. Dette må korrigeres. Vi må forvente en overskridelse på 

rentekapitlene samlet på 2,5  mill. kroner. Dette foreslås «kompensert» ved å redusere 

budsjettanslaget for avdrag med 2,5 mill. kroner.

Sammenfatningsvis prognose. Budsjettet ble for 2013 gjort opp med et ordinært netto driftsresultat 

lik null. (med Ingar og mva-refusjon investering er netto driftsresultat  positivt med 23 mill. kroner) Vi 

må påregnet et mindre negativ budsjettavvik i driften i år. Et negativt budsjettavvik vil i praksis 

medføre at planlagte avsetninger til fond må reduseres tilsvarende.

Kort redegjørelse for hovedutfordringer i budsjett og økonomiplanarbeidet for 2014 til 2017.

Med et utgangspunkt  budsjettåret 2013 hvor driften gjøres opp med et ordinært nettodriftsresultat 

tilnærmet lik null eller svakt negativt , er hovedutfordringsbildet enkelt beskrevet slik:

Rammetilskudd og skatt vil reellt sett ligge flatt i årene som kommer. Etter siste revisjon av 

inntektssystemet kommer Inderøy kommune inn under distriktstilskuddsordningen. Isolert sett vil 

dette styrke vår inntektsside med netto 2 mill. kroner.

I budsjett og økonomiplanen må vi anvise dekning for følgende forventede utgiftsvekst – her nevnes 

kun tre tunge kostnadsdrivere:

1. Økende rentenivåer og økende lånevolumer – jfr. Inderøy oppvekst og kultursenter. Vi må som et 

minimum finne dekning for økte reelle nettorente- og avdragskostnader i størrelsesorden 10 mill. 

kroner frem mot 2017. 

2. Vi kan muligens hente inn en driftsgevinst på 2 mill. kroner ved realisering IOKS. Det forutsetter 

også redusert lærertetthet.

3. Vi må finne dekning for et forbedret avlastningstilbud og ungdomsboligtilbud innenfor bistand og 

omsorg.  Det er mulig at økonomiplanforslaget også må gi svar på økte kostnader knyttet til en 

skjermet demensenhet. Vi snakker her om kostnadsdrivere i størrelsesorden 2-4 mill. kroner.

Om vi enkelt regner med at øvrige behovsøkninger må håndteres ved omstilling og effektivisering, så 

står vi her overfor en netto kostnadsøkning på 10 mill. kroner frem til 2017. Dette tallet er begrenset 

i forhold til en samlet ramme på brutto 500 mill. kroner. I praksis vil det vise seg svært vanskelig og 

håndtere denne utfordringen gjennom en ostehøveltilnærming. 

Det er rådmannens oppfatning at et økonomiplanforslag fram til 2017 vil måtte ta opp i seg både 

forslag til strukturelle endringer og/eller innføring av eiendomsskatt på boliger for å kunne anvise en 

reell balanse. 



Område/enhet/ansvar
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert netto 
driftsbudsjett 

pr. 30.04.

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
01.08

Vurdert 
avvik 

på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -365946 -365946 -365526 1950

-      herav rammetilskudd og skatt -359413 -359413 -359413 1950

-      herav naturressursskatt -800 -800 -800 0

-      herav eiendomsskatt -1672 -1672 -1672 0

-      herav hjemfallsinntekter -1173 -1173 -1173 0

Fellesområde diverse 43504 43504 43321 0

-      herav renter og avdrag 29804 29804 29804 0

-      herav netto avsetning 11960 11960 11960 0

Avskrivninger -5013 -5013 -5013 0

Mva.komp. investering 0 0 0 0

Disponibelt netto drift -327455 -327455 -327218 1950

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7475 3951 1559 1000

-      herav lønnsreserver 5975 2541 1141 700

Politisk virksomhet 3639 3659 3666 -100

Fellesadministrasjon* 22109 22733 22733 500

Tidligere næring og plan** 3241 3424 3454 -100

Oppvekst 117823 118509 118624 -1500

Helse og sosial 127511 129218 130968 -2000

Kultur 14180 14359 15199 0

Kommunalteknikk 30890 31015 31015 250

Vann og avløp 587 587 0 0

Diverse fond 0 0 0 0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0

Sum 0 0 327218 0

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

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



Investeringsprosjekter 2013 Tertialrapport 2.tertial 2013

Status / Avvik 15.09.13
Rev Regnskap Endring Ny rev Rev Kommentarer

budsj-13 pr 06.09.13 budsj-13 budj-13 kostnadsra Økonomi og framdrift

Administrasjon m.v.

