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Bakgrunn

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen. Rapporten skal behandles politisk.

Vurdering

Rådmann velger å rapportere på lokale målsettinger i tilstandsrapport 2011, samt etter diagram lagt 
opp i rapporteringsmal fra Utdanningsdirektoratet.

Konklusjon

Tilstandsrapporten for 2012 legges fram for politisk behandling
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Mandag 26. august, 2013 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Inderøy 

kommune 2012 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 

om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

Rapport om tilstanden i opplæringen 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem 

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp 
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 

Krav til innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 
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Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 

til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. 

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De 

dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. 

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 

oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 

andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser. 

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke 
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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Innhold 
For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.  
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1. Sammendrag 
Rådmannen velger en rapport for 2012, med fokus på måloppnåelse i forhold til mål satt i 
tilstandsrapporten 2011. 
 
Inderøy kommune vil august 2013 behandle kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy 2013 -2017. Denne 
planen vil for framtida være et viktig styringsdokument i arbeidet for å utvikle kvaliteten på vårt 
skoletilbud -jfr. også vår visjon "Best -I lag" 

 
Tilstandsrapporten 2012 forteller oss fakta om dagens nivå. 
Det er et mål for Inderøy kommune å beholde lærertettheten på et nivå som i dag. 
Et godt læringsmiljø er avgjørende både for elevenes trivsel og læring. Alle skolene skal jobbe 
systematisk med læringsmiljø og mot mobbing i grunnskolen i Inderøy. 
 
Inderøy kommune har i 2012 nådd sitt mål om å forbedre summen på grunnskolepoeng. Vi ligger nå på 

40,7. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet og bedre enn kommunene forøvrig i Nord Trøndelag. 
  

I kvalitetsplan for grunnskolen beskriver vi en innføring av arbeidsformen Vurdering for læring. Denne 
arbeidsformen skal ivareta hver enkelt elev på det viset at eleven blir satt bedre i stand til å nå sine 
kompetansemål, og at enkelteleven motiveres og strekker seg for bedre resultater. 
 
Lesing er en helt grunnleggende ferdighet for å mestre skole og arbeidsliv. Lesing gjelder for alle fag og 

på alle trinn. Inderøy kommune har kjørt et leseopplæringsprosjekt på Sakshaug skole, som nå skal 
implementeres i hele grunnskolen i Inderøy. Vi har for skoleåret 2013/14 satt av ressurser til 
prosjektledelse, og vil ved utgangen av skoleåret 2013/14 ha på plass en lokal plan for leseopplæringa i 
Inderøy kommune. 
 
Inderøy kommune har og skal ha store ambisjoner for skolen, jfr vår overordnede visjon. Vi må ha som 

en absolutt målsetting og være på eller over landsgjennomsnittet når det gjelder resultater i nasjonale 
prøver, karakterer og grunnskolepoeng. Dette skal ivaretas gjennom ledelse fra skoleeier, 
virksomhetsledelse og klasseledelse. Vurdering for læring skal også bidra til at vi får en bedre 
vurderingspraksis og et godt læringsmiljø. 
 
Fra skoleåret 2014/15 skal vi delta i ungdomsskolesatsingen Gnist, regning og skriving vil her bli 

fokusområder. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1-7 trinn ned på skolenivå. 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet. 

I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

 

 

Lokale mål 
Tilflytting av familier med barn i skolealder økes ved at det etableres attraktive botilbud i alle kretsene i 
Inderøy kommune  
 

 

Inderøy kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

 Indikator og nøkkeltall 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

 Talet på elevar     907 

 » Årsverk for undervisningspersonale     92,8 

Inderøy kommune skoleeier, Grunnskole 

http://skoleporten.udir.no/?KvalitetsrapportId=a70de154-ea43-47ad-bb66-7c9b29d58487&IndikatorsettInstansId=b9c43a27-71f9-42b1-8400-7bf7f29fcba0&EnhetsId=997391853&KapittelId=8dda4d8b-9b77-417c-aca7-c62af5322d19&UC=kvalitetsrapport%2fvurderindikatorsett&indikator=185#rapport
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Vurdering 

Inderøy kommune sin målsetting har et langsiktig perspektiv. 

I 2012/13 har vi hatt en økning på elevtallet. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt i et framtidsperspektiv. 
Elevframskriving fram mot 2020 viser en ganske dramatisk nedgang i elevtall, det er derfor viktig å jobbe 
aktivt i forhold til bolyst, samt framstå som en attraktiv oppvekstkommune. 
 
Diagrammet får ikke fram tallet på elever og sum beregnede årsverk for undervisningsperonalet. 
Det presenteres derfor i eget diagram her; 

Tallet på elever 2004/05   2005/06   2006/07  2007/08    2008/09   2009/10   2010/11   
2011/12     2012/13 
                                928           914          896         868           857          856          
870            861           902 
 

Sum beregnede      82               86            84           79           76              84            85            
93,3          92,8 

årsverk for 
undervisningspersonale 
 
Vi har en nedgang i elevtall fra 2005, av dette diagrammet ser vi ikke en dramatisk nedgang i 
elevtall,dette vil bli videreført i årene som kommer. I arbeidet med kommunedelplan oppvekst må vi ta 
innover oss elevtallsframskriving spesielt. Den viser som sagt nedgang i elevtall. 
Beregnede årsverk for undervisningspersonale er fortsatt høy, vi har ikke hatt en nedgang i årsverk som 

tilsvarer nedgangen i elevtall. Fra skoleåret 2013/14 vil det være endringer, med særlig omstilling ved 
Mosvik skole. 

2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter 

 

 

Lokale mål 
Målsetting 
I tilstandsrapporten 2011 ble det fremhevet at det er en politisk intensjon å holde gruppestørrelsen på 

under 12 på barnetrinnet og under 14 på ungdomstrinnet. 
Dette holder vi fast. 
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

På barnetrinnet er lærertettheten høyere - uansett hvilken gruppe vi sammenligner oss med. 
 
For ungdomstrinnet ligger vi likt gjennomsnitten på det nasjonale nivå, men lærertettheten er lavere enn 
kommungruppen vi sammenligner oss med, samt også lavere enn lærertettheten på ungdomstrinnet i 

Nord Trøndelag. 

2.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

 trivsel 

 mobbing på skolen 

 faglig veiledning 

 mestring 

 faglig utfordring 

 

2.2.1. Trivsel med lærerne 
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Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne 

er hyggelige. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Lokale mål 
Vurdering for læring skal bidra til at elevene i Inderøy kommune skal gi lærerne sine bedre vurderinger 
enn landsgjennomsnittet. 

  

 

 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Vi ligger forholdsvis jevnt i sammenligning med de andre kommunene i Nord- Trøndelag, de som er i 
samme kommunegruppe som Inderøy, og med landsgjennomsnittet. 

 
Økt trivsel med lærerne vil sannsynligvis bedre læringsutbytte, Inderøy kommune strekker seg derfor for 
å nå vårt lokale mål. 

2.2.2. Mobbing på skolen 

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. 

 

Lokale mål 
Nulltoleranse for mobbing.   
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Inderøy kommune forholder seg til regjeringens manifest mot mobbing. Alle skoler har sine lokale planer 

i arbeidet mot mobbing. 
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Gjennom elevunderøkelsen 2012 fikk vi avdekket noen fakta om opplevelsen av mobbing i grunnskolen i 
Inderøy. 
Skoleeier og en skole skal delta på samling i regi av Fylkesmann i Nord Trøndelag for å følge opp dette. 

2.2.3. Faglig veiledning 

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor 

grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har i perioden 2013 -2017 satsing på arbeidsformen Vurdering for læring. Dette skal i 
perioden bidra til at vi skal ligge godt over landsgjennomsnittet på veiledning.  

 

 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Det er er grunn til å reflektere over hvorfor vi ligger dårligere an skoleåret 2012/13 på veiledning. Dette 
er en indikator på at vi må intensivere arbeidet med veiledningskompetanse hos lærerne. Satsingen på 

vurdering for læring vil bidra til at vår kompetanse øker på dette området,satsing på virksomhetsledelse 

og klasseledelse skal også bidra i denne sammenheng. 

2.2.4. Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har som mål at alle elever skal oppleve høy grad av mestring og trivsel med 

skolearbeidet, jfr. Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy.  
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Inderøy kommune scorer på gjennomsnittet på denne indikatoren. 

 
Med videreutvikling av  arbeidsformen Vurdering for læring er målet og ytterligere forbedre score på 
denne indikatoren - både absolutt og relativt. 

2.2.5. Faglig utfordring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 
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Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Elevene i Inderøy skal oppleve at de får faglige utfordringer.  
 

 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på trinn 
Offentlig | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 
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Inderøy kommune forholder seg til overordnede mål om motivasjon og mestring. 

Elevene skal få faglige utfordringer som bidrar til at de strekker seg. 

2.3. Resultater 

Om Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 

 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 

 nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn 

 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune skal stabilisere seg på et nivå over landsgjennomsnittet i engelsk, lesing og regning. 

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy beskriver på hvilket nivå vi skal strekke oss.  
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Inderøy kommune har færrest elever i Nord Trøndelag på nivå 1, også lavere enn landsgjenomsnittet. Vi 
har flest på nivå 2, og høyest prosentvis i Nord Trøndelag. Vi har noe å strekke oss etter for å få flere opp 

på nivå 3. 

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har som mål å ligge over nasjonalt snitt i nasjonale prøver.  
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Det er positivt at Inderøy kommune over år har færre elever på nivå 1. 
Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy er tydelig på at vi strekker oss etter flere på "topp" nivå, og at det 
forplanter seg med positivt utslag med færre på de laveste nivåene. 

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune skal ligge over nasjonalt gjennomsnitt for nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Inderøy kommune har de fleste elevene på nivå 2. 
Vi har også her en utfordring i å strekke flere elever til å nå opp på nivå 3. Prosjektet som er kjørt på 
Utøy skole; "Regning som ferdighet i alle fag" skal være med på å bidra til dette. 
 

Det er positivt at vi har en utvikling over år, med færre elever på nivå 1. 

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har som mål å ligge på eller over landsgjennomsnittet for nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Inderøy kommune har fortsatt for mange elever på nivå 1 og 2. 
Utfordringen ligger også i å strekke elever fra nivå 3 opp på nivå 4 og 5. Særlig opp til nivå 5. 

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
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Inderøy kommune har som mål å ligge over landsgjennomsnittet.  
 

 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Inderøy kommune er på god vei i leseopplæringen. Men vi er ikke i mål. Leseopplæringsprosjektet, som 

har vært gjennomført på Sakshaug skole skal implementeres i hele grunnskolen i Inderøy, å bidra til 
bedre resultater på nasjonale prøver. 

Vi har ennå alt for mange elever liggende på nivå 1, og alt for få elever på nivå 3. 

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har som mål å ligge på eller over landsgjennomsnittet for nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Vi har for mange på mestringsnivå 1 og 2. Stort potensiale å få opp på nivå 4 og 5, særlig nivå 5. 
Satsing på Vurdering for læring skal bidra til dette. 

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune skal minst ligge på, helst over, nasjonalt nivå når det gjelder karakterer i 
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matematikk, norsk og engelsk.  
 

 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 
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Vurdering 

Vi scorer dårligere enn målsettingen på Norsk hovedmål examen, 2,8, samt på matematikk skriftlig 
examen 3,0 og matematikk standpunkt 3,4. 
Vi skal opp på nasjoanlt nivå, og helst over. 
Leseopplæringsprosjektet og satsingen på Vurdering for læring skal bidra til dette. 

2.3.8. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Lokale mål 
Inderøy kommune skal ligge på eller over nasjonalt snitt når det gjelder grunnskolepoeng.  
 

 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

I 2011 var Inderøy kommune sitt lokale mål at vi skulle ligge over 40 i grunnskolepoeng. 
I 2011-12 ligger vi på 40,7 
  

2.4. Gjennomføring 

Om Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 

anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Det er et mål at elever i Inderøy kommune skal være motiverte til å gjennomføre videregående skole.  
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Vurdering 

Det er ikke mulig å få opp % tall for 2012. 
Det kommer opp at tallet er untatt offentlighet,. 
Skoleeier vil komme tilbake til dette når tallet er kjent. 

2.5. Eget kapittel 

Om Eget kapittel 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
I august 2013 vil kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy behandles politisk. 
Den er en delplan i vårt plansystem og ivaretar at kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess i grunnskolen 
i Inderøy. 
Kvalitetsplan vedtas for perioden 2013 2017. 
 
Det er i hovedsak to fokusområder i vårt utviklingsarbeid som ivaretar forbedring av kvalitet; 

1. Elevens læringsutbytte 
2. Ledelse i skolen på alle nivå, skoleeier, virksomhetsledelse, klasseledelse. Arbeidsformen vurdering for 
læring. 
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4. Konklusjon 
Inderøy kommune ligger over landsgjennomsnittet i grunnskolepoeng. 
Allikevel kan vi klart se i tilstandsrapporten at vi har  forbedringsmuligheter i kvalitetsarbeidet. 
 
Kommunen har et klart mål om å få flere elever opp på et høyere nivå. Vi har for mange elever på 
gjennomsnitten. Dette utfordrer oss på arbeidet med vurderingspraksis. Det er sannsynlig at vi har flere 
elever med et større potensialet på økt læringsutbytte enn de faktik får. 

Satsing på god skoleledelse, leseopplæring og vurdering for læring skal bidra til at vi når våre 
målsettinger. 
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Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy godkjennes med følgende merknader som følges opp og legges
inn i planen.

Internasjonalt arbeid tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.
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Vedlegg
1 Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017, datert 13. september 2013.

Endringer gjort etter mandat fra Hovedutvalg Folk

Det vises for øvrig til vedlegg utsendt til møte i Hovedutvalg Folk 27.august 2013.

- Fagforbundet - uttalelse Kvalitetsplan for grunnskolen 2013-2017
- SU Sakshaug skole - Uttalelse kvalitetsplan grunnskole
- Utdanningsforbundet - høringsuttalelse
- Inderøy ungdomsskole - høringsuttalelse
- Rådsorgan Sandvollan - høringsuttalelse

Bakgrunn

Grunnskolen i Inderøy skal ha sin egen kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er en delplan/temaplan under
Kommunedelplan oppvekst 2014 -2025. Denne vil bli fremmet til behandling i 2014 i henhold til
Kommunen sin planstrategi. Det tas nødvendig forbehold for at kvalitetsplanen naturlig vil bli
justert i forhold til denne.

I saksforberedelsen til Hovedutvalg folk i mai ble det presisert at det er viktig å få på plass et
styringsdokument som bidrar til utvikling i kvalitetsarbeidet i grunnskolen i Inderøy.
Vi har hatt kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy 2013 -2017 ut til høring, og fem instanser har levert
sine høringssvar. Det er; Fagforbundet i Inderøy, Utdanningsforbundet i Inderøy, samarbeidsutvalget på
Sakshaug skole, samarbeidsutvalget på Inderøy ungdomsskole og samarbeidsutvalget på Sandvollan
skole

Vurdering

I hovedsak gir alle høringsinstanser sin tilslutning til at Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy vedtas.
Fagforbundet i Inderøy mener dette er en god kvalitetsplan som ivaretar elevene og deres faglige
rettigheter gjennom å sette fokus på viktige saker som kvalitet i opplæring, resultatmål og
utviklingsmål.

Utdanningsforbundet gir uttrykk for at planen er oversiktlig og med klare målsettinger.
Samarbeidsutvalget ved Sakshaug skole har ingen merknader til planen.
Høringssvarene gir videre innspill vi tar med i vurderingen.

Fagforbundet påpeker at det er viktig at en gjennom god ledelse evner å se alle ansatte og at alle

ansatte gis samme muligheter til å utvikle seg og øke sin kompetanse. Fagforbundet er av den
oppfatning at kvalitetsplan kan bidra til dette, og der gjennom gi elevene i Inderøy de beste
læringsmuligheter.

