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Kvalitetsplan barnehage behandling etter høring

Rådmannens forslag til vedtak

Kvalitetsplan for barnehager 2014 -2017 i Inderøy godkjennes.

Vedlegg
1 Kvalitetsplan for barnehagen 2014-2017
2 Utdanningsforbundet - høringsuttalelse kvalitetsplan barnehagen
3 Kommunelegen - høringsuttalelse kvalitetsplan for barnehagen
4 Fagforbundet - høringsuttalelse kvalitetsplan for barnehagen

Bakgrunn
Inderøy kommune skal utarbeide en Kvalitetsplan for barnehager.
Kvalitetsplanen skal være en delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 – 2025.
Hovedutvalg folk godkjente, i møtet 28.januar, dokumentet for utsending til høring. I møtet kom det 
innspill fra politikerne. Disse innspillene har bidratt til at dokumentet er noe endret. Det har kommet 
inn tre høringssvar.

1. Fagforbundet i Inderøy
2. Kommuneoverlegen i Inderøy
3. Utdanningsforbundet Inderøy

Vurdering
Det er viktig å ha et styringsdokument for utviklings- og kvalitetsarbeidet i barnehagene – på samme
måte som for skolen, jfr. vedtatt kvalitetsplan for skolen i 2013.
Om det videre arbeidet med oppvekstplanen skulle legge føringer som påvirker/endrer premisser for
kvalitetsplanene for skole og barnehager, vil det være uproblematisk å gjøre endringer i disse i
etterkant - eller samtidig med behandlingen av oppvekstplanen.
Kvalitetsplan for barnehagen har en foreslått tidsramme på 3 år. Dette gir samme planperiode som



vedtatte kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy.

I møtet for Hovedutvalg folk 28. januar, ble det etterspurt større fokus på barndommens egenverdi i 
utkastet til kvalitetsplan. I revidert utgave legges det vekt på dette i innledningskapitlet. Barnehagens 
egenart preges av at barndommen har en egenverdi. Videre i dette kapitlet tydeliggjøres det hva 
barnehagen er i et dannings- og utdanningsløp. Barnehagen er på mange måter fundamentet, 
grunnmuren i et livslangt læringsperspektiv. Det fysiske og psykososiale læringsmiljøet barnet er i, vil ha 
stor betydning - og vil prege den vekst og utvikling som skjer med barnet.

I den reviderte utgaven har kultur fått noe større plass. Kunst, kultur og kreativitet er et av 
fagområdene i barnehagen. For kulturkommunen Inderøy vil dette fagområde være gjennomgående i 
barnehagens aktiviteter.

Utkastet til kvalitetsplan som gikk ut på høring, tok ikke godt nok tak i overgangen barnehage – skole. 
Dette er nå nærmere beskrevet på side 17 i revidert utgave. Det skal sikres gode overganger for 
enkeltbarnet. Inderøy kommune er i ferd med å utarbeide en standard for dette arbeidet.

Kommuneoverlegen har kommet med en tilbakemelding på utkastet. Kommuneoverlegens 
tilbakemelding bekrefter at barnehagen har fokus på folkehelse. Det er, i følge henne, en god plan som 
gir godt grunnlag for god (folke)helse. I tilbakemelding fra kommuneoverlegen fastslår hun at 
miljørettet helsevern er et virkemiddel i folkehelsearbeidet, men ikke et virkemiddel i arbeidet med 
måltider og fysisk aktivitet. Setningen er tatt bort. Uttalelsen legges ved saken.

Utdanningsforbundet Inderøy ser på generelt grunnlag positivt på helhetstenkinga i arbeidet som skal 
gjøres omkring ny kommunedelplan for oppvekstområde i Inderøy. I sin uttalelse til kvalitetsplan 
barnehage, påpeker de at kommunen har høye ambisjoner for barnehagene og at det er bra. Inderøy 
kommune skal ha høye ambisjoner på barnas vegne.
Uttalelsen fra Utdanningsforbundet peker på faglighet og rammer som skal/bør være på plass for å 
lykkes i å nå målsettingene i kvalitetsplan for barnehagen. En del av de punktene Utdanningsforbundet 
berører, handler om arbeidsvilkår og vil naturlig høre hjemme i en drøfting mellom kommunen som 
barnehageeier og Utdanningsforbundet. 