«Kommune på nett» 5002 300 100 74

Fagprogram for meldingsutveksling 5005 850 100 21

Utskiftning av IKT-verktøy 5004 4180 700 216

Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 1200 100 0

Velferdsteknologi 300 300 0

Økonomisystem - nye moduler 5010 400 200 75

Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 5103 5200 1300 1358 250 1550 5450

Lokalene er innflyttet og det er 

registrert betydelig lydgjennomgang 

mellom rom. Lydfeller i 

ventilasjonsrør bør innstalleres - 

kostnad anslås til ca. 200'

Oppvekst og kultur

Inderøy oppvekst- og kultursenter 8001 141000 2000 21 1000 3000

Behovet for ny gjennomgang av 

prosjektet medfører økte utgifter

Klubbhus - Skianlegg Gran 8003 3100 0 0

Prosjekt avsluttet - avventer endelig 

avklaring forsikringsoppgjør

Inderøy skipark 8007 4350 4350 3153

Prosjektet omorganiseres og idrlaget 

gjennomfører utbygging, egen sak k-

styret oktober

Tall i 1000 kr
Prosj.nr. 

2012

Total 

kostnads 

ramme

Økonomi



Mosvik skole - oppgradering 6001 23250 19550 12478 0 19550 25750

Større utfordringer enn forutsatt i 

eksisterende bygg fra 1964 - ekstra 

kostnad til 1,4 mill. kr. Ekstra 

kostnader kombinasjonsbygg 

stipuleres foreløpig til 1, 1 mill. kr. 

Sluttfaktura forventes i 2014

Kombinasjonsbygg Mosvik 2500 2500 0 -2500 0 0 Se ovenfor

Sakshaug kirke - orgel 8005 8800 500 0 -300 200 Forsinket framdrift

Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 750 700 17 -600 100

Skisse forligger - framdrift utsettes

Bygdabok - allmenn del 8006 1000 200 0 Oppstartes høsten 2013

Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 400 400 0 -300 100

Prosjektering foregår, løsning må 

behandles av Riksantikvaren - 

forsinket framdrift

Framverran Skole 6002 -2000 -2000 29 300 -1700 Eiendommen er solgt for 1.750

Inderøy kulturhus - opprusting (2012) 8002 5360 135 109 Avsluttet

Helse og omsorg

Bofellesskap Nessjordet 7001 25000 1000 8 -800 200

Omfang av prosjekt fortsatt usikkert 

Kommunale utleiboliger - opprustn 7003 3000 1000 212 -500 500

Strakstiltak utført - tilstandsvurdering 

høst 2013

Eiendom - opprustn. generelt

Driftsovervåkningsanlegg 9300 1750 450 414

Oppgradering Mosvik sykeheim utført 

Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 550 1500 0 -1000 500

Under planlegging - forsinket framdrift

Røra skole - renovering av dusjer 6012 400 400 409 Prosjekt avsluttet

Sandvollan bhg. - oppgr. Helios 6013 150 150 0

Del av tilstandsvurdering kommunale 

bygg - høst 2013

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



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

Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 250 250 0 -150 100 Ikke oppstartet

Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  7008 150 150 0 Ikke oppstartet

Ombygging NAV 5104 300 150 0

Planlegging høst 2013 - 

konsulentbistand innhentet

Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 2200 250 0 Under planlegging

Energimerking bygg(krav) 6017 400 200 0 -100 100 Ikke oppstartet

Utbygging/boligtomter

Sandvollan - trinn 3 (Langåsen boligfelt) 9109 2400 1700 0 -1500 200

Ikke oppstartet - prosjektering høst 

2013

Røra - Åsen boligfelt 9102 16500 15220 9157 Sluttdato - oktober 2013

Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 33000 2480 1102

Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 1000 1000 801

Kjerknesvågen 

Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 1000 700 0 -500 200

Under planlegging - framdrift 

forskjøvet

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 20000 500 0 -300 200 Tilbudsfrist forprosjekt 12.09.13 - 

