
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 25.09.2013

Tidspunkt: 09:00  - 12:00

13:15  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP
Trine Berg Fines H Petter Vesterås H
Lena Oldren Heggstad AP Lise Eriksen AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Christina Wolan SP Signar Tormod Berger AP
Jostein Erik Gjermstad FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Trond Bjørken AP
Siv Furunes SV
Ragnar Nossum SP

Merknader: : Før møtets start var det en orientering fra 
-Stiklestad Nasjonale Kultursenter, SNK, v/avd.leder for de konsoliderende enheter, Ingvild Johnsen
-Stiftelsesstyret for Nils Aas Kunstverksted v/styreleder Ole Tronstad
-Leder ved Nils Aas Kunstverksted, Inger Lillesand
Ordfører foreslo, og vedtatt, tilleggssak; Sak nr. 66/13 Temasak: Nils Aas Kunstverksted – oppfølging av 
informasjon gitt før møtets start.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Lars Daling Enhetsleder



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ida Stuberg Lena O. Heggstad   Petter Vesterås

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 56/13 Strategisk næringsplan 2013 - 2025

PS 57/13 Nytt regionstyre for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag  -
forslag på kandidater

PS 58/13 Politianalysen - ett politi - rustet til å møte fremtidens 
utfordringer

PS 59/13 Salg av kommunal eiendom på Hylla til Hylla Velforening

PS 60/13 Inderøy skipark - revidert avtale

PS 61/13 Rådmannen orienterer

PS 62/13 Ordføreren orienterer

PS 63/13 Utredning skolestruktur 2013, eventuelle endringer i 
skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag -
uttalelse

PS 64/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 
31.08.2013

PS 65/13 Inderøy oppvekst- og kultursenter - prioriteringer



Saker til behandling

PS 56/13 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører:  Bjarne Kvistad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

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. 

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013:

Saksordfører: Trine Berg Fines

Ordføreren foreslo saken utsatt. 

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013

Saken utsatt til oktobermøtet.

PS 57/13 Nytt regionstyre for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag  - forslag på kandidater

Rådmannens forslag til vedtak:

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



Behandling i Formannskapet - 25.09.2013:

Saksordfører: Lena O. Heggstad

Leif Hjulstad foreslo Kristine Daling Sakshaug som kandidat.

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013

Kristine Daling Sakshaug foreslås som kandidat i regionstyret for Innovasjon Norge Nord-
Trøndelag 2014 – 2015.

PS 58/13 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.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Lise Eriksen



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013

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.

PS 59/13 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.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Petter Vesterås

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013

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.

PS 60/13 Inderøy skipark - revidert avtale

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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

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.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.09.2013

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.

PS 61/13 Rådmannen orienterer

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap september 2013 ble lagt på PDF 
Expert og kommunens hjemmeside 19.09.13.

Rådmannen orienterte om 
- lønnsoppgjøret
- vegplan og vegprioriteringer
- Flyndra AS
- Flyktningetjenesten - lokaliteter

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 62/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Ordføreren orientert om
- Inntrøndelagssamarbeidet - trepartsmøte 04.10.13 med politikere, tillitsvalgte og administrasjon.
   Ordfører, varaordfører og Lena O. Heggstad deltar.
- Flyndra AS – styringsseminar 04.10.13. Trine B. Fines, Ragnar Nossum, Lena O. Heggstad deltar.
- Rup-konferanse 18.10.13.  Ordfører og Signar Berger deltar.
- Folkevalgtopplæring 14. og 15. november.
- Vegforum E6 bane
- Livsglede for eldre
- Dans i Nord-Trøndelag

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 63/13 Utredning skolestruktur 2013, eventuelle endringer i skolestrukturen for 
videregående opplæring i Nord-Trøndelag - uttalelse

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksutredningen vedtas som Inderøy kommunes uttalelse til fylkeskommunens 
skolestrukturutredning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:

Saksordfører: Ragnar Nossum 

Rådmannen trakk sitt forslag til vedtak.

Omforent forslag til uttalelse fra tverrpolitisk arbeidsgruppe ble framlagt i møtet og lyder:

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. Dette er kommunens svar.

Historikk 
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 alltid vært 
opptatt av kvalitet og mangfold. 

Inderøy videregående skole har vært med på å forme Inderøy som den kulturkommunen den framstår 
som i dag. Inderøy videregående skole har vært med på å forme kunstnere som gjør suksess nasjonalt 
og internasjonalt. Vi registrerer ut fra tilbakemeldinger landet rundt at de elevene som ikke velger 



utøvende kunst som yrkesvalg, blir svært mange kulturressurspersoner som korpsdirigenter, 
musikkinstruktører i kulturskoler og ledere for lokale kulturarrangement i de kommuner de bosetter 
seg.

