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Arkivsak. Nr.:

2012/624-11

Saksbehandler:

Bente Molde

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 68/13 19.11.2013

Kommunestyret 45/13 11.12.2013

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9        
    organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for 
    tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved   
    ansettelse.

2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene 
    Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.

3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de 
    mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske 
    oppgaver i kommunen.

4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør tabell 
    for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.

5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den 
    grad det finnes i de fire kommunene.

6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må 

    organiseringen vurderes.



7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til 

etablering av stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1. 

januar 2014.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

1. Arbeidet med miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen, jf folkehelselovens § 9        
    organiseres etter kommunelovens § 27, med administrativ nemd. Vertskommune for 
    tjenesten, som blir gjeldende fra 1.1.2014, blir vurdert i forhold til hensiktsmessighet ved   
    ansettelse.

2. Det opprettes 0,5 årsverk for å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene 
    Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligger i saken.

3. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de 
    mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske 
    oppgaver i kommunen.

4. Kostnadene fordeles etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på folketall, jamfør tabell 
    for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.

5. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den 
    grad det finnes i de fire kommunene.

6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse må 

    organiseringen vurderes.

7. I Inderøy kommune justeres budsjettet med kr 25.000 for dekke kommunens andel til etablering av 

stillingen. Avtalen med Innherred HMS om tilsyn sies opp med virkning fra 1. januar 2014.

Bakgrunn

Lov om folkehelsearbeid med forskrifter pålegges kommunen en rekke oppgaver knyttet til 

miljørettet helsevern. ”Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid 

direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske,

kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.” (§8 i Folkehelseloven)

Miljørettet helsevern er et tjenesteområde der kommunen har myndighet til å fatte vedtak. 
Denne myndigheten kan delegeres til et styre etter kommuneloven § 27, til et interkommunalt 
selskap etter lov om interkommunale selskaper eller til en vertskommune, jf. 
kommunehelsetjenesteloven § 4a-3. 



For å ivareta kommunene sitt ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern kreves det

kompetanse på mange områder, og små kommuner kan ha problemer med å ha god nok 

kompetanse og kapasitet for å kunne føre tilsyn etter folkehelseloven. 

I styringsdokumentet for Inn-Trøndelagssamarbeidet er det nevnt flere konkrete 

samarbeidsområder som det skal arbeides med i planperioden 2012 – 2016. Et av disse 

områdene er folkehelse med miljørettet helsevern som et underpunkt. 

Saken har vært behandlet både i administrativ og politisk styringsgruppe. Sistnevnte gjorde flg 

vedtak i sak 13/17 fra 24.mai 2013:

1. Det blir oppretta 0,5 årsverk til å ivareta arbeidet med miljøretta helsevern i kommunene 
Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy ut fra føringene som ligg i saka. Tjenesten organiseres som 
et § 27 samarbeid med administrativ nemd. Vertskommune for tjenesten, som blir gjeldende fra 
1.7.2013, blir sett i forhold til hensiktsmessighet ved ansettelse.
2. Den enkelte kommune har ansvar for å ha kommuneoverlege tilsett i en stillingsstørrelse de 
mener er stor nok til å ivareta hastekompetansen i henhold til samfunnsmedisinske oppgaver i 
kommunen.
3. Fordeling av økonomiske kostnader etter avtalt modell med 12 % på fast og 88 % på 
folketall; jamfør tabell for kostnadsfordeling under kapittel om ”økonomiske konsekvenser”.
4. Tilsetting av kvalifisert personell i stillinga skal primært løses med interne ressurser i den 
grad det finns i de fire kommunene.
5. Rådmannen i vertskommunen får fullmakt til å inngå nødvendige samarbeidsavtaler i tråd 
med forutsetningen i saken
6. Ved en utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere områder innen folkehelse (kommunelege og 

folkehelsekoordinator) må organiseringen vurderes.

Vurdering

Arbeidet med å tilfredsstille lover og forskrifter innenfor området miljørettet helsevern skal 
utføres av kommunen selv eller et interkommunalt selskap. Helsedirektoratet har foretatt en 
evaluering av tjenesten i kommunene. Denne viser at tjenesten er mangelfull i forhold til krav 
og intensjoner i regelverket, og kommuner med lavt innbyggertall har generelt lav kompetanse 
innen miljørettet helsevern.

I det nye lovverket innføres det større dokumentasjonskrav for tilsyn innen miljørettet 
helsevern, jf§30 om internkontroll.
For å ivareta kommunene sitt ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern kreves det 

kompetanse på mange områder, og små kommuner kan ha problemer med å ha god nok 

kompetanse og kapasitet for å kunne føre tilsyn etter folkehelseloven. 

Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa vil, i tråd med styringsdokumentet til Inn-

Trøndelagsregionen, organisere arbeidet innen miljørettet helsevern som en felles virksomhet 

organisert som et § 27-samarbeid med administrativ nemd, jf andre samarbeidsfunksjoner 

innen regnskap, skatt og IKT. Arbeidet skal utføres gjennom opprettelse av en felles 

interkommunal stilling (0,5 årsverk). I denne omgang er det ikke tenkt noen overføring av 



myndighet mellom kommunene, og hver kommune må derfor sørge for å ha tilstrekkelig 

ressurs til kommuneoverlege.

Status pr i dag i hver kommune:

Steinkjer kommune

Steinkjer har i dag avtale om kjøp av tjenesten fra PreBio. PreBio utfører arbeid med tilsyn og 

skriving av rapporter. De følger også opp merknader og avvik og ser til at de lukkes. 

Kommunelegen har noen ganger deltatt ved tilsynsbesøk. Dette har teknisk sett fungert helt 

greit. Etter at ny folkehelselov trådte i kraft er ikke i tråd med Forskrift om miljørettet 

helsevern. Den krever at slikt arbeid utføres av kommunen eller et IKS. Omfanget har tilsvart 

omlag 40 % stilling. Steinkjer kommune har avtale med PreBio ut 2013. Budsjett for 2013 er 

kroner 289 000.

Verran kommune:

Verran har ikke skilt ut miljørettet helsevern særskilt, og har hatt liten aktivitet. Kommunen har 

leid inn kompetanse i. f. m. søknader om godkjenning. Tilsynsfunksjonen har ikke vært 

tilstrekkelige prioritert. Kommunen er nå i gang med å registrere tilsynsobjekter og utarbeide 

plan for tilsyn.  Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2013. Kostnader knyttet til 

interkommunalt samarbeid på området må derfor innarbeides fra 2014 og legges til 

forebyggende enhet. 

Snåsa kommune:

Snåsa har tidligere hatt avtale om kjøp av tjenester fra PreBio, men kan ikke basere seg på å 

forlenge avtalen vedr. miljørettet helsevern for 2013. Noe kan skyldes at Snåsa kommune av 

ulike grunner ikke rakk å ta tidlig nok kontakt, men ut fra det PreBio melder tilbake, hadde nok 

ikke oppdragene i Snåsa (ca. 30-35 timer pr. år) gjort noen forskjell i en situasjon der en av de 

ansatte har gått over til en stilling hos Mattilsynet. PreBio har derfor ikke kapasitet p.t. til å ta 

på seg slike oppdrag utover de avtaler de har (bl.a. med Steinkjer). Snåsa kommune hadde 

utgifter på dette området på kr. 44 000 i 2012, og har et budsjett på kroner 48 000 for 2013.

Inderøy kommune:

Inderøy kommune har avtale med Innherred HMS som utfører tilsyn med barnehager og skoler 

etter forskrift om miljøretta helsevern. Avtalen gjelder for 1 år og går ut 2013. Det ble brukt 

kroner 60 000 i 2012. Budsjettet for 2013 er kroner 75 000. 

Til denne stillingen innen miljørettet helsevern er lagt å opprettholde oversikt over 
tilsynsobjekter, utarbeide plan over tilsynsarbeidet samt gjennomføre tilsyn og rapportere til 
den enkelte kommunes kommuneoverlege.
Kommuneoverlege og folkehelsekoordinator forutsettes å dekke de andre oppgavene innenfor 
feltet miljørettet helsevern.
Tilsyn kan i kommunal sammenheng defineres som den overordnede myndigheten sin 

inspeksjon- eller verifikasjon av en eller flere funksjoner i en virksomhet. Dette kan være tilsyn 

med rutiner, verifikasjon av dokument, kontroll av fysiske faktorer, kontroll av kvalitet osv. 

Ofte vil en kunne presisere eller definere tilsyn til et avgrenset område, til for eksempel 



kontroll av lys i beboerrom på et sykehjem. Slike tilsyn er ofte rettet mot et enkelt område og 

kan ofte gjennomføres på kortere tid enn en systemrevisjon. I det arbeidet som kommunene 

skal utføre, vil kommunene ha som forutsetning at objekt som skal ha tilsyn har godkjenning og 

at systemrevisjon er gjennomført. Ved grundig tilsyn f. eks. hvert 3. år vil det oppnås 

tilfredsstillende kontroll og kvalitet innenfor akseptable tidsrammer.

Utgifter til stillingen fordeles etter gjeldende avtale knyttet til det interkommunale 

samarbeidet, 12 % deles likt mellom kommunene og 88 % etter innbyggertall i kommunene.

Omfanget av tilsynstjenesten kan endres over tid med bakgrunn i at den samlede tjenesten i de 

fire involverte kommunene hittil ikke har vært i tråd med gjeldende lovverk. Det kan være 

oppgaver som er oversett tidligere som naturlig tilhører innunder stillingen. Dette kan 

innebære at stillingsstørrelsen må justeres. Pr i dag er det tenkt en stillingsstørrelse (0,5 

årsverk) som tilsvarer den utgiften kommunene har hatt hittil knyttet til dette arbeidet 

(inkludert 3,9 % pris- og lønnsvekst). På sikt kan det dessuten være aktuelt å inkludere 

miljørettet helsevern i en interkommunal folkehelseenhet som også inneholder ressurs for f. 

eks. kommuneoverlege og folkehelsekoordinator. Den tilsatte innen miljørettet helsevern vil, i 

en slik enhet, kunne overta deler av kommuneoverlegenes oppgaver, noe som vil medføre at 

kommuneoverlegene kan bruke sin kompetanse på andre områder den er påkrevet. Dette vil 

innebære overføring av myndighet fra kommunene til enheten.

Økonomiske 
konsekvenser:
Miljørettet helsevern, - kommunenes utgifter: 480 000 i 
2014

Innb. pr.1.1.13 12 % flatt
88 % 

folketall Totalt

Steinkjer kommune 21 392 14400 273221 287621
Inderøy kommune 6 692 14400 85471 99871
Verran kommune 2 834 14400 36196 50596
Snåsa kommune 2 154 14400 27511 41911

SUM 33 072 57600 422400 480000

Budsjett

Lønn og sosiale utgifter 350000
Drift 130000

SUM 480000

Det er usikkerhet knyttet til driftsmidler som kreves til stillingen. Det må påregnes at 

driftsbudsjettet inkluderer innleie av kompetanse der den ansattes kompetansen er 

mangelfull.



Interne søkere i kommunene skal ha fortrinnsrett til stillingen. Arbeidssted / kontorplass 

avtales i samråd med den som tilsettes.

Konklusjon

På bakgrunn av dette tilrår politisk styringsgruppe at kommunestyrene i Inderøy, Verran, Snåsa 

og Steinkjer fatter vedtak i samsvar med vedtaket fattet i politisk styringsgruppe 24.5.13. Pkt. 7 

i forslaget er individuelt for hver kommune

Organiseringen forutsetter at den enkelte kommune selv sikrer at det er avsatt tilstrekkelig 
med kommuneoverlegeressurser som til å ivareta hastekompetansen i henhold til 
samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen. 



Arkivsak. Nr.:

2012/3802-4

Saksbehandler:

Åse Granlund Solem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 8/13 14.11.2013

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10/13 14.11.2013

Hovedutvalg Natur 83/13 18.11.2013

Hovedutvalg Folk 72/13 19.11.2013

Formannskapet 79/13 20.11.2013

Arbeidsmiljøutvalget 5/13 26.11.2013

Administrasjonsutvalget 5/13 27.11.2013

Kommunestyret 46/13 11.12.2013

Møteplan 2014 for styrer, råd og utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013 
Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra møter utenom møteplanen hvis 
dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de kommer opp 
til politisk behandling i hovedutvalgene. 

Avstemming
Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Eldrerådet ber administrasjonen passe på at det innkalles til ekstra  møter utenom møteplanen hvis 
dette er nødvendig for å kunne uttale seg om saker som bør behandles i eldrerådet, før de kommer opp 
til politisk behandling i hovedutvalgene. 



Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013 

Avstemming

Enstemmig

Innstilling Vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører:  Randi Løkken

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 anbefales vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 20.11.2013

Saksordfører:  Lena Oldren Hegstad

Forslag fremsatt i møte:

Politiske møter flyttes til uke 5
Formannskapsmøte i november flyttes fra 26 til 25

Avstemming:

Rådmannens innstilling med endringsforslag fremsatt i møte enstemmig vedtatt.



Innstilling i Formannskapet - 20.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 med endringer framsatt i møtet anbefales vedtatt.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013 

Rådmannen fremmet formannskapets vedtak 20.11.2013

Avstemming

Enstemmig vedtatt

Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 med formannskapets endringer i møtet 20.11.2013

Behandling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013 

Ordfører fremmet formannskapets innstilling 20.11.2013

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Innstilling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013

Vedlagte møteplan for 2014 med formannskapets endringer i møtet 20.11.2013 anbefales vedtatt.

Vedlegg

1 Møteplan 2014

Bakgrunn

Det er i forslaget til møteplan satt opp 9 hovedutvalgsmøter, 10 formannskapsmøter og 5 
kommunestyremøter.  Alle møter er på dagtid og avholdes i Inderøy Rådhus med start kl. 09.00.

Det er ført opp 4 møter i administrasjonsutvalget og 4 møter i arbeidsmiljøutvalget, men dette kan 
justeres etter behov.

Møter i Eldres Råd og i Rådet for likestilling av funksjonshemmede er, som tidligere, ført opp på 
møteplanen på samme dato - dette av praktiske årsaker.  De to rådene har mange felles saker, og da 
har praksisen vært at det holdes felles orientering om saken før rådene fatter sine vedtak.

I oppsettet av møteplanen er det tatt hensyn til skolenes vinterferie (uke 8) og høstferie (uke 41).

Konklusjon

Se rådmannens innstilling







Arkivsak. Nr.:
2013/2039-2

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 47/13 11.12.2013

Uttalelse til forslag om forlenget virkning av allerede gjeldende bestemmelser 

for områder i marin verneplan - områdene Børgin og Skarnsundet.

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune har ingen merknader til at gjeldende bestemmelser for områder i marin verneplan 
gjøres gjeldende for Børgin og Skarnsundet for 2 nye år frem til 27.08.2015.

Vedlegg
1 Fylkesmannen ber om uttalelse til forslag om forlenget  virkning av allerede gjeldende bestemmelser 

for områder i marin verneplan
2 Forslag om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan

Bakgrunn
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har på vegne av Miljødirektoratet sendt ut høringsbrev om forlengelse 
av virkningene av kunngjort verneforslag for områder i marin verneplan. For Inderøy kommunes del
gjelder dette sjøområdene Børgin og Skarnsundet. For disse områdene ble det sendt ut 
oppstartmelding den 27.08.2009.

Naturmangfoldloven §44 gir regler om tiltak ved igangsatt behandling av verneforslag. Bakgrunnen for 
reglene er å hindre at viktige naturverdier skades eller blir ødelagt mens det vurderes om de bør inngå i 
et verneområde. Virkningene av et verneforslag er begrenset til 4 år. Denne tiden er nå gått, og 
Miljødirektoratet ønsker å forlenge med 2 nye år til 27.08.2015. Forslaget om forlengelse er hjemlet i 
§44. siste ledd. 

I tillegg til Inderøy kommune har Fylkesmannen sendt høringsbrev til alle berørte grunneiere langs 
Børgin og en del berørte grunneiere langs Skarnsundet.

For øvrig vises til høringsbrev fra Miljødirektoratet datert 02.10.2013



Vurdering
Virkningene av verneforslaget for Børgin og Skarnsunet omfatter ikke strengere reguleringer enn det 
som fremgår av lovverk som Plan- og bygningsloven og Forurensingsloven.

I kartet til kommunedelplan for Straumen for 2012-2025 er sjøområdene inn mot Straumen synliggjort 
som områder for naturvern. 

Konklusjon
Se forslag til vedtak.



111111
051773Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup

Tlf. direkte: 74 16 80 74
E-post: fmnthel@fylkesmannen.no

II
05.11.2013

Vår ref.: 2013/6530 Arkivnr: 432.1

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag II
Adresseliste

Fylkesmannen ber om uttalelse til forslag om forlenget virkning av
allerede gjeldende bestemmelser for områder i marin verneplan

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått oppdrag fra Miljødirektoratet om å sende ut
høringsbrev om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for områder i marin
verneplan. For Nord-Trøndelag gjelder dette de to områdene som det ble sendt ut
oppstartsmelding for i 2009, Børgin i Steinkjer og Inderøy kommuner, og Skarnsundet i
Inderøy kommune.

Med hensyn på eiendommer som grenser til de foreslåtte marine verneområdene, sendes dette
brevet fortrinnsvis til grunneiere langs Børgin, og kun i få tilfeller til grunneiere langs
Skarnsundet. Dette skyldes at det i oppstartsmeldingen om marint vern i 2009 var forslag om
å la området Børgin omfatte sjøarealet opp til øvre flomål. (Rådighetsinnskrenkninger var
meldt å neppe bli mer omfattende enn det som ligger i annet lovverk som plan- og
bygningsloven og forurensningsloven). Avgrensningen mot land for Skarnsundet var foreslått
å ligge på dybdekote 5 meter og ville derfor ikke omfatte privateide arealer.

På Fylkesmannens hjemmeside vil vi legge ut en nyhetssak med kart som viser de foreslåtte
avgrensningene fra 2009 for Børgin og Skarnsundet.

Vi ber på om å få innspill til forslaget i vedlagte høringsbrev innen10. desember2013 (og
ikke innen I. desember som det står i vedlegget).

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Hilde Ely-Aastrup
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

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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Vedlegg
1 Forslag om forlenget virkning av allerede gjeldendebestemmelser for områder i

marin verneplan

Kopi til:
MiljødirektoratetPostboks 5672 Sluppen7485

Adresseliste:

TRONDHEIM

Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ÅLESUND
Verran kommune




7790 Malm
Statens vegvesen Region Midt Byav. 21 7715 STEINKJER
Skarnsundet fiordsenter boks 40 7670 INDERØY
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag Postboks 185




Sentrum 5804 Bergen

Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag Postboks 383 2381 Brumunddal
NJFF - Nord-Trøndelag




7622 MARKABYGDA
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Høgskolen i Nord-Trøndelag Kongens g 42 7713 STEINKJER
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Postboks 2551 7736 STEINKJER
Sametinget Miljø- og Kulturvernavdeling




7760 SNÅSA
Naturvernforbundet v/ Per Flatberg




7670 INDERØY
Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-





Trøndelag Postboks 68 7501 STJØRDAL
Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232 7501 STJØRDAL
Nord-Trøndelag Bondelag Hamnegt 33 7714




Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY
Norsk Protein AS




7690 MOSVIK
Nord-Trøndelag politidistrikt Postboks 2620 7734 STEINKJER
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 Steinkjer
Fiskarlaget i Midt-Norge Pirsenteret 7462 TRONDHEIM
Fiskeri- og Havbruksnæringens
landsforening Postboks 1214 7462 TRONDHEIM
Norske SjømatbedriftersLandsforening Boks 639, Sentrum 7406 TRONDHEIM

Adresseliste over
grunneiere:





BARTNESEINAR ASBJØRN

BJØRKVOLLTHOR HARALD

BRAGSTADODD JARLE

BRAGSTADTORUNN

BRATBERGBRIT

BARTNESVEGEN123

KAPTEIN KAALDSVEI 3

V/UNNI BRAGSTAD,BLÅVEISVEGEN9

FLAGVEGEN50 A

STEINKJERSANNAN10

7670

7041

7670

7670

7713

INDERØY

TRONDHEIM

INDERØY

INDERØY

STEINKJER
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FLAGVEGEN 126 A 7670