Utdanningsforbundet knytter noen kommentarer til planen. Disse kommenteres her;

- Elevsamtale. Under kulepunkt 1, læringsplakaten står det som følger; «gi alle elevene like
muligheter til å utvikle sine evner og talent individuelt og i samarbeid med andre» Dette skal
satsingsområdene i kvalitetsplanen bidra til. Arbeidsformen Vurdering for læring
skal bidra til at kvaliteten i elevsamtalen skal bli bedre. Lærerne i skolen skal skoleres på denne
arbeidsformen.
- Klasseledelse. Nasjonale prøver er noe som Kunnskapsdepartementet har vedtatt at vi skal
gjennomføre. De nasjonale prøvene gir et bilde på klasseledelsen, men vil ikke alene gi et bilde
på kvaliteten. Med bakgrunn i at kvalitet må vurderes kvalitativt og ikke bare kvantitativt vil
Inderøy kommune ha gjennomgående fokus på kvalitet i ledelse hos skoleeier, hos



virksomhetsleder og i utøvelsen av klasseledelse. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Inderøy
2012 sier noe om struktur og rammer rundt gruppene - klassestørrelse og lærertetthet.
- Visjonen «Best – I Lag» Inderøy kommune utarbeider i høst en håndbok for prosedyrer på god
samhandling for barn og unge. Denne håndboken, sammen med skolering av lærerne og øvrig
personalet skal sikre at kvaliteten blir bedre i det tverrfaglige samarbeidet. Når det gjelder
samarbeid med heimen er dette etter opplæringslovens bestemmelser. Et samarbeid mellom
skole og hjem skal finne sted.
- Personalet. Her vises til egen kompetanseplan som skal utarbeides, samt sentrale og lokale
arbeidsavtaler og arbeidstidsavtaler.
- Skoleeier. Skoleeier har et ansvar for at vi har rammer som sikret et forsvarlig tilpasset tilbud.
- Læringsmiljøet. Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy presiserer at læringsmiljø står i fokus.
Både fysisk læringsmiljø og psykososialt læringsmiljø. Når det gjelder fysisk aktivitet og fokus på
dette i kvalitetsplan kunne dette vært tydeligere, men det sees i sammenheng med
Folkehelseplanarbeidet og Kommunedelplan Oppvekst som er under arbeid. Inderøy kommune
har på plass planer for overgang mellom barnehage og barneskole, dette blir ivaretatt på den
enkelte enhet. Overgang mellom barneskole og ungdomsskole er også sikret gjennom
prosedyrer for dette. Når det gjelder ønske om felles ukeplaner og retningslinjer for hvordan
målene i læreplan skal utarbeides, henger ikke dette helt sammen med innføring av
arbeidsformen; Vurdering for læring. I denne arbeidsformen legges det stor vekt på elevens
medvirkning for å nå sine kompetansemål. Læreren skoleres på en ny tilbakemeldingskultur,
både elev og foreldre skal medvirke i denne prosessen.
- Internasjonalt arbeid bør tas inn som eget punkt i kvalitetsplan, dette er særlig viktig med
tanke på den internasjonalisering som finner sted i eget land.
- Digital kompetanse. Inderøy kommune har opprettet et eget IKT forum. Forumet består av IKT
kontakt på hver skole, leder for IKT Inn-Trønderlag og oppvekstfaglig rådgiver som koordinator.
Forumet skal bidra til at vi høst 2013 får på plass en IKT plan og forumet skal være en pådriver
for at vi ligger i front på digitalt verktøy og digital kompetanse.
- Nasjonale prøver. Kommentarene til poenget med nasjonale prøver; « Prøvene skal være en
naturlig del av opplæringsløpet og et nyttig verktøy for å nå målet, det handler «om å gjøre elevene i stand til
å delta videre i utdanning og arbeidsliv.» På den annen side vil det være nyttig for oss som
skoleeier å følge resultatene over tid, dette vil gi oss et bilde på hvor vi skal ha fokus, og hvor vi skal legge inn
innsats.
- Til kommentarer på budsjett s. 14. Det vil alltid være slik at vi er prisgitt rammene vi har til
disposisjon.

Samarbeidsutvalget ved Inderøy ungdomsskole skisserer i fem kulepunkt endringsinnspill.

Disse kommenteres i den rekkefølge de er lagt fram i høringssvaret.

Tabellen side 8 bygger på resultater vi ser i tilstandsrapporten for grunnskolen i Inderøy 2012.
Vi tar inn formuleringer fra tilstandsrapporten som forklarer hva tallene
uttrykker. 

Innsatsområder som er beskrevet i kvalitetsplan skal bidra til å nå nivået som tabellen
uttrykker. Virksomhetsplan for den enkelte skole skal være konkret.

Gjennom fokus på ledelse hos skoleeier, virksomhetsleder og klasseledelse skal vi sikre at vi
også kan måle utvikling kvalitativt.

Konkrete, målbare tiltak som uttrykker hvordan målene i planen skal nås, må sees i
sammenheng med kulepunkt tre. Konkretisering i den enhetens virksomhetsplan, samt i
prosjektplaner på Vurdering for læring og leseopplæringsprosjektet.

Psykososialt læringsmiljø er sett i sammenheng med læringsmiljø, og oppfattes som ivaretatt.
Her vises til tilsyn på Opplæringslovens § 9 a høst 2012, elevens psykososiale arbeidsmiljø.
Ingen pålegg. Dette området skal ivaretas på den enkelte enhet, samt lokale planer i arbeid mot
mobbing.
Fra samarbeidsutvalget på Sandvollan har det kommet inn kommentarer på generell del og
fokusområder.
På spørsmål om hvorfor det ikke er kommet inn satsingsområder til den enkelte skole presiseres
det at kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy er overordnet virksomhetsplan på den enkelte enhet.
Det er slik at alt planverk skal ha en gjennomgående tematikk i seg, det vil si at det er en
forventning om at virksomhetens plan understøtter de satsingsområder kvalitetsplan for
grunnskolen legger opp til.

Ambisjonsnivå opp mot satsingsområder er vurdert i forhold til hva som er realistisk innenfor et
fireårs perspektiv. Det vil være slik at dette er gjenstand for vurdering kontinuerlig i perioden,
på enhetsnivå og på skoleeiernivå.

Gnist er en satsing på ungdomsskoletrinnet. Den har sitt utspring i stortingsmelding nr. 22;
Ungdomsskolesatsingen. Fra nasjonalt nivå legges det stort trykk på dette arbeidet, og det er
viktig at Inderøy kommune synliggjør at vi er med på denne satsingen som skal bidra til



kvalitetsforbedring i ungdomsskolen. Ungdomsskolen ivaretar alle våre elever på
ungdomstrinnet, det er derfor ikke direkte sammenlignbart med satsinger for øvrig på
barneskolene.

Av de kommentarer som for øvrig kommer fram fra samarbeidsutvalget på Sandvollan vil det være

relevant for Inderøy kommune å ha fokus på system retta arbeid. Dette har vi i satsingen på
vurdering for læring, leseopplæringsprosjektet og i arbeidet med bedre samhandling for utsatte
barn og unge. Kommunedelplan for oppvekst som er under arbeid vil ivareta denne synliggjøringen.
I ettertid etter at planen ble lagt fram til høring ser rådmannen behov for en klarere referanse til 
overordnet samfunnsplan og de formuleringer som går på visjon og verdier. Det vil være naturlig at
alle planer inneholder referanse til disse overordnede føringene. Kommunedelplan oppvekst vil ivareta dette og Kvalitetsplan 
for grunnskolen justeres når denne er vedtatt.
Til slutt vil det være naturlig å flytte Kommunestyrets rolle fram i dokumentet.

Konklusjon
Se innstilling
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FORORD

Grunnskolen i Inderøy skal ha sin egen kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er en 

delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 – 2025. Denne vil bli 

fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi. Det tas 

nødvendig forbehold for at kvalitetsplanen naturlig vil kunne bli justert i forhold til 

denne.

Kvalitetsplanen har vært under arbeid parallelt med Kommuneplanens samfunnsdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel har vært styrende for innholdet i denne planen. Alt 

planverk skal være gjennomgående i tematikk.

Kvalitetsplanen skal vise retningen skolene i kommunen skal gå både når det gjelder 

satsingsområder og utviklingsarbeid.

Arbeidsgruppen har bestått av 

rektorkollegiet, og arbeidet har 

vært ledet og koordinert av 

oppvekstfaglig rådgiver.

Rektorkollegiet har hatt 

Kvalitetsplan som tema på flere

møter, og rådmann har vært 

involvert i prosessen. Det har 

vært drøftingsmøter med 

arbeidstakerorganisasjonene, 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Det har vært drøftingsmøte med Inderøy 

kommunale foreldreutvalg, og planen har vært tema i Hovedutvalg folk.

Dokumentet har vært ute på høring til følgende instanser:

 Utdanningsforbundet

 Fagforbundet

 Inderøy kommunale foreldreutvalg

Inderøy Rådmann

13.september 2013 Jon Arve Hollekim
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INNLEDNING

Grunnskolen i Inderøy har som målsetting å forbedre seg på en rekke områder. I 

denne prosessen er kunnskapsbasert forskning med funn og erfaringsdeling sentrale 

virkemidler. Denne arbeidsformen bidrar til å oppfylle visjonen «Best - i lag».

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy skal primært tilrettelegge for den beste 

ivaretakelse av grunnskolens opplærings-, dannelses- og samfunnsmandat. Til 

samfunnsmandatet hører bidraget til Inderøysamfunnets utvikling, hvor bolyst, 

livskvalitet og næringsutvikling er sentrale begreper. I Kvalitetsplan for grunnskolen i 

Inderøy fastsetter kommunestyret hvilke områder grunnskolen skal ha særlig innsats 

på i planperioden.

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy skal legge føringer slik at man kan utvikle et 

best mulig opplærings- og dannelsestilbud til våre elever – i nært samarbeid med 

hjemmene og andre aktører.

Nasjonale retningslinjer

Grunnlagsdokumentet for opplæringen er lærerplanen, opplæringsloven, nasjonale 

satsingsområder og kommunale føringer. De kommunale føringene som har 

hovedfokus i perioden 2013 -2017 er gitt i denne planen.

I forskrift til opplæringslovens § 2-1 står det:

«Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.»

I § 2-2 står det:

«Skoleeigaren skal medverka til å etablere administrative system og å innhente 

statistiske og andre opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklinga 

innafor opplæring.»

Inderøy kommune forholder seg til det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet;

 Elevundersøkelsen

 Nasjonale prøver

 Nasjonale kartleggingsprøver

 Grunnskolepoeng

 Foreldreundersøkelsen
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I tillegg til å følge det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ivaretar vi skolebasert vurdering 

på den enkelte enhet. Det innebærer at skolene evaluerer og gjør vurderinger med 

utgangspunkt i egen virksomhetsplan og gjeldende kvalitetsplan for Inderøy kommune.

Arbeidet legges inn i den ordinære drift og det vil være en kontinuerlig prosess styrt av 

enhetsleder/rektor på den enkelte skole. Vurderingsarbeidet synliggjøres i Enhetens 

virksomhetsplan.

Prinsipper for opplæringen

Prinsippene for opplæring uttrykker hvorfor det er viktig å imøtekomme kravene i 

opplæringsloven med forskrift, læreplanverkets generelle del og FNs konvensjon om barnets 

rettigheter.

Læringsplakaten sier hva skolen i sitt arbeid skal ivareta i henhold til opplæringsloven og

læreplanverkets generelle del:

Læringsplakaten
Skolen skal:

 gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talent individuelt og i samarbeid 
med andre

 stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

 stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 
kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

 legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg 
av utdanning og fremtidig arbeid

 fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse

 bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

 sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring

 legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen

 legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte
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VISJON

”Best – i lag”

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy legger til grunn Inderøy kommune sin visjon.

”Best – i lag”

Visjonen innebærer fokus på evnen til vekst for seg selv i samarbeid og samhandling med andre.

I følge skoleforskerne Andy Hargreaves og Michael Fullan er undervisning å være profesjonell blant 

mange og deltagende i fellesskapet. Skolen er en kunnskapsbasert organisasjon, den har 

profesjonelle kunnskapsmedarbeidere som viser omsorg og skaper det beste oppvekst- og 

læringsgrunnlaget for våre barn og unge.

Verdigrunnlag og ambisjoner

Verdier

Verdier er de små, men viktige begrepene som skal kjennetegne og gjennomsyre organisasjonen 

Inderøy kommune.  De skal være med på å drive oss mot visjonen ”Best – i lag”.

Verdier er noe som er viktig for oss, og som ligger til grunn for de valg vi tar. Verdiene skal si noe om 

hvordan vi ønsker å fremstå som kommune, og de skal prege hvilke valg av tjenester vi tilbyr våre 

brukere. De må også gjennomsyre det etiske aspektet ved vår profesjonsutøvelse.

Verdiene som grunnskolen i Inderøy skal jobbe etter er:

Raushet – Åpenhet – Respekt

For å nå våre ambisjoner vil vi initiere utviklingsarbeid, oppmuntre og støtte nytenking - og 

skape engasjement.

Ambisjoner for Inderøyskolen

Grunnskolen må omsette visjon og verdier til praksis i skolehverdagen. Gjennom å definere felles 

ambisjoner, får vi satt ord på det vi ønsker å oppnå for barn og unge framover.

 Vi har et helhetlig oppvekstområde.

 Vi vektlegger det 18-årige dannings- og utdanningsløpet.
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 Vi har god kompetanse, og skal sikre at våre ansatte har et høyt faglig nivå.

 Vi gir elevene gode vilkår for medvirkning i egen læring.

 Vi legger til rette for at elevene får et best mulig læringsutbytte, - og har høye ambisjoner på 

elevenes vegne.

 Vi bidrar til at barn og unge får gode sosiale og kulturelle opplevelser, og har et trygt, 

forutsigbart oppvekstmiljø.

 Vi involverer foreldre for å skape et godt samarbeid og god samhandling rundt elevenes 

læringsmiljø.

 Vi er stolte over å være en del av oppvekstkulturen Inderøy, - både elever, ansatte, foresatte 

og politikere.

For å leve opp til ambisjonene for Inderøyskolen, har vi valgt oss ut følgende gjennomgående 

fokusområder:

 Ledelse

 Læring og læringsmiljø 

Innenfor rammen av de gjennomgående fokus- og satsningsområder vil skolene ha egne 

delmål. Denne satsingen synliggjøres i enhetens virksomhetsplan.

KVALITET I OPPLÆRINGEN

Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille 

uttalte og underforståtte behov (ISO 9000).

Elever, foreldre, lærere, skoleledelse, kommuneadministrasjon og skoleeier har klare 

forventninger til grunnskolen i Inderøy.  Det forventes at opplæringen skal utvide barn og 

unges evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltagelse. 

Opplæringen skal ha så høy kvalitet at elevene etter endt skolegang skal stå godt rustet til å 

møte livets oppgaver og utfordringer. Elevene skal bli flinke til å ivareta seg selv og sitt liv. 

Grunnskolepoeng, nasjonale prøver og brukerundersøkelser gir oss et bilde av nivået på 

kvaliteten i Inderøyskolen. Resultatene er gjenstand for vurdering av videre innsatsområder i 

grunnskolen. Resultatene vil bli drøftet i dialogmøter med skoleeier, en gang i året.

Det statlige kvalitetsutvalget (Søgnen-utvalget) opererer med tre kvalitetsområder som hver
for seg og i god samhandling er viktige for å sikre god kvalitet i opplæringen:

Strukturkvalitet handler om rammevilkårene i skolen og Prosesskvalitet handler om

arbeidsmåtene i skolen. 