Inderøy 2020 - stedsutvikling

Straumen - sentrumsutvikling 9105 6000 2325 177

Framdrift noe forskjøvet - restarbeider 

i 2014

Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 2510 850 4 -600 250 Delprosjekt Vimpelivegen i gang

Bygdefiber 8503 1600 800 0

Utbetaling til Kjerknesvågen forventes 

i 2013 jf. vedtak i 2012 

Vei

Forsterkning/dekkelegging 9002 16000 2000 0

Anbudsåpning 13.09.13 - noe 

omprioritering innenfor vedtatt 

prioriteringsliste

Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 490 240 41 Fortsatt problemer med framdrift



Straumen - vegomlegging Venna 9004 11000 650 586

Prosjekt avsluttet men mangler siste 

faktura sluttrapport sammen med pr. 

8501

Traktor-utskifting 9003 840 840 0

Tilbudsgrunnlag utarbeidet - innkjøp i 

løpet av høsten

Sakshaugvegen og Vennalivegen 9006 5800 4290 352

Vennalivegen sluttføres i løpet av 

sept/oktober

VAR-tjenester

Vann

Utskiftning ledningsnett vann - 2012 9201 3200 1885 1674

Utskifting Heggstad-Gangstad sluttført 

- grunnerstatninger gjenstår

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

Røra stasjon - Austadlia 9212 250 250 0 Ikke oppstartet

Diverse anlegg utskiftning 9211 3550 500 150

Ny varebil 9206 250 250 0 Levering okt/november

Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann
9202 12000 0 0 Avsluttet

Avløp 

Avløpsrensing Røra - oppgradering - 2012 9204 800 750 598 Avsluttet

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 500 500 0 -400 100 Ikke oppstartet

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 2500 2000 0 -1000 1000

Havari biorotor - start investering høst 

2013 men også kostnader i 2014

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

Ny varebil 9206 250 250 0 Levering okt/november

Annet



Fjernvarmesentral Venna 8504 3000 1000 474 1000 2000

Større omfang av planlegging og 

sikring av framtidig trase fjernvarme 

bl.a varerør gjennom fylkesveg 761 

Inderøy-Mosvik. Breiband 8502 2180 1242 1022

Avslag på søknad om 150' i tilskudd 

fra NTFK - prosjekt avsluttet men 

mangler siste faktura

Biobasert sentralvarme Straumen/Venna 8501 3100 0 0

Avsluttet - sluttrapport sammen med 

pr. 9004



Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. Det vises til korte kommentarer 
under hvert enkelt prosjekt.
Prosjekter som prognoserer økt bevilgning i 2013/økt prosjektramme, er uthevet (gult) og spesielt 
omtalt.

Investeringsregnskap pr. 1.september viser et totalt forbruk på om lag 34,7 mill. kr. av en revidert 
budsjettramme på ca. 79,4 mill. kr. 

På bakgrunn av forskjøvet framdrift er det foreslått å redusere bevilgningen i 2013 på enkelte 
prosjekter. 

Foreslåtte budsjettjusteringer 2.tertial medfører på dette tidspunkt en brutto reduksjon i samlet 
bevilgning til investeringer på ca. 8,0 mill. kr. sammenlignet med revidert budsjett 2013. 



Arkivsak. Nr.:
2012/890-35

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 60/13 24.09.2013

Formannskapet 65/13 25.09.2013

Kommunestyret

Inderøy oppvekst- og kultursenter - prioriteringer

Rådmannens forslag til vedtak

Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende volum 
på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre kostnadsramme på 
250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst og Kultursenter(IOKS).

Alle funksjoner gjennomgås med sikte på reduksjon i arealbruk.

Bakgrunn

Rådmannen har månedlig rapportert til formannskap og hovedutvalg folk om prosjektutviklingen.

I siste møte ble gjennomgått mer i detalj arbeidet med å søke å tilpasse prosjektet til mer realistiske 
økonomiske rammer. Rådmannen legger nå fram en sak for politisk nivå og ber om en mer forpliktende 
politisk avklaring av rammebetingelsene for den videre planlegging fram mot beslutning om eventuell 
gjennomføring i desember.

Dette er begrunnet i følgende:

1. Sakens kompleksitet og omfang, og spesielt de økonomiske.
2. Den spesielle planleggingssituasjonen vi er oppe i – med samtidig skoleutredning i 

fylkeskommunens regi.