ÅRFALIVEGEN 74 7670
V/OLAV M. BREIVIKÅS, NERGATA 17

D 7670

NERGATA 17 D 7670

BULLING ØVRE ,BULUNGSVEGEN 200 7710

BRATTLI KAREN M HJELDE

BRE1VIKÅSJUDIT

BREIVIKÅSMARGIT IVARA

BREIVIKÅSOLAV MARTIN

BUAN BJØRN MARTIN

BUSCH KARI WIKSAAS

BØE KARIANNE

CARLSON MARGRETE NÆSS

DAHL MILDRID LUCIE

DAHLE TORE

DAHLE TURID

EEKGUNNAR JR

EKRAN INGER HELENEKOLSET

EKRANJON ARNE

ENGESVIKPAULINE

ENGH ANNE LOUISE

FORNESANN CATRINE

FROLEIENDOM AS

FRØSETHOLE

FØLSTADOLE JØRGEN

FØLSTAD RIGMOR MARGARETH

GILDE BJØRN

GJØRVALEXANDRA BECH

GJØRV ESPEN

GRANDE EIENDOMSUTVIKLING AS

GRANDE TORE MORTEN

GREENSISSELJOHANNE S

GRINDEN ROLF

GUSTAD MORTEN

HALSETHOLA

HAUGUM ODD ANDERS

HEGGDAL BENTE KARIN

HEISTADARVID LEOPOLD

HELLENARNE ANDREAS

HEMBRE JOHN OLAV

HEMBRE OLA JOAR

HENNING BRITA

HENNING VIGDIS

HERMANN NINA SOFIE

HJELMBREKKEHERD1S

HOGSTAD JAN ARNE

HOLAND TROND ARNE

HOLMSVE JAN ESPEN

HORGHAGEN JAN PETTER

FORTUNALIA 25

KORSAVEGEN247

NERGATA 7

EINHAUGEN 34

NYGATA 26

NYGATA 26

VÅSET,BULUNGSVEGEN 10

LORVIKVEGEN493

LORVIKVEGEN493

ASPLUNDEN 22 A

KONGENS GATE 110

STRANDVEGEN4

Skoleparken 3

SKRENTEN2

KLØVSTADVEGEN85 A

STRANDVEGEN8

0170 SVERDRUPSVEG 100 A

CHRISTIAN FREDERIKSV. 2

CHRISTIAN FREDERIKSV. 2
v/Byggmester Grande,Neptunvegen

1

NAUSTGRENDVEGEN 81

STIKLESTADALLE 10 B

BARTNESVEGEN139
BULLING NEDRE,BULUNGSVEGEN

147

TANGENVEGEN 5 K

INDERØYVEGEN297

STAUPSLIA 15 D

BARTNESVEGEN129

ANDERS ESTENSTADSVEG 22

MÆRESVEGEN307

GRANDMARKA 47

STRINDVEGEN 54

ALFHEIMVEGEN 30

LØNNEMSVEGEN 10

HØSVEGEN 95

GRANDMARKA 80

MOAVEGEN 11 A

GRANDMARKA 114

ØSTREROSTEN27 A

INDERØY

INDERØY

INDERØY

1NDERØY

SPARBU

JONSVATNET

INDERØY

INDERØY

INDERØY

TRONDHEIM

TRONDHEIM

SPARBU

SPARBU

SPARBU

SPARBU

TRONDHEIM

INDERØY

LEVANGER

STEINKJER

INDERØY

1NDERØY

STEINKJER

OSLO

OSLO

VERDAL

SPARBU

VERDAL

INDERØY

SPARBU

VERDAL

INDERØY

LEVANGER

INDERØY

TRONDHEIM

SPARBU

INDERØY

TRONDHEIM

STEINKJER

SPARBU

INDERØY

INDERØY

VÅGÅ

INDERØY

TILLER

7057

7670

7670

7670

7014

7014

7710

7710

7710

7710

7012

7670

7604

7715

7670

7670

7713

287

287

7652

7710

7654

7670

7710

7653

7670

7603

7670

7046

7710

7670

7052

7715

7710

7670

7670

2680

7670

7075
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HUSBYODD MAGNE

HUSBY REIDUN

HØILO EINAR

INDAL MARIT S KIRKNES

INDERØY KOMMUNE

INDGULJØRN

INGUL KJETIL

IVERSENBJØRN

IVERSENGEIROLAV

IVERSENTERJEPETER

JENSENODD GUNNAR

JOHANSEN BROR

JOHANSEN STÅLEKNOFF

JOHANSEN ÅSE

JOHNSENANNE BERIT

JOHNSEN IVAR

JOHNSENTRYGVE

JULE KETTYOSLO

JULE MAYFRID

JULETOR HENRIK

JØRSTADOLE DAGFINN

KJESBUANNA K

KROKAN KARI M ANGEN

KVITVANG LEIFANDREAS

LANDSTAD STEINAR

LAUGEN TROND HOLGER

LEIN KNUT HALVARD

LETNESKIRSTENSKJERVOLD

LILLESUNDEIENDOM AS

LORAASINGEBORG OLINE

LORVIK EL1NSOFIE

LUND JOHN OLAV

LUND SOLVEIG

LØNVIK ODD

LØSETHOLA

LØSETHSIGURD

LØSETHSTEINVIDAR

LØSETHTORBJØRN

MELDAL SVEIN GUNNAR

MIRAMAR AS

MUUSØRA BORETTSLAG

NILSEN INGER LISEBERG

NORDBERGARNE

NORDBOTTEN RANDI IRENE

NORDGÅRD VIDAR

NORDLI ALF ODDVAR

ÅRFALLVEGEN87

MAGNUS BERRFØTTSVEG 11

LORÅSVEGEN94

GRANDMARKA 70

Vennalivegen 7

YSTADVEGEN11

BOSSNESVEGEN152

OTHILIENBORGTUNET 21

BYGDØYALLÉ83

FJORDGATA16 A

SANDVÅGEN 4

TRØENGATA 10

SANDVÅGEN 9

PILVEGEN2 B

GRANDMARKA 192

GRANDMARKA 192

NERGATA 17 F

NAUSTGRENDVEGEN71

LILLESUNDVEGEN15

NAUSTGRENDVEGEN71

ROSTADVEGEN164

NERGATA 17 E

TVEITA 5 A

KVITVANGVEGEN 163

MÆRESVEGEN395

LØNNVIKVEGEN 50

LØNNVIKVEGEN 39

SUNDFÆRVEGEN40 B

LORÅSVEGEN44

LORVIKVEGEN725

ROSTADVEGEN14

ROSTADVEGEN14

NESSVEET13

GRANDMARKA 70

GRANDMARKA 72

GRANDMARKA 66

INDERØYVEGEN170

BOSSNESVEGEN153

Postboks 269 Lade

Postboks 213

LORVIKVEGEN629

SANDVÅGEN 18

FERNANDA NISSENSVEG 18

JARLEVEGEN15 A

ARNUOTS GATE 14

7670 INDERØY

7046 TRONDHEIM

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7033 TRONDHEIM

268 OSLO

7010 TRONDHEIM

7670 INDERØY

7503 STJØRDAL

7670 INDERØY

7059 JAKOBSLI

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7710 SPARBU

7670 INDERØY

7710 SPARBU

7670 INDERØY

7670 INDERØY

2611 LILLEHAMMER

7711 STEINKJER

7710 SPARBU

7710 SPARBU

7710 SPARBU

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7710 SPARBU

7657 VERDAL

7657 VERDAL

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7670 INDERØY

7440 TRONDHEIM

7651 VERDAL

7710 SPARBU

7670 INDERØY

7045 TRONDHEIM

7725 STEINKJER

7654 VERDAL
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NORDLI KARI

NORDSETH AASE FRØYDIS

NORDSETH VILHELM ANDREAS

NÆSSANTON

OKKENHAUG HÅVARD

OKSÅS MAY WENCHE MYRSLO

OPDAL SIGMUND INGVALD

OVERREIN SVEIN ERIK

OVERREIN ÅSE

PEDERSENIVAR-ARNUOT

RAJASINGHAM CUMARAVELU

RAMSTAD OLA

RANNEM SIVERT BRAGSTAD

REITAN EGIL

RØDBRYGGA INDERØY AS

RØNNING ARNE

RØNNING LISECATHRINE

SAKSHAUG INGER MERETE

SAKSHAUG INGER MERETE

SAND ODDLAUG AFTRET

SELENKJELL

SIVERTSENTURID ØSTERÅS

SIVERTSENÅGE

SKJELSTADSTIG OVE

SKOGSETANNBJØRN

SKUTBERGERLEND

SLUNGÅRD PEROLAV

SMULAN ANN KRISTIN

SMULAN ROLFOLAV

SOLBERGANDERS

SPAREBANK 1 SMN

STATENSVEGVESEN

STATENSVEGVESEN REGION

MIDT

STAVRUM ODDVAR

STAVRUM VIGDIS FERSTAD

STENDAHL HARALD

STENDAHL KIRSTEN

STIKLESTADKNUT GUNNAR

STORLI INGRUNN NELLY

STUBERGOLE KRISTIAN

STUBERGOLE KRISTIAN

STØREANNE MARGRETE

SUND LARSBJØRN

SUND PERMAGNE

SUND ØYVIND

ARNUOTS GATE 14

TANGENVEGEN 5 L

TANGENVEGEN 5 L

NESSVEET35 B

ÅRFALLVEGEN 80

DYRSTADVEGEN211

UTLEIRTUNET 8 A

ASPHAUGVEIEN 6

BOSSNESVEGEN289

HØSVEGEN 95

LØNNEMSVEGEN 10

SKJEFTEVEGEN15

BARTNESVEGEN29

LORVIKVEGEN 631

Nergata 13

HOEGGVEGEN42

LORVIKVEGEN 305

RØSETVEGEN51

RØSETVEGEN51

LERKEHAUGVEGEN61

ADVOKAT BERGSGATE 5

NERGATA 11 A

NERGATA 11 A

NERVANG 14

BARTNESVEGEN117

KORSAVEGEN247

SANDVOLLANVEGEN 460 B

GRANDMARKA 153
V/ANN K. SMULAN,GRANDMARKA

153

NERGATA 17 C

Postboks 4796 Sluppen

Postboks 8142 Dep

Fylkeshuset

UTØYVEGEN 989

UTØYVEGEN 989

MYRA 18

MYRA 18

NORDLIA 2

HØSLANDET 51

KORSAVEGEN259 A

KORSAVEGEN259 A

SUNDSØYA 30

SUNDSØYA 30

STEINKJERSANNAN 10

STRANDVEGEN 9 B

VERDAL

VERDAL

VERDAL

INDERØY

INDERØY

SPARBU

TRONDHEIM

BJUGN

INDERØY

INDERØY

SPARBU

STEINKJER

INDERØY

SPARBU

INDERØY

TRONDHEIM

SPARBU

INDERØY

INDERØY

STEINKJER

STAVANGER

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

TRONDHEIM

OSLO

MOLDE

INDERØY

INDERØY

0 RKANGER

ORKANGER

VERDAL

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

STEINKJER

INDERØY

7654

7653

7653

7670

7670

7710

7036

7160

7670

7670

7710

7713

7670

7710

7670

7036

7710

7670

7670

7711

4009

7670

7670

7670

7670

7670

7670

7670

7670

7670

7467

33

6404

7670

7670

7300

7300

7657

7670

7670

7670

7670

7670

7713

7670
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SUNDNES KETIL

SUNDSØYA EIENDOM AS

TRONSTAD SVEIN INGEMAR

ULVNESSROLF

VERSTAD BER1TSYNNØVE

VIST AASHILD

VÆRDAL TOR

WEIE JOHANNES KVISTAD

WEIE MARIT LOUISE MOKSNES

WEISI SØLVI LANGSETH

WIBE JAKOB OLAV

WIST KETIL

WIST LISELØNSETH

YSTGÅRDKNUT

YSTGÅRDOLE JON

ØRSNESGRETELILLEØKDAL

ØRSNESOLEJØRGEN

ÅSHEIM RONNY

Brit og Frode Sjøvold

Nils Selseth

Paal Grande

John Åge Johnsen

Einar Johnsen

Laila Sagvold

Arnulf Sørli

Kjell-Thore Garaas

Olav Tangstad

Lasse Aune

John Tuseth

ØVERGATA 13

Sundsøya

RØSETVEGEN100

VARDEVEIEN 77

HØSVEGEN90 B

NERGATA 17 A

SANDVOLLANVEGEN 403

V/MARIT M. WEIE,HØSVEGEN

191

HØSVEGEN191 A

BLÅVEISVEGEN6

FLAGVEGEN132 A

SYLLAVEIEN64

SYLLAVEIEN64

GARTNERIVEGEN13

GARTNERIVEGEN12

HANS FINNESGATE 16

HANS FINNESGATE 16

ORGANISTVEGEN 1 F

Fernanda Nissens vei 13

Selsetvegen 51

Framverranvegen 580

Framverranvegen 131

Framverranvegen 408

Feldmakervegen 3

Framverranvegen 242

Volveveien 2

Framverranvegen 376

Forbordv 80

Skrenten 3

INDERØY

INDERØY

INDERØY

NESODDTANGE

N

1NDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

INDERØY

BALLANGEN

BALLANGEN

INDERØY

INDERØY

TRONDHEIM

TRONDHEIM

STJØRDAL

Trondheim

Mosvik

Mosvik

Mosvik

Mosvik

Verdal

Mosvik

Trondheim

Mosvik

Malvik

Steinkjer

7670

7670

7670

1450

7670

7670

7670

7670

7670

7670

7670

8540

8540

7670

7670

7045

7045

7505

7046

7690

7690

7690

7690

7650

7690

7022

7690

7563

7715
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Adresseliste

Trondheim, 02.10.2013

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandter:
[Deres ref.] 2013/4403 Egit Roll

Forslagomforlengelseavvirkningeneav kunngjort
verneforslagfor14områderi marinverneplan

Melding om oppstart av planarbeidet ble i august/september 2009, kunngjort for 17 av 36 områder i

marin verneplan. Tre av de 17 områdene (Framvaren, Tauterryggen og Saltstraumen) ble vernet ved

kgt. res. 21.06.13. Arbeidet med de øvrige områdene i marin verneplan vit videreføres på et senere

tidspunkt og vit skje etter nærmere oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Midlertidige retningstinjer for behandling av saker som kan berøre kandidatområder tit marin

verneptan, ble fastsatt i 2005. Miljøverndepartementet har i brev av 30.01.13, meddett at disse

retningstinjene fortsatt gjelder.

Naturmangfoldloven § 44 gir regler om tiltak ved igangsatt behandling av verneforstag. Bakgrunnen

for bestemmelsen er å hindre at viktige naturverdier skades etter blir ødelagt mens det overveies

om de bør inngå i et verneområde i henhold tit naturmangfoldloven kap. V.

§ 44 faststår at for tittak som krever tillatelse etter naturmangfoldloven etter andre tover, kan

vedkommende forvaltningsorgan avslå søknader med den begrunnelse at verneverdiene ikke må

forringes etter gå tapt før det er tatt stilling tit vernet. Dette gjelder under forutsetning av at

verneforstaget er kunngjort etter regtene i naturmangfoldloven § 42. Bestemmelsen åpner imidtertid

for å tittate tiltak som er uten nevneverdig betydning etter er positivt for verneforstaget. Videre kan

Kongen gi tillatelse til tittaket når vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

§ 44 angir også at når et verneforstag er kunngjort, så kan offentlige myndigheter ikke gi tilskudd tit

tittak i et område som inngår i verneforstaget, med mindre det gjelder tittak som er uten

nevneverdig betydning etter er positivt for verneforstaget.

Ifølge § 44 siste tedd er virkningene av første til fjerde tedd begrenset tit 4 år etter at

verneforstaget er kunngjort. Det innebærer at virkningene av kunngjøring av verneforstag for de 14

gjenstående områdene som det ble meldt oppstart for i august/september 2009 nå er utløpt.

Bestemmelsen åpner imidtertid for å kunne fortenge virkningene med inntil to år. Denne

myndigheten er delegert fra Miljøverndepartementet tit direktoratet.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: vvww.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Osto I
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Direktoratet i samråd Miljøverndepartementet ønsker på denne bakgrunn å fortenge virkningene av

det kunngjorte verneforstaget med to år i henhold tit bestemmelsen i naturmangfoldloven 5 44 siste

tedd. Dette omfatter følgende 14 områder:

Transekt Skagerrak i Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder fylke

Jærkysten i Klepp og Hå kommuner, Rogaland fylke

Gautosen i Trondheim, Methus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag fylke

Rødberg i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke

Skarnsundet i Mosvik, Inderøy og Verran kommuner, Nord-Trøndetag fylke

Borgenfjorden (Børgin) i Steinkjer og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag fylke

Vistenfjorden i Vevelstad kommune, Nordland fylke

Nordfjorden Rødøy kommune, Nordland fylke

Kartsøyvær i Bodø kommune, Nordtand fylke

Katdvågfjorden og Innhavet i Hamarøy kommune, Nordland fylke

Rossfjordstraumen i Lenvik kommune, Troms fylke

Rystraumen i Tromsø kommune, Troms fylke

Ytre Kartsøy i Kartsøy kommune, Troms fylke

Lopphavet i Loppa, Hasvik, Hammerfest og Alta kommuner, Finnmark fylke.

Med utgangspunkt i at de første oppstartsmeldingene ble utsendt 27.08.09, forestås det at

fortengelsen blir gjeldende til 27.08.15. Arbeidet med Transekt Skagerrak vit bli sett i sammenheng

med prosessen knyttet tit forstaget om Raet nasjonatpark.

Direktoratet presiserer at dette ikke er høring av verneforslag for områdene, men høring av forstag

om fortenget virkning av atterede gjeldende bestemmelser om behandling av søknad om tillatelse

mv. tit tittak i områdene.

Nærmere informasjon om arbeidet med marin verneplan, herunder oppstartsmeldinger og kart for

de 14 områdene, finnes på:

htt ://www.mil'odirektoratet.no/no/Tema/Vann o hav/Marin-verne tan/

Uttaletser tit forstaget om fortengelse av virkningene av kunngjort verneforstag for de 14

ovennevnte områdene, kan sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember 2013.

De aktuelle fylkesmenn besørger utsending av forstaget tokalt og regionalt.

Hilsen
Miljødirektoratet

herit Lein " Vn)Fossum S S

Direktør Avdeling for naturbruk og vern

Kopi:

Miljøverndepartementet
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Arkivsak. Nr.:
2013/2085-2

Saksbehandler:
Ketil Verdal

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 48/13 11.12.2013

Haug Jon Olav/ Gjøstein Signe Hansine Stensvik -  Gnr 305 bnr 001 - Søknad 

om konsesjon, Hamran

Rådmannens forslag til vedtak
Jon Olav Haug og Signe Hansine Stensvik Gjøstein gis konsesjon for erverv av eiendommen Hamran gnr. 
305 bnr. 1 i Inderøy kommune til avtalt kjøpesum kr 1.800.000,-, jfr. §9 punkt 1 i konsesjonsloven. Det 
gis konsesjon på vilkår om at boligeiendommen gnr. 305 bnr. 5 sammenføyes med hovedbruket gnr. 
305 bnr. 1. Søker forplikter seg til å bo på eiendommen i 5 år fra konsesjon er gitt, jfr. § 9 punkt 2 i 
konsesjonsloven. 

Vedlegg
1 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 305/1
2 Haug Jon Olav / Gjøstein Signe Hansine Stensvik - gnr 305 bnr 001 - Søknad om konsesjon
3 Oversiktskart
4 Kart over tunet

Bakgrunn

Jon Olav Haug og Signe Hansine Stensvik Gjøstein, heretter kalt søker, søker om konsesjon for erverv av
eiendommen Hamran gnr. 305 bnr. 1 i Inderøy kommune. I handelen inngår også bolighuset på tunet, 
som er utskilt på egen tomt gnr. 305 bnr.5. Gårdsbruket overdras fra Trond Arne Kilen og 
boligeiendommen overdras fra Arvid og Turid Kilen. Begge eiendommene er solgt under ett for en 
avtalt kjøpesum kr 1.800.000,-. Boligeiendommen overdras konsesjonsfritt. Landbrukseiendommen har 
et totalareal på 1.923 dekar hvorav 32 dekar fulldyrketjord, 53 dekar overflatedyrket og 107 dekar 
innmarksbeite. I tillegg er det registrert ca. 1400 dekar med produktiv skog. Eiendommen består av 
våningshus fra 1903, driftsbygning ukjent byggeår, stabbur fra 1886 og naust fra 1980. Søkerne skal bo 
og drive eiendommen.

Vurdering
Konsesjonsloven skal regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern



om landbrukets produksjonsareal og ha slik eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.
Følgende momenter skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:

Prisvurdering i tråd med rundskriv M-3/2002 og M-1/2010:

Jordbruksarealer: dekar arrondering a kr sum

Fulldyrket 32 Dårlig 2.000 64.000

Overflatedyrka 53 Dårlig 1.500 79.500

Innmarksbeite 107 god 1.500 160.500

Produktivt skogsareal 500.000

Avkastningsverdi 804.000

Bygninger:

Våningshus, hovedbygning 200.000

Driftsbygning 200.000

Stabbur 0

Naust 0

Bygningers verdi "Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi" 400.000

Tillegg av boverdi 300.000

Sum prisvurdering 1.504.000

Beliggenheten tilfører eiendommen liten boverdi. Bygningene har behov for betydelig 
vedlikehold/restaurering, jfr. tilstandsbeskrivelsen. Selve landbrukseiendommen er taksert til kr 
1.200.000,-. Tar man utgangspunkt i taksten er det gitt kr 600.000,- for boligeiendommen gnr. 305 bnr. 5.
Høyeste akseptabel prissetting på landbrukseiendommen ut fra beregningen over er kr 1.504.000,-. Ut fra 
dette er avtalt kjøpesum akseptabel.  

Ivareta bosetting:
Søker plikter å ha bopel på eiendommen og har boplikt i 5 år fra det tidspunkt konsesjon er gitt, jfr §9 pkt 
2 i konsesjonsloven.

Hensynet til driftsmessig forhold, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Søkere skal bo og drive eiendommen. Dette gir den beste driftsmessige løsningen på sikt og vil ikke ha 
negative virkninger for kulturlandskapet.

Erververs skikkethet:
Søkere har drevet gård på Tynset og ansees skikket.

Konklusjon
Jon Olav Haug og Signe Hansine Stensvik Gjøstein gis konsesjon for erverv av eiendommen Hamran gnr. 
305 bnr. 1 i Inderøy kommune til avtalt kjøpesum kr 1.800.000,-, jfr. § 9 punkt 1 i konsesjonsloven. Det 
gis konsesjon på vilkår om at boligeiendommen gnr. 305 bnr. 5 sammenføyes med hovedbruket bnr. 
305 bnr. 1. Søker forplikter seg til å bo på eiendommen i 5 år fra konsesjon er gitt, jfr. § 9 punkt 2 i 
konsesjonsloven. 







Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Foretaksnavn:
Foretaksregisteret:
Dato:
Oppdragsnr.:
Ansvarlig megler
Telefon:
Epost:

Bc
01
14.11.2013
17-13-0053
lvar-André R. Pedersen
99 09 40 80
iap@boli.no

IIflIIII
052304

Søknad om konsesjon

Vi har forestått salg av eiendommen nevnt under, og oversender i den sammenheng
konsesjonssøknad fra kjøper i undertegnet stand.

Hamran
Gnr. 305 Bnr. 1 i Inderøy kommune tilhørende Trond Arne Kilen.

Handelen omfatter også et våningshus / enebolig på gnr 305, bnr 5, tilhørende Turid Kilen og
Arvid Kilen.

Vi ber om at søknaden behandles av bygningssjefen eller den person som har fullmakt til
dette. Søknaden bes deretter returnert til vår avdeling snarest mulig:

Boli Eiendom Verdal AS
Kassefabrikkvegen 3
7654 Verdal

Eventuelle spørsmål bes rettet til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Megler MNEF / Daglig leder Ivar-André R. Pedersen

Vedlegg:
- Undertegnet konsesjonssøknad
- Prospekt m/ landbrukstakst, datert 10.07.2013

Boli Eiendom Verdal AS
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Tegnforklaring arealstatistikk

Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko

Beskrivelse Fargekode Beskrivelse Fargekode

Grense Liten erosjonsrisiko

Jordsameie Middels erosjonsrisiko

Uavklart eierforhold Stor erosjonsrisiko

Tvisteteig Svært stor erosjonsrisiko

Ikke kartlagt

AR5 - 13 klasser Jordkvalitet

Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord = Mindre god jordkvalitet

Overflatedyrka jord 5 God jordkvalitet

Innmarksbeite 6 Svært god jordkvalitet

Skog, særs høg bonitet s Ikke kartlagt

Skog, høg bonitet h 

Skog, middels bonitet m Endring markslag (AR5)

Skog, lav bonitet l Beskrivelse Fargekode

Uproduktiv skog i Til jordbruksareal

Myr 1 Fra jordbruksareal

Jorddekt fastmark Endringer innen jordbruksareal

Skrinn fastmark Andre endringer

Bebygd, samf, vann, bre Ingen endringer

Ikke klassifisert

AR5 - 7 klasser Helling jordbruksareal

Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord = Større enn 1:3

Overflatedyrka jord 5 Mellom 1:5 og 1:3

Innmarksbeite 6 Mindre helling, samt andre areal

Produktiv skog S

Bebygd, samf, vann, bre

Annet markslag

Ikke klassifisert

Dato: 2013-11-21 12:40:27 - Side 2 av 3



 
Arealstatistikk for landbrukseiendom 1756-318/118/0
 
Markslag (AR5) 13 klasser
 
Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning): 
Landbrukseiendom: JA 
Hovednummer: 1756-318/118/0 
2 tilknytta grunneiendommer: 305/1, 318/118 
 
Matrikkelen (Kartverket) 
Registrert: 2 av 2 grunneiendommer 
 
Jordregister: 

Tabellen " Jordregister" viser arealtall for teiger som har klart definert eier. 

 
Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei 
  
 
For mer informasjon om eierforholdene, se arealstatistikk på teignivå. 
 
Uavklart eierforhold: Teiger som i matrikkelen har flere matrikkelenheter og ulike eiere (Fx). 
Jordsameie: Teiger som i matrikkelen er kodet som uregistrert jordsameie (S og Sx). 
Tvist: Teiger som i matrikkelen er kodet som tvist/omtvistet (T). 

Matrik
kel-
num-
mer

Antall
teiger

Full-
dyrka
jord

Over-
flate-
dyrka
jord

Inn-
marks
beite

Skog
særs
høy
bonitet

Skog
høy
bonitet

Skog
mid-
dels
bonitet

Skog
lav
bonitet

Uprod
uktiv
skog

Myr Jord-
dekt
fast-
mark

Skrinn
fast-
mark

Be-
bygd,
samf.,
vann,
bre

Ikke
klassi-
fisert

Sum
grunne
iendo
m

305/1 2 31.6 53.5 107.1 0.0 185.2 457.4 908.6 7.2 161.7 4.6 3.2 3.1 0.0 1923.2

318/11
8

2 20.7 0.0 6.1 0.0 8.7 0.0 0.0 0.4 0.0 4.6 0.0 1.2 0.0 41.6

Sum
dekar

4 52.3 53.5 113.2 0.0 193.9 457.4 908.6 7.6 161.7 9.2 3.2 4.3 0.0 1964.8

Dato: 2013-11-21 12:40:27 - Side 3 av 3
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Tegnforklaring arealstatistikk

Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko

Beskrivelse Fargekode Beskrivelse Fargekode

Grense Liten erosjonsrisiko

Jordsameie Middels erosjonsrisiko

Uavklart eierforhold Stor erosjonsrisiko

Tvisteteig Svært stor erosjonsrisiko

Ikke kartlagt

AR5 - 13 klasser Jordkvalitet

Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord = Mindre god jordkvalitet

Overflatedyrka jord 5 God jordkvalitet

Innmarksbeite 6 Svært god jordkvalitet

Skog, særs høg bonitet s Ikke kartlagt

Skog, høg bonitet h 

Skog, middels bonitet m Endring markslag (AR5)

Skog, lav bonitet l Beskrivelse Fargekode

Uproduktiv skog i Til jordbruksareal

Myr 1 Fra jordbruksareal

Jorddekt fastmark Endringer innen jordbruksareal

Skrinn fastmark Andre endringer

Bebygd, samf, vann, bre Ingen endringer

Ikke klassifisert

AR5 - 7 klasser Helling jordbruksareal

Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord = Større enn 1:3

Overflatedyrka jord 5 Mellom 1:5 og 1:3

Innmarksbeite 6 Mindre helling, samt andre areal

Produktiv skog S

Bebygd, samf, vann, bre

Annet markslag

Ikke klassifisert

Dato: 2013-11-21 12:42:51 - Side 2 av 3



 
Arealstatistikk for landbrukseiendom 1756-318/118/0
 
Markslag (AR5) 13 klasser
 
Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning): 
Landbrukseiendom: JA 
Hovednummer: 1756-318/118/0 
2 tilknytta grunneiendommer: 318/118, 305/1 
 
Matrikkelen (Kartverket) 
Registrert: 2 av 2 grunneiendommer 
 
Jordregister: 

Tabellen " Jordregister" viser arealtall for teiger som har klart definert eier. 

 
Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei 
  
 
For mer informasjon om eierforholdene, se arealstatistikk på teignivå. 
 
Uavklart eierforhold: Teiger som i matrikkelen har flere matrikkelenheter og ulike eiere (Fx). 
Jordsameie: Teiger som i matrikkelen er kodet som uregistrert jordsameie (S og Sx). 
Tvist: Teiger som i matrikkelen er kodet som tvist/omtvistet (T). 

Matrik
kel-
num-
mer

Antall
teiger

Full-
dyrka
jord

Over-
flate-
dyrka
jord

Inn-
marks
beite

Skog
særs
høy
bonitet

Skog
høy
bonitet

Skog
mid-
dels
bonitet

Skog
lav
bonitet

Uprod
uktiv
skog

Myr Jord-
dekt
fast-
mark

Skrinn
fast-
mark

Be-
bygd,
samf.,
vann,
bre

Ikke
klassi-
fisert

Sum
grunne
iendo
m

305/1 2 31.6 53.5 107.1 0.0 185.2 457.4 908.6 7.2 161.7 4.6 3.2 3.1 0.0 1923.2

318/11
8

2 20.7 0.0 6.1 0.0 8.7 0.0 0.0 0.4 0.0 4.6 0.0 1.2 0.0 41.6

Sum
dekar

4 52.3 53.5 113.2 0.0 193.9 457.4 908.6 7.6 161.7 9.2 3.2 4.3 0.0 1964.8

Dato: 2013-11-21 12:42:51 - Side 3 av 3



Arkivsak. Nr.:
2012/2502-39

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 49/13 11.12.2013

Flyndra AS. Kommunal garanti. Endelig fastsetting av ramme.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune garanterer ved selvskyldnergaranti for lån kr. 4000000,- som Flyndra A/S tar 
opp for refinansiering og utvidelse av lån i forbindelse med Kroa Produkter sin avdeling i 
Mosvik. Tidligere garantier for lån bortfaller.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 4000000,- med tillegg av 10 % til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4000000,- med tilegg av 10 %.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år med tilegg av 
inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §3.

Bakgrunn

Søknad om garanti fra Flyndra A/S til refinansiering og utvidelse av lån ( i Kommunalbanken) som følge 
av kjøp av Kroa Produkter A/S sin avdeling har tidligere vært behandlet og godkjent av Inderøy 
kommunestyre. Siste gang ble besluttet å gi garantien i form av en selvskyldnerkausjon.

Etter behandling av søknaden i Kommunalbanken stiller Kommunalbanken noe uventet krav om et mer 
presist vedtak i kommunestyret.  Uventet fordi det er åpenbart hva som ligger i kommunestyrets vedtak 
– både faktisk og intensjonelt. 

Når det er sagt; det er rådmannens ansvar og sørge for at sakene er fullstendig utredet, herunder at 
formkrav er tilfredsstilt. Jeg må bare beklage at vi har oversett disse formkravene.

Innstillingen i saken representerer således ikke noen endring i forhold til de vedtak som er fattet, med 
en mulig nyansering: Kommunalbanken krever en 10 % tilleggs garanti til hovedstol for å dekke opp 
eventuelle omkostninger. Jeg anser det som kurant.



For å repetere realitetene:

Inderøy kommunestyre har tidligere vedtatt å gi Flyndra A/S en garanti for å refinansiere nåværende lån 
(ca 2,5 mill. kroner saldo) og nytt lån 1,5 mill. kroner til oppkjøp av Kroa Produkter sin avdeling i Mosvik. 
Garantien gis i form av en selvskyldnerkausjon. Konsekvensen er at Flyndra A/S får de beste vilkår for 
sine lån.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:

2012/2022-11

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 57/13 23.09.2013

Formannskapet 56/13 25.09.2013

Formannskapet 71/13 23.10.2013

Kommunestyret 50/13 11.12.2013

Strategisk næringsplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak

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

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

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører:  Bjarne Kvistad

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:
Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 med 
følgende presisering:

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



Behandling i Formannskapet - 25.09.2013:

Saksordfører: Trine Berg Fines

Ordføreren foreslo saken utsatt. 

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 25.09.2013
Saken utsatt til oktobermøtet.

Behandling i Formannskapet - 23.10.2013 

Felles forslag fremmet i møtet:

Kulepunkt to side 7 pkt. 3.3 endres til:
1. Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for å styrke og utvikle næringslivet samt 

arbeide for knoppskyting.

2. Kulepunkt 3 erstattes med:
             Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal      
             sammenheng. 

3. Nytt kulepunkt 9:
Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt-Norge

4. Nytt kulepunkt 10
Arbeide for å kunne tilby kontorlokaler til vederlagsfritt utlån etter nærmere bestemte kriterier.

Kulepunkt to side 9 pkt. 4.3.1:

5. Kulepunkt 2 justeres til: «kommunen skal ha fokus på…»

Avstemming

Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2013

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

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

Kulepunkt to side 7 pkt. 3.3 endres til:
6. Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for å styrke og utvikle næringslivet samt 

arbeide for knoppskyting.

7. Kulepunkt 3 erstattes med:
             Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal      
             sammenheng. 



8. Nytt kulepunkt 9:
Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt-Norge

9. Nytt kulepunkt 10
Arbeide for å kunne tilby kontorlokaler til vederlagsfritt utlån etter nærmere bestemte kriterier.

Kulepunkt to side 9 pkt. 4.3.1:

10. Kulepunkt 2 justeres til: «kommunen skal ha fokus på…»

Vedlegg
1 Strategisk næringsplan Inderøy kommune 2013 - 2025 - utkast juni
2 Kastvollen Rehabiliteringssenter - høringsuttalelse
3 LLI - Høringsuttalelse Strategisk næringsplan 2013-2015
4 Sysselsatte pr. 4. kvartal 2012

Bakgrunn
Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi for Inderøy kommune.

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

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

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

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

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

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

Vurdering

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



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

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

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

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

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

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

Konklusjon

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

1.1.	Bakgrunn	og	planprosess

Det har vært en gjennomgående forutsetning i arbeidet med samfunnsutviklingsprogrammet 

Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan, et arbeid som ble satt på vent på 

grunn av sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner. 

Gamle Inderøy kommune vedtok sin siste næringsplan i 2005. Mosvik kommune hadde ikke 

en egen næringsplan. Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på 

utviklingen av næringslivet i Inderøy med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 

18.4.2012 oppstart og planprogram for Strategisk næringsplan 2013 – 2025.

Sysselsetting blant innbyggere i 1756 Inderøy:

1756 Inderøy Sysselsatte

Jordbruk, skogbruk og fiske 266

Bergverksdrift og utvinning 56

Industri 379

Elektrisitet, vann og renovasjon 36

Bygge og anleggsvirksomhet 318

Varehandel, motorvognreparasjoner 373

Transport og lagring 151

Overnatting og serveringsvirksomhet 73

Informasjon og kommunikasjon 36

Finansiering og forsikring 33

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118

Forretningsmessige tjenesteyting 113

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 236

Undervisning 341

Helse og sosialforsikring 713

Personlig tjenesteyting 106

ikke oppgitt 17

SUM 3365
Kilde: SSB 4. kvartal 2012.