Prosess- og strukturkvalitet er forutsetninger for å kunne nå måloppnåelsen.
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Det endelige mål handler om 

Resultatkvalitet, det gir oss et bilde 

av læringsutbyttet i skolen.

Resultat og utviklingsmål

Det er viktig å ha mål og ambisjoner 

på kommunenivå, men skolene skal 

først og fremst ha fokus på egen 

utvikling.

Målingene som legges til grunn i denne planen er de første målingene gjort i grunnskolen i 

1756 Inderøy.

Nasjonale prøver, eksamen og grunnskolepoeng
Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

1 – 3, hvor mestringsnivå 1 er lavest. 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. og 9. trinn presenteres ved en skala med fem

mestringsnivåer, 1 – 5, hvor mestringsnivå 1 er lavest.

Karakterskalaen går fra 1 – 6.

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med 

karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 

beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og multiplisert

med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng 

for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med en desimal.
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Mål Resultatmål

Indikatorer Ambisjonsnivå

Dagens nivå 2014 2017

Alle elever som 
går ut av 
grunnskolen, 
skal mestre 
grunnleggende 
ferdigheter som 
gjør dem i stand 
til å delta i 
videre 
utdanning og 
arbeidsliv.

Nasjonale prøver:
Lesing 5. trinn
Regning 5.trinn
Engelsk 5.trinn
Lesing 8.trinn
Regning 8.trinn
Engelsk 8.trinn
Lesing 9.trinn
Regning 9.trinn

Skriftlig eksamen:
Norsk hovedmål
Matematikk
Engelsk

Grunnskolepoeng

1,8
1,8
1,8
3,0
2,8
2,7
3,3
3,4

3,0
2,8
3,9

40,7

2,0
2,0
1,9
3,1
3,0
2,9
3,4
3,5

3,1
3,0
4,0

41

2,2
2,2
2,0
3,3
3,1
3,0
3,5
3,6

3,3
3,2
4,2

42

Kvalitative vurderinger

I tillegg til at vi vurderer kvantitativt, vurderes også arbeidet i skolen kvalitativt.

Dette gjøres på flere nivå via gjennomgående god ledelse.

 Skoleeier

 Virksomhet

 Klasseledelse

Arbeidsformen vurdering for læring bidrar til fokus på kvalitet i undervisningen, denne 

arbeidsformen innebærer en etablering av nye tilbakemeldingsformer i elev- lærer 

samspillet. Kulturen på den enkelte skole skal ha fokus på samtale, dialog for måloppnåelse.

Lærerne operer i ett fellesskap og profesjonaliteten gjennomsyrer undervisningen.

Foreldrene skal være involvert i dette arbeidet. 
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SATSNINGSOMRÅDER I PLANPERIODEN

Bakgrunn og valg av fokusområder

Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag

Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag vil være en rammebetingelse – en forutsetning for vårt 

arbeid i grunnskolen i Inderøy.

Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord-Trøndelag, og har som 

hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet. Programmet sin tidsramme er 2011 -2021.

Inderøy kommune har etablert en dialog med Nord- Trøndelag fylkeskommune og HINT for å dra 

veksler på det arbeidet Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag har regi på.

I vår kvalitetsplan for grunnskolen bekrefter vi fokus på det 18-årige dannelses/utdanningsløpet. 

I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i 

samfunns- og arbeidsliv. I Inderøy kommune handler dette om tydelig politisk styring, god ledelse og 

læring, og samhandling mellom et samfunns- og næringsliv som tar barn og unge på alvor. På denne 

måten skaper vi oppslutning om et felles oppdrag med felles ansvar.

Kvalitetsplanen legger rammene for de satsningsområdene som grunnskoleområdet i Inderøy 

kommune har valgt. Planen er en beskrivelse av de felles satsningsområdene som skal kjennetegne 

alle skolene i kommunen. I tillegg har den enkelte skole sin lokale profil som synliggjøres i 

virksomhetsplanene.

En kvalitetsplan innebærer at satsningsområdene skal følges opp gjennom prosedyrer som skal gi oss 

resultat som vi kan evaluerer på gitte tidspunkt. For å nå målene er det en forutsetning at enhetene 

arbeider som lærende organisasjoner på en slik måte at arbeidet er systematisk og målretta for å nå 

de resultatmål en har satt seg.
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Fokusområde ledelse

 Skoleledelse

 Klasseledelse

 God samhandling for barn og unge

Skoleledelse

Målsetting Skolene i Inderøy har en tydelig ledelse som ivaretar den lærende 
organisasjon

Innsatsområder  Ivaretar gode strukturer som kontinuerlig evaluering og videreutvikling 
av egen organisasjon

 Har gode rutiner for å gi elevene tilpasset opplæring

 Følger opp sentrale og kommunale mål i Kunnskapsløftet

 Sikrer gode tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av personalet

 Sikrer god ressursutnyttelse

 Sørger for iverksettelse og gjennomføring av skolebasert vurdering

 Sørger for å ha gode rutiner for samarbeid med heimer og rådsorgan

Resultatmåling  Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser

 Følge opp vurdering i skolen

 Elevundersøkelsen

 Foreldreundersøkelsen

 Budsjett og regnskap

Klasseledelse

Målsetting Skolene i Inderøy har tydelige ledere og forbilder i klasserommet 

Innsatsområder  Har god relasjonskompetanse

 Leder klassen på en strukturert, vennlig og tydelig måte

 Sørger for at elevene er trygge og trives på skolen

 Legger til rette for et godt læringsmiljø

 Har god tilbakemeldingskultur med vurdering for læring

 Er aktivt deltagende i skolens kvalitetsarbeid

 Har god samhandling med kollegaer og i heim-skole samarbeid

 Følger opp felles vedtak 

Resultatmåling  Nasjonale prøver/kartleggingsprøver

 Underveisvurdering

 Elevsamtalen

 Foreldresamtalen

 Kollegabasert veiledning

God samhandling for barn og unge

Målsetting Inderøy kommune har god kommunikasjon med foreldre, foresatte og 
andre samarbeidspartnere for å sikre god samhandling for våre barn og 
unge

Innsatsområder  Legger til rette for gode samhandlingsarenaer

 Har god struktur på møter der flere tjenester samhandler

 Har god kommunikasjon med brukerne av tjenestene

 Ivaretar tidlig innsats og forebygging

Resultatmåling  Færre barn med behov for hjelpetiltak

 Færre barn/elever med behov for spesialpedagogisk undervisning
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Fokusområde læring og læringsmiljø

Vi har valgt ut følgende områder vi skal ha felles satsning innenfor:

 Læringsmiljø

 Vurdering for læring

 Leseplan

 Digital kompetanse

Læringsmiljø

Målsetting Skolene i Inderøy har et positivt skolemiljø som fremmer læring

Innsatsområder  Har et trygt og godt psykososialt skolemiljø

 Har nulltoleranse for mobbing

 Har kompetente lærere og assistenter som ser og ivaretar elevene

 Tilrettelegger for fysisk aktivitet i skoletiden

 Tilrettelegger for kulturelle aktiviteter i skolen

 Har gode skolebygg som fremmer helse og trivsel

 Har et godt og tett samarbeid med heimene

 Har gode overganger barnehage – grunnskole- videregående skole

 Har foreldreskole i 1. og 8. klasse

 Gir elevene mulighet for medvirkning i egen skolehverdag

 Deltar i Nær Ung, bidrar til å skape næringsutvikling og nye bedrifter 
etablert av ungdom.

 Deltar i Ungt entreprenørskap, Gir barn og ungdom forståelse for 
betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet

Resultatmåling  Elevundersøkelsen

 Foreldreundersøkelsen

 Elevsamtale

 Foreldresamtale

Vurdering 

Målsetting Skolene i Inderøy har god vurderingskompetanse 

Innsatsområder  Alle lærerne i Inderøy er gjort kjent med og kan systemet for 
underveisvurdering

 «Vurdering for læring»

 Skolene har gode rutiner for underveisvurdering og sluttvurdering

 Lærerne bruker Oppad som verktøy for dokumentasjon

 Målene i læreplanen gjøres kjent for elevene og foreldrene

Resultatmåling  Underveisvurdering/sluttvurdering

 Elevsamtalen

 Foreldresamtalen

 Medarbeidersamtalen
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Leseplan

Målsetting Alle skolene i Inderøy har en aktiv leseplan innen 2015

Innsatsområder  Har gode rutiner for overgangen barnehage til skole

 Har system for tidlig innsats når det gjelder barns språkutvikling og 
leseferdighet

 Ivaretar tidlig innsats for elever som har behov

 Har fokus på leseutvikling i samarbeid med foreldrene

 Viderefører og forbedrer rutinene for oppfølging av enkelt elever

 Har gode rutiner for gjennomføring, tilbakemelding og oppfølging av 
kartleggingsprøver og nasjonale prøver

 Alle lærere i alle fag har ansvar for leseopplæringa

 Innøver lesestrategier på alle trinn

Resultatmåling  Elevsamtalen

 Kartlegging/nasjonale prøver/eksamen

 Medarbeidersamtaler

Digital kompetanse

Målsetting Skolene i Inderøy har felles lokal læreplan i IKT

Innsatsområder  Har gode tekniske IKT-løsninger

 Har god kompetanse på bruk av IKT

 IKT inngår som en naturlig del av læringsarbeidet

 Elevene får kompetanse om nettvett, kildekritikk og bevissthet rundt 
bruk av sosiale medium

 Elevene bruker digitale verktøy i læringsarbeidet for å nå 
kompetansemåla i læreplanen

 Læringsplattformen It’s learning brukes aktivt på alle skoler

 Alle skolene har en IKT-veileder, og disse danner et nettverksforum

Resultatmåling  Kartleggingsprøver 

 Elevundersøkelsen
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Gnist, spesielt for ungdomsskolen
For første gang på 40 år har en regjering lagt fram en egen melding om ungdomstrinnet. I oppfølging 

av St.meld. 22 (2011-2012) Motivasjon-Mestring-Muligheter på Ungdomstrinnet er det utarbeidet en 

egen strategi; « Strategi for Ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring – Felles satsing 

på klasseledelse, regning, lesing og skriving,» for gjennomføring av prioriterte tiltak. Det sentrale 

budskapet i denne strategien er at et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn 

skal øke elevenes motivasjon og læring.

Strategien skal gjelde i fem år, fra skoleåret 2012 -13 til 2016-17. Skoleåret 2012 -13 ble det 

gjennomført en pilotering av tiltakene, og fra skoleåret 2013-14 skal tiltakene i strategien tre i full 

kraft. Inderøy kommune har meldt seg på i pulje 2 i Nord-Trøndelag, det vil si med oppstart 2014-

2015 og vi vil være i «klynge» med Levanger og Verdal i dette arbeidet. Vår deltakelse er knyttet til 

Gnist Nord-Trøndelag ved Fylkesmannen.

Kompetanseutviklingen skal skje gjennom skolebaserte utviklingstiltak (skolebasert 

kompetanseutvikling) og gjennom lokalt utviklingsarbeid.

Gnist er et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de mest sentrale partene innenfor 

skolesektoren i Norge. Det er et partnerskap for en helhetlig lærerstasing.

Gnist-partnerskapet arbeider for:

- Økt status for lærerne

- Økt kvalitet i lærerutdanningene

- Økt kvalitet i lærerprofesjonen

- Økt kvalitet i skoleledelsen

- Økt rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene

Det er en spennende satsing med tanke på at det skal bringe med seg at skoleledere og lærere på 

mange områder skal endre praksis, både individuelt og i fellesskap på skoler.
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SYSTEM FOR RAPPORTERING, EVALUERING OG RULLERING

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy vedtas for planperioden 2013 -2017. Planen vil, som 

nevnt innledningsvis sagt justeres noe når kommunedelplan oppvekst er vedtatt. Planen skal 

bidra til at kvaliteten på opplæringen i grunnskolen i Inderøy videreføres og bedres.

Kvalitetsplanen skal bidra til at grunnskolen blir best i lag og når målene i planen. 

Resultatene vil bli gjort kjent for elever, foreldre og politikere. Planen blir drøftet med 

skoleeier på slutten av hvert skoleår.

Grunnskolen i Inderøy vil søke mot forsknings- og kompetansemiljø som kan bistå i faglig 

utviklingsarbeid i jakten på og stadig bli bedre.

KOMMUNESTYRETS ROLLE

Oppfølging

Som skoleeier har kommunestyret ansvaret for at kravene i opplæringsloven og dens forskrifter blir 

oppfylt.

Et av kravene er at det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. I 

Inderøy kommune skal status for måloppnåelse i forhold til kvalitetsplanens satsingsområder samt 

andre mål som gjelder for skolens virksomhet synliggjøres.

Rådmann legger fram rapporten til drøfting i første kommunestyremøte på høsten.

Økonomi

Gjennomføring av denne planen forutsetter budsjettmessige bevilgninger som samsvarer med 

skoleeiers forventninger til kvalitet i skolen.

Evaluering

Evaluering av planen finner sted våren 2017
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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 60/13 24.09.2013

Formannskapet 65/13 25.09.2013

Kommunestyret 35/13 14.10.2013

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).

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



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 36/13 14.10.2013

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.

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.:

2012/414-11

Saksbehandler:

Per Arne Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 58/13 24.09.2013

Kommunestyret 37/13 14.10.2013

Boligsosial handlingsplan 2012 - 2018 - revidering

Rådmannens forslag til vedtak

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.

Konkete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, herunder 
flyktninger,  tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av budsjett og økonomiplan.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Harald Ness foreslo slikt nytt punkt i forslag til vedtak:

Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

Ragnar Nossum ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Votering:
Harald Ness sitt forslag: Enstemmig

Avstemming:

Rådmannens forslag med Harald Ness sitt tillegg, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013:
Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.



Konkrete forslag til utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, herunder 
flyktninger, tas opp til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av budsjett og økonomiplan.

Bygging av boliger for utviklingshemmede må skje i nær forståelse med brukerne og deres 
representanter.

Vedlegg
1 Revidert kap. 5.0 og 7.0
2 Uttalelse fra NUF

Bakgrunn

Husbanken har avslått søknad om investeringstilskudd til et nytt bofelleskap på Nessjordet, med i alt 15 
boliger for mennesker utviklingshemming, en barnebolig og to avlastningsrom for barn og unge. 
Bofellesskapet var beregnet for mennesker med behov for heldøgns omsorg (HDO). Husbanken sitt 
vedtak er ikke påklagbart.

En realisering av prosjektet ville gi en netto tilgang på 3 boenheter med HDO for å dekke behovene i 
første del av planperioden. Inderøy kommune ville, ved en realisering av prosjektet, ha følgende 
bofellesskap med HDO til mennesker med utviklingshemming:
  
To bofellesskap med til sammen 23 boenheter, herunder en barnebolig og to avlastningsrom for barn 
og unge.

Prosjektet omfattet også endringer knyttet til Lautan, Årfall, Vennavold, Buchtrøa og Bakketun. 
Med omdisponeringer skulle det tilstrebes at Årfall ble et bofellesskap for yngre beboere og 
bofellesskapene Lautan, Buchtrøa og Vennavold var forutsatt omdisponert til andre formål i henhold til 
boligsosial handlingsplan. 

Prosjektet ville etter forutsetningene gi følgende:
1. Økning i volum og kvalitet på boligtilbudet til mennesker med utviklingshemming
2. Et utvidet og bærekraftig avlastningstilbud for barn og unge
3. Barnebolig til en driftskostnad lavere enn i dag. 
4. Økonomiske synergieffekter knyttet til drift.
5. Bedret forutsetning for å rekruttere bemanning og relevant kompetanse, samt bedre 

forutsetninger for gode arbeidsmiljøer og i praksis styrket mulighetene for en økning av 
heltidsandelen.