Økonomibildet repetert

Styringsgruppen for IOKS godkjente i sin tid – for utlegging på anbud fra de tre forhåndsgodkjente 
entrepenørene - et prosjekt som i volum var estimert til brutto ca. 200 mill. kroner.

På bakgrunn av gjennomført forprosjekt og anbudsprosess, ble følgende prosjektbudsjett satt opp:

Tilbud Skanska AS        206 000 000 

Fast pristillegg til 

ferdigstillelse             9 000 000 

Reserver og marginer           10 000 000 

Forprosjekt, 

prosjektledelse             3 500 000 

Inventar og utstyr             6 000 000 

       234 500 000 

25 % mva          58 625 000 

293125 000 

Prosjektkostnadene kom ut betydelig høyere enn det opprinnelige mulighetsstudiets anslag på 165 
mill. kroner. I dette estimatet var flere viktige elementer ikke medregnet, se nedenfor.

Forskjellen er grovt forklart slik: 

 Økte utbyggingskostnader pr m.² Vi har brukt 25 000 kr/m² i mulighetsstudiet som ved siste 
utbygging Steinkjer vgs. Dette har vært for lavt.

 Ny oversikt er inkl. prisstigning t.o.m. ferdigstillelse (utgjør 9 mill. kroner).

 Økt areal bibliotek (350 m²), kulturhus (nybygg i stedet for ombygg), og økte fellesarealer (850 m²) -
til sammen ca. 37 mill. kroner

 Liten flerbrukshall var ikke med i mulighetsstudie 15 mill. kroner.

 Riving av eksisterende bygg inkl samfunnshus økt med 4 mill. kroner.

 Ombygging og nybygging av ungdomsskole til barneskole var ikke med i mulighetsstudiet ca. 34 
mill. kroner

Mulighetstudie 165 mill. kroner Kommentar



Prisøkning 
byggekostnader

21 mill. kroner

Prisstigning inkl 9 mill. kroner

Økte arealer 39 mill. kroner

Flerbrukshall 15 mill. kroner Anslag før plassering av hall

Sakshaug skole 34 mill. kroner

Ekstra sanering 4 mill. kroner

Påløpte kostnader pr i dag 4 mill. kroner

Til sammen 291 mill. kroner Totale prosjektkostnader

Prosjektoverslaget etter gjennomført anbudsrunde er således preget av:

1. Betydelig økning i enhetsprisene – tilsvarende rundt 30 mill. kroner.

2. Økning i kulturhus- eller kulturrelaterte arealer – i forhold til de opprinnelige estimater. 
Effekten er grovt estimert til 37 mill. kroner.

I kulturhus eller kulturrelaterte arealer ligger følgende:

 Nye garderober
 Biscene/blackbox
 Arealer bibliotek
 Arealer kulturskole
 Utvidelse kantine/vestibyle, med omlegging av hele kjøkkenarealet
 Felles øvingsrom/grupperom (kulturskole, VGS)

Forholdet til budsjett og økonomiplaner

Gjeldende og vedtatte investeringsrammer i kommunen er på 156 mill. kroner og fylkeskommunen 27 
mill. kroner brutto – til sammen 183 mill. kroner.

Brutto er differansen mellom godkjente planleggingsrammer og revidert prosjektoverslag 110 mill. 
kroner.

Sammenfatning – behov for økonomiske tilpasninger

Uansett endelig avtale mellom fylkeskommune og kommune om fordeling av prosjektets kostnader, så 
er det kritisk nødvendig å få ned kostnadsrammen vesentlig. Dette ikke minst av hensyn til fremtidige 
driftsrammer. Enkelt sagt betyr 10 mill. kroner i merinvestering en – 1 - pedagogstilling mindre i 
skoleverket!

Det er kommunestyret som fastsetter investeringsrammene i budsjett og økonomiplan. Det er derfor 
uansett et spørsmål om å beslutte reviderte planleggingsrammer med forbehold om kommunestyrets 
endelige beslutning og godkjenning, jfr. budsjett og økonomiplan. 

Mulighetsområdet for reduksjoner i prosjekt. Pågående utredning.