1.2.	Forankring

1.2.1.	Kommunal	forankring

Arbeidet med Strategisk næringsplan har gått delvis parallelt med utarbeidelsen av 

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

kommunestyreperioden som ble vedtatt i gjeldende planstrategi. Hovedmål og delmål for 
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området verdiskaping og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel (kap. 3.2.) gjenspeiles 

direkte i strategisk næringsplan. Kommunen skal ved hjelp av kommunalt næringsfond bidra 

til næringsutvikling i tidligfase av nyetableringer og utvikling av eksisterende 

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

tidligfase, samt et forvaltningsansvar for landbruk

1.2.2.	Regional	forankring

Regional planstrategi, Regionalt utviklingsprogram og Strategi for landbruksbasert 

næringsutvikling i Nord-Trøndelag utgjør det regionale planfundamentet i Strategisk 

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

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

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

for reisemålsutviklingen på Innherred.

 Regionalt næringsprogram for Nord Trøndelag 2013 – 2016

 Det er tatt initiativ til å utarbeide en strategisk næringsplan for Inntrøndelagsregionen 

som et regionalt virkemiddel innen næringsarbeidet.

1.2.3	Nasjonal	forankring

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

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

kommunale næringsarbeidet:

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

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

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

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

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

av lokal, regional og nasjonal betydning.
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2.	Status	og	utfordringer

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

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

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

å sammenlikne seg med. De større næringsmiddelbedriftene har også klart seg bra innenfor en 

bransje med tøft prispress og små marginer. ”Mulighetens landbruk” har vært gjennomført 

som et av de sentrale prosjektene innenfor samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

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

kommunen har opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne Omvei har 

blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene for bedriftene som er medlemmer 

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

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

som medlemsbedriftene også skaper. 

Hovedutfordringer

 Opprettholde melk og kjøttproduksjonen 

 Rekruttering til gårdbrukeryrket.

 Kompetanse utvikling 

 Fokus på avvirkning, ungskogpleie og bioenergitiltak

 Utvikle kulturlandskapet

 Økte miljøkrav 

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

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

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

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

betydning for sysselsettingen som utviklingen for næringslivet internt i kommunen.

Et annet karaktertrekk ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har 

eierskap og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god 
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lønnsomhet. Med et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, ser det ut til å være 

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

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

pilen har pekt svakt nedover de siste årene. Dette har å gjøre med det relativt begrensede 

antallet handelsbedrifter innenfor kommunens grenser, men kanskje enda mer med den 

massive satsingen på handel i nabokommuner som Steinkjer.   

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

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

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

eksisterende næringsarealene på Lensmyra, Røra. Kommunen har nå kjøpt 116 da av 

Lensmyra. 

I kommunesenteret er det lagt ut arealer for handelsvirksomhet på Nessjordet, samt at 

reguleringsplanen åpner for å bygge nytt verksted og ny dagligvarebutikk på tomten til 

Fossum Auto Eiendom.

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

viktig å videreføre arbeidet med allerede igangsatt sentrumsutviklingsprosjekt for Straumen.

Hovedutfordringer:

 Attraktive arealer regulert til næringsformål 

 Opprettholde og utvikle eksisterende næringsliv

 Utvikle opplevelse- og reiselivet i kommunen

 Sentrumsutvikling i Straumen og i grendesentrene

 Skape arbeidsplasser

 Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift i kommunen 

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

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

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

og tiltak som er med i planen, der hovedkriteriet er at alle tiltak skal være mulige å 
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gjennomføre innenfor rammen av det kommunale næringsarbeidet, i samarbeid med 

næringslivet og regionalt virkemiddelapparat.

3.1.	Overordnet	strategi
Strategisk næringsplan strekker seg etter visjonen for Inderøy kommune. Dette passer også 

godt med den grunnleggende tanken om at effektiv næringsutvikling bare kan skje i et tett 

samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Den overordnede strategien for arbeidet med 

næringsplanen er med basis i dette formulert slik:

Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med vår visjon «Best - i lag»

3.2.	Hovedmål	for	næringsarbeidet
 Inderøy kommune skal være den prioriterte kommune for etablert næringsliv og 

nyetablerere.

 Inderøy kommune skal være en aktiv støttespiller for tilrettelegging av næringsareal i 

hele kommunen

 Gjennom veiledning og bruk av næringsfond skal verdiskaping økes blant annet med 

vekt på lokale ressurser. Målet er en vekst i sysselsettingen i Inderøy på 10%

 Inderøy kommune vil aktivt delta sammen med de øvrige kommunene i regionen i 

arbeidet med å styrke regionens konkurransekraft om sysselsetting og 

næringsetableringer

 Å nå sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket.

3.3.	Delmål	for	næringsarbeidet

 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets 

behov

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

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

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt 

perspektiv

 Kommunen skal initiere aktiv utviklingsdialog med eksisterende næringsliv og jobbe 

aktivt med motivering til etablering av nye bedrifter

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy
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 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv

 Utvikle vei og annen infrastruktur (bredbånd)

4.	Innsatsområder	for næringsarbeidet	i	Inderøy

4.1.	Samhandling	kommune/næringsliv

4.1.1	Effektiv	og	høy	serviceevne	i	kommunale	tjenester

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

 Direkte utadrettet arbeid overfor næringslivet skal tilsvare minimum 1000 timer pr 

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

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

aktuelle utviklingsmiljø.

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

planprosesser og utviklingsprosjekter som angår næringslivet.

 Henvendelser til kommunen i saker som berører næringslivet (både for næring, plan 

og byggesak) skal besvares innen maks to uker.

 Kommunen skal hjelpe gründere og andre næringsaktører videre til det regionale 

virkemiddelapparatet dersom dette gir best effekt.

 Kommunen skal tilby miljøfyrtårn sertifisering

4.1.2	Inderøy	som	næringsmessig	knutepunkt

 Inderøy kommune skal være en aktiv deltaker i Inntrøndelagssamarbeidet

 Samarbeidsrelasjonene både sørover på Innherred og på Fosen skal videreutvikles.

 Knytte seg til Trainee- ordningen og videreutvikle Ungt entreprenørskap 

4.2.	Inderøy	som	tyngdepunkt	for	natur- og	kulturbaserte	opplevelser

4.2.1.	Den	Gyldne	Omvei	som	kommunens	viktigste	merkevare	og	

omdømmebygger

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

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

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

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

næringsutviklingen i Inderøy”. 

 Det skal gis rådgivning innenfor kulturbasert næringsliv til kulturgründere.

 Det skal satses videre på festivaler og folkelivsarrangement som har sitt 

hovedfundament i lokalt kulturliv.

4.2.3.	Inderøy	som	en	spydspiss	innenfor	reiselivsutvikling

Opplevelse og reiseliv er et eget satsingsområde under samfunnsutviklingsprogrammet 

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

for å avklare grunnlaget for et hovedprosjekt.

 Det skal gjennomføres et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

 Reiseliv skal løftes inn som en vekstnæring for Inderøy

 Inderøy skal utvikles som bærekraftig destinasjon og vertskapskommune og bli en 

ledende destinasjon på kulturbaserte opplevelser

 Inderøy kommune skal tilrettelegge for utvikling av kulturbasert næringsliv med 

bakgrunn i kommunens satsning på kultur og næringsliv.

4.3.	Styrke	Inderøy	sin	posisjon	som	landbrukskommune	i	et	regionalt	

og	nasjonalt	perspektiv

4.3.1.	Stimulere	til	vekstkraft	innenfor	det	tradisjonelle	landbruket

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

møtepunktet mellom landbrukets organisasjoner og kommunen.

 Kommunen skal styrke fokuset på utviklingsprosesser og langsiktige planer for det 

enkelte gårdsbruk i sin rådgivning overfor landbruket. Kommunalt næringsfond skal 

brukes aktivt ved kjøp av tjenester til denne typen prosesser.

 Innovasjon Norge skal trekkes direkte inn ved utviklingen av investeringsprosjekter 

innenfor det tradisjonelle landbruket.

 Sikre god rådgiving ved bruk av eksisterende rådgivingsinstitusjoner. 

 Stimulere til økt avvirking. 
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 Øke landbruksproduksjonen i tråd med de regionale målene, minimum 1,5 %.

4.3.2.	Inderøy	skal	ha	en	ledende	posisjon	på	nye	næringer	i	landbruket

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

del av et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor 

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

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

fra Inderøy. Dette inkluderer også utviklingen av lokal drikke.

 Inderøy kommune skal stimulere til utviklingen av nye velferdsprodukter fra 

landbruket.

4.4.	Styrke	handels- og	servicenæringenes	posisjon	i	Inderøy

4.4.1.	Bygge	på	Straumen	som	kommunens	handels- og	servicesentrum

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

og servicetilbud i Inderøy, spesielt i kommunesenteret Straumen.

 Det skal utvikles smidige veiløsninger og gode parkeringsmuligheter i sentrum.

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

kommune, næringslivet, frivilligheten gjennom velforeningene og fylkeskommunen.

4.5.	Forsterke	samhandlingen	mellom	skole/ungdom	og	næringslivet

4.5.1.	Skape	flere	møteplasser	mellom	næringslivet	og	skolen

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

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

næringsliv.

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

Inderøy kommune og næringslivets organisasjoner

 Inderøy kommune knytter seg til traineeordning – gjennom medlemskap i Intro 

Innherred  Trainee.

4.5.2.	Satse	på	entreprenørskap	i	skolen

 Entreprenørskap i skolen skal styrkes som pedagogisk virkemiddel, blant annet 

gjennom medlemskap i Ungt entreprenørskap. 
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 Nær-Ung-prosjektet skal evalueres når prosjektperioden er avsluttet. Med bakgrunn i 

evalueringen må en fortsettelse av prosjektet vurderes.

4.6.	Utvikle	næringsarealer	som	er	attraktive	i	et	regionalt	perspektiv

4.6.1.	Satse	på	Lensmyra	som	regionalt	næringsområde

 Det skal realiseres et hovedprosjekt innenfor Inntrøndelagssamarbeidet med 

målsetting om å utvikle Lensmyra som et regionalt næringsområde.

 Det skal etableres en intensjonsavtale mellom Inderøy kommune og de private 

interessenter som følges opp av et forprosjekt. 

4.6.2.	Utvikling	av	andre	næringsområder.

 Inderøy kommune skal være en aktiv støttespiller og tilrettelegger for næringsareal i hele 

kommunen.

5.	Handlingsplan	2013 – 2017

Innsatsområder Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resul
tat

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

Bedre samarbeid 
mellom kommune og 
næringsliv. Lokal 
Landbruks 
Informasjon (LLI) og 
Inderøy 
Næringsforening(INF)

Videreutvikle 
Straumen som 
kommunens handels 
og service sentrum.

Gi rådgiving innen 
kulturbasert 
næringsliv til 
kulturgrundere

Arbeid 
startet, 
Delvis 
finansiert
.

Pågår

Pågår

Pågår

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

Kommune, 
LLI og INF

Inderøy 
2020, 

Steinkjer 
næringssels
kap, 
Proneo 
m.fl.

Høst 2012

Kontinuerlig

2012-2015

Kontinuerlig

KomTek, 
Plan og 
Næring.

Næring

Næring, 
Plan og 
KomTek.

Næring 
og kultur
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Landbruk og 
småskala 
matproduksjon

Kommunen skal 
stimulere til økt 
rekruttering og 
kompetanseutvikling

Inderøy kommune skal 
heve 
produksjonsnivået 
med 1,5% i tråd med 
regionale mål.
Inderøy kommune skal 
styrke jordvernet i 
tråd med nasjonale 
retningslinjer og mål.

Økt avvirkning i 
skogbruket og fokus 
på ungskogpleie.

Legge til rette for økt 
satsing på bioenergi.

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

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

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

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

LLI, 
Bondelag, 
Småbrukerl
ag m.fl.

Planavdelin
ga, FM, FK, 
LLI

Skogeierlag
et.

Skogeiere, 
kommune, 
næringsliv

Kommune, 
LLI

Kommune,
DGO

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Starter 
2013

Næring

Næring

Næring 
og Plan

Næring

Næring, 
Plan og 
KomTek

Næring

Næring

Næringsarealer 
og lokaler

Legge til rette for 
attraktive 
næringsarealer i alle 
grender.

Legge til rette for 
utbygging av Lensmyra 
som regionalt 
næringsområde.

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

Pågår

Ikke 
finansiert

Ikke 
finansiert

Kommune 
og 
næringsliv

Kommune, 
Inntrøndela
gsregion, 
næringslive
t

Kommune

Kontinuerlig

Høst 2013

Høst 2013

Næring, 
Plan og 
KomTek

Næring 
og Plan

Må 
avklares 
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rimelige lokaler.

Reiseliv Inderøy skal utvikles 
som bærekraftig 
destinasjon og 
vertskapskommune.

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

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

Stedsutvikling i 
grendesentrene.

Ikke 
finansiert

Pågår

Pågår

DGO , INF, 
LLI, 
Kommune 
m.fl.

Kommunen
, Visit 
Innherred, 
DGO, 
næringslive
t m.fl.

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

Kommune, 
næringsliv 
og 
frivillighet. 

Høsten 
2013

2014

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Næring 
og Kultur

Må 
avklares

Næring 
og Plan

Næring 
og Plan

Nyetablering 
og ungdom

Kommunen skal hvert 
år gjennomføre 
bedriftsmesse for 
ungdomskolen 

Satse videre på ungt 
entreprenørskap og 
NærUng.

Kommunen skal 
stimulere til at alle 
nyetablerere 
gjennomfører 
etablereropplæring.

Inderøy kommune 

Pågår

Pågår

Pågår

Finansier

INF, LLI, 
Inderøy u. 
skole, IVGS
m.fl. 

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

Kommune

kommune

Årlig

2012

Høst 2013

2013

Næring 
og 
Oppvekst

Næring 
og 
Oppvekst

Næring

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

t over 
budsjett

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

Næringsfond kan 
brukes til veivalgs-
vurderinger i 
landbruket.

Det skal årlig 
utarbeides budsjett 
for bruk av 
næringsfond.

Pågår

Pågår

Kommune

Kommune

Kommune                      

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Høst 2013

Næring

Næring

Næring



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

HØRINGSSVAR – Strategisk næringsplan Inderøy kommune 2013 – 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Under reiseliv står det utvikling av enhetlig informasjon for reiselivet.



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

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

og kulturbaserte opplevelser

Mvh.

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

1nderøy kommune
Vennalivg 7
7670 Inderøy

15.09.2013

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

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

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

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

Om jordvern. 


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

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

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

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



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

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

Om skogbruket. 

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

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

Vil vil ønske kommunen lykke til i det videre arbeide!

•

For LLI, repr. ved styret:

-
Jan Olav Agle

(sekretær)



Sysselsatte per 4. kvartal 2012, etter region, næring (SN2007)

Sysselsatte som;

1756 Inderøy (f.o.m. 2012) pendler inn i regionen  pendler ut av regionen  arbeidssted i regionen  bosted i regionen

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 18 23 261 266

05-09 Bergverksdrift og utvinning 6 54 8 56

10-33 Industri 100 212 267 379

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 0 35 1 36

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 162 151 329 318

45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 33 273 133 373

49-53 Transport og lagring 20 81 90 151

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 12 38 47 73

58-63 Informasjon og kommunikasjon 0 26 10 36

64-66 Finansiering og forsikring 0 28 5 33

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 12 88 42 118

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 6 52 67 113

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 29 156 109 236

85 Undervisning 84 160 265 341

86-88 Helse- og sosialtjenester 144 266 591 713

90-99 Personlig tjenesteyting 14 66 54 106

00 Uoppgitt 2 1 18 17

Totalt Totalt 642 1710 2297 3365
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Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 85/13 27.11.2013

Kommunestyret 51/13 11.12.2013

Eiermelding og eierskap - En vurdering av våre interesser

Rådmannens forslag til vedtak

1. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig drøfting 
av kommunens eierforhold.

2. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte eiermøter i 
forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i selskaper hvor Inderøy 
kommune er medeier.

3. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014. 

4. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til 
balanseførte verdier.

5. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som tilskudd –
og eventuelt praktisk bistand.

6. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak om 
utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen 
sommerferien 2014.

7. Liv A/S (Leksvik Industriell Holding). Inderøy kommune tar opp eierskapsspørsmålet med 
øvrige eiere, herunder spesielt Leksvik kommune. Formannskapet gis fullmakt til å selge 
eierposten hvis dette anses formålstjenlig også for øvrige eiere.



Behandling i Formannskapet - 27.11.2013 

Saksordfører:  Leif Hjulstad
Leif Hulstad fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 7 i rådmannens forslag tas ut.

Avstemming

Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013

8. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig drøfting 
av kommunens eierforhold.

9. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte eiermøter i 
forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i selskaper hvor Inderøy 
kommune er medeier.

10. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014. 

11. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til 
balanseførte verdier.

12. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som tilskudd –
og eventuelt praktisk bistand.

13. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak om 
utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen 
sommerferien 2014.

Vedlegg
1 Eiermelding – k-sak 10/13 18.03.2013
2 Eiermelding
3 Oversikt over aksjer og andeler
4 Interkommunalt samarbeid - oversikt

Bakgrunn

En eiermelding ble lagt fram for politisk behandling våren 2012 og behandlet av 
kommunestyret i møte 18.03.13:

Pkt. 1: Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

Pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av 
kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som 
kommunen bør være medeier i.



Pkt. 3: Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til, avvikling av 
våre eierinteresser dersom det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke 
anses som nødvendig eller formålstjenlig.

Rådmannen legger med dette fram en vurdering av behov for endring av eierinteresser og eller 
tydeliggjøring av eierrollen.

Eierinteresser til vurdering
Generelt vil rådmannen tilrå en rullering av eiermeldingen slik at disse fremlegges for 
kommunestyret i marsmøtene – dvs. i forkant av generalforsamlinger.  Dette vil gi ordfører 
eller den som representerer kommunen, mulighet for mer systematisk å forankre kommunens 
posisjon i generalforsamlinger og eiermøter, herunder avklare behov for utvidede 
valgkomiteer.

Formål og konsekvenser av eierskap
Inderøy kommune er medeier i flere selskaper med ulike formål. Det er naturlig nok ulike 
motiver bak vår eierposisjon - fra vår aksjepost i Norske Skog (110 aksjer) og til vårt 
medeierskap i Innherred Renovasjon.

Det er eieravkastning i bred forstand som er begrunnelsen for Inderøy kommunes 
eierposisjoner i ulike selskaper. I stor grad er det snakk om samarbeidsløsninger for å ivareta 
tjenesteytingen på en bedre måte – til beste for våre innbyggere.

Eierskap sammen med andre har den enkle konsekvens at innflytelse reduseres; eller sagt på 
en annen måte – innflytelse vil være avhengig av størrelsen på eierandel.  Uansett hvor aktivt 
eierskap man måtte utøve, så må man akseptere at dette eierskapet må utøves sammen med 
andre. Dersom denne konsekvensen ikke er akseptabel, så er eneste valg å gå ut av 
samarbeidet og finne andre løsninger i egen regi. 

Når det gjelder spørsmålet om å gå ut av etablerte eierposisjoner eller ikke, så vil rådmannen 
gjennomgående vurdere det slik: Om det er åpenbart irrelevant å ha eierposisjonen, så er det 
fornuftig å gå ut. Om ikke åpenbart, så er det lite ressurskrevende «å sitte på» en passiv 
eierposisjon. Ved vurderingen må det naturlig nok tas hensyn til interessene til våre 
samarbeidsparter (medeiere).

Generelt om styring av selskaper med flere eiere
Det er en utbredt erfaring at eierstyringen i interkommunale selskaper er utfordrende. Dette er 
en styringsutfordring generelt knyttet til selskaper hvor det er mange eiere. Tendensen til at 
administrativ ledelse og styrer i slike konstellasjoner ofte blir «relativt sterke», er rimelig godt 
dokumentert i undersøkelser.

Utøvelse av et effektivt eierskap i slike settinger er avhengig av 1) eierskapet har formulert 
klare visjoner, mål og krav til selskapet, jfr. vedtekter eller lignende styrende dokumenter 2) 
eierskapet er omforent og tydelige på de rullerende mål og krav formulert i 
generalforsamlinger/representantskap 3) kompetente styrer. 



Det siste er kanskje det mest viktige og en stor utfordring. Dersom sammensetningen av styrer 
i avgjørende grad blir et spørsmål om fordeling av politisk innflytelse, eventuelt supplert med 
geografiske hensyn, er risikoen til stede for at det egentlige kompetansebehovet blir 
undervurdert. 

Det finnes ikke noe fasit svar på hvordan denne utfordringen håndteres annet enn at eierne – i 
fellesskap – faktisk tar eieransvar.  Konkrete instrumentelle grep i så måte kan være at 1) 
eierne gjennomfører i egen organisasjon en årlig intern drøfting av eierposisjoner i forkant av 
representantskapsmøter/generalforsamlinger og 2) eierne setter «formelle» eiermøter i 
forkant av representantskapsmøte/generalforsamlinger og forbereder og samordner sine 
holdninger og synspunkter på det som er lagt fram av saker.

Generelt om rådmannens rolle i saksbehandlingen av saker vedrørende kommunale 
eierinteresser.
Det er i en del sammenhenger reist spørsmålet ved rådmannens rolle og ansvar i forhold til 
behandlingen av eierskapssaker.  Det kan virke som det på noen områder her rår en del 
misforståelser.

Kravet til forsvarlig saksforberedelse for kommunale organer, i henhold til kommunelovens 
bestemmelser, er selvsagt ikke avhengig av hvordan kommunen har organisert sine 
virksomheter. 

Forhold vedrørende både deleide og heleide virksomheter som berører eier, skal selvsagt 
utredes forsvarlig,  jfr. kommunelovens generelle krav.  Det er rådmannen som saksforbereder 
for kommunale organer så langt ikke annet er bestemt. Selskaper skal på anmodning i slike 
sammenhenger legge fram den dokumentasjon som er nødvendig for å opplyse saken 
tilstrekkelig. 

Formelt eierskap utøves via representantskap eller generalforsamling av den eller de som 
representerer eier i generalforsamling.  Det er vanlig – og slik også i Inderøy kommune – at 
kommunen lar seg representere ved ordfører i generalforsamling eller representantskap.  Om 
det skulle være ansett hensiktsmessig er det selvsagt fullt mulig for kommunen og la seg 
representere av andre. 

I alle forhold som ikke kan anses som utøvelse av eierstyring (via generalforsamling, 
representantskap, eiermøter e.l)  ivaretar rådmannen  i det daglige kommunens kontakt med 
selskapet/virksomheten. 

Om enkeltselskaper
Flyndra A/S er 100 % eid av Inderøy kommune.  A/S organiseringen er begrunnet i det forhold 
at Flyndra A/S er engasjert i markedsbasert virksomhet. Dette har som begrunnelse etablering 
av arbeidstilbud til den gruppen som Flyndra A/S har ansvaret for. Siste kapitalbehovsvurdering 
er gjennomført i forbindelse med utvidelsen av virksomheten til å omfatte Kroa Produkter A/S 
sin avdeling i Mosvik, medio 2013. 

Det ble våren 2013 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Flyndra A/S. Denne er behandlet i 
kommunestyret i mars og med følgende vedtak:



1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at anbefalingene i rapportens 
kapittel 3.5 og 4.5 blir fulgt opp. 

2. Generelt bør det settes større fokus på å følge med i selskap med kommunale 
eierinteresser.

Kapittel 3.5 og 4.5 omhandler følgende tilrådninger:

Eierskapsmeldingen bør rulleres årlig. Kommunen bør gjennomføre opplæring av 
folkevalgte for å øke bevisstheten omkring eierstyring.

Kommunen som eier bør ha en strategi for utvikling av selskapet - både når det gjelder 
kompetanse og utvikling framover i tid.

Vi anbefaler at eier oppretter en valgkomite for å ivareta kravene til styrekompetanse.

Økonomistyringen i Flyndra AS har ikke vært tilfredsstillende. Dette skyldes en 
kombinasjon av sterk vekst, og de utfordringer det gir, samt svak kompetanse innen 
økonomi - både i styret og daglig ledelse.

Det er tatt flere grep i løpet av høsten 2012 som gir grunnlag for en bedre 
driftssituasjon for selskapet framover. Vi anbefaler at eier bidrar til å styrke og 
vedlikeholde økonomikompetansen slik at det blir større bevissthet omkring økonomiske 
disposisjoner i framtiden.

Rådmannen anser at de aktuelle punkter i stor grad er fulgt opp. Når det gjelder «strategi for 
utviklinga av selskapet både når det gjelder kompetanse og utvikling i tid», anser rådmannen at 
det i avgjørende grad dreier seg om å skriftliggjøre en faktisk strategi som, indirekte og direkte, 
allerede er formulert(vedtekter, saksbehandling Flyndrasaker de to siste år, både på økonomi 
og kvalitet, generalforsamling og dialoger mellom eiers representanter og styret/daglig leder).  
Et oppdatert strategidokument bør foreligge til behandling utgangen av  2014.

Konklusjon Flyndra A/S:

1. Det utarbeides en oppdatert samlet strategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014. 
2. Det gjennomføres ingen endringer i eierposisjon i Flyndra A/S.

Naboer AB (Se beskrivelse i vedlegg). Fylkeskommuner og kommuner langs grensen, inkl. også 
Trondheim, er eiere. Det må erkjennes at Inderøy kommune i mindre grad har gjort seg nytte 
av – eller registrert – vesentlig nytte av dette samarbeidet hvor vi årlig skyter inn et
mindre beløp etter folketall.  Kontakten til selskapet er knyttet til den årlige generalforsamling 
og jevnlige rapporteringer fra selskapets administrasjon.

Steinkjer kommune har trukket seg fra samarbeidet og solgt sine aksjer i Naboer A/B til Nord-
Trøndelag fylkeskommune.  Verdal og Levanger er fortsatt med.

Konklusjon Naboer AB: 
Engasjementet videreføres inntil videre med sikte på og utnytte potensialet bedre.



Hoff Norske Potetindustrier SA
Se beskrivelse i eiermelding og hjemmeside.  

Hoff Potetindustrier er et produsenteid selskap. Inderøy kommune er derfor, i dag, ingen 
naturlig medeier i Hoff Norske Potetindustrier SA.  Eierskapet er basert på historiske forhold.

Inderøy kommunes andeler, balanseført til kr. 15000,-, er i praksis passive eierandeler.  

Hoffs tilknytning til Inderøy er primært eierskapet til Sundnes som er en relativt sentral 
virksomhet i Inderøy. 

Rådmannen anser at kommunens interesser opp mot virksomheten godt kan ivaretas uten 
denne symbolske eierposten og vil tilrå følgende:

Inderøy kommune selger sin eierandel i Hoff Norske Potetindustrier SA under forutsetning av 
en utløsningsverdi minimum lik balanseført verdi.

Norske Skog
Inderøy kommune har 110 aksjer i Norske Skog balanseført til kr. 1100,-. 

Rådmannen anser det lite relevant for Inderøy kommune og eie aksjer i Norske Skog og tilrår 
salg av aksjeposten.

Inderøyhallen A/L, nå Inderøy Kulturhus S/A
I forbindelse med betydelige investeringer i Inderøy oppvekst- og kultursenter(IOKS), er det 
nødvendig å revurdere kommunens avtaleverk mot Inderøy Kulturhus S/A – herunder også 
eierposisjon.
Det vises til egen sak om IOKS hvor problematikken er nærmere omtalt.

Samfunnshusene (Ikke Inderøy kulturhus)
Det gjelder eierskapet i samfunnshusene som er forankret langt tilbake i tid. Andelslagene 
(A/L) er i senere tid omgjort til Samvirkelag (S/A). 

Prinsipielt anser rådmannen det som langsiktig mest formålstjenlig at frivilligheten eier 
samfunnshusene 100 %.  Kommunale forpliktelser ivaretas gjennom avtaler - og eventuelt 
årlige tilskudd til drift. Dette er mest ryddig.

I utgangspunktet vil derfor rådmannens holdning være at frivilligheten bør tilbys å overta 
kommunens eierposisjoner i samfunnshusene. Det er naturlig å ta opp spørsmålet i forbindelse 
med en planlagt gjennomgang av avtaleverket med Samfunnshusene. I første omgang er 



avsluttet en ny avtale med Sandvollan Samfunnshus – hvor for øvrig forholdet ikke er spesifikt 
tatt opp/omtalt.

Innherred Produkter A/S.  Kroa Produkter A/S

Vi har 9 aksjer i Innherred Produkter A/S bokført til kr. 9000,- (pålydende).

Bedriften har om lag samme formål som Flyndra A/S.