Hovedutvalg Folk behandlet saken den 7 mai 2013 - PS 30/13 Videre planlegging avlastningstilbud, 
barnebolig og boligtilbud for personer med funksjonshemming.

Følgende innstilling ble vedtatt:

«Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning og kap 7.0 som 
omhandler tiltaksplan.
Revisjonen av Boligsosial Handlingsplan, og underliggende dokumenter som skal behandles
politisk, presiseres ift begrepsbruk og aktuelle brukergrupper.
Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.»



Vurdering

Nærmere om Husbankens konklusjoner og premisser for disse.

Husbanken anbefalte i sitt tilsvar om investeringstilskudd, datert 14.02.2013, at prosjektet omarbeides 
ut fra at det er for omfattende med hensyn til samlokaliseringen av antall boenheter, ulike 
brukergrupper og tilpasning til omgivelsene.

Den 22.02.2013 ble det avholdt et dialogmøte mellom Husbanken og Inderøy kommune – i dette møte 
ble deres tilsvar gjennomgått.

Hovedpunkter fra Husbanken var blant annet:
1. Barnebolig og avlastning barn og unge må sees på som et prosjekt og må ikke samlokaliseres 

med andre brukergrupper.
2. Bofellesskap med HDO for personer med utviklingshemming, som skal bygges med 

investeringstilskudd, skal ikke være større enn 8 leiligheter. Det kan ikke bygges to bofellesskap 
med 8 leiligheter på samme tomt.

Fylkesmannen sine kommentarer til prosjektet:

Fylkesmannen kommenterte oversendte plandokumenter i et brev til Husbanken, datert 07.02.2013.
Deres kommentarer samsvarer med Husbanken sine tilbakemeldinger. I tillegg kommenterte 
Fylkesmannen følgende:

1. Leilighetene sin størrelse er for liten. Størrelsen bør være 55m2 eller større.
2. Boligene skal være tilpasset og utformet slik at krav til universell utforming, og til fleksible 

løsninger som muliggjør senere tilrettelegging for ulike brukergrupper, herunder demens, 
ivaretas.

Interesseorganisasjonen NFU sine kommentarer har i hovedsak vært knyttet til størrelsen på prosjektet, 
manglende medvirkning og dialog. Deres syn er at et bofellesskap ikke bør inneholde mer enn 4 
boenheter/leiligheter.

Det har vært avholdt flere dialogmøter med pårørende, både individuelt og samlet. Den 13 august var 
pårørende invitert til dialogmøte. Det vises til referat – signaler fra dialogmøte er at de er fornøyd med 
boformen slik den er i dag og de stiller seg ikke negativt til eventuell nytt bofellesskap, men at det er 
viktig med gode prosesser og nok tid i prosessen. Eventuelt nytt bofellesskap ønskes plassert sentralt på 
Straumen. Pårørende er samstemt at det, uansett om det blir bygget nytt bofellesskap eller ikke, så er 
det påtrengende nødvendig at dagens boligmasse oppgraderes/rehabiliteres. 

Konsekvenser for vår videre strategi og planlegging.

Inderøy kommune må legge til grunn at det løsningsforslag som ligger i forprosjektet ikke vil få
Husbankfinansiering m/tilskudd. 

Det vil være opp til kommunen og vurdere om prosjektet samlet likevel ville vært formålstjenlig –
uavhengig av Husbankfinansiering. Dette alternativet synes ikke å være aktuelt og forfølge.
Med dette avslaget vil vi måtte bruke tid på og identifisere alternative løsninger. Disse vil uansett
medføre merkostnader – og mest sannsynlig vesentlige merkostnader og som må finne sin plass i
budsjett- og økonomiplanen.

Det foreslås å arbeide videre etter to hovedlinjer:



- Identifisere og konsept vurdere alternative løsninger for avlastning og barnebolig

- Identifisere og konsept vurdere alternative løsninger for en mindre økning i boligtilbudet med HDO   til 
mennesker med utviklingshemming.

Dagens tilbud om avlastning og barnebolig.

Barnebolig og avlastningsplasser for barn/unge er i dag organisert ved at en barnebolig er etablert i en 
leilighet ved Buchtrøa. Leiligheten er ikke optimalt tilpasset til formålet. I tillegg til barneboligen er det 
to leiligheter i samme bofellesskap. Disse bebos av voksne personer med utviklingshemming. Denne 
løsningen er ikke i tråd med de tilbakemeldinger Fylkesmannen og Husbanken har gitt og vurderes ikke 
som optimal, både når det gjelder økonomisk og faglig. 

Avlastning.

Nåværende avlastning til barn og unge organiseres gjennom flere ordninger; 1) det gis som hjemme
avlastning – hvor tjenesten ytes i hjemmet til barnet/foreldrene, 2) avlastning i bofellesskap- planlagte 
avlastningsdøgn som gis i bofelleskap som har ledig leilighet, 3) kjøp av tjenester fra eksterne tilbydere.
Avlastning har til tider vært krevende å oppfylle. Det er, i enkelte tilfeller, relativt stor utskifting av
personell som skal utføre hjemmeavlasting og forholdsvis liten tilgang på personer som vil ta på seg
oppgaven.

Avlastning i bofellesskap har i en periode vært gitt i bofellesskapet ved Årfall. Den senere tid er det gitt 
avlastning i bofellesskapet ved Vennavold og i en leilighet i Mosvik sentrum. Dette gir god 
ressursutnyttelse ved at den faste bemanning i bofellesskapet kan benyttes. Samtidig har tilbudet 
faglige svakheter som over tid gjør løsningen lite bærekraftig.

Barnebolig. 

Kommunen er gjennom forskrift og lov pålagt å ha plass i institusjon eller bolig med heldøgns 
omsorgstjenester for dem som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller av 
andre årsaker. Boliger med heldøgns omsorgstjenester er i forskrift begrenset til aldershjem, 
privat forpleining og boliger der det bor omsorgstrengende barn og unge under 18 år utenfor 
foreldrehjemmet. Jfr: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2011/nou-2011-
15/16/3/3.html?id=650693

Barnebolig i Inderøy er lokalisert i en leilighet på Buchtrøa. Buchtrøa består av tre leiligheter og har ikke 
fellesareal som er tilrettelagt for barn og unge. En av leilighetene er leid ut, mens en leilighet kan 
benyttes til avlastning ved behov.

Barnebolig – slik den fremstår i dag er ikke tilrettelagt for barn og unge. Inne areal har behov for 
rehabilitering og det bør være areal som kan benyttes til aktivitet. I tillegg er utearealet ikke i samsvar 
med det som ansees som nødvendig. Eks lekeareal.
Barnebolig er organisert med heldøgns omsorgstjenester og det er ikke hensiktsmessige personallokaler 
i dagens lokaler.

Behov for avlastningsplasser for barn og unge og barnebolig.

Boligsosial handlingsplan beskriver et behov for 4 avlastningsplasser for barn og unge i planperioden. 



Behovet for 4 avlastningsplasser var begrunnet ut fra plassene også kunne benyttes i et samarbeid med 
barnevernstjenesten. I arbeidet med revidering av boligsosial handlingsplan er det gitt tilbakemelding 
fra barnevernet at deres behov ikke er aktuelt ut fra dagens situasjon. 

Legger man til grunn erfaringer fra dagens avlastningstilbud vil 2 avlastningsplasser for barn og unge 
være tilstrekkelig for å dekke behovene i planperioden. Det forutsetter at man også benytter 
hjemmeavlastning og kjøp av tjenester fra eksterne tilbydere.

Å forutsi behov for antall barneboliger i kommunen er av ulike årsaker utfordrende. I 
revideringsarbeidet er det tatt høyde for mulig behov frem i tid. Ut fra en samlet vurdering er det 
ikke behov for flere barneboliger enn den som er lokalisert på Buchtrøa. Det må allikevel 
presiseres at det kan oppstå akutte behov som det ikke er tatt høyde for. Eks tilflytting av 
barnefamilier, familie gjenforening ift flyktninger, barnevern/omsorgstiltak.

For å møte behovene for barnebolig og avlastningstilbud kan følgende konsept vurderes:

1. Buchtrøa rehabiliteres slik at lokalene fremstår som hensiktsmessig for bruk til barnebolig og to 
avlastningsplasser

2. Det oppføres ny barnebolig og to avlastningsrom for barn og unge på egnet kommunal tomt. 

Konsekvenser:

Alt 1: Buchtrøa rehabiliteres slik at lokalene fremstår som hensiktsmessig for bruk til barnebolig og to 
avlastningsplasser

Tiltaket vil medføre at beboer på Buchtrøa må gis tilbud om annen bolig med HDO. Dette kan gjøres ved 
å bygge til allerede eksisterende bofellesskap ved Lautan med en leilighet. Det presiseres at tiltaket 
krever involvering av berørte parter og  skal gjøres i samsvar med beboer/pårørende.

Alt2. Det oppføres ny barnebolig og to avlastningsrom for barn og unge på kommunal tomt
Tiltaket vil trolig medføre et bedre tilpasset og tidsriktig bygg for målgruppen og en mer hensiktsmessig 
plassering, Det vil ikke være behov for å bygge ny leilighet for beboer på Buchtrøa. Og Buchtrøa kan 
benyttes til å dekke deler av fremtidig behov for boliger med HDO. Dette tiltaket vil gi netto økning på 2 
boliger med HDO.

Økonomiske konsekvenser:

Alt 1: Buchtrøa rehabiliteres slik at lokalene fremstår som hensiktsmessig for bruk til barnebolig og to 
avlastningsplasser

Rehabilitering av Buchtrøa, omtrent 180 m2, vil medføre investering kostnader på kr 5,4 mill kr. Det 
bemerkes at dette er et grovt estimat. Det er tatt høyde for en m2 pris på kr 30.000 ut fra at det i dette 
tilfelle er omfattende rehabilitering.

I tillegg vil det være behov for å bygge en ny leilighet samlokalisert med Lautan. En leilighet på 60m2 vil 
medføre en investering på kr 1,8 mill

Driftsmessig vil dette tiltaket ikke medføre behov for økt bemanning – ut over det som man i dag 
bruker på avlastning for barn og unge.

Alt 2: Det oppføres ny barnebolig og to avlastningsrom for barn og unge på kommunal tomt.
Estimert arealbehovet  er 250m2 vil medføre en investeringskostnad på  kr 7,5 mill. 



Driftsmessig vil dette tiltaket samlet sett medføre at det må etableres en nattvakts ressurs på 1,9  
årsverk. Dette utgjør omtrent kr 1,0 mill i økte utgifter. Utgiftene kan variere ut fra hvilken kompetanse 
som er nødvendig. 

Dagens og fremtidens behov for boliger med HDO til mennesker med 

utviklingshemming.

I revideringsarbeidet er fremtidens behov for boliger med HDO til mennesker med utviklingshemming 
vurdert på nytt og det er så langt lagt til grunn at det er behov for en økning på 3 boenheter med HDO  i 
første del av planperioden. Denne forutsetningen kan bibeholdes som grunnlag for videre planlegging.
Inderøy kommune disponerer mange boliger og det er ledighet. Det vil være nødvendig å vurdere
muligheten for å disponere noen av disse for formålet – eventuelt etter ombygging - før man vurderer 
nybygg eventuelt ved utvidelser av dagens bofellesskap. (inntil grensen på 8)

Det har kommet konkret forslag fra lokallag NFU, ble fremmet på dialogmøte den 13, august. De 
foreslår at behovet for boliger med HDO kan imøtekommes med at det bygges et nytt bofelleskap med 
fire leiligheter til mennesker med utviklingshemming. De som bor på Lautan i dag kan få tilbud om å 
flytte inn i de nye leilighetene. 

Lautan må deretter rehabiliteres til en tidsriktig standard. 

Tiltaket vurderes som mindre bærekraftig ut fra dette vil medføre høyere investeringskostnader og vil 
medføre høyere driftskostnader. Drift av mindre bofellesskap med HDO er mer kostnadskrevende fordi 
det trengs nattvakt på hvert enkelt bofellesskap. Et bofellesskap med 8 boenheter vil, i de fleste 
sammenhenger, ha samme driftskostnader på natt som mindre bofellesskap.

Revisjon av boligsosial handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan beskriver ulike utfordringsområder og munner ut i en tiltaksplan. Det er stilt
spørsmål om det er behov for en revidering av planen ut fra tilbakemeldinger om uklarheter knyttet til 
begrepsbruk og hvilken målgruppe prosjektet Nytt bofellesskap Nessjordet faktisk skulle favne.
Disse formuleringene er uklare og kan ha gitt grunnlag for misforståelser. Det er foretatt en 
gjennomgang av de relevante punkter i boligsosial handlingsplan i lys av
erfaring og nye rammebetingelser med sikte på en presisering/konkretisering.

Rådmannen vil fremme en sak om revurdering av rammene for inntak av flyktninger. I den grad dette
måtte ende opp i en beslutning om utvidelse av kapasitet, vil det kunne påvirke valg av fremtidig
strategi.

Konklusjon

Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan kap 5.0 og 7.0 vedtas.

Utvidelse og forbedring av boligtilbudet til de aktuelle brukergruppene, herunder flyktningene,  tas opp 
til vurdering og behandling i forbindelse med revisjon av budsjett og økonomiplan.



5.0	FREMTIDLIG	BEHOV	FOR	NYE	BOLIGER/TJENESTER	I FORHOLD	TIL	

BOOPPFØLGNING

Ut fra erfaringer i praksisfeltet og tall på personer som har innvilget tjenester i enkelt vedtak
hjemlet i helse- og omsorgsloven ser man et behov for:
Netto økning med 3 nye leiligheter med heldøgns bemanning (HDO) . Dette gjelder for mennesker 
med utviklingshemming. 
Man vil ha et behov for 8 leiligheter der beboerne vil trenge hjemmebaserte tjenester,
- ikke på døgnbasis. Det kan vurderes om det er hensiktsmessig at disse leilighetene er plassert i 
samme område som et heldøgns bemannet bofellesskap

Avlastningsbolig med 2 avlastningsplasser for personer og familier med et særlig tyngende 
omsorgsarbeid.
Kommunen har utfordringer med å møte behovet til personer og familier som har store
omsorgsoppgaver. Avlastning som tilbys i en kommunal bolig, har blitt gitt i den boligen som til 
enhver tid har vært ledig. Det er behov for å etablere et fast og forutsigbart tilbud til barn og unge. 
Avlastningsplasser bør samlokaliseres med barnebolig.

Det vil være behov for noen nye boliger til mennesker med rusmiddelproblematikk. En eventuell 
ledighet i eksisterende boligmasse bør vurderes omdisponert til målgruppen. Anslagsvis 4-7 nye 
boenheter.

Det vil være et behov for familieleiligheter og leiligheter for enslige flyktninger allerede i
2012.

For å skaffe tverrfaglig kompetanse og sikre et godt arbeidsmiljø der den enkelte medarbeider
har tilhørighet i en kollega gruppe, bør det vurderes hvor en miljøarbeidertjeneste med ansvar
for booppfølging stasjoneres. Det samme gjelder for flyktningemedarbeideren.



7.0	TILTAKSPLAN	SETT	I	FORHOLD	TIL	MÅLSETTNINGENE

(PRIORITERT	REKKEFØLGE)
Mål 1: Inderøy kommune skal ha tilstrekkelig antall boliger som er tilpasset behovet
blant de vanskeligstilte.

Hva Hvor Når Merknad

6 gjennomgangsboliger
til flyktninger

Nybygg på
kommunal tomt
Årfallveien 2 – 4,
eventuelt kjøp

Vinteren 2012 Ved bortfall av
behov for botilbud til
flyktninger kan
leiligheter
omdisponeres,
eventuelt selges

Avlastningsbolig med 2 
plasser. Barnebolig 

Kommunal tomt 
sentrumsnært på
Straumen

Høst/vinter 2013-
2014

Behovet for avlastning 
samlokaliseres med 
barnebolig.