Når det gjelder tidlig innsats er det en klar målsetting for Inderøy kommune at vi skal vri ressursbruken 
slik at alle barn får et tilpasset løp, utfra egne forutsetninger. Dette som et forbyggende tiltak som gjør 
at vi på sikt reduserer behovet for antall barn med enkeltvedtak etter § 5.1 i Opplæringsloven. 
Påstand om at Inderøy kommune ikke ivaretar ressursbehov når det gjelder barn med enkeltvedtak,
kjennes ikke igjen. Alle barnehager med barn som har rettigheter, får lagt ut en ressurs som skal ivareta 
dette. Imidlertid er det behov for å tenke nytt i tilretteleggingen av spesialpedagogisk hjelp. Mer av den 
spesialpedagogiske hjelpa må foregå i gruppesammenheng. De fleste barn lærer bedre i leik og 
samhandling sammen med andre barn, og det er det en unik mulighet for å få til i barnehagen. Det 
foregår et arbeid, hvor PPT og barnehagene er involvert, for å se på hvordan vi best kan ivareta barn 
med rett til spesialpedagogisk hjelp på best mulig måte - ut fra de ressurser vi har til disposisjon.

Fagforbundet har avgitt uttalelse; Fagforbundet Inderøy mener det er gjort et grundig arbeid i 
forbindelse med utarbeidelse av planen og slutter seg til planen slik den foreligger. Uttalelsen legges ved 
saken.

Konklusjon
Innspill og høringssvar har bidratt til revidert utgave av kvalitetsplan barnehage for Inderøy kommune 
2014 -2017.
Kvalitetsplan for barnehager 2014 -2017 i Inderøy godkjennes.
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FORORD

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

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

fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi. 

Kommuneplanens samfunnsdel og kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy, har vært 

styrende for innholdet i denne planen. Alt planverk skal være gjennomgående i 

tematikk.

Kvalitetsplanen skal vise retningen barnehagene i kommunen skal gå - både når det 

gjelder satsingsområder og utviklingsarbeid.

Oppvekstfaglig rådgiver har ledet og koordinert arbeidet med kvalitetsplan for 

barnehagene i Inderøy kommune. Styrerkollegiet har hatt Kvalitetsplan som tema på 

flere møter. Det har vært drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene, 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Planen har vært tema i Hovedutvalg folk.

Dokumentet har bl.a. vært ute på høring til følgende instanser:

 Utdanningsforbundet

 Fagforbundet

 Kommunalt foreldreutvalg, KFU

 Foreldreutvalg i barnehagene

Inderøy Rådmann

20.februar 2014 Jon Arve Hollekim
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KOMMUNESTYRETS ROLLE

Oppfølging

Kommunestyret har som barnehageeier ansvaret for at kravene i Lov om barnehager og 

lovens forskrifter blir oppfylt.

I Inderøy kommune skal status for måloppnåelse i forhold til kvalitetsplanens 

satsingsområder, samt andre mål som gjelder for barnehagens virksomhet, synliggjøres.

Inderøy kommune følger plan for tilsyn med barnehager i Inderøy kommune. Planen gir 

føringer på varslet tilsyn i alle barnehager i løpet av en to-års periode.

Kontinuerlig tilsyn gjøres i dialog med den enkelte barnehage, samt gjennom tilsyn med 

årsplan og sammensetting av samarbeidsutvalg.

Rådmann legger fram samlet rapport etter tilsyn til drøfting i første kommunestyremøte 

høsten 2015, og deretter hvert andre år.

Økonomi

Gjennomføring av denne planen forutsetter budsjettmessige bevilgninger som samsvarer 

med barnehageeiers forventninger til kvalitet i barnehagen.

Evaluering

Evaluering av planen finner sted våren 2017.
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INNLEDNING

Barnehagen er en viktig arena i barns liv, alle barn i Norge har rett til barnehageplass.

Barnehagen har en egenart som ivaretar barneperspektivet, og barnehagen skal legge til 

rette for og ivareta den gode barndom. Barnehagen er en grunnmur i dannings og

utdanningssystemet vårt, i denne sammenheng bidrar barnehagen som en viktig 

samfunnsinstitusjon. Det indre liv i barnehagen skal ivareta et fysisk og et psykososialt 

læringsmiljø som fremmer vekst og utvikling i barns liv.