Tilsvarende har vi aksjer i Kroa Produkter A/S bokført til kr. 600.000,- i våre regnskaper.

Det er tidligere fattet vedtak om å selge aksjene i Kroa Produkter A/S.

Det er tilsvarende vanskelig å se noen særskilt begrunnelse for å sitte med aksjeposten i 
Innherred Produkter A/S. Samtidig har det liten alternativ verdi å bruke tid på å selge ut 
aksjeposten(om den er realiserbar).
Rådmannen foreslår at vi tilbyr vår aksjepost i Innherred Produkter A/S til pålydende til 
øvrige eiere.

Mindre og symbolske eierposter

Biblioteksentralen A/L, Trøndelag Reiseliv A/S, Andeler Kaldalsstua, Kommunekraft A/L, Norsk 
Revyfaglig senter, Innherred HMS BA, OI. 

Rådmannen ser ikke noe grunnlag for å endre posisjoner. Vi kan eventuelt tilby eierandel i 
Kaldalsstua til frivilligheten.

Inderøyfest S/A
Vi har en eierandel på kr. 100.000,-.

Inderøy kommune har vært sentral ved etableringen og valgte ved opprettelsen å tegne 
andelskapital. Inderøyfest er i ferd med å etablere seg som en årlig kultur- og familiefest. 

Kommunen ser positivt på – og vil bidra til – at Inderøyfest befester sin posisjon ytterligere.

Rådmannen er av den oppfatning at Inderøyfest, over tid, bør eies fullt og helt av frivilligheten 
- og at kommunens engasjement bør kanaliseres via tilskudd og eventuelt annen støtte.  Det er 
mest ryddig og minst problematisk «forvaltningsmessig - og bør gi Inderøyfest som selskap 
minst like godt handlingsrom som i dag.

Rådmannen tilrår at kommunens eierskap i Inderøyfest avvikles fra og med 2015. 

Sundsøya Eiendom A/S
Inderøy kommune har 34 % av aksjene i Sundsøya Eiendom A/S og eier selskapet sammen med 
to private aktører. 



Det pågår for tiden en utredning omkring videreutvikling av Sundsøya. 

Denne utredningen må også ta opp i seg spørsmålet om formålstjenligheten ved et kommunalt 
eierskap. 

Et passivt kommunalt eierskap i næringsinfrastruktur har lite for seg, og det er enighet mellom 
eierne om at eierskapet i Sundsøya eiendom på en eller annen måte må styrkes. Det bør være 
mulig å fremme en egen sak om dette før sommeren 2014.

Fosenvegene A/S
Vi har en eierpost på kr. 50.000,-

Vi har tilstrekkelige interesser i dette prosjektet til at rådmannen finner det hensiktsmessig 
ikke å foreslå endringer.

Liv A/S (Leksvik Industriell Holding)
Pålydende aksjekapital er kr. 150.000,-.

Det kan i utgangspunktet virke noe uhensiktsmessig for nye Inderøy kommune å sitte på en 
eierpost i en Næringshage i Leksvik/ Vanvikan. Denne eierposten var bedre begrunnet sett
fra Mosvik kommunes side – som hadde et mer direkte næringssamarbeid med Leksvik 
kommune.

Det er likevel ikke gitt at det, på det nåværende tidspunkt, er hensiktsmessig for Inderøy 
kommune å trekke seg ut som eier.  Det er absolutt av interesse å bevare en del kontaktlinjer 
mot et spennende industri- og næringsmiljø i Leksvik, herunder en god kontakt med vår 
nabokommune Leksvik.

Det vil være naturlig at Inderøy kommune tar opp formålstjenligheten av denne eierposisjonen 
i drøftinger med de øvrige eiere i Liv A/S, og spesielt Leksvik kommune.

Komrev, Komsek, IKA Trøndelag A/S, Innherred Renovasjon IKS, PPT for Leksvik og Inderøy, 
Inn-Trøndelag brannvesen IKS, Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor, Innherred 
Interkommunale legevakt og Indre Trondheimsfjord Havnevesen.

Ingen særskilte merknader. Se de generelle kommentarer behovet for tydeligere eierstyring.
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Vedlegg
1 Eiermelding
2 Oversikt over aksjer og andeler
3 Interkommunalt samarbeid - oversikt

Bakgrunn

Kommunen har et mangfoldig eierskap.  Et aktivt eierskap forutsetter en løpende politisk vurdering av 

hvordan eierskapet skal utøves.  En årlig samlet eiermelding kan være en måte å bidra til aktivisering av 

en slik politisk debatt.

I eiermeldingen er det valgt å ikke bare omtale hel- og deleide kommunale aksjeselskap, men også 
interkommunale selskap og andre virksomheter som foreninger, andelslag m.v.  Dette for å gi en mest 
mulig samla oversikt over virksomheter som Inderøy kommune på en eller annen måte har en relasjon 
til.  Det er gitt en kort omtale av hvert selskap.  I alt er 32 virksomheter omtalt i eiermeldingen.

Det er i utgangspunktet ordføreren som representerer kommunen på generalforsamlinger, 
representantskapsmøter, årsmøter m.v. I andre tilfeller har varaordføreren eller andre fra kommunen 
deltatt.  I noen tilfeller har kommunestyret valgt representanter til å representere kommunen. 

Vurdering

Med en omfattende kommunal selskapsorganisering, hvor en del selskap også har ansvaret for viktige 
deler av den kommunale tjenesteytingen, er det nødvendig å sikre god sammenheng mellom 
selskapenes virksomhet og de folkevalgte organ.



Eiermeldingen har som formål å gi overordnede politiske organer en samlet oversikt over kommunens 
eierposisjoner.

Det bemerkes at tallgrunnlaget er fra 2011-regnskapene. Det er lite sannsynlig at oppdatering til 2012 
tall vil endre realitetsbildet av betydning.

Neste eiermelding foreslås lagt fram sommeren 2014 og med grunnlag i oppdaterte tall for regnskap i 
2013.

Konklusjon

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
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1. Heleide aksjeselskap

Flyndra AS.

Kort om selskapet:
Selskapets virksomhet er å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser til yrkeshemmede, til enhver tid i 
samsvar med retningslinjer fastsatt av statlig myndighet.
Det skal være en daglig leder.
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonær økonomisk utbytte.  Eventuelt overskudd skal forbli i 
bedriften og utnyttet til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede.  Ved en 
eventuell oppløsning av selskapet tilfaller formuen Inderøy kommune.
Selskapets aksjekapital er på kr 1.255.000,- fordelt på 1255 aksjer pålydende kr 1.000,00. 
Inderøy kommune eier 100 %.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 styremedlemmer med personlig varamedlem valgt av 
generalforsamlingen.  Styret velges for 2 år.

Økonomiske nøkkeltall.
Omsetning: kr 16.500.000,-
Resultat:      kr 44.500,-
Egenkapital: kr 435.000,-



4

2.  Deleide aksjeselskap.

Naboer AB.

Kort om selskapet:
Selskapet er et utviklingsselskap, stiftet i 1995, med offentlige eiere i Jämtland len og Nord- og Sør-
Trøndelag fylker. Selskapet skal drive grenseoverskridende virksomhet der den overordnede 
målsettingen er å stimulere utviklingen over landegrensen, samt å skape felles merverdier for 
aksjeeierne innen områder som kultur, turisme og idrett, men også annen næringsvirksomhet.

Dette skjer fortrinnsvis gjennom; å være en grenseløs nettverksbedrift med gode relasjoner til 
organisasjoner, myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner, å pleie, utvikle, forsterke og belyse de 
kulturhistoriske bånd mellom Jämtland og Trøndelag, og gjennom å foredle og markedsføre 
produkter som for eksempel St. Olavsleden og Armfeldts Karolinere.

Økonomiske nøkkeltall:
Omsetning: kr 2.297.000,-
Resultat: kr    216.000,-
Egenkapital: kr 2.325.000,-

Hoff Norske Potetindustrier. 

Kort om selskapet:
HOFF har vært engasjert i potetforedling siden midten av 1800-tallet. 

Lovendringer i 1848 gjorde slutt på fri brenning. Sprit- og brennevinsproduksjon i industriell skala 
kom dermed i gang, og Brennerienes Forening ble opprettet i 1879. Brenneriene ble den første 
sektoren innen norsk landbruk som ble organisert som samvirke, de første allerede i 1840-årene. 
Potetmel ble et industriprodukt på slutten av 1800-tallet, og Potetmelfabrikkenes Salgskontor ble 
konstituert i 1941. I 1982 slo denne organisasjonen seg sammen med Brennerienes Forening og 
dannet Norske Potetindustrier. Noen år senere, i 1994, slo de lokale brennerier og potetmelfabrikker 
seg sammen med sin fellesorganisasjon, og dannet det som i dag er HOFF SA. Tidlig på 1960-tallet ble 
produksjonen av tørket potetmos satt i gang, mens pommes frites-produksjonen ble startet opp 
rundt 1970. Totalt har virksomheten nå rundt 100 produkter og varianter i sortimentsporteføljen.

Hoff SA eies av 560 andelseiere.  Inderøy kommune har 34.800 andeler a kr 1,- og 1 aksje à kr 
15.000,-.

Årsmøtet består av representanter valgt av eierne i tre regioner, styret, samt de ansattes valgte 
representanter.

Styret består av 10 representanter, hvorav 6 er valgt fra eierne og 4 fra de ansatte.

I hver av de tre regioner er det et regionutvalg. Regionutvalget velges blant regionens utsendinger til 
årsmøtet. I tillegg oppnevnes det en representant fra styret.
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Økonomiske nøkkeltall
Overskudd 2011: kr 9.200.000,-

Innherred Produkter AS.

Kort om selskapet:
Innherred Produkter AS ble startet i 1970 som et aksjeselskap med formål å drive yrkesmessig 
attføring i Nord-Trøndelag gjennom arbeidstrening og kvalifisering i
et realistisk bedriftsmiljø med vare- og annen tjenesteproduksjon.  

Innherredskommunene, fylkeskommunen, representanter for større lokale bedrifter, banker og 
arbeidstakerorganisasjoner gikk inn som aksjonærer. I dag er de største aksjonærer Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune (50,5 %), Levanger Kommune (26,2 %) og Verdal Kommune (12,4 %). Eierne kan ikke 
ta ut utbytte fra selskapet.

Bedriften dekker flere samfunnsbehov
• Hjelper arbeidssøkere med særlige behov for å få
   en inngang i, og til å bli i arbeidslivet
• Leverandør av andre varer og tjenester.

Hovedmålene for Innherred Produkter AS:
• Vi er førstevalget for utvalgte kunder og målgrupper.
• Vi bygger bro mellom person, samfunn og arbeidsliv.
• Vi bidrar til ”hele folket i arbeid”.
• Våre kunder er trygge på vår kompetanse, at vi leverer som forventet, pluss det lille ekstra.
• Vi kombinerer utvikling, produksjon og service for verdiskapning i næringslivet.
• Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, som tilpasser og utvikler rett kompetanse.

Innherred Produkter AS står for IPAS – verdiene:
• I for Individ
• P for Profesjonell
• A for Aktiv
• S for Samfunn

Inderøy kommune har 9 aksjer a kr 1.000,-.

Økonomiske nøkkeltall  
Omsetning: kr 57.200.000,-
Resultat: kr   1.500.000,-
Egenkapital: kr 11.120.000,-
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Sundsøya Eiendom AS

Kort om selskapet:
Sundsøya Eiendom AS ble stiftet den 21.08.2002.
Formål:  Forvaltning og utvikling av eiendommen Lillesund og alt som naturlig henger sammen med 
dette.

Inderøy kommune har 34 aksjer à kr 1.100.-.  Terje Dyrstad og Lornts Olav Johnsen eier 33 % hver.
Aksjekapital kr 100.000,-

Biblioteksentralen AL.

Kort om andelslaget:
Biblioteksentralen (BS) skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. BS har til oppgave 
å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg 
kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og 
kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes 
økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste 
måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten herunder heller ikke 
for medlemmene.

Biblioteksentralen ble etablert i 1952, og eies av 422 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og Norsk 
Bibliotekforening.

BS er den ledende leverandøren til norske biblioteker. Selskapets visjon er å bidra til utvikling av 
bedre bibliotek samt gi bibliotekene en bedre hverdag. Selskapet tilbyr bøker og andre medier, 
bibliografisk informasjon, sikkerhets- og selvbetjeningsløsninger, publikasjoner, kurs og rådgivning til 
bibliotekmarkedet. Gjennom tilknyttede selskaper tilbys dataløsninger (Bibliotekenes IT-senter AS 
50%), materiell og innredningsløsninger (BS Eurobib AS 50 %) og skolebøker (BS Norli Skole AS — 34 
%). Den samlede virksomheten markedsføres under merkenavnet Bibliotekenes Hus.

Inderøy kommune har 5 aksjer a kr 900,-.

Økonomiske nøkkeltall
Selskapets regnskap viser i 2011 et driftsoverskudd på kr 2.553.258,-  

Innherred HMS BA

Kort om andelslaget:
Innherred HMS bistår bedrifter innenfor området HMS (helse, miljø og sikkerhet) og arbeidsmiljø. De 
tilpasser tjenester og kurs til kundenes behov.
IHMS leverer tjenester til ca. 330 virksomheter i Nord-Trøndelag med til sammen ca. 9000 ansatte.
De leverer tjenester i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Namdalseid, 
Namsos, Indre Namdal og Ytre Namdal.
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Innherred HMS er et andelslag hvor Inderøy kommune har 1 andel.  Totalt antall andeler varierer 
etter inn- og utmeldte bedrifter.

Økonomiske nøkkeltall:
Omsetning: kr 10.223.000,-
Resultat:           - kr      158.000,-
Egenkapital: kr   1.359.000,-
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3.  Interkommunale selskap.

Innherred Renovasjon IKS.

Kort om selskapet:
Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Selbu, 
Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik.  Eierandel av 
selskapet regnes ut ifra kommunenes antall innbyggere.  Inderøy kommunes eierandel er på 7,1 %.  

Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon, de to 
heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S.  Datterselskapene er 
ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet.  Innherred Renovasjon IKS som morselskap, 
har inngått avtaler med de heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice 
A/S, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles.  I tillegg er Innherred 
Renovasjon IKS deleier i flere selskap, hvorav selskapene Ecopro A/S, Weee Recycling A/S og 
Trøndelag Gjenvinning A/S, er såkalte tilknyttede selskap.  Det vil si selskap hvor eierandelen er på 20 
%  eller høyere.  I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.
Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter medlemskommunenes ansvar vedrørende 
husholdningsrenovasjon/forbrukeravfall.  I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene 
en best mulig renovasjonsordning.  Selskapet kjøper i all hovedsak de tjenester som er nødvendig og 
det innebærer gjennomføring av anbudsrunder og oppfølging av avtaler knyttet til disse tjenestene.  
Innherred Renovasjon står også for innkreving av renovasjonsgebyret på vegne av eierkommunene 
og kreves inn 2 ganger om året, midt i hvert halvår.

Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2011:  Overskudd: kr 4.43.000,-

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert 1, januar 2006, og har sitt hovedkontor i Steinkjer. Kommunene Inderøy, 
Verran, Snåsa, Mosvik og Steinkjer er deltakere i selskapet.  Inderøy kommunes eierandel er 16,5 %.  
Det er totalt 93 ansatte, hvorav 26 er på heltid, resterende 0,62 % i fast stillinger.

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av 14.06.02. 
nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært innen 
sikkerhet og redning.

Økonomiske nøkkeltall .
Regnskapsmessig overskudd kr 635.400,- til avsetningsfond.
Udisponert overskudd kr 756.600,-
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KomSek Trøndelag IKS.

Kort om selskapet:

Selskapet ble konstituert i representantskapsmøte i juni 2004, og kom i drift fra påfølgende årsskifte. 
Selskapet har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor Namdalen. Selskapet eies av 21 
kommuner i Nord-Trøndelag samt Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Hovedformål for selskapet er å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg. KomSek kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan 
utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 5,2 %.
Egenkapitalinnskudd kr 16.000,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011: 
Omsetning: kr 3.700.000,-
Resultat:       - kr    400.000,-
Egenkapital: kr 3.400.000,-

KomRev Trøndelag IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet er et interkommunalt revisjonsselskap for 21 nordtrønderske kommuner, 5 kommuner på 
Helgeland samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble stiftet i juni 2004. Ved etableringen 
ble det lagt vekt på at selskapet skal ha en desentralisert struktur som skal gi revisor nærhet til 
deltakerkommunene. Selskapet har derfor avdelingskontor i Grong, Levanger, Namsos og Sør-
Helgeland (Brønnøysund) i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.
Selskapets formål er å utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan utføre 
andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning 
for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 3,93 %.
Egenkapitalinnskudd kr 48.000,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Driftsresultat            - kr 1.057.000,-
Resultat: kr       11.900,-
Egenkapital: kr     973.000,-

Innherred interkommunale legevakt IKS.

Kort om selskapet:
Vedtatt på stiftelsesmøte 07.11.2006.
Innherred Interkommunale legevakt IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskaper (IKS).  Selskapsavtalen gjelder i tillegg til loven.
Deltakerkommunene er Levanger, Frosta, Verdal, Inderøy.
Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger.
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Innskuddsplikt og eierandel.
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.  Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av 
driftstilskuddet baseres på følgende fordeling:
Samlet felleskostnader fordeles på 40 % fast andel med lik fordeling mellom kommunene + 60 % 
etter antall innbyggere.
Deltakernes eierandel er beregnet på grunnlag av innbyggertall, beregnet deltakertilskudd omregnet 
i prosent.  Inderøy kommunes eierandel er 18,4 %.  
For nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen 
av selskapets årsbudsjett.
Eierandelen blir justert hvert fjerde år på bakgrunn av endringer i folketallet, første gang fire, 4, år 
etter avtalens ikrafttredelse.
Eierandelen endres også ved inn- og uttreden.  Ved endring i eierandel må selskapsavtalen endres.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Regnskapsmessig resultat: kr 160.100,-
Egenkapital: kr 2.400,-

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – IKA.

Kort om selskapet:
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”.
IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, 
ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i 
lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.
IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene.
Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen omhandler 
formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.
Virksomhetens øverste organ er representantskapet.
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-Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og 
tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 

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 for Inderøy 
kommune er den 1,95.



11

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Årsresultat er kr 0,- etter bruk av disposisjonsfond.
Kr 930.000,- er avsatt til bundne fond for ordning av arkiv, forskuddsinnbetalt av eierne.
Disposisjonsfond: kr 6.086.000,-.  Bundne driftsfond: kr 1.19.000,-

PPT Inderøy og Leksvik IKS

Kort om selskapet:
Dette er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy og Leksvik, med
50 % hver.
PPT har som overordnet målsetning, i samarbeid med andre instanser, å bidra til gode utviklings-
oppvekst- og læringsmuligheter for barn og unge i regionen. Tjenesten har også som mål å gi bistand 
til voksne med krav om tjenester etter Opplæringsloven.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Driftsresultat: kr      8.900,-
Regnskapsmessig resultat: kr              0,-
Egenkapital: kr 517.000,-

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor

Kort om selskapet:
Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Inderøy, 
Verran, Steinkjer og Snåsa, med Verran kommune som vertskommune og kontorsted for 
samarbeidsordningen.  

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyrim2 å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for
skattekontorenes kontroll av skalleoppkreverne'' av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Inderøy kommunes eierandel er 24,5 %.

Regnskapet for Inderøy kommune viser per 31. desember 2011 en skatte- og avgiftsinngang2 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 429 340 090 og
utestående restanser på kr 7 123 499 herav berostilte krav på kr 840 987. Skatteregnskapet er avgitt
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av kommunens skatteoppkrever 20.01.12.

Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag (DMS)

Kort om selskapet:
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag består av kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer.
Kommunestyret i Inderøy vedtok etablering av DMS i møte den 03.05.2010, og senteret kom i drift i 
2011.

Formålet med å etablere DMS Inn-Trøndelag gjennom inngåelse av nærværende avtale og
eventuelt senere utvidelser av samarbeidet er;

· DMS Inn-Trøndelag skal bidra til at kommunen har høy faglig kompetanse,
kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for
brukerne, rask saksbehandling, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et
godt samarbeid med andre offentlige instanser.
· Utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste.
· Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig
kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
· Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunene og
samfunnet for øvrig.

Steinkjer kommune er vertskommunen.

Det er opprettet en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen. Nemnda har følgende 
sammensetning:
· Inderøy kommune – 3 representanter
· Verran kommune – 2 representanter
· Steinkjer kommune – 4 representanter
· Snåsa kommune – 2 representanter

Medlemmene velges for fire år med en funksjonstid som følge av valgperioden. Nemnda
velger selv leder og nestleder. Ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne.
Vertskommunens rådmann er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda.

Nemnda skal godkjenne ansettelse av leder for intermediær avdeling, samt fastsette instruks
for stillingen.
Nemnda delegerer myndighet og oppgaver, herunder den løpende driften av avdelingen, til
vertskommunens administrasjon.

Inderøy kommunes kostnad i 2011 er etter fordeling kr 984.600,-.
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4.  Andre virksomheter.

Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Kort om selskapet:
Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men 
selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som har offentlig 
tjenestepensjonsordning i selskapet. KLP er Inderøy kommunes pensjonsleverandør, og kommunen 
er følgelig medlem.
Selskapets styre er valgt av et representantskap sammensatt av utsendinger fra eierne, som består av 
kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig 
sektor er representert i de styrende organ i selskapet.
Egenkapitalinnskudd (Inderøy kommune) kr 6.186.900,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Resultat før skatt: kr 653.000.000,-
Egenkapital: kr   12.064.000,-

Røra samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Røra skole, og
bygd på egen tomt, Gnr. 172, Bnr. 12.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor.

Kommunen har førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden. Kommunen betaler ikke 
leie for dette da dette er en kompensasjon for kommunens underskuddsgaranti.  Kommunen har 
førsterett på leie av bibliotekets areal mot husleie.  
Samfunnshuset betaler 30 % av fyringsutgifter og vaktmestertjenester for Røra skole. 

Inderøy kommune har 70 andeler.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Underskudd kr 217.300,-

Sandvollan samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Sandvollan
skole, og bygd på egen tomt, Gnr. 205 , Bnr. 13.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av
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samfunnshuset.

Sandvollan skole og barnehage skal ha førsterett til bruk av lokalene i
samfunnshuset i skoletiden, samt til møter og andre arrangement på
kveldstid. 

Inderøy kommune har 200 andeler. 

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 216.000,-
Resultat: kr    12.200,-
Egenkapital: kr 1.368.200,-

Lyngstad samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er en del av anlegget Lyngstad skole, men bygd på 
egen tomt, gnr. 67, bnr. 16.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset og samarbeider med skolens rektor og 
barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av samfunnshuset.

Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden, samt fritt til møter og 
andre arrangement som kommunen har på kveldstid (ikke førsterett).  Kommunen betaler ikke leie 
for dette, men utgiftene til vaktmester, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgift på 
Lyngstad samfunnshus, betales av kommunen.  Samfunnshuset sørger selv for de resterende 25 % av 
vann-, avløps- og renovasjonsavgift.
Inderøy kommune har 350 andeler a kr 100,-. 

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 15.800,-
Resultat: kr 13.200,-
Egenkapital: kr 678.000,-

Inderøy samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Kommunen er eier av bygget, men samfunnshuset har rett til å bruke og leie ut huset i henhold til 
sine vedtekter, når rommene ikke brukes til ordinært skolebruk.  Skolen har også rett til å bruke 
huset til øvinger, møter og fester utenom vanlig skoletid, men da etter samråd med samfunnshusets 
styre.  All bruk av huset utenom vanlig skoletid varsles i god tid slik at det ikke kommer i veien for 
utleie som er bestemt.
Inderøy kommune har 135 andeler a kr 300,-. 
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Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 37.300,-
Resultat: kr 17.300,-
Egenkapital: kr 1.183.000,-

Mosvang kulturhus A/L

Kort om andelslaget:

Huset, som ligger i Mosvik sentrum, leies ut til lag, foreninger og privatpersoner.
50 aksjer a kr 100,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 323.595,-
Resultat: kr   12.646,-
Egenkapital: kr   15.951,-

Inderøyhallen A/L.

Kort om andelslaget:
Inderøyhallen A/L er et andelslag med vekslende kapital og begrenset ansvar.  Andelshaver kan være 
stat, kommune, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Formålet med andelslaget er å reise og drive et kulturhus for Inderøy kommune, plassert i Sakshaug 
skolekrets.  Andelslaget har ikke erverv som formål, og har heller ikke som formål å skaffe 
andelseierne økonomisk utbytte.

Kulturhuset disponeres slik andelslagets styre og generalforsamling finner det formålstjenlig i 
sammenheng med sosiale og kulturelle formål og husets økonomi.  Lag og organisasjoner i Inderøy 
som har 20 andeler eller mer, kan gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler.  Tvist om bruket av 
huset avgjøres av styret.

Andelskapitalen er fordelt på andeler a kr 500,-.  Lag og organisasjoner i Inderøy og/eller Inderøy 
kommune skal eie flertallet av andelen i andelslaget.
Inderøy kommune har 490 andeler. 

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 9.200.000,-
Resultat: kr    233.000,-
Egenkapital: kr    630.000,-

Trygg Trafikk.

Kort om organisasjonen:
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Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper. Organisasjonen er landsomfattende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige 
aktører og offentlige myndigheter. 
Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en 
aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. 
Trygg Trafikk ble opprettet i 1956. Organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i 
fylker er medlemmer av Trygg Trafikk.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 55.817.000,-
Resultat: kr   1.902.000,-
Egenkapital: kr   5.928.000,-

Indre Trondheimsfjord Havnevesen.

Kort om selskapet:
Indre Trondheimsfjord Havnevesen er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene 
Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Mosvik. Steinkjer, Verdal og Verran i henhold til kommunelovens 
bestemmelser § 27 (om etablering av en bestemt type samarbeidsordning). ITH har sitt hovedkontor 
i Verdal.
I følge formålsparagrafen har ITH som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor 
samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal ITH på vegne av deltakerkommunene ivareta alle 
forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger 
kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter havne- og farvannsloven med forskrifter 
gjelder innenfor deltakerkommunenes felles havnedistrikt.
Målsettingen for ITHs virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre et 
konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle 
trafikkgrunnlaget, skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder 
samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og 
økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet og det næringsliv havnen skal betjene.

Økonomiske nøkkeltall 2010:
Driftskostnad: kr      9.416,-
Egenkapital:  kr 214.078,-
Resultat: kr 1.779.000,-  

Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor Nord-Trøndelag.

Kort om kontoret:
Opplæringskontoret (OKS) er et samarbeidsorgan (andelslag BA) som på vegne av 
medlemsbedriftene skal koordinere og organisere bedriftenes opplæringsvirksomhet innen 
kommunale fag innenfor rammen av Opplæringslova. OKS ble stiftet i 1996. Inderøy kommune er en 
av medlemsbedriftene.
Ansvarsforholdet mellom medlemsbedriftene og OKS reguleres av egne avtaler. OKS skal søke 
godkjenning som lærebedrift i aktuelle fag innen kommunal sektor. OKS
skal i henhold til lærlingordningen foregå i nært samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, 
skoleverket og lærlingene, og sikre god effektivitet og faglig kvalitet på opplæringen. Opplæringen 
skal skje etter fastsatt læreplan for de respektive fag i samsvar med Opplæringslova og bestemmelser 
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for øvrig. OKS skal kartlegge behov og muligheter for opplæring i tillegg til å bistå medlemsbedriftene 
med organisering av faglig relevante kurs for lærlinger og øvrige arbeidstakere.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 4.750.000,-
Resultat: kr    319.000,-
Egenkapital: kr    978.000,-

Oi. Trøndersk mat og drikke A/S

Kort om selskapet:
Selskapet skal gjennomføre drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt 
verdiskapning.  Inderøy kommune har 1 aksje a kr 5.000,-, dvs. 0,22 % eierandel.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 8.300.000,-
Resultat:          - kr      66.000,-
Egenkapital: kr 2.200.000,-

Kommunekraft AS.