3 boenheter med HDO Kommunal tomt 
Straumen

2014/2015

Utrede behov for
tilrettelagte boliger
med heldøgns
bemanning, som
alternativ til
institusjon

Plassering må utredes. 
Vurdering av om evt 
kommunehuset i 
Mosvik kan 
rehabiliteres til dette 
formålet

2013/ 2014 Det er nødvendig å
avklare om
kommunen i
framtiden har
tilstrekkelig kapasitet
botilbud med
heldøgns bemanning, 
Målgruppe mennesker 
med demens

6 leiligheter for
økonomisk
vanskeligstilte,
psykiatri
.

Bygge nytt,
leiligheter med
nøktern standard til
utleie i målgruppa

8 omsorgsboliger
uten døgn bemanning

2014 Ved omdisponering av 
eksisterende 
boligmasse alt bygge 
nytt.

Leiligheter til
tildeling i rusfeltet

Enkeltstående
leiligheter i området
rundt Straumen

Videre utredning
etter en gjennomgang
av den totale
bygningsmassen etter
at andre 
utbyggingstiltak er
gjennomført

Treningsleilighet til
bruk ved løslatelser,
rehabilitering innen
rus

Fellesshuset på
Nessveet
omgjøres til en
leilighet samt at
fellesområde
beholdes

Når nåværende
beboer kan få tilbud
om annen bolig

Felleshuset
omdisponeres til
treningsleilighet



Mål 2: Inderøy kommune skal ha rutiner som sikrer nødvendig vedlikehold av
eksisterende og ny boligmasse.

Fagområde/ansvar Hva Når Merknad

Kommunaltenikk Utarbeide
vedlikeholdsplan,
herunder renhold og
vaktmesteransvar.

Samarbeid mellom 
flere enheter

Opprette en stillings
ressurs for bokoordinator.
Denne er tenkt å jobbe
nært opp mot brukere og
ansvarsperson(er) for
vedlikehold, inntaksteam,
samt miljøarbeider
tjeneste/hjemmetjenesten.

2013 En bokoordinator
vil kunne fange opp
slitasjer i leiligheter
på et tidlig
tidspunkt, noe som
kan være med å
forhindre store
(unødige) skader.

Mål 3: Inderøy skal sørge for samordning av de kommunale tjenestene på en slik måte
at ressurser utnyttes best mulig.

Fagområde/ansvar Hva Når Merknad

Samarbeid mellom
flere enheter

Etablere rutiner for
bedre samhandling
fra søknad kommer,
eller at et behov for
booppfølging er
avdekket, til
utmåling av tjenester
og igangsetting av
tjenester skjer.
Det foreslås at det
etableres rutiner for
videre samarbeid
med fag instans når
bolig er tildelt eller
avslått.

2013 Ansvar bør fastsettes.
Flere fagområder/
enheter blir berørt.
Alternativer:
a)Tildeling av alle
tjenester skjer i et
forum.
b)drøftinger
vedr.tiltak skjer i et
forum der
saksbehandlere fra
faginstanser som er
berørt deltar.

Bokoordinator bør
delta.

Mål 4: Inderøy kommune skal oppnå en vellykket rehabilitering som kan føre til
rullering i kommunale boliger.

Fagområde/ansvar Hva Når Merknad

Samarbeid mellom
flere enheter

Opprette
miljøarbeidertjeneste

2014 Det er en forutsetting
at kommunen har et



som sikrer riktig og
variert tjenestetilbud.
Dette blir en tjeneste
det kan søkes om på
linje med andre
hjemmetjenester.

variert tjenestetilbud
som sikrer at det
tildeles ”riktig” hjelp.
Det vil også kunne
være med å gjøre
bruken av
kommunale ressurser
mer effektiv.
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0 summerin fra Dialo øte o forsla til etablerin av kommunale boli er i Inderø
kommune.


NFU har hele tiden stått bak og støttet de uttalelser og holdninger som kommer til uttrykk i Husbankens
regelverk;

«Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institu4onsliknende preg, og at antall boenheter
som lokaliseres sammen derfor ikke skal være,for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære
bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppffiles. Det er en.forutsetning at
ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte».

NFU Inderøy er av den oppfatning at det nå skal planlegges og skal bygges bofellesskap i Inderøy

som tillegg eller erstatning for dagens bofellesskap. Inderøy kommune har presentert et

utbyggingsbehov på 3 —9 boenheter innen overskuelig framtid.

I Husbankens Rundskriv HB 1255 heter det:

Bofellesskap er selvstendige boenheter med eget hushold, men som i tillegg disponerer fellesarealer.

Privatarealet i boligen skal fortrinnsvis være fullverdige boenheter på min 55 kvm., men ikke mindre enn 40
kvm.

Fellesarealet skal være et tillegg til den private boenheten. Dersom Husbankens funksjonskrav til

minstestandard ikke er oppfylt i den private boenheten, skal disse oppfylles i fellesarealet.

Det skal fortrinnsvis ikke være mer enn 4 boenheter i et bofellesskap.

NFU Inderøy vil holde fast ved to viktige uttalelser i dialogmøtet 13.8.13:

Bofellesskapene Buchtrøa, Lautan og Vennavoll trenger rehabilitering eller sanering og
nybygg.
De fire leietakerne på Lautan -har funnet tonen og fungerer godt i lag.



Nr Li
INDE RCYY

Norsk Forbund for
Utviklingshemmede

Ut fra dette vil NFU Inderøy foreslå følgende:

I. Det bygges 2 fellesskap å 4 enheter/leiligheter på avsatt tomt på Nessjordet. Disse bør være

tydelig adskilte, men kan gjerne ha felles personalbase. Husbankens minstekrav følges.

Resten av tomten kan bebygges med private boliger.

Beboerne på Lautan tilbys den ene nybygde enheten på Nessjordet. Det forutsettes at

leietakerne får medvirkning i planlegging av de nye boligene.

Ledig enhet på Nessjordet kan fylle behov for ev. nye leietakere på kommunens liste.

Lautan rehabiliteres/bygges nytt.

Om ønskelig og mulig brukes Lautan - når det er ferdig rehabilitert - som midlertidige

boliger for andre bofellesskap som trenger rehabilitering (Vennavoll, Buchtrøa).

Behov for avlastningsbolig/barnebolig må løses uavhengig av planlagte bofellesskap. Slike

leiligheter/enheter bør legges i områder med tilrettelagt uteareal og tilgjenglige

støttefunksjoner. NFU foreslår å benytte kommunal tomt ved Sakshaug barnehage til slik

enhet.

NFU Inderøy ønsker fortsatt deltakelse i prosessen for etablering av nye utleieboliger i

Inderøy kommune. Vi viser til tidligere korrespondanse og ber om tilbakemelding fra

Rådmannen.

På denne måten vil kommunen få bygget nye utleieboliger samtidig som målet om desentraliserte og
små enheter opprettholdes slik NFU ønsker.

NFU Inderøy vil også påpeke at plassering av framtidige boliger må skje i samarbeid med tiltenkte

leietakere. For eksempel vil ønske om å bo nær egen familie eller etablert omgangskrets kunne tilsi at

boliger etableres andre steder enn på Straumen.

Inderøy kommune har flere tomter til salgs. Det bør ved salg vurderes om noe av areal eller planlagt

bygningsmasse kan forbeholdes kommunale boliger slik at man ivaretar prinsippet om desentraliserte

og små enheter i ordinære bomiljøer.

Med vennlig hilsen

For styret i NFU Inderøy 


. ( 


Per ensenKristin Lie Slapg



Arkivsak. Nr.:

2013/906-3

Saksbehandler:

Bente Molde

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 56/13 24.09.2013

Kommunestyret 38/13 14.10.2013

Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med inntil 
30 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart og igangsette planlegging av et utvidet botilbud –i 
kommunal eller privat regi.  Planleggingen sees i sammenheng med utvidelse av botilbudet til 
flyktninger, se egen sak.

3. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten med 
kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

4. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 mill. 
kroner innen utgangen av 2016.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Otte Vatn

Rådmannen trakk siste setning i pkt. 2 i forslag til vedtak.

Siv Furunes foreslo i pkt. 1: …med inntil 40 i perioden 2014-2016

Avstemming:

Rådmannens forslag med endring i pkt. 2 samt Siv Furunes sitt endringsforslag i pkt. 1, enstemmig.



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013
5. Inderøy kommune imøtekommer anmodning om mottak av nye primærflyktninger med inntil

40 i perioden 2014-2016. Det planlegges med en øvre ramme for 100 flyktninger i 
introduksjonsperioden på 5 år. 

6. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart å igangsette planlegging av et utvidet botilbud –i 
kommunal eller privat regi.  

7. Det må igangsettes planlegging for mer permanente lokaliteter for flyktningetjenesten med 
kontorfasiliteter og undervisningslokaler.

8. For å møte sannsynlige fremtidige utgifter planlegges for avsetning til fond på ca 5,0 mill. 
kroner innen utgangen av 2016.

Vedlegg

1 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016
2 Bakgrunn for Anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år
3 Sakshaug skole - status og utfordringer ved bosetting av flyktninger
4 NAV Inderøy - konsekvenser ved bosetting av flyktninger
5 Sakshaug barnehage - bosetting av flyktninger og hva det innebærer for barnehagen

Bakgrunn

Integrerings- og mangfolds direktorat (IMDI) ber Inderøy kommune om å ta imot 15 flyktninger i 2014 
til bosetting, og videre om å bosette 15 flyktninger pr år i 2015 og 2016. Det vil innebære at kommunen 
skal bosette 45 personer pluss familiegjenforening over 3 år.

Årsaken til det økte behovet for bosetting er at det kommer flere asylsøker til Norge som har et reellt 
beskyttelsesbehov og fyller hvilkårene for flyktningstatus og får vedtak om opphold.

Anmodningstallet for hver kommune har IMDI kommet fram til i et samarbeid med Kommunens 
Sentralforbund (KS). IMDI anmoder totalt 360 kommuner om å delta i bosettingsarbeidet i årene 
fremover. Dagens bosettingsmodell bygger på en avtale mellom KS og Barne-, likestillings- og 
integreringsdepartementet (BLD). Modellen forutsetter at de fleste av landets kommuner skal 
medvirke. Dersom en kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter et 
vedtak som er lavere enn IMDIs anmodning, må antallet flyktninger fordeles tyngre på de øvrige 
bosettingskommunene.

Vurdering

Inderøy kommune vedtok i 2009 å bosette inntil 50 personer inkludert familiegjenforeninger. 
Kommunen har nå nådd dette målet, i løpet av sommeren 2013 er det bosatt 54 personer inkludert 
familiegjenforening. Bosetting fordelere seg på følgende år:

Bosettings år 2010: 14 personer
Bosettings år 2011: 5 personer (2 av disse er barn)
Bosettings år 2012: 20 personer (9 av disse er barn)



Bosettings år 2013: 15 personer (8 av disse er barn)

I Inderøy kommune er flyktningarbeidet organisert i egen Flyktningetjeneste som er 
organisasjonsmessig underlagt enhet Helse-, rehabilitering og barnevern. Flyktningetjenesten har 
ansvar for bosetting og introduksjonsprogrammet, som er et 2 årig obligatorisk undervisningopplegg i 
norsk og samfunnsfag. 

Alle voksne som bosettes skal ved gjennomføring av introduksjonsprogrammet få tilstrekkelig 
norskkunnskap (muntlig og skriftlig) til å gå videre med utdanning eller ut i arbeidslivet. Dette er 
målsettingen, men det er utfordringer i forhold til både utdannings- og arbeidsmuligheter. 

Bosetting og integreringsarbeidet med flyktningene er omfattende og sektorovergripende i kommunen. 

Utfordringene er størst i forhold til boliger, arbeidsplasser og undervisningslokaler. På sikt kan en også 
forvente en økning i utgifter på sosialhjelp det er ikke alle som bosettes som vil klare å komme inn på 
arbeidsmarkedet. Vi har tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager.

Det er nedenfor gjort et anslag på en sannsynlig utvikling på en del sentrale indikatorer ved bosetting i 
størrelsesorden som antydet. Det er lagt til grunn mottak som anmodet fra IMDI, samme 
gruppesammensetning som i dag og fraflytting på ca 10 % årlig. Dette er et grovt og enkelt scenario –
med mange usikkerheter – men bør kunne danne et rimelig realistisk bilde av behovene. Scenariet 
legger til grunn:

- 15 nye primærflyktninger pr. år
- Gjenforeningsfrekvens som for gruppe vi har i dag.
- 10 % utflytting årlig

Tilgang på boliger.

Tilgang på boliger har hele tiden vært en stor utfordring. I starten manglet kommunale boliger til 
målgruppen. Det ble inngått leiekontrakter for hybler og leiligheter på det private markedet. 

Kommunen leier nå 6 hybler, 2 hus og 7 leiligheter.  Høsten 2012 ble det ferdigbygd 6 leiligheter i 
Årfallveien. Disse ble raskt fylt opp.

Grov prognose

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt mottatt årlig 15 27 27 27 8 6

Antall flyktninger i intro 54 76 95 113 109 104

Antall barn barneh/skole' 19 25 31 36 40 42

Hybelbehov 11 15 19 23 22 21

Leilighetsbehov 11 15 19 23 22 21

Boenheter 22 30 38 45 44 42



Scenariet skisserer et behov for ytterligere vel ca 20 boenheter fordelt på hybler og leiligheter omtrent 
som i dag. 

Med en forutsetning om en dobling av antallet flyktninger er vi avhengig av et økt botilbud – i 
kommunale eller privat regi. Det private leiemarkedet er på kort sikt noe presset og begrenset. På 
mellomlang sikt er flere leilighetsprosjekter Nessjordet under lansering og som direkte og/eller 
indirekte kan bidra til behovsdekning.

Mulig utbygging i kommunal regi.

En beslutning om bygging av flere boliger i kommunal regi for dette formål må i praksis sees opp mot 
behov for utvidelse og/eller renovering av boligtilbudet også til andre, jfr. også boligsosial 
handlingsplan. 

Vi har behov for å renovere en del boliger og bofellesskap og vi har behov for å utvide tilbudet også til 
andre grupper. For hvem og hvor skal vi renovere og for hvem og hvor skal vi bygge nytt ? Rådmannen 
vil komme tilbake med et samlet forslag i forbindelse med budsjett og økonomiplan.

Det er foretatt en isolert og foreløpig vurdering av hvor et eventuelt nybygg i kommunal regi med 6 
leiligheter tilsvarende det i Årfallveien kan plasseres. Implisitt forutsettes da at det private markedet –
herunder forventede nye leilighetsbygg – kan absorbere behov utover dette.

Plassbehov for 6 leiligheter med størrelse lik de i Årfallveien vil kreve ca. 1,5 daa tomt. (De 6 
leilighetene som ble bygd i Årfallveien fikk en kostnad på totalt 12,6 mill.kr. (80 kvm) Tomtealternativer 
på Sakshaug/Strømmen er begrenset for bygging av utleieboliger. Det må i tillegg nevnes at Bistand og 
omsorg også ønsker tomtealternativ for utvidelse eller nybygging av omsorgsleiligheter. 

I følge planavdelingen er det følgende mulighet:

I reguleringsplanen for Nessjordet forutsettes det som utgangspunkt minimum 2 etasjers bebyggelse. 
Det er totalt 3 kommunalt eide tomter her som kan benyttes. Alternativt kan kommunen kjøpe seg inn i 
et leilighetskonsept som utbygges av andre.