Barnehagen i Inderøy kommune har som målsetting å bidra til:

 Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barnehager

 Å styrke barnehagen som læringsarena

 At alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

Barnehagen skal tilby kvalitet basert på kunnskapsbasert forskning.

Forskningsmiljøer har gjennom formidlingsaktivitet av egen forskning og i undervisning av 

studenter og praksiser i barnehagene bidratt til spredningen av kunnskapsbasert praksis. 

Barnehagene i Inderøy holder seg oppdatert på ny kunnskap om barnehagen som leik, 

lærings og omsorgsarena. Denne kunnskapen skal anvendes for å sikre kvalitet i 

tjenesteytingen.

Pedagogisk dokumentasjon av innholdet i arbeidet i barnehagen, står sentralt. Denne 

arbeidsformen bidrar til å oppfylle visjonen Best - i lag.

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsform hvor personalet bruker praksisfortellinger, 

bilder og presentasjoner av arbeidet som foregår i barnehagen til å reflektere over egen 

praksis. For at det skal være en pedagogisk dokumentasjon i arbeidet, skal teori ligge i bunn 

for refleksjoner man gjør seg. 

Kvalitetsplan for barnehagen i Inderøy skal legge til rette for den beste ivaretakelse av 

barnehagens mandat når det gjelder leik, læring og omsorg. 

Barnehagen i Inderøy skal ha fokus på danning og ivaretakelse av samfunnsmandatet. Til 

samfunnsmandatet hører bidraget til Inderøysamfunnets utvikling, hvor bolyst, livskvalitet 

og næringsutvikling er sentrale begreper. I Inderøy fastsetter kommunestyret hvilke områder 

barnehagen skal ha særlig fokus på i planperioden.

Planen skal, som nevnt innledningsvis, bidra til at vi utvikler et best mulig tilbud til våre barn 

når det gjelder leik, læring, omsorg og dannelse– i nært samarbeid med hjemmene og andre 

aktører. Inderøy kommune profilerer seg som en kulturkommune, det medfører at 
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barnehagene skal ha et særlig fokus på fagområdet kunst, kultur og kreativitet i sin daglige 

aktivitet. 

Kvalitetsplan er:

 Et styringsdokument for ansatte i barnehagen og innenfor oppvekstområdet

 Forpliktende når det gjelder valg av fokusområder

 Et grunnlag for kompetanseheving og utvikling

Kvalitetsplan skal skape grobunn for utvikling og vekst.

NASJONALE RETNINGSLINJER

Planen bygger på rammeplan for barnehager og St.meld. nr. 24 Framtidas barnehage. 

Andre viktige dokumenteter er veiledningshefte Til barnets beste – samarbeid mellom 

barnehage og barneverntjenesten og veiledningshefte Fra eldst til yngst – samarbeid og 

sammenheng mellom barnehage og skole.

VISJON

Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy legger til grunn Inderøy kommune sin visjon Best - i 

lag.

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

andre. Barnehagen er en kunnskapsbasert organisasjon med profesjonelle 

kunnskapsmedarbeidere som viser omsorg og skaper det beste oppvekst- og 

læringsgrunnlaget for våre barn og unge.

VERDIGRUNNLAG OG AMBISJONER

Verdier

Verdiene våre skal kjennetegne og gjennomsyre organisasjonen Inderøy kommune.  De skal 

være med på å drive oss mot visjonen Best – i lag.

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

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

vi tilbyr våre brukere. De må også gjennomsyre det etiske aspektet ved vår profesjons-

utøvelse.

Verdiene barnehagene i Inderøy skal jobbe etter er:

Raushet – Åpenhet – Respekt 
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For å nå våre ambisjoner vil vi initiere utviklingsarbeid, oppmuntre og støtte nytenking - og 

skape engasjement.

Ambisjoner for barnehagen i Inderøy

Barnehagen, med sine ansatte, må omsette visjon og verdier til praksis gjennom arbeidet 

med barna. Gjennom å definere felles ambisjoner, setter vi ord på det vi ønsker å oppnå for 

barn framover.

Følgende er viktig for barnehagen i Inderøy:

 Vi har et helhetlig oppvekstområde.

 Vi vektlegger det 18-årige dannings- og utdanningsløpet.