Kort om selskapet:
Kommunekraft AS ble stiftet i 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av 
deltakende kommuner og fylkeskommuner på beste betingelser.
Eierandel 1 aksje a kr 1.000,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 1.175.000,-
Resultat: kr    542.500,-
Egenkapital: kr 2.139.000,-

Trøndelag Reiseliv AS

Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert i 1991.  Formålet er å videreføre og forsterke markedsføringen av Trøndelag 
Reiselivs tilbud innen ferie og fritid.  Inderøy kommune har 3 aksjer a kr 3.000,-

Økonomiske nøkkeltall:
Årsresultat: kr   22.000,-
Egenkapital: kr 144.000,-

Fosenvegene AS
50 aksjer a kr 1.000,-
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Leksvik industriell vekst Holding AS
150 aksjer a kr 1.000,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Resultat            - kr      56.000,-
Egenkapital kr 6.900.000,-

Norske Skogindustrier ASA
Eierandel; 111 aksjer a kr 10,-



Note 5 Oversiktoveraksjerogandelersomer 111111111
ført somanleggsmidler

Kto Tekst Antall EierandelBalanseverdi

22141780 EGENKAP.INNSKUDD KLP




9 194 283,00

22141790 EGENKAPJNNSKUDD KOMREV




3,93 %




48 000,00

22141795 EGENKAP.INNSKUDD KOM.SEK




5,20 %




16 000,00

22170003 NORSKEPOTETIND. BA 34800 A A KR, 1 1




15 000,00

22170004 NORSKESKOG A KR. 10 110




1 100,00

22170005 BIBLIOTEKSENTRALENA/L, 5




1,00 *)

22170006 TRØNDELAG REISELIVA/S




3 000,00

22170007 INDERØYHALLEN A/L A KR. 500 490




1,00

22170008 A/L RØRA SAMFUNNSHUS 70 AKSJER 70




1,00

22170009 INDERØY SAMF.HUS A/L 135 A 135




1,00

22170010 A/I MOSVANG KULTURHUS




5 000,00

22170011 A/L SANDVOLLAN SAMF.HUS 200A 200




1,00

22170012 INNHERRRED PRODUKTER A 1000 9





9 000,00

22170013 LIV A/S (LEKSVIK IND.VEKST HOLDING)





150 000,00

22170015 ANDELER KALDALSTUA





1 000,00

22170017 FOSENVEGENEAS





50 000,00

22170018 A/L LYNGSTADSAMF.HUS 350 A 350





1,00 Andelslag

22170020 KROA PRODUKTERAS





600 000,00

22170021 KOMMUNEKRAFT AL





1 000,00

22170025 NO.REVYF.SENTER,3A.A KR.1000 3





1,00

22170031 SUNDSØY EIENDOM AS, A KR. 1100 34 34 %




34 000,00 nedskrevet

22170032 INNHERRED HMS BA 1 AND 1





100,00 **)

22170033 FLYNDRAAS,10 AKSJERA KR. 10.000 10 100 %




100 000,00 ***)

22170034 Ol! 1 ANDEL A KR. 5000 1 0,25 %




5 000,00 iv)

22170035 FLYNDRAAS, A KR. 1000- 1255 100 % 1 255 000,00

22170036 INDERØYFEST,A KR. 100.000,- 1





100 000,00

22170037 FLYNDRAAS,A KR. 21000 45





945 000,00




Sum bokført verdi





12 532 490,00

*) Eies av 419 kommuner, Fylkeskommunen og KS. Kommunens eierandel er 87%

**) Andelslag, hvor Inderøy kommune har 1 andel. Totalt antall andeler varierer etter

inn- og utmeldte bedrifter.

*** Er 100% heleid selskap

iv) Totalt 428 aksjer a kr. 5000,-

1 11111111111

/1



NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, § 27 IIIIIIIII IIIi II I
031454

Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter § 27, IKS-samarbeid.

PP-Tjenesten i Inderøy og Leksvik . Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig elevtall pr.

1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %- andel for

Inderøy kommune utgjorde i 2012 67,8%. Eierandel 50% .Eiertilskudd

Kr. 2.519.100,- i 2012. Langsiktig pensjonsforpliktelse er kr. 4.638.210,-,-.Netto

pensjonsforpliktelse etter fradrag av pensjonsmidler er kr. 1.029.626,-

KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig

gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 51.503.743 Etter fradrag

av pensjonsmidler på kr. 43.844.511,- utgjør netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.12

kr. 7.659.232,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr.1.1.2012. Eiertilskudd kr.

697.000,- i 2012.

KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%. Selskapets langsiktige gjeld

på pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr. 2.420.476,-.Etter fradrag av

pensjonsmidler på kr. 1.870.787,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 549.689,-

Selskapet har ikke udekket underskudd pr. 1.1.2013 Eiertilskudd kr. 127.925,- i 2012.

Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16,5%

Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift er på kr.

14.615.854,-,-. Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 11.160.669,- er netto

pensjonsforpliktelse kr. 3.455.185,- Eiertilskudd er på kr. 4.405.500,-i 2012

Innherred legevakt. Kommunens eierandel er 18,4% Eiertilskudd 2012 på kr.

1.308.369.

Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%. Eiertilskudd 2012 på kr. 175.557,-

Indre Tr.heimsfjord havnevesen. Eierandel 0,01%

Innherred renovasjon IKS.Eierandel 7,20%. Selskapet har en netto

pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsg.avgift på kr. 2.470.743,-

/‘



Arkivsak. Nr.:
2012/890-45

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget 6/13 26.11.2013

Hovedutvalg Folk 77/13 26.11.2013

Formannskapet 84/13 27.11.2013

Kommunestyret 52/13 11.12.2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter - forprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak

Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre 
detaljprosjektering og utbygging. 

Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,  godkjennes en 
total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva.  Av dette utgjør Inderøy 
kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.

Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie og bruk 
av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet. 

Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S. 

Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.

Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer eller 
godkjenne justeringer ved kritisk behov.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og avtaler med 
samarbeidsparter.



Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013 

Omforent forslag: Rådmannens forslag til vedtak samt vedtatte tilleggspunkter fra hovedutvalg Folk.

Avstemming
Enstemmig vedtatt.

Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013

Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre
detaljprosjektering og utbygging.

Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,
godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette
utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.

Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie
og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.

Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til
bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av
11.11.2013.

Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.

Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.

Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer
eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og
avtaler med samarbeidsparter.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 26.11.2013 

Uttalelse dat. 25.11.2013 fra Skolemiljøutvalget ved Inderøy ungdomsskole ble utdelt i møtet.

Ragnar Nossum fremmet forslag om å ta inn innstillingen fra Skolemiljøutvalget ved ungdomsskolen 
som et tillegg til tredje avsnitt:

 Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til 
bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av 
11.11.2013.

 Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet 
(Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS

Avstemming
Rådmannens innstilling med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling	i	Hovedutvalg	Folk	- 26.11.2013



Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre 
detaljprosjektering og utbygging. 

Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,  godkjennes en 
total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva.  Av dette utgjør Inderøy 
kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.

Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie og bruk 
av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet. 

Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til bl.a. 
klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av 11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet (Mulighetsstudie 
oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS

Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S. 

Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.

Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer eller 
godkjenne justeringer ved kritisk behov.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og avtaler med 
samarbeidsparter.

Behandling i Formannskapet - 27.11.2013 

Saksordfører: Harald Ness

Uttalelse fra Skolemiljøutvalget ved Inderøy ungdomsskole dat. 25.11.2013 ble utdelt i møtet.
Harald Ness fremmet forslag fra Hovedutvalg Folk som innstilling.

Avstemming

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013

Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre 
detaljprosjektering og utbygging. 

Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer,  godkjennes en 
total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva.  Av dette utgjør Inderøy 
kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.

Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie og bruk 
av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet. 

Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til bl.a. 
klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av 11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet (Mulighetsstudie 
oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS

Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S. 



Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.

Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer eller 
godkjenne justeringer ved kritisk behov.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og avtaler med 
samarbeidsparter.

Vedlegg

1 Skanska AS - presentasjon av revidert forprosjekt datert 11.11.13
2 Inderøy oppvekst- og kultursenter - mulighetsstudie innhold
3 Inderøy ungdomsskole - utvikling elevtall

Bakgrunn

Kommunestyret behandlet 25.juni 2012 Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS), og 
vedtok å gå videre med et forprosjekt i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og 
Inderøy kulturhus. 

Forprosjektet er ledet av en styringsgruppe bestående av politisk og administrativ ledelse i kommune 
og fylkeskommune. En sentral brukergruppe har ivaretatt brukernes interesser i prosessen, og i 
sluttfasen har sentral brukergruppe bestått av ledere fra Inderøy videregående skole, Inderøy 
ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy kulturhus, idrett/samfunnshus, kulturskole, bibliotek, 
tillitsvalgte og hovedverneombud. 

Gjennom en konkurransepreget dialog med tre leverandører, ble Skanska Norge AS valgt som vinner av 
konkurransen. I løpet av prosessen er det valgt å redusere hallstørrelsen samtidig som planlegging av 
hall og flytting av Sakshaug skole, er blitt en integrert del av forprosjektet. På bakgrunn av tilstanden på 
dagens bygningsmasse i området, er det foretatt strategisk valg om sanering av flere bygg enn 
mulighetsstudiet forutsatte. Dette har, sammen med endrede behov og tekniske krav knyttet til 
kulturhuset, medført en større andel nybygging av arealer. Sammen med en generell sterk prisvekst i 
markedet, har dette medført at prosjektkostnadene ved anbudsinnhenting våren 2013 var økt til 293 
mill. kr. 

Styringsgruppa behandlet prosjektet 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.»

Kommunestyret behandlet 14.oktober 2013 saken Inderøy oppvekst- og kultursenter – prioriteringer 
(sak 35/13), og fattet følgende 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).»



Parallelt med forprosjektet har det pågått en utredning av innholdet i oppvekst- og kultursenteret. 
Arbeidet er forsert høsten 2013 gjennom en mulighetsstudie avsluttet i oktober 2013 (vedlegg 2).

Mulighetsstudiet har sett på:

 Felles organisasjonsstruktur 

 Felles mål, visjon, ideologi 

 Samarbeid om konkrete oppgaver og arbeidsprosesser 

 Produksjon: rapportering, kvalitetsutvikling, økonomi, personalforvaltning, HR, drift 

 Elevforvaltning: organisering av undervisning, fagtilbud, fagvalg, eksamensadministrasjon, 
elevtjenester, spesialundervisning, mm. 

Etter samspillsfase med sentral brukergruppe og Skanska AS, ble revidert forprosjekt og 
mulighetsstudie av innhold, lagt fram for styringsgruppa 30.10.13. 

Styringsgruppa ba om at forprosjektet ble bearbeidet videre i henhold til målsettinger for innhold, og 
for å øke prosjektets marginer til inventar, utstyr og reserver. Optimalisering av prosjektet både 
innholdsmessig og økonomisk, er påbegynt og reviderte tegninger (vedlegg 1) ble framlagt for sentral 
brukergruppe 12.11.13.

Endringene fra opprinnelig tilbud fra Skanska og fram til vedlagte forprosjekt, kan sammenfattes slik:

 Et sett garderober tatt ut

 Lagerarealer for liten flerbrukshall er redusert noe

 Redusert areal Sakshaug skole ved at SFO sambruker en del av lokaler for 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 for 2 brukere

 Reduksjon i antall øvingsrom/samspillsrom

 Reduksjon i arealer til biblioteket

 Større andel arealer i kulturhuset blir ikke ombygd 

 Reduksjoner på uteområdet

Prosjektkostnadene er etter samspillsfasen estimert slik:

Tilbud Skanska – foreløpig 170 000 000

Fast pristillegg 7 500 000

Påløpte kostnader pr 13.11.13 3 400 000

Inventar og utstyr 5 000 000

SUM ekskl. mva. 185 900 000

25 % mva 46 500 000

SUM inkl. mva. 232 400 000

Honorar konk. dialog (påløpt) 1 500 000

Finansiering 7 000 000

Reserver og marginer 9 100 000



TOTALT 250 000 000

Alle rom i det nye oppvekstsenteret skal nå timeplanlegges, for å kvalitetssikre behovene opp mot 
tilgjengelige arealer.

Det har, parallelt med forprosjektet, pågått drøftinger mellom kommunen og fylkeskommunen om en 
utbyggingsavtale - og med Inderøy kulturhus om en ny intensjonsavtale.

Fylkestinget skal i desember 2013 ta stilling til framtidig struktur og tilbud i den videregående skolen i 
midtregionen i Nord-Trøndelag. En konsekvensutredning ble lagt fram 20.oktober 2013, og i følge 
utredningen anbefales det at Inderøy videregående skole skal bestå - og sågar styrkes. 

Rådmannen legger fram forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter med den klare forutsetning 
at Inderøy videregående skole fortsatt skal bestå.

Vurdering

Innledningsvis vil rådmannen presisere at forhandlingene med Skanska ikke er sluttført.  I tilfelle det 
ikke oppnås tilfredsstillende avtale, vil det være aktuelt å legge prosjektet ut på nytt anbud.

Generelt

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter er et pilotprosjekt i regional - og sannsynligvis også -
nasjonal sammenheng.

Forprosjekt Inderøy oppvekst- og kultursenter skal i bygningsmessig innhold og utforming, legge en best 
mulig fysisk ramme for at målformuleringer i mulighetsstudien, vist nedenfor, kan nås:

Det er underveis i forprosjektet gjort strategisk valg om å sanere bygg og samle de fleste funksjoner 
under samme tak i det nye senteret. IOKS inneholder nå funksjoner for videregående skole, 
ungdomsskole, barneskole, kulturskole, bibliotek samt kulturhus inklusive idrett. Det er fysisk lagt til 
rette for felles administrasjon for videregående skole og ungdomsskolen - og felles personalrom. En 
kompakt bygningsmasse vil legge til rette for en felles driftsorganisasjon. Flest mulig under samme tak, 
er kanskje det viktigste grepet for å tilrettelegge for samhandling i et helhetlig oppvekstmiljø - og for å 
bidra til et levende, kulturelt miljø for alle besøkende. 

Med mange funksjoner i samme bygg og ulike brukergrupper til ulike tider av døgnet, har det vært 
viktig å etablere klare transportlinjer i bygget. Hovedinngangen til bygget vil bli på omtrent samme sted 
som dagens kulturhus, mens det vil være egne innganger for den enkelte skole. Bygget er oppdelt i 
soner både når det gjelder rene og urene områder, samt muligheter for stenging av deler av bygget på 



kveldstid. Rådmannen mener hovedbygget er fornuftig planlagt for ulike brukergrupper og et fleksibelt 
behov. 

I forprosjektet er det også vurdert mulige utvidelsesmuligheter av bygningsmassen – tilbygg - dersom 
elevtallet ved skolene skulle øke framover i tid. Dette gjelder både barneskole, ungdomsskole og 
videregående skole.    

Det har underveis i prosjektet vært diskutert betydningen av å ha egne arealer/teorirom for respektive 
ungdomsskole og videregående skole. Denne områdetenkningen har betydning for trygghetsfølelsen til 
elevene og identiteten til egen skole. Samtidig reduseres utnyttelsesgraden av undervisningsarealene. I 
forprosjektet utfordres områdetenkningen for ungdomsskolen av nedgang i antall elever fram i tid. 
Ungdomsskolen, både klasserom og arbeidsplasser for lærere, er dimensjonert ut fra et framtidig 
elevtall som tilsier tre parallelle klasser pr. trinn (vedlegg 3).  I en overgangsperiode fram til skolestart 
2018, vil noen klasser på ett trinn midlertidig måtte benytte teorirom et annet sted i bygget. I siste fase 
er dette spesielt viet oppmerksomhet, slik at rådmannen føler seg trygg på at framlagte løsning vil gi en 
akseptabel løsning for både elever og lærere.

Reduksjoner i siste fase
Endringer i prosjektet etter styringsgruppas møte 30.10.13 og fram til 11.11.13 er i hovedsak fjerning av 
et tilbygg i to etasjer øst for kulturhuset, samt reduksjoner på uteområdet. Fjerning av tilbygg har bl.a 
medført færre øvingsrom/samspillsrom, mindre areal til bibliotek og mindre ombygging av eksisterende 
kulturhus. Besparelsen er kostnadsberegnet til ca. 8,0 millioner eks. mva. Biblioteket har selv med 
reduksjon i siste fase, fått en økning i areal på om lag 150m2 i forhold til dagens løsning. Reduksjon av 
øvingsrom utfordrer dagens organisering av undervisningen spesielt for videregående skole og 
kulturskolen. 

I forbindelse med timeplanlegging av rom vil det være behov for en del nytenkning i forhold til 
organisering av undervisningen, bruk av total bygningsmasse og samspill mellom enheter. 

På uteområdet utgjør reduksjonene ca. 3,4 millioner eks. mva. og omfatter:

 Sandvolleyballbane

 Klatrevegg

 Skatebane

 Håndballbane

 Reduksjon i antall sykkelstativer

 Omfang trær og busker redusert 50%

 Ikke asfalt og kantstein på parkeringsplasser

 Omfang sittelandskap redusert

 Reduksjon carporter

Dette er tiltak som både kan vurderes underveis og som kan tas etter at prosjektet er fullført.

Det har også vært diskutert å utsette oppgradering av eksisterende idrettshall. Dette omfatter 2 nye 
skillevegger, akustiske tiltak og skifte av lys i hallen. Kostnadene til disse tiltakene er beregnet til 1,37 
millioner. Deler av tiltakene vil være spillemiddelberettiget og skifte av lys vil gi sparte driftskostnader. 
Rådmannen har derfor valgt å ta med oppgraderingene som en del av byggeprosjektet.

Økonomi

Rådmannen har i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2014-17, lagt følgende økonomiske bilde 
til grunn:

 Inderøy kommunes andel av brutto prosjektkostnader utgjør 225 mill. kroner.



 Tilskudd NTFK, mva.-refusjon, spillemidler og salg Sakshaug skole, finansierer prosjektet med 87 

mill. kroner.

 Låneopptak på 138 mill. kroner gir direkte årlig kapitalkostnader (rente 6,5 %) på 9 mill. kroner.

Forprosjektet indikerer kostnader til fellesarealer på om lag 80 mill. kroner. Dette er arealer kommunen 
skal bygge og leie ut til NTFK. Med en fordeling av fellesarealer med 60 % på kommunen og 40 % på 
fylkeskommunen, gir dette indirekte besparelser i kapitalkostnader for kommunen på om lag 2 mill. 
kroner pr. år. Tas høyde for bortfall av leieinntekter og reduksjon i samlede arealer, og dermed FDV-
kostnader, vil prosjektets årlige belastning på kommunens driftsbudsjett ligge på rundt 7 mill. kroner.

Alternative scenarier til nytt oppvekst- og kultursenter vil være:

1. Dagens bygningsmasse for kulturhus, utleiebygg Venna, ungdomsskole og Sakshaug skole beholdes, 

men pusses opp og utbedres i henhold til pålagte krav. Anslått brutto kostnad er på 60-80 mill. 

kroner.

2. Det bygges ny ungdomsskole, og barneskolen flytter over til ungdomsskolens lokaler med tilbygg. 

Kulturhuset og utleiebygg Venna oppgraderes. Anslått brutto kostnad er på 140-160 mill. kroner. 

Alternativene gir tentativt, direkte og indirekte, kapitalkostnader i størrelsesorden 4,0 mill. kroner for 
alt. 1 og 8,0 mill. kroner for alt. 2. 

Alternativene gir ikke tilleggsfunksjoner som er innbakt i nytt oppvekst- og kultursenter (ny 
flerbrukshall, biscene, etc.). Alt. 1 bygger i sin helhet på relativt gamle bygninger, hvor 
vedlikeholdskostnader vil bli høyere enn i nybygg, og byggenes levetid vil bli kortere - uten at dette er 
lagt inn i kostnadsbildet.

Dersom ungdomsskole og barneskole skal flyttes til samme side av fylkesvegen (alt. 2), vil det - med de 
gitte forutsetninger - også økonomisk lønne seg å bygge Inderøy oppvekst- og kultursenter slik 
forprosjektet skisserer, i et samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Avtaler

Det har i lengre tid foregått drøftinger mellom kommunen og fylkeskommunen om partenes 
økonomiske bidrag i prosjektet. I henhold til tidligere avtale skal fylkeskommunen bekoste de arealene 
som eksplisitt utbygges for IVGS. I denne omgang er disse kostandene anslått til 25 mill. kroner. 

Partene har på overordnet politisk nivå, blitt enige om et bidrag fra fylkeskommunen i forbindelse med 
besparelser i trafikksikkerhetstiltak ved at Sakshaug skole flyttes over fylkesvegen. Partene er enige om 
en overføring av midler til Inderøy oppvekst- og kultursenter på 35 mill. kroner. 

Prinsippene for utbygging av Inderøy oppvekst- og kultursenter, skal nedfelles i en utbyggingsavtale 
mellom NTFK og kommunen. Avtalen bygger på tidligere utviklingsavtale, og den legger prinsipper for 
eierskap/leieforhold, prosjektorganisering og gjennomføring samt framtidige leiekontrakter. Avtalen er 
under utarbeidelsen, og rådmannen foreslår at formannskapet får fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.

Inderøy kommune har en avtale med Inderøy kulturhus fra 2002 og avtale knyttet til etableringen av 
Inderøy kulturhus. Det er behov for å endre denne avtalen, og en ny intensjonsavtale mellom 
kommunen og Inderøy kulturhus er under utarbeidelse. Rådmannen foreslår at formannskapet også får 
fullmakt til å godkjenne denne avtalen.



Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



Vedlegg 1 Skanska AS – presentasjon av revidert forprosjekt datert 11.11.13

Legges ved som eget dokument til saken.



Inderøy oppvekst- og 
kultursenter 

Mulighetsstudie oktober 2013 



Innhold 

Kapittel Side 

1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 

2. Målbilde og hovedhypoteser 7 

3. Presentasjon av hypoteser per område 11 

4. Kritiske suksessfaktorer 30 

5. Videre arbeid 32 

Vedlegg: 

Hypoteseskjema 

Prosjektdeltakere 

2 



1. Bakgrunn, mandat, prosess 

3 



IOKS bygger på 20 års erfaring med synergisk samhandling 

mellom skoler og kulturliv på Inderøy  

► Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) er motivert ut fra skoleeiernes mål om bedre 

læringsresultater og økt gjennomføring kombinert med skolenes høye ambisjoner . 

► IOKS er vokst fram av 6 års søkende, men standhaftig arbeid for å bygge en felles og styrket 

arena for kultur og læring. 

► IOKS bygger på aktørenes 20-årige erfaring med synergisk samhandling. 

► IOKS er et læringsmiljø lojalt støttet av et lokalmiljø med lange og sterke kulturtradisjoner. 

► IOKS er utviklet i en kommune med kultur for samhandling og utvikling. 

► IOKS er en videreutvikling av et 20 år langt nært og vellykket samarbeid mellom kommune og 

fylkeskommune. 

► IOKS er en videreutvikling av Nord-Trøndelags største og mest vitale miljø for ungdomskultur. 

► Styringsgruppen for IOKS har vedtatt at forprosjektet for IOKS Bygg og en mulighetsstudie om 

innholdssamarbeid skal inngå i Fylkestingets vurdering av skolestrukturen i Nord-Trøndelag. 

► Byggeprosjektet IOKS er et resultat av å se Inderøy kommunes behov for nye og utbedrede 

bygg for skole og kultur og Inderøy videregående skoles behov for nye opplæringsarealer i 

sammenheng. 
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Prosjektets mandat 

Prosjektet skal bygge videre på innholdsprosjektet fra i vinter og samtidig starte en 

organisasjonsutviklingsprosess. 

 

Mulighetsstudien skal blant annet se på: 

 

► Felles organisasjonsstruktur 

► Felles mål, visjon, ideologi 

► Samarbeid om konkrete oppgaver og arbeidsprosesser 

► Produksjon: rapportering, kvalitetsutvikling, økonomi, personalforvaltning, HR, drift 

► Elevforvaltning: organisering av undervisning, fagtilbud, fagvalg, eksamensadministrasjon, 

elevtjenester, spesialundervisning, mm. 
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Prosjektet har hatt en hypotesebasert tilnærming for å sikre 

en åpen og involverende prosess som tenker nytt og stort 

Prosjektet har i denne mulighetsstudien hatt en hypotesebasert tilnærming. Med dette menes at 

prosjektet har startet en åpen prosess med å identifisere hypoteser om hvilke muligheter som vil 

ligge i det nye oppvekst- og kultursentret i Inderøy. Mulighetsstudien har vært organisert i tre 

arbeidsgrupper som har fokusert på følgende deler av IOKS: 

 

► Fagmiljø og pedagogikk 

► Kultur, idrett, næring, samfunn 

► Stab og administrasjon 

 

Gjennom prosessen har arbeidsgruppen kommet fram til et felles målbilde som beskriver hva IOKS 

skal være når det er realisert, og som gir et bilde av hvordan IOKS vil framstå for sine interessenter. 

 

Hypotesene er gjennom prosessen sortert og underbygd med erfaring og kunnskap fra deltakerne i 

gruppen, og på bakgrunn av dette prioritert ut fra antatt verdi for å realisere målbildet. 

 

Det som presenteres i denne mulighetsstudien, er derfor et sett av prioriterte og dels underbygde 

hypoteser om muligheter i IOKS. I det videre arbeidet vil disse hypotesene ytterligere underbygges 

av at fakta og gevinster beskrives både kvantitativt og kvalitativt. 

 

Mulighetsstudiens første fase er gjennomført over en periode på 6 uker, og arbeidsgruppen har 

bestått av mer enn tjue representanter fra Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy 

videregående skole, Inderøy kommune og Inderøy kulturhus. 
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2. Målbildet og hovedhypoteser for IOKS 
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► Her gis rom for undring, begeistring og samspill! 

► Her møtes barn, unge og voksne til opplevelser, 

utvikling og læring! 

► Her bygger vi vennskap for livet! 

Vi skal etablere et utviklende skole- og 

kultursenter med gjennomgripende 

samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle 

institusjoner. 



 

Et utviklende skole- og kultursenter 

Et samlet IOKS med felles ledelse og et synergisk samarbeid er et godt utgangspunkt for utvikling på 

flere plan: 

 

► Et samlet fagmiljø er et godt utgangspunkt for læring og kompetanseutvikling både i den 

enkelte virksomheten og i fagmiljøet som helhet. 

► Et sterkt felles fagmiljø er et attraktivt og utviklende arbeidsmiljø for den enkelte ansatte. 

► Et samarbeidende fagmiljø ved IOKS setter fokus på elevenes utvikling og faglige framgang i 

det 13-årige skoleløpet. 

► IOKS som et levende skole- og kultursenter gir grunnlag for videre utvikling av det felles 

kulturarbeidet i Inderøy og i Nord-Trøndelag. 

 

► Alt dette gir gode rammevilkår for elevenes utvikling og læring. 
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Målbildet skal realiseres gjennom en enhetlig organisasjon 

med et felles mål 

Målbildet er en konkret, tydelig og kortfattet formulering av hva Inderøy oppvekst- og kultursenter 

skal være. Målbildet og hovedhypotesen er bygd opp av de tre områdene som arbeidsgruppa har 

jobbet med: 1) fagmiljø og pedagogikk, 2) kultur, idrett , næring og samfunn og 3) stab og 

administrasjon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotesene som arbeidsgruppene er kommet fram til, konkretiserer målbildet ytterligere ved å 

beskrive hvilke muligheter vi har, hvilke behov vi ser framover, hvordan det vil se ut når vi når 

målene og hva vi lykkes spesielt godt med ved IOKS. 

Et skole- og kultursenter med gjennomgripende  

samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle  

institusjoner vil gi store gevinster for elever, foresatte, 

ansatte og hele lokalsamfunnet 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et 

helhetlig oppvekstmiljø 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir  

god service og god kvalitet på tjenestene 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy 
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3.  Presentasjon av hypoteser per område 
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1) Fagmiljø og pedagogikk: 

 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, 

kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø 



Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et 

helhetlig oppvekstmiljø 

Mulighetsstudien har avdekket at IOKS kan bli et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø med elever 

som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. Vi vil samordne ressurser og kompetanse for å gi 

målretta tilbud og gi elever tett oppfølging i overgangene mellom skoleslagene.  

Et stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø vil være en attraktiv og utviklende arbeidsplass, noe som 

igjen vil komme elevene til gode. Både den enkeltes læring og skolemiljøet vil styrkes av at en i 

større grad kan integrere kulturelle inntrykk og uttrykk i opplæringen. Ved IOKS vil en også kunne 

gjøre fysisk aktivitet og god helse til en integrert del av læringsmiljøet. 