Så er det område ved Lillesundet, ca. 2,5 daa og et areal ved Buchtrøa, ca 1,3 daa. Dette arealet kan 
også være interessant for bygging av flere leiligheter i bofellesskap. Tomta er skrå og hovedetasje på 
nivå med dagens leiligheter kan utbygges for bofellesskap og evt. være andre typer leiligheter i 
sokkeletasjen

I Leiringen, er det en kommunal tomt her kan det være plass til 2-3 leiligheter.

Andre muligheter er å fortette bebyggelse som:

- Folkvang gml. barnehage, tomt ca. 2,5 daa.

- Årfall ved Sakshaug bh., tomt på ca. 1 daa, tidligere småbruk

- Lautan, tomt ca. 2 daa. Denne tomten egner seg best for utvidelse bistand/omsorg.

Undervisningslokaler.

Undervisningslokaler til voksenopplæringen for fremmedspråklige har hele tiden vært en utfordring. 
Det ble startet opp i lokalene på Folkvang i 2010 (tidligere barnehage). Med økende antall flyktninger til 
bosetting kom problemene med dårlig inneklima (luft og temperatur) og toaletter uten håndvask. Det 



ble i 2012 besluttet å flytte ut for å få større plass til undervisningsrom. Samfunnshuset var eneste 
alternativ og slettes ikke et bra alternativ. Utover høst og vinteren dukket det opp på nytt problemer 
med inneklima i klasserommene, det ble for varmt og for dårlig utlufting.

I juni 2013 konkluderte kommuneoverlegen med at Samfunnshuset er uegnet som undervisningslokale i 
nåværende tilstand.

For skoleåret 2013/14 vil all undervisning forgå i lokaler ved Inderøyheimen. Dette er en midlertidig 
løsning som beslaglegger møterom og kontorplass for Bistand og omsorg.

Behovet flyktningetjenesten har for arealer i undervisningsøyemed er klasserom for 30 elever, med 
mulighet for deling 2x15, ett grupperom for 5-7 elever, behov for kontorplass til 2 lærer og 3 kontor
(tjenesteleder, programrådgiver og miljøterapeut) samt nødvendig antall WC, renholdsrom, 
gangareal/lager. Dette krever et areal 170-200 m2. ( I tillegg evt. Spiserom og garderobe ansatte)

Med antatt kr. 30.000,- pr.m2 vil kostnaden for nytt bygg utgjøre ca. 6 mill.

Rådmannen  ber nå om et rammevedtak for videre arbeide og vil eventuelt komme tilbake til 
realiseringsforslag og finansiering av utbygging.

Kommunaløkonomi.

Det er komplisert og gjøre gode anslag på de kommunaløkonomiske effekter av mottak av flyktninger. 

Rådmannen anser at en slik beregning ikke er videre relevant. Inderøy kommune har akseptert og ta i 
mot flyktninger for introduksjon og bosetting. Når man først tar i mot, så blir spørsmålet – hva er et 
nivå som er forsvarlig ut fra våre muligheter og evne til å ta vare på de som kommer ?
Rådmannen anser at  vi bør kunne utvide rammen for mottak til inntil 100 personer. Dette vil utgjøre 
1,5 % av Inderøy kommunes befolkning.

Konklusjon

Se innstilling
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2016

IMD1 ber Inderøy kommune om å ta imot 15 flyktninger 1 2014. I tråd med
ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber vi samtidig om at
kommunen bosetter 15 flyktninger pr år i 2015 og 2016.

Kommunen kan om ønskelig ta imot flere flyktninger enn det antallet IMD1
anmoder om. Kommunen bes i så fall ta kontakt med IMDi Midt-Norge.

Pr 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse
som ventet på å få flytte til en kommune. Ca. 700 av dem er barn i familier. 1120

overføringsflyktninger skal i 2013 gjenbosettes direkte fra landet de oppholder seg i.

IMDi anmoder landets kommuner om å bosette til sammen 10 000 flyktninger i 2014,
og 9 000 for hvert av årene 2015 og 2016. Det er grunn til å anta at antallet
flyktninger som skal bosettes i Norge, vil holde seg stabilt i årene som kommer.

Anmodningstallene for hver kommune har IMDi kommet frem til i samarbeid med
Kommunenes Sentralforbund (KS). IMDi anmoder totalt over 360 kommuner om å

delta i bosettingsarbeidet i årene fremover. Dagens bosettingsmodell bygger på en
avtale mellom KS og Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD).
Modellen forutsetter at de fleste av landets kommuner skal medvirke. Dersom én

kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger, svarer nei eller fatter vedtak
som er lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles tyngre på de

øvrige bosettingskommunene.

Vi vil understreke betydningen av presise vedtak for antall flyktninger som skal
bosettes, slik at vi unngår vedtaksformuleringer som skaper uklarhet om hvor mange
flyktninger kommunen faktisk kommer til å ta imot. IMDi ber om at det ikke fattes

vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å
gjennomføre bosettingsarbeidet. Vedtak må fattes uten forbehold. Vedtak er
bindende.



Tilskuddene til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid utgjør 7 milliarder
kroner i 2013. Nærmere informasjon om ulike økonomiske virkemidler ved bosetting
av flyktninger, finnes på IMDis hjemmesider www.imdi.no no Tilskudd

Å fremskaffe egnede boliger til flyktninger kan være en utfordring. Det er viktig at
kommunens vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av
Husbankens ordninger. I boligmeldingen varsler regjeringen at det nå kan gis inntil
40 prosent utmåling av tilskudd til utleieboliger for flyktninger og andre prioriterte
grupper. Husbanken region Midt-Norge kan kontaktes på tlf. 81533370 eller ved
email til firma ost.trondheim husbanken.no Se også www.imdi.no 372

For å legge til rette for jevn og forutsigbar bosetting i årene 2014-2016, ber vi om
kommunens svar på anmodningen så raskt som mulig og senest innen 31. oktober

2013.

Vedtaket bes sendt pr. post til IMDi Midt-Norge, PB 2438 Sluppen, 7005 Trondheim
og på e-post til regiondirektør; IMDINlidtNor e trndi.no med kopi til KS v/Nina Gran;

nina. ran ks.no.

Utfyllende opplysninger om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse med
bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider: www.imdi.no. Ta kontakt
med saksbehandler Camilla Juul, cju@imdi.no, tlf. 90287107 ved IMDi Midt-Norge
hvis det ønskes mer informasjon om anmodningen eller om bosetting av flyktninger
generelt.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Inderøy kommune!

Med vennlig hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

L\(,
Marit Elin Eide Camilla Jihl
Regiondirektør saksbehandler

Vedlegg:

Bakgrunn for anmodningen
Oversikt over kommuner i region Midt-Norge med vedtak 2013 og anmodninger for

hhv. 2014 og 2015/2016
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Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på

å få flytte til en kommune. Av disse var det mer enn 3200 som ikke hadde fått tildelt en

kommune å bosettes i. Det har ikke ventet flere i mottak siden 1990-tallet. I tillegg får

om lag 600 nye personer vedtak om opphold hver måned. Til sammenlikning ble det i

snitt bosatt 480 personer månedlig i 2012.

Personer som er innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl/beskyttelse og

overføringsflyktninger, bosettes som hovedregel etter avtale med kommunene. IMDi har

ansvaret for å finne bosettingskommuner til disse.

Hovedårsaken til økningen i antall flyktninger som skal bosettes, er at en større andel av

asylsøkerne som kommer til Norge, har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for

flyktningstatus. Samtidig bygger UDI ned restanser ved å fatte flere vedtak raskere.

Antallet bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene øker derfor sterkt. Historisk

sett har antall personer i mottak som til enhver tid venter på bosetting, ligget på rundt

1200-1500. Antallet har nå altså vokst til omlag 4 400. Mens enslige mindreårige

bosettes raskere enn tidligere, er ikke tempoet i bosettingen høyt nok for det økende

antallet voksne flyktninger i mottakene. Lang ventetid før bosetting i en kommune har

store menneskelige og økonomiske omkostninger. Skal situasjonen bedres, må

kommunene bosette raskere —og de må totalt sett bosette flere.

Basert på prognoser over hvor mange flyktninger som det er behov for å bosette

kommende år, fastsetter et nasjonalt utvalg fra stat og kommunesektoren det antall

flyktninger kommunene totalt skal anmodes om å bosette. Dernest avgjør IMDi i

forståelse med KS hvilke kommuner som skal anmodes om hvor mange flyktninger. Den

enkelte kommune fatter vedtak om hvilket antall flyktninger kommunen vil bosette

kommende år. IMDi finner egnet kommune for den enkelte flyktning innenfor de

disponible kommuneplassene. Det vil være ansvaret til den enkelte bosettings-kommune

å skaffe til veie et botilbud som svarer til den demografiske fordelingen i mottak. Ut fra

det kommunale bosettingsvedtaket må det derfor planlegges med utgangspunkt i at 69

% av de som venter i mottak, vil være enslige voksne.

En stor andel av de voksne flyktningene er altså enslige på bosettingstidspunktet, men

en del av dem har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge. At

flyktninger får familien sin hit vil være positivt for integreringen og kan bidra til positiv

befolkningsutvikling, men kan også innebære utfordringer med boliger og kapasitet i

kommunene. Det anbefales derfor at kommunen planlegger i tråd med dette i tillegg til

det antallet flyktninger kommunen vedtar å bosette. 1749 personer kom til landet i 2012

for gjenforening med flyktninger. IMDi legger vekt på å gi god informasjon om aktuelle

familiegjenforeninger ved utsøking. IMDi tilstreber også i et flerårsperspektiv at antall

familiegjenforente fordeles rettferdig mellom kommunene.

Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting fastsatte i april 2012 at måltallet for bosetting

av flyktninger i 2013 skulle være 8 000. Kommunene hadde ved utgangen av februar

2013 fattet vedtak om ca. 6 200 kommuneplasser, herav 400 plasser for enslige

mindreårige.



Kommunene har de siste årene gjort en god jobb med å bosette flyktninger. Bosettingen

i kommunene var på 6 087 personer i 2009, 5 766 i 2010, 5 486 i 2011 og 5842 i 2012.

Likevel må antallet som bosettes årlig, økes betydelig for 2014, 2015 og 2016.

Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave, selv om antallet som skal

bosettes vil variere noe fra år til år. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

kommunale oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og

plantall.

Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele landet. Kommunen

må ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og opplæring i norsk og

samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i arbeid eller gå videre til

kvalifisering og utdanning.

Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for

forfølgelse i sine hjemland. Men bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær

oppgave. Flyktninger utgjør også en ressurs. Næringslivet i mange kommuner vil ha

behov for mer arbeidskraft i årene fremover og likeså kommunene selv. Gjennom gode

kvalifikasjonsprogram kan kommuner skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger.

IMDi bistår gjerne kommunene sammen med våre samarbeidspartnere for å legge til

rette for bosetting. Dette inkluderer:

Bistand i den langsiktige planlegging av bosettingsarbeidet; herunder flerårige

vedtak og kvartalsvis bosetting.

Oversikt over tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale

utgifter ved bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd,

norsktilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige, ekstratilskudd for

funksjonshemmede, Husbankens boligfinansieringsordninger m.v.).

Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett.

Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.

Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette kan sees som en parallell

løsning eller et supplement til bruk av kommunale boliger ved bosetting av

flyktninger.

Kunnskap om gode grep og vellykkede tiltak fra andre og evt. sammenlignbare

kommuner både innenfor bosetting og intro.

Erfaringer fra privat bosetting hvor flyktninger selv får finne seg bolig i en

kommune og deretter søkes ut av IMDi i samråd med kommunen. Ved at det for

disse ikke utløses utgifter til kommunal boligfremskaffelse, gir dette bl.a. mulighet

for å ta imot flere flyktninger til lavere kostnad.

Nye og fortsatt uerfarne bosettingskommuner kan ved behov få særskilt

oppfølging fra IMDi i tillegg til tilbud om kurs i regi av KS.

Alle kommuner IMDi Midt-Norge samarbeider med om flyktninger, får en fast

kontaktperson som kommunen kan rette alt av henvendelser til som gjelder

flyktningesamarbeidet.
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MORE OGROMSDAL





Ålesund 45033 60 40 60 7 60 7
Molde 25936 55 55 60 5 50 5
Kristiansund 24131 50 40 50 0 40 0
Ørsta 10456 35 25 30 5 25 5
Fræna 9614 25 15 25 0 15 0
Haram 9020 25 10 25 0 15 0
Herøy 8847 25 10 25 0 15 0
Volda 8827 30 25 30 6 30 6
Sula 8397 20 6 25 0 20 0
Ulstein 7927 25 20 20 0 20 0
Sykkylven 7673 20 5 20 0 15 0
Giske 7541 15 6 15 0 10 0
Rauma 7421 15 0 15 0 10 0
Sunndal 7205 25 25 25 5 25 5
Vestnes 6626 15 0 15 0 10 0
Surnadal 5927 15 15 15 0 10 0
Averøy 5651 15 15 15 0 10 0
Hareid 5057 15 10 15 0 10 0
Stranda 4610 10 0 10 0 10 0
Skodje 4282 15 0 10 0 10 0
Aure 3570 10 5 10 0 10 0
Eide 3476 15 5 5 0 10 0
Aukra 3339 10 0 10 0 10 0
Tingvoll 3116 10 5 10 0 10 0
Nesset 2995 10 0 10 0 10 0
Sande 2628 10 0 10 0 10 0



Ørskog 2267 10 0 10 0 10 0

Norddal 1739 0 0 10 0 10 0

Halsa 1571 0 0 10 0 10 0

TOTAL 244882 585 337 590 28 500 28




SØR-TRØNDELAG





Trondheim 179692 290 250 300 18 300 18

Melhus 15679 30 15 35 0 30 0

Malvik 13085 25 15 30 0 25 0

Orkdal 11519 25 20 30 0 25 0

Skaun 7143 20 8 20 0 15 0

Oppdal 6794 20 15 20 0 15 0

Rissa 6652 15 15 20 0 15 0

Midtre Gauldal 6266 15 8 15 0 15 0

Klæbu 5939 15 0 15 0 15 0

Røros 5589 15 10 15 0 15 0

Ørland 5155 15 0 15 0 15 0

Bjugn 4665 10 0 15 0 10 0

Frøya 4506 10 0 15 0 10 0

Hitra 4477 10 0 15 0 10 0

Hemne 4228 10 3 10 0 10 0

Selbu 4030 10 0 10 0 10 0

Meldal 3967 10 0 10 0 10 0

Åfjord 3237 10 0 10 0 10 0

Rennebu 2534 10 0 10 0 10 0

Tota I 295157 565 359 610 18 565 18




Nord-Trøndela






Stjørdal 22379 45 35 45 5 45 5

Steinkjer 21392 45 35 45 4 45 4

Levanger 19078 45 45 45 5 45 5

1r



Verdal 14539 35 25 35 0 30 0
Namsos 12988 40 40 40 0 40 0
Inderøy 6692 15 10 15 0 15 0
Nærøy 5097 15 10 20 0 20 0
Vikna 4300 15 10 15 0 10 0
Overhalla 3688 10 10 10 5 10 5
Leksvik 3531 10 10 10 0 10 0
Verran 2834 15 15 10 0 10 0
Frosta 2627 10 0 10 0 10 0
Meråker 2510 20 10 15 0 10 0
Grong 2465 15 10 15 5 10 5
Snåsa 2154 10 10 10 0 10 0
Lierne 1738 0 0 10 0 10 0
Namdalseid 1699 10 0 10 0 10 0
Høylandet 1263 10 0 10 0 10 0

TOTAL 130974 365 275 370 24 350 24

: I













Arkivsak. Nr.:
2013/298-19

Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 51/13 24.09.2013

Formannskapet 60/13 25.09.2013

Kommunestyret 39/13 14.10.2013

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.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013: 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 24.09.2013
6. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

7. 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.