Styringsgruppen har igangsatt et arbeid med å søke å tilpasse prosjektet til en redusert ramme og hvor 
målet foreløpig er 240-250 mill. kroner.  Så vel hovedutvalg som formannskap er tidligere skriftlig og 
muntlig orientert, og det har ikke fremkommet vesentlige merknader. 

Styringsgruppa for prosjektet behandlet saken i møte i juni 2013 og fattet følgende vedtak: 

Funksjonene i oppvekst – og kultursenteret skal beholdes, men sambruk og omfang av 
funksjoner skal gjennomgås i samspill med sentral brukergruppe og Skanska med sikte på 
betydelige økonomiske reduksjoner.

Prosjektledelsen har, sammen med sentral brukergruppe og Skanska AS, startet arbeidet med 
gjennomgang av prosjektet for å spare 40-50 mill. kr. jf. rådmannens orientering/tema i siste 
formannskapsmøte. 

Når oppdraget handler om en betydelig økonomisk besparelse, er det først og fremst reduksjon i m2 
bygning som gjør det store utslaget.  

Så langt har prosjektledelsen i samarbeid med brukerne greid å redusere arealet med i overkant av 
1000 m2. Elementene som er endret er bl.a.:

 Et sett garderober tatt ut

 Lagerarealer ifm. liten flerbrukshall tatt ut, men liten hall beholdes

 Redusert areal Sakshaug skole ved at SFO sambruker en del av lokaler 1. og 2. skoletrinn

 Samlokalisering adm. vgs og ungdomsskole

 Samlokalisering adm. kulturhus og kulturskole

 Redusert antall klasserom ved mer sambruk

 Fjernet auditorium – sambruk med dansesal A

 STO tilpasset areal iht. 2 brukere

Gjennomgangen er ikke sluttført - bl.a. vil uteområdet måtte bli gjenstand for en ny gjennomgang.

Samtidig med gjennomgang av byggeprosjektet er fokuset på innhold i senteret blitt styrket gjennom 
intensivering av innholdsprosjektet. 

Som grunnlag for sluttplanleggingen er det behov for politiske føringer bl.a. når det gjelder punktet om 
redusert antall rom ved mer sambruk. Dette berører i særlig grad ungdomsskolen:

 Opprettholde områdetenking (dvs. at ungdomsskolen og videregående skole har hver sine områder 
i huset) eller sambruk av alle tilgjengelige klasserom i senteret?

 Dimensjonering av ungdomsskolen når det gjelder elevtall og klassedeling

Det er også behov for politiske føringer når det gjelder:

 Utvidelse av bibliotek

 Utbedring og utvidelse av kantine og andre «fellesarealer» Kulturhus

 Areal til kulturskolen



Vurderinger

Ungdomskolen

En vesentlig del av diskusjonene i sentral brukergruppe har handlet om usikkerhet vedrørende 
framtidige prognoser for elevtall, spesielt for ungdomsskolen. Basert på dagens elevtall vil 
ungdomsskolen i åpningsåret 2015 bestå av 301 elever, høsten 2017 vil det være 270 elever mens antall 
elever høsten 2020 vil være på 238. Dette forutsatt at netto inn-/utflytting er uendret. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose fra juni 2012 (middels nasjonal vekst) tilsier 251 elever i 2020. 
Prognosene fra SSB er således noe høyere enn dagens elevtall i grunnskolen skulle tilsi. Prognosene fra 
SSB viser et elevtall i ungdomsskolen i 2030 på 226 elever.

Ungdomsskolen er i dag en såkalt 4-parallell med 4 klasser a` 25-28 elever på hvert trinn (maks. 360 
elever). I rom- og funksjonsprogrammet var disse 12 klasserommene forbeholdt teoriundervisning for 
ungdomsskolen og lå samlet (eget område). Tilsvarende løsning var valgt for videregående skole. Rom-
og funksjonsprogrammet var grunnlaget for anbudsutlysingen og tilbudet fra Skanska. 

En tilsvarende 3-parallell ungdomsskole (maks. 270 elever) vil tidligst kunne realiseres fra høsten 
2018/2019. Dette innebærer en mellomperiode på 3-4 år hvor en må forlate områdetenkingen og 
akseptere at f.eks. ett klassetrinn (10.klasse) benytter spesialrom/grupperom til oppmøte/teorirom.