 

Mulighetsstudien har avdekket følgende hypoteser for fagmiljø og pedagogikk: 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur 

og helse i et helhetlig oppvekstmiljø 

IOKS gir et tilpasset og helhetlig skoleløp 

IOKS har sterke felles fagmiljøer og felles ledelse 

IOKS styrker elevenes faglige framgang 

IOKS’ kulturprofil styrker læring 

Fysisk aktivitet og god helse styrker læring 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig 

oppvekstmiljø 
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IOKS har sterke felles fagmiljøer og felles ledelse 

► Felles fagmiljø trengs for å tilby elevene god undervisning. 

► Fagmiljøene deler på undervisningsareal, og god samhandling er nødvendig. 

► Lærernes kompetanse en viktig driver for læring. Vi skal derfor ha de beste lærerne og 

fagmiljøene! 

 

► IOKS har felles ledelse 

► I IOKS har vi felles planlagte fagseksjonsmøter. 

► Deltakende virksomhetene samarbeider om tilsettinger. 

► IOKS utgjør et samlet stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø bestående av barn, unge og 

voksne. 

► Virksomhetene i IOKS har systemer for kompetanseutvikling og fungerer som lærende 

organisasjoner hver for seg og som helhet. 

 

► Enhetlig ledelse gir tydelig felles retning for faglig utvikling. 

► Stimulerende kompetansemiljø er viktig både for rekruttering og for elevenes læring. 

► Gir større muligheter for tilpasset opplæring, faglige utfordringer og raskere progresjon 

► Ved at virksomhetene samarbeider kan en ansette fagpersonell i større stillinger. 

► Større stillinger gjør IOKS mer attraktive på arbeidsmarkedet. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig 

oppvekstmiljø 
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IOKS gir et tilpasset og helhetlig skoleløp 

 

 

► For å lykkes med en opplæring basert på det forskningen sier er de viktigste driverne for læring og 

utvikling, må vi ha en helhetlig tilnærming. Vi retter oppmerksomheten mot elevenes 

oppvekstmiljø (jfr. Oppvekstprogrammet). Dette omfatter et synkront perspektiv hvor elever, skole, 

hjem og fritidsaktører samarbeider om elevenes læring og utvikling, og et diakront perspektiv hvor 

samarbeidet skjer i det 13-årige skoleløpet. 

 

► IOKS bygger et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø tilpasset barn og unges behov for samvær 

med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper gjennom bevisst disponering av fysiske 

opplæringsarealer. Alle voksne i IOKS skal ut fra sine oppgaver og på felles verdigrunnlag bidra til 

elevenes læring og utvikling gjennom tett samarbeid om felles visjon, pedagogisk plattform og 

mål. 

► IOKS skal utvikles til et helhetlig oppvekstmiljø hvor ferdigheter, helse og kultur inngår som 

grunnleggende elementer. Dette gjøres gjennom løpende organisatorisk og metodisk 

samhandling. 

► IOKS skal legge til rette for å utnytte eksterne opplæringsarenaer i læringsarbeidet. 

 

► Vi kan gjøre læring tilnærmet uavhengig av sosial bakgrunn. 

► Vi kan bidra til at barn og unge i Inderøy får et trygt og stimulerende oppvekstmiljø. 

► Vi kan øke gjennomføring og bedre læringsresultater. 

► Vi kan styrke forbindelsen mellom skole og lokalmiljø. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig 

oppvekstmiljø 
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IOKS styrker elevenes faglige framgang 

► IOKS har sterke faglige og pedagogiske tradisjoner og ambisjoner. Vi vet at tidlig, intensiv og 

målretta læringsstøtte gir større læringseffekt enn når støttetimer smøres tynt utover. Ved å 

samordne ressurser og kompetanse kan vi gi et mer målretta tilbud etter hvert som behovene 

oppstår. Forskning viser at klasseledelse er den viktigste driveren for læring. Forskning viser at 

tydelige mål og forventninger er en viktig driver for læring. 

► Ledelse av pedagogisk utvikling må være systematisk og forskningsbasert 

 

► IOKS har felles pedagogisk ledelse som er systematisk og forskningsbasert 

► IOKS samordner elevtjenester for tidlig innsats og samarbeider om spesialundervisning. 

► I IOKS har vi tett oppfølging av elevene i overgangene mellom skoleslagene gjennom 

informasjonsmøter, overføringsmøter, hospitering mm. 

► IOKS har felles tilbakemeldingskultur som stimulerer læring gjennom hele skoleløpet. IOKS har 

felles forståelse av og felles strategier for innarbeiding av Vurdering for læring.  

► IOKS legger til rette for raskere progresjon, f.eks. kan elever ved ungdomsskolen ta fag på 

videregående nivå i et tett samarbeid mellom skolene, og uten å måtte transporteres mellom ulike 

skolelokasjoner. 

► IOKS’ utviklingsarbeid er datadrevet og systematisk  

► I IOKS utvikler alle lærere kompetanse i å lede læring og utvikling: klasseledelse 

 

► Tiltakene gir et mer målretta og tilpasset tilbud, jf. tidlig innsats. Bedre tilpassa opplæring gir 

mindre behov for spesialundervisning. 

► Tiltakene gir økt mestringsopplevelse og motivasjon. 

► Tiltakene gir økt gjennomføring og bedre læringsresultater. 

► Vi har mangfoldige og helhetlige læringsmiljøer hvor alle elever får opplæringen tilpasset sine 

individuelle forutsetninger. 

► Elevene møter konsistent og konsekvent klasseledelse. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig 

oppvekstmiljø 
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IOKS’ kulturprofil styrker læring 

► Forskning viser at kunst og kultur styrker læring. 

► Forskning viser at ungdom med brei kulturell kompetanse i minst grad faller utenfor i samfunnet 

► Forskning viser at kulturopplevelser og deltakelse i kulturaktiviteter skaper samarbeidsevne, 

selvinnsikt og toleranse. 

 

► I IOKS er kulturelle inntrykk og uttrykk integrert i opplæringen. 

► I IOKS skaper kulturaktiviteter inkluderende læringsarenaer. 

► IOKS har en plan for felles kulturaktiviteter gjennom hele skoleåret. 

► IOKS er et fysisk læringsmiljø preget av kunstuttrykk. 

 

► Gjennom kulturaktiviteter kan elevene bruke flere sider ved seg selv i læringsarbeidet og slik 

oppleve mestring. 

► Kulturaktiviteter gjør elevene tolerante, anerkjennende og støttende til hverandres læringsarbeid.  

► Kulturaktiviteter skaper tilhørighet og respekt for den hver enkelt elev er. 

► Kulturaktiviteter skaper trivsel og positiv innstilling til skole og læring. 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig 

oppvekstmiljø 
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Fysisk aktivitet og god helse styrker læring 

► Vi ser at fysisk aktivitet gjør elever motiverte og mer mottakelige for læring. 

► Vi ser at elever med et sunt kosthold er mer opplagt og motivert for læring. 

► Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø etter opplæringsloven.  

► Det er en generell økning av psykiske helseproblemer blant barn og unge i dag.  

 

► IOKS har varierte arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet ute og inne, og fysisk aktivitet integrert i 

skoledagen. 

► IOKS’ fasiliteter for fysisk aktivitet benyttes også av SFO og av eldre elever etter skoletid. 

► IOKS har faste felles arrangementer i løpet av skoleåret for å bedre elevenes helse og livskvalitet. 

► IOKS jobber aktivt for et støttende psykososialt miljø og har en felles handlingsplan mot mobbing. 

Det er klare grenser og felles tiltak mot rus. IOKS har synlige, tydelige og støttende voksne. 

► Elevene ved IOKS har et eierforhold til og er med på å skape skolens verdigrunnlag. 

► IOKS har en aktiv stedlig skolehelsetjeneste for å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. 

► IOKS har kantine med sunne, rimelige og gode matvarer, og med tilbud om skolefrokost. 

 

► Elevene får en god helse som kan føre til reduksjon av atferdsproblemer, økt læringslyst og bedre 

læringsresultater. Det er en god ramme rundt barn og unges måltider og pauser i skolehverdagen. 

► IOKS har fornøyde og motiverte elever som gjennomfører skoleløpet fra grunnskole til og med 

videregående utdanning ved IOKS.  

► IOKS har trygge elever som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. De er tryggere på 

hverandre, og anerkjenner ulike styrker og svakheter hos hverandre. 

► IOKS er et helhetlig støttende oppvekstmiljø med nulltoleranse for mobbing.  IOKS har samkjørte 

voksne som arbeider sammen for barn og unges psykososiale miljø. Med felles ordensregler og 

handlingsplan mot mobbing blir regler og konsekvenser fulgt opp av alle ansatte i IOKS. 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig 

oppvekstmiljø 
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2) Kultur, idrett, næring, samfunn: 

 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i 

Inderøy 



IOKS er et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i 

Inderøy 

Mulighetsstudien tegner et bilde av et sted der det finnes et vidt spekter av kulturelle aktiviteter og 

tilbud. Det er en sosial møteplass for mennesker i alle aldre. Et levende miljø og yrende liv fra 

morgen til kveld gir grunnlag for livsglede og livskvalitet. 

Et gjennomgripende samarbeid mellom alle aktørene i Inderøy oppvekst- og kultursenter gir oss 

gode fagmiljø som øker kvaliteten på alle tilbud. Slik skapes attraktive arbeidsplasser og nødvendig 

spisskompetanse. 

 

Mulighetsstudien har avdekket følgende hypoteser for kultur, idrett, næring og samfunn: 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i 

Inderøy 

IOKS utvikler fellesproduksjoner, har felles teknisk team  

og felles markedsansvarlig 

IOKS legger til rette for at idrettslag, frivillig kulturliv,  

profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner tar sentret i  

bruk som en regional og nasjonal arena for kulturformidling 

Inderøy bibliotek administrerer lærebokholdninger og 

samlinger for IOKS’  pedagogiske institusjoner og 

genererer samarbeid med barneskolene i kommunen 

Den lokale kulturenheten er en operativ enhet  

lokalisert i IOKS 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy 
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IOKS legger til rette for at idrettslag, frivillig kulturliv, 

profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner tar sentret i bruk 

som en regional og nasjonal arena for kulturformidling 

► Saneringen av samfunnshuset i Sakshaug-kretsen fordrer nye lokaler for eksisterende aktivitet. 

► IOKS skal gjøre det mulig for kommunen- og regionens innbyggere å oppleve unike 

kulturopplevelser i sitt nærmiljø. 

► IOKS skal samarbeide med eksterne kompetanse- og kulturtilbydere innenfor kunst og 

kulturformidling. 

► I IOKS skal biblioteket oppfylle sin rolle som møteplass og kulturell arena. 

 

 

► IOKS tilbyr fleksible frikontorfellesskap til eksterne kulturarbeidere og evt. andre eksterne 

institusjoner etter behov. 

► IOKS legger til rette for allsidighet og aktivitetene avspeiler mangfold og sørger for at ulike sjangre 

og uttrykk er representert. 

► IOKS samhandler med alle frivillige lag og organisasjoner og søker å inkludere alle kretsene i 

kommunen. 

 

► Gjennom inkludering og samarbeid skapes arena for kompetanseutvikling innen kunst og 

kulturformidling. 

► Det utvikles selvbilde og tro på egen og lokal identitet som igjen gir økt bredde/spisskompetanse i 

fagmiljøet. 

► IOKS skaper bolyst og tiltrekker seg nye innbyggere som igjen skaper motvekt mot urban 

sentralisering. 

► IOKS bidrar til et  mangfold og mer differensiert tilbud. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy 
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IOKS utvikler fellesproduksjoner, har et felles teknisk team  

og en felles markedsansvarlig 

► Samlokalisering gir oss muligheter til å videreutvikle et allerede godt og etablert samarbeid. 

► Erfaringer fra samarbeid fram til i dag viser at vi har mye å vinne på et enda tettere samarbeid 

 

 

► Aktørene i IOKS samarbeider om utvikling og gjennomføring av felles produksjoner. 

► Et felles produksjons- og repertoarteam planlegger produksjoner ut ifra målgrupper, læreplaner, 

tidspunkt og omfang, eventuelt sammen med eksterne samarbeidspartnere. 

► Felles PR- og annonseringsarbeid, felles hjemmeside og en koordinert arrangementskalender. 

► Infotavler, skilting, utsmykking, hjemmesider og annonsering har en felles profil, og informasjon er 

koordinert. 

 

► En får økt kvalitet i alle ledd i produksjonsprosesser. 

► En unngår konkurranse om publikum.  

► Institusjonenes markedsføringsarbeid bedres. 

► Økonomisk gevinst oppnås gjennom å samarbeide om ressurser og opplegg. 

► En unngår kostnader til internfakturering. 

► Et større fagmiljø gir bedre muligheter for kompetanseheving.. 

► En enhetlig visuell profil mellom hjemmesider, felles annonsering og det fysiske miljøet styrker 

IOKS som merkevare og gir innbyggerne i Nord-Trøndelag større bevissthet om IOKS’ tilbud. 

Dette vil bidra til å etablere innbyggernes tilhørighet til IOKS. 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy 
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Inderøy bibliotek administrerer lærebokholdninger og 

samlinger for IOKS’ pedagogiske institusjoner, og 

genererer samarbeid med barneskolene i kommunen 

► Gjennom den fysiske samlokalisering er det naturlig at bibliotektjenesten yter samme tjeneste 

overfor Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole som de i dag gjør gjennom lærebokordningen 

overfor Inderøy videregående skole. 

 

 

► Inderøy bibliotek skal, som skolebibliotek for de tre skolene i Inderøy oppvekst- og kultursenter, 

registrere læreboksamlingene og organisere utlån og oppfølging.  

► Bibliotek skal også ved behov kunne registrere andre aktuelle fellessamlinger, som f.eks.  note- 

og manussamlinger, pedagogisk litteratur mv.  

► Inderøy bibliotek skal være et kompetansesenter for de andre barneskolene i kommunen mht 

skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. 

► Barneskolene i kommunen får gjennom samarbeid med biblioteket tilgang på et bibliotekfaglig 

miljø, som kan gi råd innen skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. 

 

 

► Tettere samarbeid med biblioteket bidrar til økt læring. 

► Mer effektiv organisering av lærebokordningen ved skolene. 

► Større grad av kontroll over egen samling, oversikt over hvilke læremidler man eier og over hvor 

de til enhver tid befinner seg, samt reduserer tid til leting og svinn. 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy 
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Den lokale kulturenheten er en operativ enhet lokalisert i 

IOKS 

► Det er behov for bedre koordinering og utnyttelse av ressurser i kulturarbeidet. 

► Det er behov for større utviklingspotensial innenfor kulturområdet som samlet enhet. 

 

 

► Ansatte i kulturenheten flyttes fra rådhuset til IOKS. 

► Enhetens oppgaver defineres i tråd med gjeldende kulturplan. 

 

 

 

► IOKS bidrar til realisering av Inderøy kommunes kulturplan. 

► IOKS styrker kulturbevisstheten og bidrar til kulturutvikling . 

► En bedrer utnyttelse av ansatte, arealer/rom og utstyr. 

► IOKS blir et viktig lim mellom aktører og Inderøy befolkning. 

► Samlokalisering vil styrke og sikre kulturprofilen og kulturfeltet i kommunen som helhet og bidra til 

å realisere kommunens kulturplan. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy 
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3) Stab og administrasjon 

 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og 

teknisk, som gir god service og god kvalitet 

på tjenestene 



Vi har en felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som 

gir god service og god kvalitet på tjenestene 

Mulighetsstudien har avdekket en rekke tjenester/oppgaver som er felles for alle enhetene og som i 

en felles organisasjon vil gi bedre kvalitet til brukerne, mer tilfredse medarbeider og lavere 

ressursforbruk. 

 

Mulighetsstudien har avdekket følgende hovedhypoteser for en felles driftsorganisasjon: 

 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og 

teknisk, som gir god service og god kvalitet på 

tjenestene 

IOKS har felles ressursoversikt og bruker ressurser på tvers 

- det være seg personell, areal og/eller utstyr. 

IOKS er en integrert organisasjon med felles 

stabsfunksjoner. 

IOKS har et felles team for rom- og timeplanlegging og 

eksamen  - og et felles servicesenter. 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god 

kvalitet på tjenestene 
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IOKS har felles ressursoversikt og bruker ressurser på tvers 

- det være seg personell, areal og/eller utstyr. 

 

 

► Utgangspunktet for hypotesen er samlokaliseringen og de muligheter som åpner seg for 

måloppnåelse, rasjonalisering og økonomisk gevinst. 

► Det vil si større grad av samarbeid om bruk av personell, areal og utstyr. 

 

 

 

 

► IOKS har en felles bank/pool med oversikt over alle ansatte: ansattes kompetanse og 

stillingsstørrelse. Ansattes timeplaner er tilgjengelig digitalt.  

 

 

 

► En sikrer god utnyttelse av alle ressurser, øker fleksibiliteten og vil være effektivt og 

ressursbesparende f.eks. ved vikarbehov.  

► Lærere kan brukes på tvers ved behov, en får fylt opp stillinger og det blir lettere å skaffe vikarer. 

► En oppnår mer samarbeid på tvers av skoleslag. 

► En får muligheter for kunnskapsdeling 

► En oppnår god utnyttelse av rom og bygg. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god 

kvalitet på tjenestene 
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IOKS har et felles team for rom- og timeplanlegging og 

eksamen  - og et felles servicesenter. 

 

 

► Helt nødvendig med tanke på fellesbruk av rom/spesialrom. 

► IOKS gir mulighet til å samordne og dermed styrke spisskompetanse for dette arbeidet. 

► IOKS gir mulighet for å hente ut rasjonaliseringsgevinst 

 

 

 

► IOKS har et felles team som har alt ansvar for gjennomføring av eksamen. 

► IOKS har et team/en stab som kan legge timeplan og romplan for hele IOKS - ved hjelp av et 

felles verktøy/program. 

► IOKS har, gjennom et samarbeid mellom kulturhus, bibliotek og skole, et felles servicesenter som 

server brukere fra kl. 08.00 til kl.21.00. 

 

 

► En har fagpersonell med spisskompetanse som gir trygghet for elevene/brukerne. 

► En sikrer en god gjennomføring av eksamen. 

► En oppnår større grad av tilgjengelighet og oversiktlighet for alle brukere med hensyn til rom og 

planer. 

► En oppnår bedre ressursutnytting både av rom, utstyr og personell. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god 

kvalitet på tjenestene 
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IKOS er en integrert organisasjon med felles stabsfunksjoner 

 

 

► Samlokalisering  i IOKS gir mulighet til rasjonalisering og økonomisk gevinst. 

► IOKS gir anledning til større stillinger og større grad av spesialisering  innenfor bla. HR, personal,  

IT, vaktmestertjenester, renhold, tekniske tjenester, innkjøp, arkiv og organisering av skoleskyss. 

 

► IOKS skal ha en felles driftstjeneste /driftsorganisasjon som dekker områdene IT, renhold, 

vaktmester, tekniske tjenester herunder sceneteknisk drift 

► IOKS etablerer et felles senter for HR og personal som vil profesjonalisere arbeid med blant annet 

permisjonssøknader, arbeidsavtaler, støtte opp mot NAV, oppfølging av sykmeldte, 

trygderettigheter, lederstøtte generelt. 

► IOKS etablerer en felles innkjøpsavdeling som tar ansvar for innkjøp av forbruksartikler og bistand 

i større anskaffelsesprosesser 

► IOKS etablerer et felles lager og felles arkiv 

 

► En oppnår betydelige stordriftsfordeler når funksjoner i tre eller flere enheter blir til en, samt god 

utnyttelse av areal og personell. 

► Sterkere fagmiljø gir god kvalitet på tjenestene med samme standard for alle.  

► En oppnår bedre tilgjengelighet for alle brukere. 

► Fagpersonell med spisskompetanse gjør IOKS mer attraktiv som arbeidsgiver. 

► En oppnår tydeligere kommunikasjon mellom kommune/skole og fylkeskommunen vedrørende 

skoleskyss. 

 

 

 

Bakgrunn 

Hvordan 

Verdi 

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god 

kvalitet på tjenestene 
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4. Kritiske suksessfaktorer 

30 



For å lykkes med IOKS vil det være viktig å adressere en 

rekke kritiske suksessfaktorer 

Prosjektgruppen har gjennom arbeidet med mulighetsstudien og hypotesene identifisert en rekke 

kritiske suksessfaktorer som må adresseres i det videre arbeidet. De viktigste punktene prosjektet 

har diskutert så langt er: 

 

► Komme raskt i gang med et systematisk arbeid med å utvikle et felles faglig miljø med felles 

målforståelse, felles verdier, gjensidig respekt , høyt engasjement og evne til samarbeid på 

tvers. 

► Finne en god modell for å ivareta to ulike forvaltningsnivå i en organisasjon, og 

kostnadsfordeling mellom disse. 

► Finne løsninger for å samordne rapporterings- og kvalitetsutviklingssystemene 

(Opplæringslovens § 13.10) i kommunale og fylkeskommunale virksomheter. 

► Finne smidige løsninger knyttet til f.eks. arbeidstidsavtaler som muliggjøre samarbeid på tvers 

(f.eks. heltidsstillinger fordelt på ulike enheter) 

► Sikre en god prosess som opprettholder og styrker engasjementet i overgangen fra mindre 

enheter til en større enhet med mange aktører som kommer tett på hverandre. 

► Finne frem til gode felles verktøy for samhandling og strategier for kvalitetsutvikling. 

► Finne en god modell for koordinering av arealdisponering som ivaretar barn og unges behov 

for samvær med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper i et trygt aldersblandet miljø. 

► Finne gode løsninger for organisatorisk samordning som muliggjør raskere progresjon i det 13-

årige løpet for faglig sterke elever, og fleksibel utnyttelse av faglig støtte der behov oppstår. 

► Utarbeide gode rutiner og høy bevissthet for å hindre at elever festes til roller og oppfatninger. 

► Finne gode løsninger for samordning av samarbeidstid mellom de ulike skolene. 

► Velge felles tekniske, digitale og administrative støttesystemer og innkjøpsavtaler 

► Sikre at senteret har en prising som gjør det attraktivt for idrettslag, frivillig kulturliv, eksterne 

kulturinstitusjoner etc. å ta IOKS i bruk. 
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5. Videre arbeid 
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I det videre arbeidet skal hypotesene underbygges ytterligere 

før endelig innhold og organisering besluttes 

For å underbygge hypotesene som har kommet opp i prosjektets første fase er det nødvendig å 

innhente ytterligere informasjon. De mest sentrale aktivitetene i denne fasen vil være: 

 

► Innhente erfaringer og konkrete løsningsmodeller fra sammenlignbare senter og andre 

relevante institusjoner. 

► Innhente informasjon fra egen organisasjon for å tydeliggjøre og kvantifisere gevinsten i 

hypotesene. Dette vil spesielt gjelde ressursutnyttelse og administrative prosesser. 

 

Når denne informasjonsinnhentingen er gjennomført og funnene analysert opp mot IOKS’ målbilde 

og behov, vil en ha grunnlag for å jobbe videre med prioriteringer, konkretisering av felles funksjoner 

og systemer, og beslutte en organisasjonsmodell for IOKS. 
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VEDLEGG 
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Elevtall 
 
Elevtallsprognosene viser at elevtallet ved ungdomsskolen går ned. I romprogrammet er det brukt et 
delingstall på 26 elever/klasse. Vanligvis benyttes delingstall på 30 elever / klasse 
 

 
 
Antall klasserom 
Hver klasse sitt eget klasserom medfører: 
 
2015/16: Ungdomsskolen vil ha 12 klasser, uansett delingstall.  
 
2016 / 17: 
Delingstall på 26 elever gir behov for 12 klasserom 
Delingstall på 30 elever gir behov for 11 klasserom  
 
2017 / 18: 
Delingstall på 26 elever gir behov for 12 klasserom 
Delingstall på 30 elever gir behov for 10 klasserom 
 
2018 / 19: 
Delingstall på 26 elever gir behov for 12 klasserom 
Delingstall på 30 elever gir behov for 9 klasserom 
 
 
Undervisningsareal / klasserom 
 
I opprinnelig romprogram er klasserommene dimensjonert for 26 elever med et areal/elev på 2,38 m2. 
Dette gir klasserom på 62 m2. 
 
Dersom en i framtida må endre til 30 elever / klasse, gir dette 2,07 m2/ elev, noe som vil oppleves 
som trangt.  
 
Prosjektet har 6 klasserom på 72 m2 og 3 klasserom på 70,5. Med et delingstall på 30 gir dette hhv 
2,4 og 2,35 m2/elev når det er fulle klasser.  

Prosjektnr: 
 

Prosjekt: Tiltakshaver: 

13250 Inderøy oppvekst- og kultursenter 
Inderøy kommune / Nord-Trøndelag 
fylkeskommune 



 LUSPARKEN arkitekter as SIDE 2 AV 2 
 

I:\13250 Inderøy oppvekstsenter\42 Referat og notater\Notat  Inderøy Ungdomsskole .docx    

Det er satt inn mobile skillevegger slik at en får 3 store klasserom, 2 på 145 m2 og ett på 141 m2. 
Dette gir fleksibilitet i forhold til undervisningsformer, avvikling av prøver, eksamen mm.  
 
Antall rom de første årene 
 
Dersom hver klasse skal ha sitt eget klasserom må en i de første årene ta i bruk andre rom som base 
for noen av klassene slik at en kan opprettholde ordning med morgensamling ol.  
 
Vi ser for oss at følgende rom benyttes: 
 

- Undervisningsrom / disp (60,5 m2)  
- Undervisningsrom / disp (61 m2)  

 
- VO / klasserom (72,5 m2) – rommet kan senere deles opp 
- Lesekursrom/ matterom (67 m2) – rommene kan ha mobil skillevegg 

 
Ved å ta i bruk disse rommene vil en få 12 klasserom, fortrinnsvis for 10.trinn.    
Tilgjengelig areal for sambruk:  
 

 
 
Lærerarbeidsplasser 
 
Romprogrammet angir 36 lærerarbeidsplasser. Det er regnet 6 m2/arbeidsplass. 
 
Lærerarbeidsplassene i plan 2, har plass for 27 arbeidsplasser forutsatt 6m2/arbeidsplass 
 
I perioden med flere lærere, kan en 
 

- Fortette i avsatt areal  
- Benytte møterom eller grupperom eventuelt miljørommet.  

 
 



Arkivsak. Nr.:
2013/2049-3

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 27.11.2013

Kommunestyret 53/13 11.12.2013

Byggeprosjektet Salbergstu - kommunalt bidrag til mellomfinansiering.

Rådmannens forslag til innstilling:

Inderøy kommune yter et midlertidig lån til Inderøy kirkelige fellesråd på kr. 400.000 for 
mellomfinansiering av utbyggingen av Salbergstu. 

Kr. 400.000 finansieres over investeringsbudsjettet ved bruk av ubundet investeringsfond.

Lånet tilbakebetales samtidig med refusjon av merverdiavgift til prosjektet.

Vedlegg

1 Ad.: Salbergstu

Bakgrunn

Røra sokneråd har informert ordfører og rådmann om byggeprosjektet Salbergstu i møte 4.november 
2013. Eksisterende kirkestue rives og det bygges ny i samme område. 

Inderøy kirkelig fellesråd ved kirkevergen har i brev av 5.november 2013 søkt om en mellomfinansiering 
i påvente av utbetaling av momskompensasjon. (vedlegg) Kirkelig fellesråd søker om et tilskudd på kr. 
400.000 til mellomfinansieringen.  

Kommunestyret har i sak 33/12 gitt en garanti for lån stort kr. 2.475 mill. kroner fra 
Opplysningsvesenets fond.



Vurdering

Prosjektet er godt lokalt forankret og med betydelig planlagt dugnadsinnsats. Bygget vil være positivt 
for ansatte, besøkende og for kulturkommunen Inderøy.

Rådmannen vil foreslå at kommunen gir et midlertidig lån tilsvarende omsøkt tilskudd på kr. 400.000.

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



DEN NORSKE KIRKE
INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD 11111111111111011111111111111111111

Inderøy kommune

Att.: rådmannen.

Inderøy 05.11.2013

AD. : SALBERGSTU

Representanter fra Røra sokneråd har vcert i kontakt med kirkekontoret, etter å ha

hatt møte med Inderøy kommune v/ ordfører og rådmann 04.11.13. Bakgrunnen for

deres kontakt var utfordringene omkring full-finansiering av « byggeprosjekt

Salbergstu.»