8. 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,-. 

9. 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.

10. 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
11. Inderøy kommune overdrar Inderøy skipark til Inderøy IL fra 1. januar 2013.  

12. 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.

13. 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,-. 

14. 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.

15. 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



Arkivsak. Nr.:
2012/1104-32

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 65/13 23.09.2013

Kommunestyret 40/13 14.10.2013

Reguleringsplan for Skjemstadaunet - Ny behandling etter ny mekling med 

Fylkesmannen.

Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak opprettholdes: 

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører: Mads Skaugen



Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

3. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

4. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak opprettholdes: 

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Vedlegg

1 Brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

2 Korrigert plankart - utsnitt

Bakgrunn
Jfr. saksutredning sak 22/1306. fra 05.2013

Kommunen har tidligere vedtatt reguleringsplanen for Skjemstad hyttefelt, hvor innsigelsen fra 
Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke ble etterkommet. Planen ble i juni oversendt fylkesmannen for 
endelig avgjørelse i departementet. 

Fylkesmannen har i etterkant av dette tatt initiativ overfor kommunen og utbygger for en 
ekstraordinær meklingsrunde for å komme til en enighet i saken. 

Jfr. vedlagt brev er det laget et kompromissforslag som fylkesmannen og utbygger/grunneier har gitt sin 
tilslutning til.

Kommunestyret har tidligere gjort sitt vedtak i saken, og det blir nå nødvendig å ta saken opp til ny 
behandling i hovedutvalg og kommunestyre for å eventuelt gjøre et nytt reguleringsvedtak.

Vurdering
Rådmannen hadde gjerne sett at saken kom til avgjørelse i departementet, slik at en fikk en konkret 
vurdering av miljøvernavdelingens praktisering av innsigelsesmyndigheten i denne type saker. 

Utbygger har imidlertid akseptert løsningen for å spare seg for ytterligere saksbehandlingstid, og 
rådmannen ser da ingen grunn til at kommunen bør føre saken videre til departementet



Konklusjon

Det anbefales at planen vedtas med det kompromiss som miljøvernavdelingen og utbygger er enig om.



IIflLtiflfl7

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Hans Brattås Deres ref.:
Tlf. direkte: 74168028
E-post: fmnthab@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/2001 Arkivnr: 421.4

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Reguleringsplan Skjemstad hyttefelt Inderøy

Det vises til oversendelse fra Inderøy kommune, datert 25.06.13.

Inderøy kommunestyret har, som det framgår i oversendelsen, i møte den 17.06.13 fattet et
enstemmig vedtak i sak 31/13 Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt —behandling etter
mekling.

Kommunestyrets vedtak innebærer at kommunen ikke har imøtekommet to av innsigelsene
fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette gjelder innsigelsene knyttet til plasseringen av
tre fritidsboliger (T3,T4,T5), redskapshus og småbåthavn med molo. Kommunen har
hensyntatt innsigelsen vedrørende parkeringsplass P1.

På bakgrunn av dette har Inderøy kommune oversendt saken til Fylkesmannen for videre
oversending til Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen har funnet det riktig å vurdere saken på nytt ut fra kommunestyrets behandling
17.06.13, samt de nye utredninger som foreligger fra tiltakshaver og gjennom kommunens
egen saksbehandling. Som del av denne vurderingen fant Fylkesmannen det også riktig å ta
kontakt med kommunen ved ordfører og tiltakshaver. På bakgrunn av dette har tiltakshaver i
samråd med kommunens planenhet foretatt en videre tilpasning av planene både vedrørende
plassering av de 3 fritidsboligene og utformingen av småbåtanlegget. Det vises til
oversendelse fra tiltakshaver ved Geir Finsrud datert 12.09.13. Oversendte kart og tegninger
er betegnet Korrigert II, El, E2 og E3.

Fylkesmannen har etter dette konkludert med at innsigelsene kan trekkes.
Dette under forutsetning av reguleringsplanen revideres slik at;

Fritidsbolig T3, T4, T5 innplasseres som vist i tegning Korrigert II
Småbåtanlegg, uten steinmolo, med redskapshus reguleres inn slik dette er
beskrevet i tegninger og beskrivelse, El, E2 og E3.

Inderøy kommune kan etter denne revisjonen sluttbehandle og egengodkjenne
reguleringsplanen.

I Fylkesmannens vurdering av saken er spesielt følgende forhold vektlagt:

Tiltakshaver har nå foreslått endringer som innebærer at fritidsboligene er trukket ut av 100-
meters beltet. Videre er planene for småbåtanlegget endret slik at de tiltakene som
gjennomføres har reversibel karakter. Det er spesielt vektlagt fra vår side at planene nå ikke 
omfatter en steinmolo.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 Internett: www.fylkesmannen.no/nt
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Fylkesmannen har også ut fra en mer generell tilnærming vektlagt følgende:

Inderøy kommune har i sitt møte 17.06.13 også vedtatt Kommuneplanens Samfunnsdel. Av
dette plandokumentet framgår det at kommunen er svært opptatt av å utvikle en helhetlig og
langsiktig strandsonepolitikk. Under avsnitt status og utfordringer i den langsiktige
arealplanleggingen heter det bLa.:

«Når det gjelder utforinger, er det to områder som vil berøre langsiktig arealplanlegging.
Det ene er å utvikle nære sentrumsfunksjoner samtidig som jordvernet ivaretas.
Det andre er å få til en god strandsonepolitikk iforhold til plan og bygningslovens § 1-8 som
gjelder forbud mot tiltak innenfor 100-metersbelte, og de statlige planretningslinjene for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen der gamle Inderøy ligger i streng sone og
gamle Mosvik i minst streng sone».

1 forbindelse med revisjonen av Kommuneplanens arealdel har Inderøy kommune tatt initiativ
til gode prosesser hvor også Fylkesmannens fagavdelinger er invitert inn som
samhandlingsaktører for å drøfte den videre utvikling og konkretisering av mål og tiltak for
forvaltningen av strandsonen.

Fylkesmannen mener det er viktig at kommunen ser mer helhetlig på forvaltningen av
strandsonen etter kommunesammenslutningen og at kommunen vurderer forholdet mellom
enkeltstående småbåthavner i tilknytning til hyttefelt og mer konsentrerte satsninger som i
Kjerknesvågen.

Kommunen har også tatt initiativ til en mer helhetlig gjennomgang av byggegrenser i
strandsonen. Dette viser at kommunen er opptatt av å legge føringer for en mer langsiktig og
helhetlig forvaltning.

Tiltakshaver har, i samarbeid med kommunen etter meklingsmøtet, arbeidet videre med
utformingen av planene for småbåthavn og molo. Tiltakshaver har også ut fra vår henvendelse
etter at planen ble oversendt Fylkesmannen bidratt positivt til å finne gode løsninger.

Det framgår av planmaterialet nå at det er laget planer for et mer miljøvennlig anlegg hvor det
er mindre fysiske inngrep i terrenget og hvor tiltakene er av reversibel karakter. Dette er
positivt, samtidig påligger det tiltakshaver og kommunen et ansvar å ivareta dette også
gjennom videre detaljplanlegging, byggesøknad etter Plan- og bygningslovens § 20-1 og
gjennom utbyggingen av anlegget.

Fylkesmannen håper dette gir en god avklaring på denne reguleringssaken, samtidig som det
er mulig gjennom pågående planprosesser på overordna nivå å finne løsninger på de ulike
utfordringer som kommunen har i forvaltningen av strandsonen.

Med hilsen

Etter fullmakt;

Hans Brattås
Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Kopi til:




Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Geir Finsrud Trossevegen 8 4056 Tananger
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Vedlegg
1 Selskapsavtale 2014 inkl. Verran

Bakgrunn

Selskapsavtalen er et dokument som regulerer drift, eierforhold og økonomien i forholdet mellom den
interkommunale arkivtjenesten og dens eierkommuner.

IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger) ble opprettet i
1987 som en interkommunal samarbeidsordning jfr. Kommunelovens §27. Som det fremgår av navnet
var det den gang 4 medlemmer i selskapet. Institusjonen ble 21.08.2000 omorganisert til et IKS med 10
eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 01.01.2013 har



selskapet 42 eiere.

På styremøtet 27. februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende:
«Styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1. januar 2014. Settes opp som sak på
representantskapsmøtet 30. april».

Opptak av nye kommuner og endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere.
Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i
tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til 
IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med en ny eier bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. 
Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr 
selskapsavtalens §5) eller eiernes stemme i representantskapet, (jfr. selskapsavtalens §9, siste ledd).

Rådmannen registrerer at utvidelsen ikke vil ha noen praktisk betydning for det årlige 
eiertilskuddet/driftstilskuddet. Verrans bidrag til IKAs samlede virksomhet vil naturlig nok ikke få store 
konsekvenser for nåværende eiere. På generell basis skal det være grunn til å forvente at enhver 
utvidelse av et samarbeid av denne type må gi muligheter for kostnadsreduksjon for etablerte eiere ved 
at fastkostnader kan deles på flere.

Konklusjon

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
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Selskapsavtale for 

 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS  

 
 
§ 1 Navn  
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og 
kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være 
deltakere i selskapet. 
 
Selskapets firma er ”IKA Trøndelag Iks”.  
 
Selskapet har følgende eiere:    

1. Agdenes kommune 
2. Bjugn kommune 
3. Frosta kommune 
4. Frøya kommune    
5. Grong kommune   
6. Hemne kommune 
7. Hitra kommune 
8. Holtålen kommune 
9. Høylandet kommune 
10. Inderøy kommune   
11. Klæbu kommune 
12. Leksvik kommune  
13. Levanger kommune 
14. Lierne kommune 
15. Malvik kommune   
16. Meldal kommune 
17. Melhus kommune 
18. Meråker kommune 
19. Midtre Gauldal kommune  
20. Namsskogan kommune 
21. Oppdal kommune  
22. Orkdal kommune 

23. Os kommune 
24. Osen kommune 
25. Rennebu kommune 
26. Rissa kommune  
27. Roan kommune  
28. Røros kommune 
29. Røyrvik kommune 
30. Selbu kommune 
31. Skaun kommune   
32. Snillfjord kommune  
33. Snåsa kommune 
34. Steinkjer kommune   
35. Stjørdal kommune 
36. Trondheim kommune   
37. Tydal kommune 
38. Verdal kommune   
39. Verran kommune 
40. Ørland kommune 
41. Åfjord kommune 
42. Nord-Trøndelag fylkeskommune 
43. Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 
 
§ 2 Rettslig status  
Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal registreres i Foretaksregisteret. 
 
 
§ 3 Hovedkontor  
Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune. 
 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde  
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Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige 
og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne 
fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at 
materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og 
kulturelle formål. 
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er 
koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne motta, 
oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 
 
Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. 
Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller 
som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets 
hovedformål. 
 
Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det 
søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. 
Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler 
for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver  
 
 
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel  
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste 
årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og 
eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig 
innskudd av representantskapet. 
Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved 
selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i 
prosent og gir slik fordeling: 
Deltakere/eierandel 
   

1. Agdenes kommune  1,22 23. Os kommune 1,28 
2. Bjugn kommune  1,70 24. Osen kommune 1,10 
3. Frosta kommune  1,39 25. Rennebu kommune 1,37 
4. Frøya kommune  1,68 26. Rissa kommune 1,89 
5. Grong kommune  1,36 27. Roan kommune 1,09 
6. Hemne kommune  1,66 28. Røros kommune 1,79 
7. Hitra kommune  1,68 29. Røyrvik kommune 1,00 
8. Holtålen kommune  1,28 30. Selbu kommune 1,64 
9. Høylandet kommune  1,14 31. Skaun kommune 1,95 

10. Inderøy kommune  1,90 32. Snillfjord kommune 1,09 
11.  Klæbu kommune  1,83 33. Snåsa kommune 1,30 
12. Leksvik kommune  1,55 34. Steinkjer kommune 2,78 
13. Levanger kommune  2,67 35. Stjørdal kommune 2,83 
14. Lierne kommune  1,17 36. Trondheim kommune 17.40 
15. Malvik kommune 2,38 37. Tydal kommune 1.07 
16. Meldal kommune 1,62 38. Verdal kommune 2.45 
17. Melhus kommune 2,51 39. Verran kommune 1.42 
18. Meråker kommune 1,37 40. Ørland kommune 1.75 
19. Midtre Gauldal kommune 1,86 41. Åfjord kommune 1,50 
20. Namsskogan kommune 1,08 42. Nord-Trøndelag fylkeskommune 5,81 
21. Oppdal kommune 1,91 43. Sør-Trøndelag fylkeskommune 10,23 

22. Orkdal kommune 2,30   100,00 
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Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra innbetaling, basert på folketall og oppgaver, første 
gang i 2010. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i 
inneværende års statsbudsjett. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmelding. 
 
§ 6 Ansvarsfordeling  
De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 
forpliktelser, jf. § 5.  
 
§ 7 Selskapets organ  
Selskapet skal ha følgende tre organ:  
     - Representantskapet  
     - Styret  
     - Daglig leder 
 
§ 8 Representantskapet  
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine 
respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 
 
Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens 
representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 
§ 9 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. 
Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, 
og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.  
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
1. Årsmelding og regnskap  
2. Valg til styret  
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften  
4. Budsjettforutsetninger og -rammer  
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne  
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen  
 
Representantskapets leder kaller inn representantskapet.  Lederen skal sørge for at det føres 
protokoll fra møtene.  Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av 
representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.  
 
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal 
innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskaps-
medlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.  
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og 
daglig leder har møte- og talerett.  
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Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse 
representerer minst to tredjedeler av stemmene. 
 
Ved votering har hvert medlem en stemme hver. 
 
§ 10 Budsjettbehandlingen  
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende 
kalenderår.  
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjett-
rammer.  Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg 
konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet 
og deltakerne gjøres oppmerksom på dette.  Det samme gjelder om styret må fremme forslag 
til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av 
representantskapet.  Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars.  
Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og 
konsekvenser for driften i en fire årsperiode.  Denne skal godkjennes av representantskapet og 
oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.  
 
Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er 
behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet. 
 
Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.  
 
§ 11 Styret  
Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på 3 personer 
som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og 
varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges 
annethvert år. 
 
De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara. 
 
En representant for Statsarkivet skal ha møte- og talerett i styret. 
 
Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. 
Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet.  Ansattes representant 
trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør.  Ved endelig uttreden eller varig forfall, 
iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.  
 
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som 
eierne ved representantskapet har anvist.  Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, 
fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det 
enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver 
utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.  Styret sørger for at saker som skal 
behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt.  Styret iverksetter 
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representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den 
utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.  
 
Styret tilsetter personalet.  Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende 
tilsettes på åremål.  Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og 
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år. 
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig 
leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i 
fellesskap. 
 
 12 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.  Ved votering i 
styret skal hver stemme telle likt.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.  Styret 
er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer.  Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  
Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.  
 
Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og 
i representantskapet. 
 
De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som 
arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  
 
§ 13 Daglig leder  
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres 
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 
styret.  
 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.  Vedkommende har tale- og forslagsrett i 
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.  
§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten og om økonomi og personalforhold.  Vedkommende skal rapportere til styret på 
en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret 
skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 
forberede nødvendige disposisjoner.  Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes 
til deltakerne.  
 
§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven  
Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige 
til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.  
 
Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer 
opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede 
møter skal gjelde for møtene i representantskapet. 
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§ 16 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge 
budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jf selskapsavtalen § 24. 
 
Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.  
 
§ 17 Låneopptak og garantistillelse  
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede 
låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. 
Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før 
regnskapsavslutningen.  
 
Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor 
totalrammen vedtatt i selskapsavtalen. 
 
Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1.  
 