Det er over tid systematisk bygget opp et godt pedagogisk miljø for musikk, dans og drama. Skolens 
resultater er uomtvistelig. 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. Det siste året har dessuten søkermassen fra Inderøy kommune til skolen økt betraktelig, og vi 
registrerer også at kommunens innbyggertall øker utover SSBs framskrivninger fra 2012. Fra høsten 
2013 startet 76 førsteklassinger i kommunen sine skoleløp, det er 8 flere enn forventet da det 
kommunale budsjettet og økonomiplanen ble vedtatt før jul 2012. Fra 01.01.13 fram til 01.07.13 har 
innbyggertallet økt fra 6692 til 6723. Av SSB prognosene utarbeidet 2012 framgår det en forventning 
om 6652 innbyggere i 2013 og 6628 innbyggere i 2014 med moderat vekst.

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, Soddjazz 
og Kortreist dansefestival. 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. Gjennom samarbeidet med Inderøy Kulturhus gis 
tilbud om øvings- og aktivitetsarealer også på kveldstid. Dette sammen med øvrige kveldstilbud som 
eks. E@-kafeen gir elevene alternative positive samlingsarenaer til ensomme kvelder på hybelen. 

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.

Videre utvikling av skolen 
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. Respekten for variasjonen i 
kunstneriske uttrykksformer skaper også respekt for at enkeltindividene er unike. Mange elever som 
har hatt vanskeligheter med skolegangen på en stor skole, har blomstret ved overgang til Inderøy 
videregående skole. 

Inderøy kommune vil i den forbindelse anmode om at Inderøy videregående skole får styrket sitt tilbud 
innenfor studiespesialiserende fag og formingsfag, med vekt på skulptur- og billeduttrykk. 

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 samlokalisere grunnskole og videregående skole som kan understøtte den 
gode samhandling i overgangen mellom barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Det 13-årige 
skoleløpet er i dag kjennetegnet ved overganger som ikke alltid er koordinert. Gjennom samlokalisering 
og organisatorisk fellesskap ligger det uutforskede muligheter for synergier både for enkeltelever og det 
totale lærings og oppvekstmiljøet.

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 er et nasjonalt nybrottsarbeid med en størrelse og en kombinasjon av barne-, ungdom-, 
videregående skole og kulturinstitusjoner, som gjør det til en nasjonal pilot.
Det vil være en modell for samhandling om det 13-årige skoleløpet, som framhever Nord-Trøndelag 
fylkeskommune som offensiv skoleeier og vil være interessant for landet forøvrig. 

Samfunnsmessige konsekvenser
Inderøy Kommune er opptatt av at fagvalg og struktur i den videregående skole i Nord-Trøndelag skal 
styrke kompetanseområder hvor vi har klare nasjonale fortrinn i dag, og som kan gi oss status som 
foregangsfylke. Debatten om skolestruktur synes så langt i stor grad å være preget av økonomisk 
argumentasjon sett i sammenheng med en prognosert endring i elevtallet. Nord-Trøndelag 
fylkeskommune har en del fagområder som plasserer oss i landstoppen utdanningsmessig, blant annet 
innen idrettsfag (Meråker og Steinkjer), landbruksfag (Mære) og innenfor estetiske fag (Inderøy). I 
kompetansesamfunnet er det viktig å videreføre, og ytterligere forbedre de gode resultatene disse 
skolene har. 

Inderøy kommune har de senere år satset tungt på utviklingen av Inderøy som kommune og samfunn, 
jf. kommunesammenslåingen. Samfunnsutviklingsprogrammet 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 denne 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.

Avstemming:

Framlagt uttalelse enstemmig vedtatt.



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Framlagt forslag vedtas som Inderøy kommunes uttalelse til fylkeskommunens 
skolestrukturutredning.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Ragnar Nossum

Rådmannen trakk sitt forslag til vedtak.

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013:

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. Dette er kommunens svar.

Historikk 
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 alltid vært 
opptatt av kvalitet og mangfold. 

Inderøy videregående skole har vært med på å forme Inderøy som den kulturkommunen den framstår 
som i dag. Inderøy videregående skole har vært med på å forme kunstnere som gjør suksess nasjonalt 
og internasjonalt. Vi registrerer ut fra tilbakemeldinger landet rundt at de elevene som ikke velger 
utøvende kunst som yrkesvalg, blir svært mange kulturressurspersoner som korpsdirigenter, 
musikkinstruktører i kulturskoler og ledere for lokale kulturarrangement i de kommuner de bosetter 
seg.