Røra sokneråd har i forbindelse med byggeprosjektet besluttet å registrere seg som

momspliktig virksomhet. Dette etter konsultasjoner med bl. a. KomRev v/ Svein Stornes,

revisor for Inderøy kirkelige fellesråd. Røra sokneråd som byggherre vil gjennom

registreringa oppnå refusjon av moms på betydelige deler av bygge-kostnadene.

Refusjon av moms vil imidlertid skje i etterkant av bygge-prosessen. Det vil derfor

være behov for en mellom-finansiering av disse kostnadene. Inderoy kirkelige fellesråd

tillater seg derfor å be om at Inderøy kommune er behjelpelig med mellom-finansiering

av kr 400.000,- i form av et tilskudd, med bakgrunn i at byggeprosjektet

representerer følgende positive forhold:

Stort og positivt lokalt engasjement, med en sterk dugnadsånd.

Ressurs-sterk lokal byggekomite, med høy og kompletterende kompetanse.

Bygget vil ivareta offentlige krav til fasiliteter for kirke-besøkende.

Bygget vil ivareta offentlige krav til fasiliteter for ansatte.

Bygget vil være et treff-punkt for lokalsamfunnet.

Bygget vil være et signalbygg for kirka, og dermed også for Inderøy

kommune.

Som kjent er det gitt betydelige pengegaver øremerket prosjektet. Bygget vil i tillegg

ivareta arbeidsmiljølovens krav til Inderøy kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og

Inderøy kommune sine plikter som ansvarlig for offentlige bygg og anlegg. Det vil derfor

være viktig både for Inderøy kirkelige fellesråd og Inderøy kommune, og for et

engasjert lokalsamfunnet, at byggeprosjektet realiseres.

Inderøy kirkekontor Tlf. 74 15 60 20
Adresse: Vangsvn. 108 Fax 74 15 60 21
7670 Inderøy. Organisasjonsnr.: 976999509



Presentasjonen i gårsdagens møte med ordfører og rådmann viser at Rora sokneråd har

kr 950.000 på konto, øremerket pros jekt Salbergstu. Videre er dugnadsinnsats i

forbindelse med riving av gammelt bygg og utvendige malings- og planeringsarbeider i

presentasjonen satt til kr 300.000.

Prosjektet har så mange positive elementer, og er så nær realisering, at Inderøy

kirkelige fellesråd håper Inderøy kommune vil kunne bistå med tilskudd til mellom-

finansiering.

Me ennIi

jel I Westerdah I

kirkeverge



Arkivsak. Nr.:
2013/1074-2

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 83/13 27.11.2013

Kommunestyret 54/13 11.12.2013

Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger for 2013 i 
samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Kjøp av næringsareal på Lensmyra, pris kr 1,2 mill., dekkes over Inderøy kommunens disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet - 27.11.2013 

Saksordfører:  Jostein Gjermstad
Rådmannen orienterte nærmere

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013
Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger for 2013 i 
samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Kjøp av næringsareal på Lensmyra, pris kr 1,2 mill., dekkes over Inderøy kommunens disposisjonsfond.



Bakgrunn
Hovedrevisjon budsjett 2013 – drift og investering - ble vedtatt av kommunestyret i juni 2013, sak 
25/13. Formannskapet behandlet rapport for 2.tertial i september, sak 64/13. 

For investeringsprosjektene er det spesielt endringer i framdrift som medfører et behov for 
budsjettjusteringer. Finansiering av investeringer berører også driftsbudsjettet og rådmannen har 
funnet det riktig å framlegge en sak for kommunestyret for nødvendige justeringer.

Vurdering

Revisjon budsjett – drift
I tabellen nedenfor er satt opp en oversikt over poster til revidering. Inntekter er markert med negative 
fortegn. Utgifter er markert med positivt fortegn.

(alle tall i 1000)

Områder/enheter/ansvar Forbruk
20.11.13

Opprinnelig
netto
driftsbudsjett

Revidert 
netto
driftsbudsjett

Revisjon av
budsjett

Ny netto
driftsbudsjett

Fellesområdet inntekter -333 461 -365 946 -365 526 0 -365 526

herav skatt på inntekt og formue -105 157 -122 362 -122 362

herav ordinært rammetilskudd -226 233 -237 051 -237 051

herav Skatt på eiendom -1 755 -1 672 -1 672

herav Andre direkte og indirekte 
skatter 0 -800 -800

herav Andre generelle statstilskudd -316 -2 888 -2 468

Fellesområdet diverse 27 857 43 504 42 321 0 42 321

herav renteinntekter -3 661

herav renteutgifter 12 757 13 789 12 606 -2 768 15 374

herav avdrag på lån 18 819 19 955 19 955 768 19 187

herav overføring til investering 972 3 016 3 016 2 000 1 016

Avskrivninger 0 -5 013 -4 013 0 -4 013

Momskomp investering 0 0 0 0 0

Overført til investeringsregnskapet 0 13 962 10294 442 10 736

Kompensasjon påløpt i investering -7 089 -13 962 -10294 -442 -10 736

Disponibel netto drift -305 604 -327 455 -327 218 0 -327 218

Fellesområdet diverse

Netto ramme renter var i opprinnelig budsjett kr 13,7 mill. I budsjettrevisjon i juni sak 25/13 ble 
rammen justert ned med 1,18 mill. Låneopptak er gjennomført iht. budsjett. Det viser seg at 
renteutvikling og forskyvning i investeringsplaner ikke gir grunnlag for en nedgang i renteutgiftene. 



Budsjettrevisjonen i juni reverseres, og i tillegg forventes en noe høyere renteutgift enn opprinnelig 
budsjett.

Avdrag på lån var i opprinnelig budsjett budsjettert til 19,955 mill. Dette er ca. 0,7 mill. høyere enn 
avtalte nedbetalingsplan for lån. 

I opprinnelig budsjett er kr 2 mill. avsatt til egenfinansiering av investering. 

Økning i netto renteutgifter kr 2,768 forslås dekket av reduserte overføringer til investering kr 2 mill., 
samt besparelse på avdrag på lån kr 0,7 mill. 

Momskomp. investeringer

Framdriften i investeringer tilsier at momskompensasjon på investeringer vil bli lavere enn opprinnelig 
budsjett. Momskompensasjonen i juni var feilberegnet og overføringen til investeringsregnskapet 
framstår derfor som kr 0,442 mill. høyere enn budsjettert i juni.  Dette påvirker budsjettposten 
overføringer til investeringsregnskapet, men har ikke innvirkning på netto disponibel drift.

Revisjon investeringsbudsjett

Revidert investeringsbudsjett av juni 2013 var på 87,4 mill. kr.. Forbruket pr. 19.11.13 er på i overkant 
av 55 mill. kr. og forslag til justert investeringsbudsjett er på 78,8 mill. kr.. For de fleste prosjekter er 
det snakk om reduksjon i bevilgningsrammene for 2013 som følge av forsinket framdrift. 

Prosj nr
Revidert 
ramme

Forbruk pr.
Budsjett 

2013
Revidert 
juni 13

Revidert 
nov 1319.11.2013

Administrasjon m.v.
IKT-prosjekter 5001 14000 536 1500 1500 1500
"Kommune på nett" 5002 280 74 150 100 100
Fagprogram for meldingsutveksling 5005 850 21 450 100 100
Utskiftning av IKT-verktøy 5004 4180 368 600 700 1000
Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 1200 0 100 100 0
Økonomisystem -nye moduler 5010 400 73 200 200 200
Nytt prosjekt Velferdsteknologi 7010 300 3 0 300 100
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 (2012) 5103 5200 1420 0 1300 1550

Oppvekst og kultur
Inderøy oppvekst og kultursenter 8001 141000 33 10000 2000 3000
Inderøy skipark 8007 4350 5028 0 4350 5030
Mosvik skole - oppgradering 6001 25750 18317 18950 22050 22000
Sakshaug kirke - orgel 8005 8800 0 500 500 0
Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 750 17 500 700 100
Bygdabok allmenn del 8006 1000 0 200 200 0
Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 400 0 400 400 0
Framverran skole 6002 -2000 29 0 0 50
Inderøy kulturhus - opprusting (2012) 8002 5360 109 0 135 135

Helse og omsorg
Bofellesskap Nessjordet 7001 25000 8 18000 1000 100
Kommunale utleiboliger - opprustning 7003 3000 368 1000 1000 500



Eiendom - opprustn generelt
Opprustningstiltak/omgjøring 9001 14000 994 2500 3500 1700
Driftsovervåkningsanlegg 9300 1750 540 150 450 550
Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 1500 29 200 1500 100
Røra skole - renovering av dusjer 6012 400 409 400 400 400
Sandv. b.hg. - Oppr. Helios 6013 150 0 150 150 150
Sandv. bhage-nytt ventilasjonsanlegg- Helios 6014 400 0 400 0 0
U-skolen (pålegg arb.tilsynet) 6015 500 0 350 0 0
Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 250 0 250 250 100
Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  ifb. 
Antibiotika beh. 7008 150 0 150 150 0
Ombygging NAV 5104 300 16 150 150 150
Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 2200 0 100 250 250
Energimerking bygg(krav) 6017 400 0 200 200 0

Utbygging/boligtomter
Sandvollan - Langåsen boligfelt 9109 2400 22 1500 1700 100
Røra - Åsen boligfelt 9102 16500 12271 14500 15220 15220
Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 32000 2509 2800 2480 2480
Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 1000 801 0 1000 1000
Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 1000 0 620 700 100
Sandvollan - Gangstad boligf. 1 og 2 9101 -455 0
Diverse salg eiendom 9400 -333 0
Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 20000 1316 500 500 1500

Inderøy 2020 - stedsutvikling
Straumen - sentrumsutvikling 9105 6000 332 1900 2325 2325
Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 2510 90 850 850 250
Bygdefiber 8503 1600 0 800 800 800

Vei
Forsterkning/dekkelegging 9002 16000 149 2000 2000 2000
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 490 41 150 240 100
Straumen - vegomlegging Venna (2012) 9004 12100 757 1200 650 760
Traktor-utskifting 9003 840 0 840 840 0
Sakshaugvegen og Vennalivegen 9006 5800 610 0 4290 2000

VAR-Tjenester
Vann
Utskiftning ledningsnett 14000 1901 1200 3085 2835
Utskiftning Heggstad - Gangstad (2012) 9201 2000 1751 0 1885 1885

*Utskifting av 300 hoved-ledning 9210 2500 0 450 450 450

*Røra Stasjon- Austadlia 9212 250 0 250 250 0

Diverse anlegg utskiftning 9211 3550 150 500 500 500

Ny varebil 9206 250 0 250 250 250

Avløp
Utskiftning ledningsnett 16000 1544 2500 3250 1900
Ventilasjonsanlegg Røra renseanlegg (2012) 9204 800 598 750 600

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 500 9 500 500 100

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 2500 903 2000 2000 1000



Ledningsnett Røra 9213 5000 34 0 0 200

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 9209 800 0 100 100 0
Ny varebil 9206 250 0 250 250 250

Annet
Fjernvarmesentral Venna 8504 3000 934 1000 1000 2000
Inderøy - Mosvik bredbånd 8502 2180 1030 0 1242 1242

Formidlingslån/startlån 9000 34000 4777 6000 6000 6000

Total investering/Utlån 479440 55158 95610 87407 78777

Tilbakebetaling lån

Investeringsfond

Disposisjonsfond/næringsfond -3670 -3670 -4360

Egenfinansiering -2000 -2000 -1278

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -6880 -10515 -10515

Dekkes av mva-komp -13962 -9016 -9458

Inntekter fra salg -14496 -4100 -2955

Netto lånebehov 54602 58106 50211

Lånebehov eks VAR 50402 -53806 44976

Lånebehov eks Var og - annen selvfinans 13602 -33406 26076

Budsjettendringer investering
Det foreslås å øke budsjettrammen for utskifting av IKT verktøy til 1,0 mill. kr. innenfor samlet IKT 
investering på 1,5 mill. kr..

Kostnader til forprosjekt IOKS har blitt større enn forutsatt og bevilgning økes med 1,0 mill. kr. i 2013.

Bygdabok allmenn del er ikke et investeringsprosjekt og tas ut av investeringsbudsjettet.

Formannskapet har i sak 46/13 vedtatt kjøp av arealer på Lensmyra til kr. 1,2 millioner ved bruk av 
disposisjonsfond. Dette er ført på prosjektet opparbeidelse av næringsarealer/bygg. Bruk av 
disposisjonsfond ligger til kommunestyrets myndighet og finansiering må derfor vedtas av 
kommunestyret. 

Forsinket framdrift medfører at inntekter som for eksempel fra salg av tomter og tilskudd også blir 
forsinket. Tilskudd fra NTFK til prosjekt Nessjordet på kr. 10,0 mill. kr. er ennå ikke utbetalt men 
forventes overført på regnskapsåret 2013. 

På bakgrunn av lavere investeringstakt en budsjettert, foreslås at egenfinansiering med kr. 2,0 mill. 
utgår. Samlet lånebelastning i 2013 vil likevel være i størrelsesorden 4,6 mill. kr. lavere enn opprinnelig 
budsjett for 2013. 

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



Arkivsak. Nr.:
2013/1992-1

Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 78/13 18.11.2013

Kommunestyret 55/13 11.12.2013

Vann- og avløpsgebyr 2014

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.

Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for 2014. 
Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i 
økonomiplanperioden.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører:  Hermod Løkken

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Inderøy kommunestyre vedtar avgiftsgrunnlaget for vann og avløp som vist i vedlegg 1.

Årsgebyrene for vann økes med 3 % for 2014 og årsgebyrene for avløp reduseres med 3 % for 2014. 
Tilknytningsgebyr beholdes uendret.

Avgiftsendring for vatn og avløp som vist i vedlegg 1, er retningsgivende for videre planlegging i 
økonomiplanperioden.



Vedlegg
1 Utvikling dekningsgrad
2 Betalingsregulativ for vann og avløp 2014

Bakgrunn
Vann- og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrifter og rammeforskrifter som er vedtatt av 
kommunestyret i medhold av tidligere Lov om vass- og kloakkavgifter. Ny Lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg trådte i kraft 01.07.2012. Loven bestemmer at gebyret skal bestå av årsgebyr og 
engangsgebyr for tilknytning. Gebyret fastsettes av kommunen. 

Gebyrene skal - helt eller delvis - dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av 
ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. Etter forskriftene 
skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av 
varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med. For å jevne ut svingninger i gebyr kan kommunen i 
enkelte år ha overskudd på regnskapet ved at overskuddet avsettes til et bundet driftsfond som brukes 
i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i 
balanse.

Vedtak om gebyrsatsene er forskrift i forvaltningslovens forstand, og skal forelegges den saken berører 
med anledning til å avgi uttalelse innen rimelig frist, jf forvaltningsloven § 37. 

Vurdering

Vann

Når det gjelder avgiftsnivå i 2013 ligger Inderøy, sammenlignet med våre nabokommuner, i øvre sjikt på 
fastledd og tilknytning, mens avgift pr. m3 er lavest av kommunene. (se nedenfor)

Avgiftsnivå vann 2013
Inderøy Levanger Verdal Steinkjer Verran

Fastledd 760 660 525 662 2090

Målt pr. m3 9,1 10,9 10,04 9,53 12,88

Tilknytning 6000 3000/9200 5500 3000 2500

På bakgrunn av regnskap 2012, foreløpige regnskapstall for 2013 og ytterligere kvalitetssikring av 
selvkostregnskapet, er det rom for økning i investeringene sammenlignet med gjeldende økonomiplan. 

Vedtatt temaplan for vann og forslag til budsjett- og økonomiplan, legger derfor opp til årlige 
investeringer på 4,5 mill. kr. eks. mva. innenfor området vann. Med denne investeringstakten og en 
økning i gebyrene på 3 % (samme som forventet prisvekst i 2014), vil vi ha en dekningsgrad som gir 
oppbygging av fond sett i en 5-årsperiode. Dette begrunnes med at kalkulasjonsrenten er historisk lav 
(2,44% i 2012) og små økninger i renten vil gi høyere kapitalkostnader og mindre avsetning til fond. 
Eksempelvis vil en økning i kalkulasjonsrenten på 0,5 % i 2013, gi en reduksjon i fondet i 2018 på 1,1 
mill. kr.

Med bakgrunn i avgiftsnivået sammenlignet med våre nabokommuner, foreslått investeringstakt og 
utvikling i selvkostfond, foreslås at tilknytningsgebyret holdes uendret og at årsgebyrene økes med 3 % i 
tråd med forventet lønns- og prisvekst. 

Avløp



Når det gjelder avgiftsnivå i 2013 ligger Inderøy, sammenlignet med våre nabokommuner, i øvre sjikt på 
tilknytning, i laveste sjikt på fastledd og omtrent på gjennomsnittet pr. m3 (se nedenfor).

Avgiftsnivå avløp 2013
Inderøy Levanger Verdal Steinkjer Verran

Fastledd 600 900 525 841 1919

Målt pr. m3 17,5 20,3 19,06 15,75 11,85

Tilknytning 8250 8800/23000 5500 4000 2500

På bakgrunn av regnskap 2012, foreløpige regnskapstall for 2013 og ytterligere kvalitetssikring av 
selvkostregnskapet, er det rom for økning i investeringene sammenlignet med gjeldende økonomiplan. 

Vedtatt temaplan for avløp og forslag til budsjett- og økonomiplan, legger derfor opp til årlige 
investeringer på 5,0 mill. kr. eks. mva. innenfor området avløp. 

Årsgebyr for avløp ble redusert med 8 % i 2013 og det foreslås nå en ytterligere reduksjon på 3 % for 
årene 2014 og 2015, og deretter uendrede årsgebyr. Det bygges opp fond også for området avløp, og 
dette har også begrunnelse i lav kalkulasjonsrente og risiko for økning i rentenivået.

Med bakgrunn i avgiftsnivået sammenlignet med våre nabokommuner, foreslått investeringstakt og 
fondsutvikling, foreslås at tilknytningsgebyret for avløp holdes uendret og at årsgebyrene reduseres
med 3 % for 2014. 

Konklusjon
Det vises til forslag til vedtak.



UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR AVLØP
(Alle tall i løpende priser)

Driftsutgifter
Budsjett

2014
Anslag
2015

Anslag
2016

Anslag
2017

Anslag
2018

Sum driftsutgifter 5744000 5916320 6093810 6276624 6464923

Sum kapitalkostnader 1719746 1823697 2037733 2083810 2251223

Sum årskostnader 7463746 7740017 8131542 8360434 8716146

Driftsinntekter:
Tilkoblingsgebyr 100000 35707 35707 35707 35707
Årsgebyr 8100000 7877766 7898531 7919297 7940063
Andre inntekter 0 10000 10000 10000 10000

Sum driftsinntekter 8200000 7923473 7944238 7965004 7985770

Differanse 736254 183456 -187304 -395430 -730376

Dekningsgrad 109,9 102,4 97,7 95,3 91,6

Akkumulert fond 2373294 2556750 2369447 1974016 1243640

Prisstigning % 3 3 3 3 3

Økning årsgebyr % -3 -3 0 0 0

Kalk. Rente 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR VANN
(Alle tall i løpende priser)

Driftsutgifter
Budsjett

2014
Anslag
2015

Anslag
2016

Anslag
2017

Anslag
2018

Sum driftsutgifter 5919000 6096570 6279467 6467851 6661887

Sum kapitalkostnader 2276862 2415682 2556964 2634454 2809614

Sum årskostnader 8195862 8512252 8836431 9102305 9471501

Driftsinntekter:

Tilkoblingsgebyr 75000 78719 81080 83513 86018

Årsgebyr 8300000 8592667 8895423 9208612 9532586

Andre inntekter 10000 150000 150000 150000 150000

Sum driftsinntekter 8385000 8821385 9126504 9442125 9768604

Differanse 189138 309134 290073 339820 297103

Dekningsgrad 102,3 103,6 103,3 103,7 103,1

Akkumulert fond 515599 824732 1114805 1454625 1751728

Prisstigning % 3 3 3 3 3

Økning årsgebyr % 3 3 3 3 3

Kalk. Rente 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44



VANN- OG AVLØPSGEBYR
Med virkning fra 01.01.13 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende satser:

Vann
2013

Vann
2014

Avløp
2013

Avløp
2014

1.0 TILKNYTNINGSGEBYR
Tilknytningsgebyr ved tilbygg: 
Det betales ikke tilknytningsgebyr hvor utvidelse er 
mindre en 50 m²
Tilknytningsgebyr makssats 6000,00 6000,00 9000,00 9000,00

1.1 Bolighus/hytter/annen bebyggelse
1.1.1 Bruksareal t.o.m. 75 m² kr 3200,00 3200,00 7770,00 7770,00
1.1.2 Bruksareal fra 75 m² - 150 m² Kr 5300,00 5300,00 14490,00 14490,00
1.1.3 Tillegg for bruksareal over 150 m² kr pr. m² 10,00 10,00
1.1.4 Utvidelse større enn 50 m² kr pr. m² 10,00 10,00 15,00 15,00
1.1.5 For uisolerte kaldlager og lignende kr pr. m² 3,00 3,00 3,00 3,00
1.1.6 Avløp fra melkerom i landbruket
a) med besetning til og med 20 kyr 7770,00 7770,00
b) med besetning flere enn 20 kyr 9000,00 9000,00

2.0 ÅRSGEBYR
Det betales årsgebyr med en fast del 
(abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. 
Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av 
vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av 
stipulert forbruk.

2.1 Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr 760,00 785,00 550,00 535,00
2.2 Mengdeavhengig del stipulert forbruk

Der det ikke er montert vannmåler stipuleres 
forbruket etter følgende regler:

2.2.1 Hytter/fritidseiendommer - 100 m³ kr 910,00 940,00 1610,00 1560,00
2.2.2 Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m² bruksareal 

- 200 m³ kr 1820,00 1880,00 3220,00 3120,00
2.2.3 Bolighus og annen bebyggelse fra 75 m² - t.o.m. 150 

m² - 240 m³ kr 2180,00 2256,00 3864,00 3744,00
2.2.4 Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal 

over 150 m² - 1,5 m³/m² kr pr. m² 13,65 14,10 24,15 23,40
2.2.5 For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke 

fastsettes lik målt vannmengde inn – stipuleres 
følgende avløpsmengder:

a) med besetning til og med 20 dyr 180m³ 180m³
b) med besetning over 20 dyr 200m³ 200m³

2.3 Mengdeavhengig del målt forbruk
Eiendommer som har montert vannmåler betaler 
mengdeavhengig del iht. følgende satser kr pr. m³ 9,10 9,40 16,10 15,60

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte 
satser.

Alle areal beregnes som bruksareal (BRA). 
Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer. 
Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.



Arkivsak. Nr.:

2013/988-7

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 9/13 14.11.2013

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 12/13 14.11.2013

Hovedutvalg Natur 84/13 18.11.2013

Hovedutvalg Folk 73/13 19.11.2013

Formannskapet 80/13 20.11.2013

Arbeidsmiljøutvalget 7/13 26.11.2013

Administrasjonsutvalget 6/13 27.11.2013

Formannskapet 86/13 27.11.2013

Kommunestyret 56/13 11.12.2013

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp

2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt



være 9 %.

3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».

4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt på 
verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jfr. eiendomsskattelovens
§ 11.  Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. 

6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer. 

7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og innenfor 
foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt 39,563 mill. kroner - i 
samsvar med finansieringsplan. 

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke medfører 
behov for endringer i samlet finansieringsbehov.  Formannskapet kan vedta mindre endringer i 
godkjente rammer for enkeltprosjekter.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger eller 
samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8 mill. 
kroner, for perioden 2014 og 2015. 

12.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og 
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

13.  Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid vedrørende grunnskolestrukturen med 
grunnlag i de langsiktige krav til høy kvalitet og økonomisk drift. Hovedutvalg folk leder arbeidet. Det 
forutsettes bred medvirkning fra alle interessenter. Kommunestyret forelegges sak til behandling i god 
tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

14. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid av fremtidig behov og struktur for 
sykehjemsplasser og bofellesskap, jfr. helse og omsorgsplanen, og særskilte behov knyttet til tilbudet til 
demente. Kommunestyret forelegges en sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og 
økonomiplan 2015-2018.

15.  Av fond til vegvedlikehold disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i energiøkonomiserende 
tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs kommunal vei. Midlene skal være 
disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige retningslinjer. Retningslinjene forelegges 
Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest februar 2014.



16. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og omsorgsområdet til 
hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.

17. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres ferdigstilt i 
2014:

- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett

18.  Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med 
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for kommunestyret i 
juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013 
Leder la fram følgende forslag til uttalelse:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 2014-2017. 
Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen oppvekst og kultur, noe som 
skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.  Etter rådmannens vurdering 
aktualiserer en slik satsing innføring av eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å 
dekke framtidige påløpende kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 
2014 foreslås store avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt 
framlegg at budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige 
besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), en 

besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til 

matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. 

Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og 

legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere 

tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan gjøres ved 
at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen at et slikt tilbud til 
våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og kulturtiltak.

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering 

«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både når 

det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner angående 

tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer framtidig 

planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag halvparten av 

demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på utredningsarbeidet av 



framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, derunder demente, som 

planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Rådet ser også at «Et sted å være» er til ny vurdering. Felles lokaler og bemanning med andre 

kan være en framtidig løsning, uten at dette forringer dagens tilbud. Dette er også en særs svak 

gruppe, som trenger all den hjelp samfunnet kan gi.  

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 

520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn».  

Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort 

problem. Tallet viser noe annet. 

Møtet fremmet forslag til nytt pkt. 4:

Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og rehabilitering bør 
innarbeides i budsjettet.

Avstemming

Lederens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013:
Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 2014-2017. 
Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen oppvekst og kultur, noe som 
skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.  Etter rådmannens vurdering 
aktualiserer en slik satsing innføring av eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å 
dekke framtidige påløpende kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 
2014 foreslås store avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt 
framlegg at budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige 
besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), en 

besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til 

matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. 

Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og 

legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere 

tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

a. Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan 

gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen 

at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og 

kulturtiltak.

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering 

«Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både når 

det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner angående 

tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer framtidig 

planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag halvparten av 

demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på utredningsarbeidet av 



framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, derunder demente, som 

planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og 

rehabilitering bør innarbeides i budsjettet.

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 

520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn».  

Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort 

problem. Tallet viser noe annet. 

6. Eldres råd i Inderøy ber Inderøy kommunestyret ta rådets merknader med i behandlingen av 

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017, spesielt pkt. 1 i vårt vedtak.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Forslag fremmet i møtet:

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å 
være»  opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.

 Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede rådet kommunen til å rekruttere støttekontakter

Avstemming

Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å 
være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.

 Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede råder kommunen til å rekruttere støttekontakter

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013 

Saksordfører: Izabela Vang

Høyre, Senterpartiet og Venstre fremmet følgende endringsforslag:

Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut



Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og 
økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens punkt 15, 
ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Forslag fra SV og AP v/Mads Skaugen:

Nytt punkt:
Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i Inderøy 
kommune:

- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjett (økonomiplan)

Avstemming

Forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:
Enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP og SV v/Mads Skaugen:
Falt mot 4 stemmer

Samlet avstemming:
Rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:

Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og 
økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens punkt 15, 
ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013 

Saksordfører: Otte Vatn
Otte Vatn og Ann-Kristin Wiik Langfjæran ba om å få vurdert sin habilitet ift medlemskap i henholdsvis 
Bygdeboknemnda og Kirkelig Fellesråd – jf fv § 6 e. Møtet fant representantene habile ved den 
generelle behandling av budsjettet.

Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

 «Ett sted å være» beholder dagens bemanning

 Varm mat – Ordningen fortsetter

 Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole

 Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015

 Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut



Trond Bjørken, AP fremmet følgende forslag til pkt. 8.5:

 Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra 
disposisjonsfondet eller avsetninger.

Avstemming

Forslag fra SP og Krf: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Trond Bjørken: Vedtatt mot en stemme
Samlet avstemming:  Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

 Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:
«Ett sted å være» beholder dagens bemanning

 Varm mat – Ordningen fortsetter

 Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole

 Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015

 Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

 Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra disposisjonsfondet 
eller avsetninger

Behandling i Formannskapet - 20.11.2013 

Behandles i møtet 27.11.2013

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 20.11.2013

Saken behandles i møtet 27.11.2013

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013 

Omforent forslag:  Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til orientering.  