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 
 
Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak 
om dette gjøres av de respektive kommunestyrer/- fylkestinget. Den enkelte deltaker 
garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt 
garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.  
 
§ 18 Arbeidsgivertilknytting   
Virksomheten kan være medlem av Kommunenes Sentralforbund.  
 
§ 19 Arbeidsgiveransvar  
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.  
 
§ 20 Personalreglement  
Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.  
 
§ 21 Lokale lønnsforhandlinger  
Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret 
vedtar forhandlingsresultatet.  
 
§ 22 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement 
fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og 
utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41. 
 
§ 23 Klage  
Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført 
av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne 
grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt 
rette det påklagede forhold.  
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Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er 
fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.  
 
§ 24 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 
selskapet.  
 
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. 
Revisor velges også av representantskapet.  
 
§ 25 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta 
avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av 
representantskapet. 
 
Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter 
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende 
vedtak om dette. 
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av 
de avgitte stemmene.  
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller 
en/flere av deltakerne.  
 
Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen 
før disse fremmes for behandling hos deltakerne. 
 
Nye medlemmer taes opp etter nærmere bestemmelser i representantskapet. Søknad må 
foreligge innen 1. juli. 
 
 
§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning  
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige 
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter 
reglene i lov om interkommunale selskaper § 31. 
 
Den enkelte deltaker kan med minimum 1 ½ års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse 
etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30. Oppsigelsen må være styret i hende 
senest 1. juli.  
 
Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak 
om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i 
lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i 
lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
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§ 27 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning 
følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom 
partene. 
 
 
§ 28 Andre regler 
For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid 
gjeldende lov om interkommunale selskaper. 
 
 
§29 Ikrafttredelse  
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige 
deltakere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Selskapsavtale IKA Trøndelag 2014 

Eiere/deltakere Dato Underskrift 
Agdenes kommune   
Bjugn kommune   
Frosta kommune   
Frøya kommune   
Grong kommune   
Hemne kommune   
Hitra kommune   
Holtålen kommune   
Høylandet kommune   
Inderøy kommune   
Klæbu kommune   
Leksvik kommune   
Levanger kommune   
Lierne kommune   
Malvik kommune   
Meldal kommune   
Melhus kommune   
Meråker kommune   
Midtre Gauldal kommune   
Namsskogan kommune   
Oppdal kommune   
Orkdal kommune   
Os kommune   
Osen kommune   
Rennebu kommune   
Rissa kommune   
Roan kommune   
Røros kommune   
Røyrvik kommune   
Selbu kommune   
Skaun kommune   
Snillfjord kommune   
Snåsa kommune   
Steinkjer kommune   
Stjørdal kommune   
Trondheim kommune   
Tydal kommune   
Verdal kommune   
Ørland kommune   
Åfjord kommune   
Nord-Trøndelag fylkeskommune   
Sør-Trøndelag fylkeskommune   
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Arkivsak. Nr.:
2013/1326-2

Saksbehandler:
Åse Granlund Solem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 42/13 14.10.2013

Valg av 2 representanter til styret for Serina og Ola Brås legat

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret oppnevner  2 representanter til styret for Serina og Ola Brås legat slik:

Vedlegg

1 Protokoll styremøte 27.06.13

Bakgrunn:

Serina og Ola Brås legat har som formål å yte økonomisk støtte til ungdom fra Nord-Trøndelag som 
utdanner seg til læreryrket eller et praktisk yrke.  
Legatet styrets av Fylkesutdanningssjefen i Nord-Trøndelag.  Sorenskriveren i Inderøy og 
overformynderne i Inderøy har vært styremedlemmer.  I og med at «Sorenskriveren i Inderøy» er 
opphørt og nå hører inn under «Sorenskriveren i Inntrøndelag» samt at «Overformynderne i Inderøy» 
bortfalt fra og med 01.07.2013, ble det i styremøte 27.06.2013 foreslått at det gjøres følgende 
endringer i statuttene:

Legatet styres av Fylkesutdanningssjefen i Nord-Trøndelag, to representanter som oppnevnes av 
kommunestyret i Inderøy, samt Sorenskriveren i Inntrøndelag.  

Dette bl.a. begrunnet i at det også er kommunestyret som har oppnevnt overformynderne. Se vedlagte 
protokoll fra styremøte for utfyllende informasjon.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.











Arkivsak. Nr.:

2012/2502-32

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 43/13 14.10.2013

Flyndra AS - selvskyldnerkausjon

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunens garantier for lån til Flyndra A/S gis som selvskyldnerkausjon. 

Bakgrunn

Flyndra A/S har bedt om at kommunens garantier for lån opptatt av Flyndra A/S, gis i form av 
selvskyldnerkausjon og ikke simpel kausjon. 

I tidligere vedtak om garantier for lån er garantiformen ikke eksplisitt angitt. I så tilfelle er vedtaket 
oppfattet som simpel kausjon.

Forskjellen er forenklet at kreditor ved selvskyldnerkausjon kan forfølge kommunen direkte for 
uoppgjorte krav. Ved simpel kausjon kan kreditor først kreve kommunen når andre 
inndrivingsmuligheter mot debitor (i dette tilfelle Flyndra A/S) er brukt opp.

Selvskyldnerkausjonen gir bedre rentebetingelser. (+/- 0,5 %)

Vurdering

Flyndra A/S er et 100 % eid kommunalt selskap. I dette tilfelle er det liten grunn til ikke å gi den «beste» 
garantien – dvs. selvskyldnerkausjon. Dette gir en samlet besparelse for kommune og 100 % eid selskap 
sett under ett. (antatt rundt kr. 40.000,- årlig/garantier utgjør ca. kr 4 mill.kroner).  

Konklusjon

Se innstilling



PS�44/13�Referatsaker



Arkivsak. Nr.:
2012/2502-25

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 48/13 24.06.2013

Kommunestyret 14.10.2013

Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune er innstilt på å yte nødvendige garantier – eventuelt også tilføre ny aksjekapital –
som bidrag til at Flyndra A/S gis mulighet for å overta Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

Det er ikke grunnlag for å yte ytterligere drifts- eller omstillingstilskudd til Flyndra A/S som bidrag til 
overtagelse og videreføring av Kroa Produkters avdeling i Mosvik.

Behandling i Formannskapet - 24.06.2013 

Det ble avholdt gruppemøter og møtet ble heva i 5 min.

Omforent forslag:

1. Inderøy kommune yter garant for lån på 2,1 mill. kroner til overtakelse av Kroa Produkters 
avdeling i Mosvik.

2. Inderøy kommune går inn med kr 600.000,- i ny aksjekapital – alternativt annen egenkapital – i 
Flyndra A/S.

3. Det ytes et omstillingstilskudd på kr 800.000,- til Flyndra A/S. Styret bes legge fram planen for 
omstilling innen 01.10.13.

4. Inderøy kommune selger sin aksjepost i Kroa Produkter A/S til pålydende til Leksvik kommune 
eller andre og får utbetalt kommunens andel av egenkapital/overkursfond.

5. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet.



6. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens paragraf 13 – hasteparagrafen.

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket.

Avstemming:

Omforent forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 24.06.2013
1. Inderøy kommune yter garant for lån på 2,1 mill. kroner til overtakelse av Kroa Produkters 

avdeling i Mosvik.

2. Inderøy kommune går inn med kr 600.000,- i ny aksjekapital – alternativt annen egenkapital – i 
Flyndra A/S.

3. Det ytes et omstillingstilskudd på kr 800.000,- til Flyndra A/S. Styret bes legge fram planen for 
omstilling innen 01.10.13.

4. Inderøy kommune selger sin aksjepost i Kroa Produkter A/S til pålydende til Leksvik kommune 
eller andre og får utbetalt kommunens andel av egenkapital/overkursfond.

5. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet.

6. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens paragraf 13 – hasteparagrafen.

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket.

Vedlegg
1 Kommunestyrets vedtak 25.06.12
2 Flyndra AS - vedtak 13.06.12

Bakgrunn

Formannskapet fattet i møte 17.06.2013 slikt vedtak:

1. Inderøy kommune forplikter seg til medfinansiering av ytterligere 5 VTA plasser i regi av Flyndra A/S 
fra 01.07. 2013.

2. Flyndra A/S pålegges snarest og finne løsninger som bidrar til aktivitet i Mosvik. Det ytes et tilskudd 
på inntil kr. 100.000,- til den videre utredning.
Det forutsettes at en i dette arbeidet skal sikre kapitalgrunnlaget for Flyndra A/S.

3. Tilskuddet dekkes over formannskapets avsetning til tilleggsbevilgninger.

4. Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.

Sent onsdag kveld 19.06 ble etter anmodning fra styret for Flyndra A/S gjennomført et møte med eier 
Inderøy kommune. Ordfører og rådmann møtte fra kommunen. Styreleder, nestleder og daglig leder 
møtte fra kommunen.



I møtet orienterte styreleder om styrets vurderinger av muligheter etter formannskapets vedtak. 
Styret var av den oppfatning at muligheten for å få til en aktivitet av betydning i Mosvik var å søke å 
overta nåværende aktivitet i Kroa Produkter A/S og sikre kontinuitet i denne etter at Kroa Produkter 
A/S har varslet nedlegging fra 01.07.  Et slikt alternativ ville eventuelt kreve kommunens medvirkning og 
snarlige vedtak.

Det ble fra kommunens side presisert at formannskapets vedtak ikke uten videre innebar pålegg om å 
overta Kroa Produkter A/S sin avdeling i Mosvik, men et pålegg om å finne grunnlag for relevant 
aktivitet og tilbud i Mosvik innen en viss frist. 

Ut fra styrets vurdering om mulighetene for å få til aktivitet av betydning i Mosvik – og hvor overtagelse 
av Kroa Produkters avdeling ble ansett som en nødvendighet – ble det fra kommunens side bedt om en 
ny vurdering fra styret på hva dette ville innebære av kommunal medvirkning.  Det ble gitt klarsignal til 
å ta ny kontakt med Kroa Produkter A/S med sikte på en avklaring av hvilke betingelser Kroa vil stille for 
kjøp eller leie.

Det foreligger fredag morgen et nytt forslag fra Flyndra A/S med grunnlag i et siste tilbud fra Kroa 
Produkter A/S. Se vedlegg. 

Tilbudet fra Kroa Produkter A/S er overtagelse av tomter og utstyr til 1,5 mill. kroner, under 
forutsetning av at Inderøy kommune «sletter» sin eierpost i  Kroa Produkter A/S. Dette innebærer en 
samlet anskaffelseskostnad på ca 2,1 mill. kroner.

Flyndra A/S sitt  vedtak innebærer følgende, se vedlegg:

Omstillings- og utviklingstilskudd fra Inderøy kommune på 1,2 mill. kroner.

Kommunal garanti for et lån på 1,2 mill. kroner til kjøp av tomt og bygninger. 

Styrking av egenkapitalen på 0,5 mill. kroner til kjøp av maskiner og utstyr mv

Vurdering

Rådmannen vil først presisere forståelse for det engasjement som utvises på ulike nivåer for å bidra til 
videreføring av aktivitet i Mosvik. 

I utgangspunktet er rådmannen skeptisk til at nye Inderøy kommune skal påta seg økonomiske 
forpliktelser av betydning i denne saken. Begrunnelsen er både kortsiktig og langsiktig.

1. Det kortsiktige poenget er åpenbart. Flyndra A/S kan tilby 5 VTA-plasser uten ytterligere 

forpliktelser eller risiko for kommunen dersom det ikke stilles eksplisitt krav om lokalisering til 

Mosvik. Med grunnlag i  NAVs begrunnelse for å flytte plasser fra Kroa Produkter A/S til Flyndra 

A/S, blir det vanskelig å hevde at en slik løsning blir kvalitativt dårligere.

2. Nykommunens langsiktige økonomisk rammebetingelser innebærer krav til effektivisering på ca 

17 mill. kroner av dagens drift. Med en intensjonsplan hvor nykommunen har lagt på seg klare 

begrensninger med hensyn til hva som kan omstilles, er det vanskelig å begrunne at man 

direkte og indirekte påtar seg nye forpliktelser knyttet til struktur. 



3. Strategi for Flyndra A/S. I to saker om kapitalutvidelse de to siste år er det tydeliggjort behov 

for å effektivisere og konsolidere driften ved Flyndra A/S. Det er i seg selv ikke uproblematisk og 

initiere nye forretningsområder for Flyndra A/S.

Forslaget fra Flyndra A/S.

Som grunnlag for behandlingen i siste formannskapsmøte forelå en skisse til løsning for overtakelse av 
Kroa Produkters avdeling i Mosvik og som ville innebære ca 1 mill. kroner i årlige merutgifter for 
kommunen.  Dette var utover kr. 200.000,- som kommunen medfinansierer ved 5 VTA-plasser.  
Dette ville innebære et samlet offentlig tilskudd på ca 2 mill. kroner for 5 VTA-plasser i Mosvik. Til 
sammenligning er minstepensjonisters årsinntekt ca kr. 150.000,-.

Styret legger nå fram et forslag om kommunal medvirkning i form av garantier for lån og utvidelse av 
aksjekapital for kjøp av næringsbygg og utstyr.  Det anmodes om ca 1,2 mill. kroner i 
omstillingstilskudd. Omstillingstilskuddet er begrunnet i Flyndra A/S samlede utfordringer.

Styret skal ha annerkjennelse for å fremme et mer realistisk forslag enn det som forelå ved første gangs 
behandling.

Tilbudet fra Kroa Produkter A/S er forbedret og justert ned til ca 2,1 mill. kroner for tomt, bygg og 
utstyr. Investeringskostnaden ligger på nivå med en nylig foretatt takst. Rådmannen anser at denne 
prisen fortsatt er relativt høy, men innenfor det akseptable.

Det foreligger ikke noen konkret begrunnelse for dimensjoneringen av forslaget til omstillingstilskudd. 
Sammenlignet med et krav om årlige tilskudd i størrelsesorden 1 mill. kroner er dog dette forslaget mer 
realistisk. 

Rådmannen merker seg det brede perspektiv som styret i så måte ser for seg på omstillings og 
utviklingsarbeidet. Etter rådmannens vurdering bør dette perspektivet eventuelt også åpne for en 
vurdering av om en større del av Flyndra A/S sin virksomhet kan flyttes til Mosvik – for å gi et bredere 
arbeidstilbud i Mosvik. 

Avsluttende vurderinger.

Kommunestyret vedtok i sin tid  å gi garantier som ville sette Flyndra A/S i stand til å overta  Kroa 
Produkter A/S sin avdeling i Mosvik dersom dette ikke medførte ytterligere belastning på kommunens 
økonomi, utover medfinansiering av VTA-plasser med ca kr. 200.000,- pr. år.

Flyndra A/S har de siste år hatt to saker om kapitalstyrking til behandling. Dette blir i praksis den tredje. 
Flyndra A/S er allerede en relativt stor bedrift i Inderøy og har behov for konsolidering og økonomisk 
tilpasning. Dette er gitt klart uttrykk for fra eier både i forbindelse med generalforsamling og i saker om 
kapitalstyrking.

I utgangspunktet ville det være naturlig for rådmannen å fremme samme innstilling som sist gang 
spørsmålet ble behandlet i kommunestyret og hvor kommunestyret gav Flyndra A/S muligheten for å 
overta Kroa Produkters avdeling i Mosvik gjennom en garantiramme for lånopptak og 
aksjekapitalutvidelse.  Det ble i den saken ikke åpnet for kommunalt omstillings- eller driftstilskudd 
utover medfinansiering av VTA-plasser.
Rådmannen oppfatter at styret for Flyndra A/S ikke oppfatter dette som tilstrekkelig for å gjennomføre 
en slik overtakelse. Dette gjør en slik innstilling lite relevant.

Konklusjon 



Se innstilling
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