Det er over tid systematisk bygget opp et godt pedagogisk miljø for musikk, dans og drama. Skolens 
resultater er uomtvistelig. 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. Det siste året har dessuten søkermassen fra Inderøy kommune til skolen økt betraktelig, og vi 
registrerer også at kommunens innbyggertall øker utover SSBs framskrivninger fra 2012. Fra høsten 
2013 startet 76 førsteklassinger i kommunen sine skoleløp, det er 8 flere enn forventet da det 
kommunale budsjettet og økonomiplanen ble vedtatt før jul 2012. Fra 01.01.13 fram til 01.07.13 har 
innbyggertallet økt fra 6692 til 6723. Av SSB prognosene utarbeidet 2012 framgår det en forventning 
om 6652 innbyggere i 2013 og 6628 innbyggere i 2014 med moderat vekst.

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, Soddjazz 
og Kortreist dansefestival. 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. Gjennom samarbeidet med Inderøy Kulturhus gis 
tilbud om øvings- og aktivitetsarealer også på kveldstid. Dette sammen med øvrige kveldstilbud som 
eks. E@-kafeen gir elevene alternative positive samlingsarenaer til ensomme kvelder på hybelen. 

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.

Videre utvikling av skolen 
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. Respekten for variasjonen i 
kunstneriske uttrykksformer skaper også respekt for at enkeltindividene er unike. Mange elever som 
har hatt vanskeligheter med skolegangen på en stor skole, har blomstret ved overgang til Inderøy 
videregående skole. 

Inderøy kommune vil i den forbindelse anmode om at Inderøy videregående skole får styrket sitt tilbud 
innenfor studiespesialiserende fag og formingsfag, med vekt på skulptur- og billeduttrykk. 

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 samlokalisere grunnskole og videregående skole som kan understøtte den 
gode samhandling i overgangen mellom barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Det 13-årige 
skoleløpet er i dag kjennetegnet ved overganger som ikke alltid er koordinert. Gjennom samlokalisering 
og organisatorisk fellesskap ligger det uutforskede muligheter for synergier både for enkeltelever og det 
totale lærings og oppvekstmiljøet.

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 er et nasjonalt nybrottsarbeid med en størrelse og en kombinasjon av barne-, ungdom-, 
videregående skole og kulturinstitusjoner, som gjør det til en nasjonal pilot.
Det vil være en modell for samhandling om det 13-årige skoleløpet, som framhever Nord-Trøndelag 
fylkeskommune som offensiv skoleeier og vil være interessant for landet forøvrig. 

Samfunnsmessige konsekvenser



Inderøy Kommune er opptatt av at fagvalg og struktur i den videregående skole i Nord-Trøndelag skal
styrke kompetanseområder hvor vi har klare nasjonale fortrinn i dag, og som kan gi oss status som 
foregangsfylke. Debatten om skolestruktur synes så langt i stor grad å være preget av økonomisk 
argumentasjon sett i sammenheng med en prognosert endring i elevtallet. Nord-Trøndelag 
fylkeskommune har en del fagområder som plasserer oss i landstoppen utdanningsmessig, blant annet 
innen idrettsfag (Meråker og Steinkjer), landbruksfag (Mære) og innenfor estetiske fag (Inderøy). I 
kompetansesamfunnet er det viktig å videreføre, og ytterligere forbedre de gode resultatene disse 
skolene har. 

Inderøy kommune har de senere år satset tungt på utviklingen av Inderøy som kommune og samfunn, 
jf. kommunesammenslåingen. Samfunnsutviklingsprogrammet 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 denne 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.

PS 64/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013 

Saksordfører: Izabella Vang

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Harald Ness



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

PS 65/13 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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Siv Furunes

Harald Ness foreslo å stryke siste setning i rådmannens forslag til vedtak.
Trond Bjørken forslo slikt tillegg: 
Inderøy kommune ber om at Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med å fronte dette som en 
nasjonal pilot.

Votering:
Harald Ness sitt forslag enstemmig.
Trond Bjørken sitt forslag enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag med framlagte endringsforslag, enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013

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).

Inderøy kommune ber om at Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med å fronte dette som en 
nasjonal pilot.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Saksordfører: Siv Furunes

Omforent forslag:
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).

Avstemming:

Enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 25.09.2013

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).

PS 66/13 Temasak: Nils Aas Kunstverksted

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013 

Tema: Nils Aas kunstverksted – en oppfølging av informasjon gitt i starten av møtet av leder i 
stiftelsesstyret for Nils Aas Kunstverksted, Ole Tronstad.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering og rådmannen følger opp med sak i neste møte.