Arbeidsmiljøutvalget ber om at det fortsatt settes fokus på heltid, nærvær og likestilling.

Avstemming

Enstemmig vedtatt.

Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 26.11.2013

Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til orientering.  
Arbeidsmiljøutvalget ber om at det fortsatt settes fokus på heltid, nærvær og likestilling

Behandling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013 

Rådmannen orienterte.
Ordfører fremmet forslag fra Arbeidsmiljøutvalget



Avstemming

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Administrasjonsutvalget - 27.11.2013

Forslaget til orientering
Administrasjonsutvalget ber om at det fortsatt settes fokus på heltid, nærvær og likestilling

Behandling i Formannskapet - 27.11.2013 

Saksordfører:  Ida Stuberg

FRP v/Jostein Gjermstad fremmet følgende forslag:
Redusere egenandel på trygghetsalarm fra dagens satser på 155/165 til 140/150.
Det gir en reduksjon på 32.480,- ift budsjett for 2014

Jostein Gjermstad fratrådte møtet før behandling.

Avstemming:
Forslaget falt - enstemmig

SP v/Leif Hjulstad fremmet slikt forslag: 

Endringsforslag til pkt. 5:
I medhold av eiendomsskatteloven §3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt på 
verker og bruk i hele kommunen.  Eiendomsskatten settes til 7 promille, jf eiendomsskattelovens § 11.  
Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03, 15.06, 15.09.

Avstemming: Enstemmig

Pkt. 13 og 14 strykes

Avstemming:  Enstemmig

Nytt pkt 13:
Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i 
kommunen.

Avstemming:  Enstemmig

Endringsforslag til pkt. 15:
Av disposisjonsfond disponeres kr. 400.000……..

Avstemming: Enstemmig

Tillegg til pkt. 17:
- Kommunedelplan Mosvik Sentrum

Avstemming:  Enstemmig

Nytt pkt. 19:
InderøyFest – økning tilskudd 2014: 70.000 kr. Det forutsettes at InderøyFest rapporterer på 
engasjement fra frivillige.



Avstemming:  Enstemmig

Nytt pkt. 20:
Dans i N-T – tilskudd 2014: 100.000 kr. 

Avstemming:  Enstemmig

Nytt pkt. 21:
Det innføres ikke eiendomsskatt på bolig fra 2015

Avstemming:  Enstemmig

Nytt pkt. 22:
De ekstra kostnadene dekkes gjennom reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond

Avstemming:  Enstemmig

Nytt pkt. 23:
Det arbeides offensivt for å rekruttere støttekontakter

Avstemming:  Enstemmig

AP v/Harald Ness fremmet slikt forslag:

Fjerne ventelistene fra Kulturskolen.

Avstemming:  Falt mot 3 stemmer

På sikt oppgradere helsesøsterbemanning ved skolehelsetjenesten slik at samsvarer med de
nasjonale normene.

Avstemming:  Enstemmig

Etablere Inderøy boligbyggerlag - med det formål å bygge boliger for ungdom og andre grupper
som har utfordringer på boligmarkedet.

- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggerlaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i økonomiplanen.

Avstemming:  Falt mot 3 stemmer

Opprettholde tilbudet ved Et sted å være.

Avstemming:  Enstemmig

Rådmannen fremmet slikt tilleggsforslag:
Rammetilskuddet reduseres med  kr. 936.000
Overføring ressurskrevende tjenester Bistand og Omsorg økes med kr. 200.000

Avstemming: Enstemmig

Ordfører fremmet rådmannen forslag med vedtatte endringer:  Enstemmig vedtatt



Innstilling i Formannskapet - 27.11.2013
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og
investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene
spesifisert slik:
- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp

2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes
høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og
forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt
være 9 %.

3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år
2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».

4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i
henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-.
Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. 

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt på 
verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jfr. eiendomsskattelovens
§ 11.  Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. 

6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå
innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte
aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer. 

7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er
kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og innenfor 
foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt 39,563 mill. kroner - i 
samsvar med finansieringsplan. 

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke medfører 
behov for endringer i samlet finansieringsbehov.  Formannskapet kan vedta mindre endringer i 
godkjente rammer for enkeltprosjekter.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet
kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger eller 
samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8 mill. 
kroner, for perioden 2014 og 2015. 

12.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og 
kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.



13.  Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i 
kommunen.

14.  Av disposisjonsfond disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i energiøkonomiserende tiltak 
i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs kommunal vei. Midlene skal være 
disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige retningslinjer. Retningslinjene forelegges 
Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest februar 2014.

15. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og omsorgsområdet til 
hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.

16. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres ferdigstilt i 2014:
- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett
- Kommunedelplan Mosvik sentrum

17.  Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med 
planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for kommunestyret i 
juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

18. InderøyFest – økning tilskudd 2014: 70.000 kr. Det forutsettes at InderøyFest rapporterer på 
engasjement fra frivillige.

19. Dans i N-T – tilskudd 2014: 100.000 kr. 

20. Det innføres ikke eiendomsskatt på bolig fra 2015

21. Rammetilskuddet reduseres med kr. 936.000

22. Overføring ressurskrevende tjenester Bistand og Omsorg økes med kr. 200.000.

23.  Det arbeides offensivt for å rekruttere støttekontakter

24.  De ekstra kostnadene dekkes gjennom reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond



Vedlegg

1 Budsjett- og økonomidokument

Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017, datert 11.11.2014

Bakgrunn og vurdering

Det vises til vedlegg – Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017.

Sammendrag og hovedprioriteringer tas inn i saksutredningen:

Budsjett og økonomiplanens prioriteringsføringer

Budsjettforslaget på utgiftssiden følger i avgjørende grad politiske føringer i gjeldende økonomiplan og 
føringer utledet av den politiske behandling av enkeltsaker og tertialrapportene inneværende år, jfr. 
også rådmannens orientering til formannskapet om status for budsjettarbeidet 

Den viktigste forskjellen fra gjeldende budsjett- og økonomiplan er forslaget om innføring av boligskatt 
fra 2015. Rådmannen anser at forslaget om realisering av et Inderøy oppvekst- og kultursenter – referer 
også den vesentlige økningen i kostnadsramme fra gjeldende budsjett- og økonomiplan –
nødvendiggjør innføring av eiendomsskatt på bolig for å unngå unødig innstramning i driftsbudsjettene 
på kort sikt.

Balansert målstyring

I henhold til reglement skal Inderøy kommune bruke prinsippene bak balansert målstyring som 
retningslinje for vår planlegging, oppfølgning og rapportering.

I budsjett- og økonomiplanforslaget for 2012 til 2016 ble det utarbeidet en første skisse til et 
gjennomgående målekart og med hoved og delmålbeskrivelser for fokusområdene samfunn, brukere, 
medarbeidere og økonomi/infrastruktur.

Rådmannen har ved denne rulleringen utvidet målekartet.  Denne vil bli bearbeidet videre parallelt med 
det videre arbeidet med planverket og lagt fram for kommunestyret til særskilt behandling sommeren 
2014.

Hovedprioriteringer i budsjett og økonomiplan

Samfunnsfokuset

Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver og dermed den største enkeltbidragsyter til 
verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy.

Dette bidraget ytes primært, og i all hovedsak, gjennom den ordinære tjenesteproduksjonen til en verdi 
av nærmere 500 mill. kroner. God opplæring – og generelt ivaretakelse av barns lærings- og 
oppvekstsvilkår - er verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme gjelder god pleie og omsorg, 
helsetjenester, ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg og kulturtjenester for å nevne noen 
hovedområder.



Det legges opp til en investeringsplan på brutto vel 400 millioner kroner i kommende periode. Dette 
representerer historisk satsning og er en vesentlig økning fra gjeldende plan.  

Den relativt betydelige investeringsplanen begrunnes naturlig nok primært i behovet for ytterligere å 
styrke Inderøy kommune som leverandør av gode kommunale tjenester, men også med perspektiv om 
å bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.

Rådmannen foreslår at Inderøy oppvekst- og kultursenter realiseres innenfor en øvre ramme på inntil 
250 mill. kroner, herav vil i størrelsesorden 225 mill. kroner investeres i kommunens regi. Videre 
foreslås investeringer i fyrtårnssatsninger som utvidelser av Nils Aas kunstverksted og bidrag til 
utbygging av et større idretts- og aktivitetsanlegg på Røra. Det siste med forbehold om bred regional 
forankring.

Sentrumsutviklingssatsningen i Straumen og Mosvik videreføres. Det settes av en ramme for 
utviklingstiltak også i øvrige grender. Utbygging av boligtomter i kommunal regi i grendene – i mangel 
av private investeringer.

Budsjettforslaget legger opp til stram husholdering av driftsbudsjettene og fortsatt krav til omstilling. Et 
omfattende investeringsprogram forutsetter i seg selv stramme driftsbudsjetter. 

Den omfattende investeringsplanen lar seg ikke finansiere gjennom besparelser i driften. Vårt 
inntektsgrunnlag må styrkes, og rådmannen foreslår innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2015.  
Dette gir merinntekter i størrelsesorden 6 mill. kroner til finansiering av økte rente og avdragsutgifter.

Kommunen har en tilrettelegger og stimuleringsrolle i relasjonene innbyggere, frivillighet og næringsliv 
- og også en rolle som regional bidragsyter. Vekst i Inderøy er et bidrag til den regionale veksten - på 
like linje med vekst i Steinkjer, Verdal og Levanger.   

Det foreslås satt av ytterligere midler til Inderøy 2020. Det er gjennom Inderøy 2020 kommunen i 
denne fasen organiserer en vesentlig del av samarbeid med næringsliv og frivillighet om utvikling. Dette 
instrumentet for samarbeid med øvrige deler av samfunnet – formelt organisert gjennom 
programstyret for Inderøy 2020 – bør videreføres i alle fall ut 2015. 

Tilskudd til frivilligsentralene videreføres, og det forventes at frivilligsentralene bidrar til vekst i den 
samlede frivilliginnsatsen til beste for lokalsamfunnet. Frivilligsentralenes oppgave er ikke å erstatte 
allerede etablert frivillig innsats og initiativ, men gjennom bistand og koordinering og styrke den 
samlede frivillige innsatsen. 

Brukerfokuset

Vi skal ha brukeren i sentrum og sikre de beste tjenester – så langt rammene tillater. 

Et sentralt redskap for å utvikle gode tjenester er systematisk bruk av brukerundersøkelser eller 
brukerevalueringer.  På dette området har vi ikke vært gode nok – spesielt på helse og sosialområdet. 
Inneværende år kjøres brukerundersøkelse på Nav.  

Som foran anført kommer vi til å fremme en egen sak for kommunestyret om Balansert Målstyring. 
Balansert målstyring er en del av vårt totale «kvalitetsutviklingsarbeid» og dette arbeidet – med 
konkrete angivelser av systemer og plan for brukertilfredshetsmålinger vil bli lagt fram samtidig.

Kommunale tjenester er kontinuerlig underlagt tilsyn, forvaltningsrevisjon og annen evaluering (jfr. 
Kostra-statistikk). Inderøy kommune får gjennomgående høy score når det gjelder omfang, kvalitet og 



effektiviteten i tjenesteytingen.  I det såkalte Kommunebarometeret ble Inderøy rangert blant de beste 
kommunene i 2012 (noe lavere score enn for 1729 i 2011).

Tilsyn- og forvaltningsrevisjon avdekker likevel forhold som må rettes på. Vi får også fra tid til annen 
anført avvik – dvs. formelt lovbrudd.  Dette er ikke avvik knyttet til den faktiske tjeneste-produksjonen, 
men til dokumentasjon. 

Vi har her et arbeid å gjøre, og dette er vi i gang med innenfor den tekniske rammen av vårt nye IKT-
baserte kvalitetssystem.  Vi har i 2013 videreført et arbeid med å legge inn manuelle rutiner, men vi 
trenger ytterligere tid ut i 2014 for å ferdigstille første versjon. En egen intern styringsgruppe ledet av 
assisterende rådmann har ansvar for å få opp oppgradert og modernistert kvalitetsstyringssystemet 
vårt.

Medarbeiderfokuset

Nærværet for 2012 ble på 90,5 % og det er lavere enn vår målsetting. Vår prognose for 2013 så langt 
viser et nærvær på 90 %. Det betyr at vi fortsatt må legge inn en betydelig innsats for å nå vårt mål om 
en nærværsprosent på 93 %.  

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013 er gjennomført. Samlet sett har vi positive resultat for Inderøy 
kommune. Vedtatt handlingsplan for HMS 2013 – 2015 angir målsettinger, fokusområder, tiltak og 
aktivitet på et overordna nivå.  Rådmannen vil prioritere arbeidet med utvikling av handlingsplaner 
innenfor de ulike enhetene.  

I budsjett 2014 er det avsatt ressurser til målretta bruk av vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste, 
samt deltakelse i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune. Det er bistand og omsorg som 
deltar i programmet som skal gå fram til 2015. Heltidskultur og nærvær er hovedtema i programmet. 
Det pågår nå en kartlegging i forhold til heltid innenfor hele bistand og omsorg, som bl.a. skal inngå i 
grunnlaget for utarbeidelse av en ny handlingsplan for heltid. 

Vi har hatt flere tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2013 og tilbakemeldingene viser at vi må prioritere 
utviklingsarbeidet knyttet til risikovurdering, tiltak, plan, avvikshåndtering, planer for bistand fra 
bedriftshelsetjenesten. 

Kommunen vil i perioden fram til 2020 ha utfordringer med rekruttering av nye medarbeidere. Arbeidet
med ny arbeidsgiverpolitikk og systematisk kompetanseutvikling vil bli prioritert slik at vi kan framlegge 
planene til politisk behandling tidlig i 2014. 

Økonomifokus – infrastruktur – andre prioriteringer

Inderøy kommunes økonomiske rammebetingelser er på kort sikt gode. Vi disponerer i 2014 
midlertidige generelle inntekter i form av inndelingstilskudd (17,2 mill) og inntektsgarantimidler (16,2 
mill) på i alt 33,2 mill. kroner. Ingarmidlene vil trappes ned over 8 år, og inndelingstilskuddet skal 
trappes ned med 3,4 mill. kroner på år fra 2027 til 2032.

Inderøy kommunen får Ingar-midler som følge av det ordinære rammetilskuddet faller – som en 
konsekvens av at vårt beregnede relative utgiftsbehov faller. Den viktigste bidragsyteren er absolutt og 
relativt fall i barne- og ungdomskullene. Antall i aldersgruppen 6 til 15 år veier tungt i 
rammefinansieringssystemet.



Budsjett og økonomiplanopplegget følger i prinsippet den strategi som er trukket opp i forbindelse med 
kommunesammenslåingen; vi skal søke å ta ut synergier av sammenslåingen så raskt som mulig. Frigjort 
midler skal brukes til å betale ned gjeld/bygg investeringfond, samfunnsutvikling og forøvrig disponere 
ressurser /bruke penger (investere) på en måte som reduserer fremtidige utgiftsforpliktelser. 

Vi må erkjenne at det er – og vil bli - krevende og ta ut synergier i det omfang som forutsettes uten at 
strukturer endres. 

Det foreslåes investert brutto rundt vel 400 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette er en historisk 
satsning og en økning i forhold til gjeldende økonomiplan. Økningen skyldes i all hovedsak utvidede 
kostnadsanslag for Inderøy oppvekst- og kultursenter.  

Rådmannen anser det utelukket at Inderøy kommune over tid kan forsvare et slikt investeringsnivå uten 
bruk av eiendomsskatt på bolig. Derfor tilrår rådmannen innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2015. 

Det foreslås i denne omgang ikke vesentlige infrastrukturendringer på skole og bistands- og 
omsorgsområdet i økonomiplanperioden.  Rådmannen foreslår igangsatt nødvendige 
utredningsarbeider. 

Driftsbudsjettet. Saldering.  Disponering av avsetninger

Det foreslås innført eiendomsskatt på boliger fra 2015 med 2 promille. Innføring av eiendomsskatt gjør 
det mulig å finansiere et høyere investeringsnivå enn i gjeldende budsjett- og økonomiplan.

Driftsrammene gjøres opp med krav til effektivisering i økonomiplanperioden (svakt fallende netto 
driftsrammer). Budsjettet gjøres opp med et ordinært netto driftsoverskudd (eks Ingar midler) på ca 1,5 
mill. kroner i 2014 (uendret eller svakt stigende i økonomiplanperioden). Et forsvarlig nivå er minimum 
5 mill. kroner (1 % netto driftsoverskudd).

Netto avsetninger (eks avsetning av mva-refusjon investeringer) er på 17,5 mill. kroner. Dette 
forutsettes fordelt med avsetninger til Inderøy 2020, vedlikehold bygg, avsetning til alminnelig 
disposisjonsfond, investeringsfond, rentefond og egenfinansiering investeringer (ubundet 
investeringsfond).

Investeringsplanen

Investeringsplanene er offensive i nåværende budsjett- og økonomiplan.  Vi øker rammene betydelige i 
dette forslaget – i all hovedsak som følge av oppjusteringen av investeringsomfanget i Inderøy 
oppvekst- og kultursenter etter gjennomført anbudsrunde. Rådmannen foreslår at prosjektet 
gjennomføres med en øvre kostnadsramme inntil 250 mill. kroner.

Investeringslisten er betydelig i antall prosjekter. I all hovedsak videreføres de prosjekter som er 
innarbeidet i gjeldende økonomiplan.  Rådmannen foreslår videreført årlige veiopprustnings-
investeringer innenfor en ramme på 16 mill. kroner i perioden 2013 -2016.

Det foreligger i disse dager et forslag om bygging av et større regionalt anlegg for idrett på Røra. 
Rådmannen er innstilt på å tilrå at Inderøy kommune går inn med et investeringsbidrag og et bidrag til 
drift i form av en bruksavtale under, forutsatt bred regional medvirkning. Det er i denne omgang kun 
innarbeidet et begrenset investeringstilskudd til anlegget innenfor en samlet ramme for tilskudd til 
idrett/aktivitet.



Det er lagt inn en investeringsramme på 2 mill. kroner til utvidelser og oppgradering av Nils Aas 
kunstverksted. 
For øvrig er avsetningene til prosjekt Inderøy 2020 ytterligere noe utvidet for å gi rom for satsninger på 
sentrumsutvikling i Straumen, i Mosvik og grendene for øvrig. Det vises til egen beskrivelse av Inderøy 
2020 satsningen.

Det vises til en detaljerte gjennomgangen av investeringsbudsjettene. Nedenfor sammenfattes 
summarisk prosjekter med bevilgning (eventuelt fornyet bevilgning) i 2014 - og prosjekter hvor 
investeringsrammene endres reellt fra gjeldende økonomiplan: 

- IKT prosjekter på uendret nivå eller noe oppjustert

- Inderøy oppvekst og kultursenter. (IOKS) Bruttorammen økes med ca 70 mill. kroner

- Mosvik skole- investeringsrammen økes til 27,2 mill. kroner

- Sakshaug kirke – orgel – revidert ramme 8,8 mill. kroner. Visse forsinkelser

- Inderøy kulturhus – nytt amfi (gjennomføres sammen med IOKS)

- Sakshaug kirke gamle – mur mot veg. Fornyet bevilgning

- Klokkarstu. Fornyet bevilgning. Mindre oppjustering

- Sandvollan barnehage. Ny bevilgning. Tilbygg en avdeling. Nåværende Helios saneres

- Sandvollan – trafikksikkerhetsprosjekt. Fornyet bevilgning. (Mest sannsynlig utsettelse)

- Nils Aas kunstverksted. Ny bevilgning. Utvidelse

- Idrettsanlegg. Ny bevilgning. Ramme. Jfr. også planene om et regionalt idrettsanlegg Røra

- Bygdebok allmenn del. Fornyet bevilgning. Uendret. Overført til finansiering drift  

- Bofellesskap Nessjordet. Fornyet bevilgning. Uavklart løsning

- Kommunale utleieboliger. Renovering. Fornyet og utvidet bevilgning

- Botilbud demente. Fornyet bevilgning. Oppgradering Inderøyheimen

- Mosvik sykeheim – oppgradering rom. Fornyet bevilgning

- Opprustning kjøkken. Utstyrsinvestering. Ny bevilgning

- Velferdsteknologi. Utvikling. Ny bevilgning

- Boliger flyktninger. Ny bevilgning

- Opprustningstiltak – bygg. Delvis fornyet – delvis nye. Se spesifikasjon

- Boligfelt – utbygging. Delvis fornyet – delvis ny. Åsen/Langåsen/Nessjordet/Lillesund/Kjerkn

- Opparbeidelse næringsarealer/bygg. Delvis fornyet. Forprosjekt

- Oppdatering kartverk. Ny

- Inderøy 2020. Fornyet og utvidet bevilgning. Stedsutvikling. Bygdefiber

- Vei – forsterkning dekkelegging. Viderefører innenfor en samlet ramme på 16 mill. kroner

- Stoppeplass Flaget. Ferdigstilling. Fornyet og noe utvidet

- Gang og sykkelvei Lyngstad. Fornyet. Mulig utvidelse

- Sakshaug og Vennalivegen. Ferdigstilling. Fornyet

- Traktorutskifting. Fornyet

- VAR-området. Utskifting ledningsnett og oppgradering sentraler. Fornyet og utvidet

- Fjernvarmesentral Venna. Fornyet

- Startlån. Videreføres med redusert ramme 4 mill. kroner pr. år

For så vidt gjelder prosjekter som kommer til belastning utover i økonomiplanperioden så vises til den 
samlede investeringsoversikten. 

Rådmannen vil på kort sikt søke å styrke vår prosjektledelseskapasitet for å sikre fremdrift i våre 
prosjekter. 



Egenbetalingene – skatter, gebyrer og avgifter

Utgangspunktet for vurderingen av et forsvarlig gjennomgående nivå på egenbetaling er følgende: 1) 
Inderøy kommune er i utgangspunktet en inntektssvak kommune. For å kunne tilby samme tjenestenivå 
som andre er vi avhengig av å holde et visst nivå på egenbetalinger. 

2)Realinntektsutviklingen har de siste år, for de fleste grupper, vært betydelig. Mindre realjusteringer 
av egenbetaling på kommunale tjenester vil i liten grad belaste privatøkonomien og 3) gjennomgående 
vil nivået på egenbetalinger ikke legges høyere enn snittet på Innherred.

Det foreslås innført eiendomsskatt for boliger i nye Inderøy kommune fra 2015.  For verker og bruk 
foreslås fra 2014 en harmonisert skattesats på 5 promille. Vi har i en overgangsperiode på 2 år brukt 2 
promille for Inderøy og 7 promille for Mosvik. 5 promille for hele kommunen gir i 2014 samme inntekt 
som i 2013.

For så vidt gjelder øvrige egenandeler justeres disse for kulturskolen med ca 4 % og tilsvarende for SFO 
(virkning fra 01.08).

Var- avgiftene justeres opp med 3 % på vann og avløp – på nivå med den alminnelige prisstigning. Dette 
er også nødvendig for å forsvare et økende investeringsnivå. 

Innenfor plan- og byggesak gjøres en del større endringer for 1) å tilpasse gebyrene i større grad til 
medgåtte kostnader for ulike typer behandlinger og 2) etablere gebyrnivå med bedre kostnadsdekning 
og større stabilitet i årlige samlede gebyrinntekter.

Driftsområdene – i kortversjon

Vi har et for høyt kostnadsnivå i 2013. Rådmannen har tidligere varslet et sannsynlig underskudd 
inneværende år i driften. Dette estimeres til ca 4 mill. kroner. Vi har utfordringer på de store 
virksomhetsområdene – skole, bistand og omsorg - og delvis kommunalteknikk. 

Driftsrammene for 2014 legges nivåmessig noe under revidert budsjett for inneværende år. Om vi skal 
makte et betydelig investeringsprogram så er vi avhengig av 1) stramhet i driftsbudsjettene og økte 
egeninntekter (i praksis eiendomsskatt).

Det vises til gjennomgangen under de respektive virksomhetsområdene.

Politisk virksomhet
Budsjettet for 2014 er på nivå med revidert budsjett 2013. Rådmannen foreslår en begrenset reduksjon 
i rammen i økonomiplanperioden – fra 2016.  Det foreslås gjennomført en utredning i god tid før neste 
kommunestyreperiode.

Fellesadministrasjonen, plan og næring
I rammeforslaget er fellesadministrasjon, plan og næring sett i sammenheng. Området er under 
omstilling. Det er allerede tatt ut vesentlige synergieffekter gjennom naturlig bemanningsreduksjon. 
Økonomiplanforslaget skisserer en ytterligere begrenset reduksjon i kostnadene. Utviklings- og 
plankapasiteten skal kunne opprettholdes, og utrednings og planarbeidet vil bli betydelig også i 2014.

Oppvekst. Skole og barnehager



Virksomhetsområdet får budsjettrammene svakt redusert som følge av forventet fortsatt elevtalls- og 
barnetallsnedgang. Nedgangen er dog marginal (ca 1,5 %). Det er likevel utfordrende og ta ut 
bemanningsressurser. Utfordringen er spesielt stor for de små skolene – med allerede lav bemanning. 

Utvidelser av valgfagstilbudet i Ungdomsskolen gjennomføres i samsvar med statlige føringer. Nærung 
og Ungt Entreprenørskap videreføres. Betydelig innsats forutsettes nedlagt i gjennomføring av 
kvalitetsplanens handlingsplan – vurdering for læring, tidlig lesing og styrket klasseledelse mv.

Rådmannen foreslår iverksatt en utredning av det fremtidige skoletilbud, herunder struktur, i lys av 
vedtatt kvalitetsplan. 

Helse, bistand og omsorg
Dette budsjettområdet, spesielt Bistand og omsorgsområdet, får den sterkeste veksten i forhold til 
inneværende års budsjett. Ettersom kostnadsnivået ved inngangen til budsjettåret er for høyt, etter to 
år med en uventet sterk kostnadsvekst, vil budsjettforslaget kreve reduksjon i aktivitet og kostnader i 
forhold til inneværende år. 

Vi har utfordringer med en kraftig vekst i kostnader knyttet til ressurskrevende tjenester innenfor 
bistand og omsorg – kombinert med svekket statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. I tilegg 
kommer den noe mer usynlige effekt av samhandlingsreformen og raskere utskrivning fra sykehus. 
Dette gir kostnadspress.  Barnevernskostnadene synes i det korte perspektiv og stabilisere seg – dog på 
et relativt høyt nivå. Vi ser i regnskapene for 2013 de første tegn til økende sosialhjelpsutgifter etter en 
høykonjunkturperiode. Dette gir seg utslag i budsjettforslaget for 2014.

Barnevern og frisklivssatsning prioriteres i budsjettet for 2014 innenfor helse, rehab og 
barnevernsområdet. 

Prosjektet Livsgledesykehjem skal gjennomføres. Satsningen på Saman for ein betre kommune 
viderføres. I forhold til gjennnomføring av helse og omsorgsplanen, må vi kritisk gjennomgå 
tiltaksplanene på ny i lys av den uforutsette kostnadsveksten på området.

Rådmannen vil på nyåret legge fram en egen sak for politisk nivå om kostnadsutviklingen – spesielt på 
bistand og omsorgsområdet. 

Kultur og fritid
Kostnadene reduseres i forhold til revidert budsjett.  Dette betyr en viss nettoreduksjon i 
bemanningsressursen i den sentral kulturstaben og en viss reduksjon i tilskuddsnivåene til større 
arrangement. Vi legger til grunn at utgiftene knyttet til vertskommuneavtalen vedrørende Mint kan 
reduseres noe i 2014. Kulturskoletilbudet opprettholdes på etablert nivå - eller styrkes noe. 

Eiendom og kommunalteknikk.
Revidert budsjettrammer videreføres reelt på om lag samme nivå som i 2013.  Vi vil i tiden fremover i 
større grad fokusere på vedlikehold av bygnings- og veikapitalen. Vi har under arbeid en 
vedlikeholdsplan for bygg og foreslår avsatt ytterligere midler til et vedlikeholdsfond. Dette vil kunne 
disponeres når vedlikeholdsplanen er ferdigstilt og godkjent.

VAR-området
Området gjøres opp med nettoutgifter lik null. Vannavgiften økes med 3 % neste år, mens 
avløpsavgiften reduseres tilsvarende. Investeringsprogrammet økes.

Konklusjon



Se innstilling



Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Legges ved som separat dokument.
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