Med den elevtallsutvikling som er vist ovenfor og prosjektets kostnadsomfang, vil det være nødvendig å 
ta valg på dette tidspunktet, som kan redusere både investeringskostnader og framtidige 
driftskostnader. 

Rådmannen vil anbefale at områdetenkingen legges til grunn som framtidig organisasjonsmodell, men 
at det i en overgangsperiode må aksepteres å utnytte ledige rom i senteret til oppmøte/ 
teoriundervisning. Det bør allerede nå legges til rette for en klassedeling slik at 3-parallell 
ungdomsskole kan etableres fra 2017/2018/2019. Dette vil ha betydning både når det gjelder areal for 
elever og for lærere. 

Barneskolen

Tegningene av barneskolen slik de foreligger i dag, har tatt utgangspunkt i gjenbruk av deler av dagens 
ungdomsskole(«Elgen») med et nytt 1-etasjes bygg i tillegg. 

Utfordringene knyttet til barneskolen har i stor grad dreid seg om å få bearbeidet arealet med tanke på 
sambruk og gode pedagogiske løsninger. Ønsket om et klasserom til hver klasse har vært førende for 
utformingen. Man har langt på vei lykkes med å redusere arealet og kostnadene. 

Rektor og ansatte legger stor vekt på uteområdet som pedagogisk læringsrom. Det har de fått støtte på 
fra foresatte (FAU) og elever. Rådmannen anbefaler at dette vektlegges, men at investeringsrammene 
for uteområdene må underlegges en tilsvarende kritisk vurdering som øvrige «arealer».



Biblioteket

Tegningene av biblioteket slik de foreligger i dag viser en vesentlig utvidelse fra dagens areal. Dette 
inkluderer to-tre grupperom. 

Bibliotekarealene kan ikke unntas fra en stram prioritering med det kostnadsbildet som så langt har 
avtegnet seg.

Kulturskolen

Kulturskolen er per i dag, på tegnebrettet, tilgodesett med nytt areal til kontor/arbeidsplasser, i 
samlokalisering med Kulturhusets administrasjon. I planleggingen av nye areal er det lagt vekt på 
kulturskolens behov for øvingsrom/grupperom. Dette er løst ved sambruk av rom med Inderøy vgs. 

Antallet øvingsrom/grupperom evalueres, både med hensyn på antall og størrelse. Øvingsrom er dyre 
og må underlegges en kritisk gjennomgang med sikte på reduksjon/redusert sambruk. 

Kulturhuset/fellesarealer

Tegningene av Inderøy Kulturhus, slik de foreligger i dag, viser en fhv. stor utvidelse av arealet – utover 
de arealer som tidligere er benevnt. Dette omfatter bl.a. en liten treningshall, en blackbox/biscene, 
utvidet kantine og ombygd inngangsparti mv. 

«Treningshallen» er begrunnet i behov for idretten (etterspørsel etter halltid på kveldstid) og 
barneskole. Blackbox/biscene er tegnet inn primært ut fra innspill fra videregående skole, kulturskole 
og Kulturhus. Biscenen må sees i sammenheng med behovet for å fylle senteret med innhold og 
aktivitet.

Oppsummering

Det er gjort et stort arbeid av byggeprosjektets sentrale brukergruppe for å bearbeide og kna 
tegningene levert av arkitektkontoret Luseparken. Arbeidet, som stadig pågår, har som mål å redusere 
de totale kostnadene med 40-50 mill. kr. 

Som fremgår av ovenstående er en betydelig del av kostnadene – og kostnadspådraget etter 
mulighetsstudien – relatert til kulturhus, felles kulturrelaterte arealer, kulturskole og bibliotek mv. 

Vi er helt avhengig av å redusere prosjektets totalkostnader. En revidert planleggingsramme foreslått 
satt til maks 250 mill. kroner. Dette er uansett i grenseland for hva som er økonomisk håndterbart.

Dette må gjøres gjennom en bred gjennomgang - hvor samtlige funksjoner underlegges en kritisk 
vurdering. Dette gjelder både direkte skolefunksjoner, fellesfunksjoner samt kulturfunksjoner. 

Det er avslutningsvis viktig å minne om at enkelte av kommunens tjenester er lovpålagte, andre er det 
ikke.

Konklusjon

Se innstilling
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