 Vi har god kompetanse og skal sikre at våre ansatte har et høyt faglig nivå.

 Vi gir barna gode vilkår for medvirkning i egen hverdag; Læring, leik og omsorg.

 Vi legger til rette for at barna får et best mulig utbytte av å være i barnehagen - og vi 

har høye ambisjoner på barnas vegne.

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

forutsigbart oppvekstmiljø.

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

barnets leike- og læringsmiljø. 

For å leve opp til ambisjonene for barnehagen i Inderøy, har vi valgt oss ut følgende 

gjennomgående fokusområder:

 Ledelse

 Læring og læringsmiljø 

Innenfor rammen av de gjennomgående fokus- og satsningsområder, vil barnehagene ha 

egne delmål. Denne satsingen synliggjøres i enhetens virksomhetsplan og barnehagens 

årsplan.

KVALITET I BARNEHAGEN 

Stortingsmelding nr. 24 beskriver framtidens barnehage i Norge. Den gode barnehagen skal 

fylle mange roller. Foruten å være en fleksibel velferdsordning, skal den også være en god 

barndoms arena og det første frivillige trinnet i utdanningen. Tilretteleggingen og det 

pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen, er helt avgjørende for hvordan barna trives 

og utvikler seg, og for at samarbeidet med foreldrene fungerer godt.

FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter sier bl.a. at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dette følges opp i 

stortingsmelding nr. 24 om framtidens barnehage.
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Inderøy kommune har barnets beste i fokus når vi skal utvikle våre barnehager. Omsorg, leik 

og læring er sentrale begreper knyttet til kvalitet. Utviklingen de første leveårene er 

formidabel. Barn lærer både fra første stund og hver eneste dag, og nettopp derfor blir 

barnas opplevelser og erfaringer i hverdagen så viktige. Barnehagen skal være til barnas 

beste, og formålsparagrafen gir en god beskrivelse av hvilke verdier som ligger til grunn for 

virksomheten. Småbarnsfasen er ikke en livsfase som i hovedsak handler om forberedelser 

til en voksenverden, men en fase der det enkelte barn skal vokse ut fra egne forutsetninger 

og oppleve å bli sett og respektert som seg selv.

Alle barnehager skal ha høy og likeverdig kvalitet. De statlige myndighetene skal legge til 

rette for dette i dialog og samhandling med kommunesektoren. Dette innebærer fokus på 

gode lokaler, bemanning og kompetanse som bidrar til kvalitet i barnehagen.

Kvalitative vurderinger

I tillegg til at vi vurderer kvantitative faktorer i barnehagen, som for eksempel 

barnehagedekning og kostnadseffektivitet, vurderes også arbeidet i barnehagen kvalitativt.

Dette gjøres, ved gjennomgående god ledelse, av barnehageeier, av leder på 

enhet/barnehage og av pedagogisk ledere.

I den kontinuerlige vurderingen av kvaliteten i barnehagen, vil det i stor grad være fokus på 

prosess for å nå målsettingene.

Inderøy kommune skal tilby kvalitativt gode barnehager, og den enkelte barnehage med 

ledelse er ansvarlig for at dette følges opp på enheten.

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og 

utfordringer. Det innebærer behov for kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Kvalitet i barnehagen gjennom kontinuerlige prosesser mellom barn/voksne og innhold, kan 

vurderes på ulike måter:

 Subjektiv vurdering av kvalitet kan defineres som hvordan brukere og andre aktører 

vurderer tilbudet barnehagen gir.

 Objektiv vurdering av kvalitet kan forklares som rammefaktorene og forutsetningene 

for å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet.

 Prosesskvalitet handler om innholdet, hvor prosess- og samspillskvalitet er knyttet til 

hverandre. Kvalitet handler om hva ansatte gjør og hvordan gjennomføringen er.



9

Barnet som medskaper

I barnehagen i Inderøy legger vi til grunn en arbeidsform hvor pedagogisk dokumentasjon 

står sentralt. Denne arbeidsformen bidrar til fokus på kvalitet i det pedagogiske arbeidet 

med barna. Kulturen på den enkelte barnehage skal ha fokus på samtale og dialog for 

måloppnåelse.

De voksne i barnehagen opererer i et fellesskap, og profesjonaliteten gjennomsyrer 

væremåten i samspill mellom voksne, mellom voksne og barn - og barn i mellom.

Foreldrene skal være involvert i dette arbeidet. 

Barnehageloven § 3 slår fast at barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet; dette gjelder alle barns rett til medvirkning i barnehagen. I 

barnehagen i Inderøy skal barn medvirke i egen utvikling og læring. De ansattes evne til å 

fange opp barns kroppslige og verbale uttrykk, tolke dem og svare på uttrykkene på en 

anerkjennende og tydelig måte, vil ha stor betydning for at barn er aktive medskapere i egne 

lærings- og utviklingsprosesser. Barns mulighet for medvirkning har stor betydning for barns 

relasjon til seg selv og omgivelsene. Hvordan omgivelsene responderer og forstår barnet, 

påvirker utvikling.

Det skal legges vekt på at medvirkningsprosesser skjer innenfor et fellesskap og gjennom 

deltakelse i ulike typer relasjoner. Det handler om barnets rett til å få støtte til å uttrykke 

seg, til å bli synlig og delta aktivt i sosiale sammenhenger. Gjennom medvirkning i 

barnehagen forberedes også barnet til deltakelse i et demokratisk samfunn.

BARNEHAGENS INNHOLD OG VERDIER

Livslang læring i et dannings- og 

utdanningsperspektiv

Inderøy kommune skal gi et 

barnehagetilbud som innholdsmessig 

legger vekt på verdier og holdninger i 

barnehageloven, og som gir det enkelte 

barn muligheter og kompetanse til 

deltakelse i samfunnet.

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna - og om 

barnas omsorg for hverandre. Det er personalet som har ansvar for relasjonen. Å gi barnet 

mulighet til å gi omsorg og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse -

noe som er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det handler blant annet om at 

barna må bli i stand til å ta en annens perspektiv og lære seg å forstå andres følelser, vise 
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omsorg og empati. Vi kan karakterisere oppholdet i barnehagen som den første etappe i 

dannelsesreisen, hvor barnet skal utvikle seg til å bli et «gagns menneske» i samfunnet.

Leken har i seg selv en egenverdi, og barn uttrykker seg gjennom lek. Den har en 

framtredende plass i barns liv og er en grunnleggende livs- og læringsform. I leken utvikles 

også vennskap og fellesskap. Vennskap og god relasjon mellom barn/barn og barn/voksen, 

har stor verdi for læring og opplevelsen av glede, trivsel og mestring. Barnehagene skal 

gjenspeile samfunnet, og det betyr å legge til rette for et inkluderende fellesskap og å 

arbeide med mangfold som en ressurs. I barnehagen i Inderøy skal alle barn være 

deltakende i et inkluderende fellesskap og oppleve at deres kultur og identitet er viktig.

De første årene i et menneskes liv er en læringsintensiv fase. Tidlig innsats og høy kvalitet på 

barnehagetilbudet, gir de beste muligheter for utvikling og læring. Barnehagen skal legge til 

rette for både uformelle og formelle læringsaktiviteter.

For å ivareta fokus på tidlig innsats, skal barnehagene i Inderøy ha god samhandling i et 

tverrfaglig perspektiv, når det avdekkes behov for det.

Håndboka for god samhandling for barn, unge og deres familier, bidrar til dette.

I barnehagen er samhandlingsprosesser i leik og læring og det å ta hensyn til hverandres

forutsetninger, viktig for barnets danning. Danning handler om å få et bevisst forhold til 

omgivelsene og å reflektere over det en gjør i samspill med andre. Danning er en 

forutsetning for meningsdanning og demokrati. Barnehagens innhold skal bygge på et 

helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, leik og læring står sentralt, jfr. Barnehageloven.

SATSNINGSOMRÅDER I PLANPERIODEN

 Ledelse i barnehagen

 Språk og begrepsutvikling

 Antall, rom og form

 Dokumentasjon og vurdering

 Helsefremmende barnehager, grunnleggende folkehelsearbeid

Ledelse i barnehagen

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

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

 Har gode rutiner for å gi barna tilpasset tilbud

 Følger opp sentrale mål i Lov om barnehager m/forskrifter og 
Rammeplan for barnehagen
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 Følger opp kommunale mål

 Sikrer gode tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av 
personalet.

 Sikrer god ressursutnyttelse.

 Sørger for iverksettelse og gjennomføring av pedagogisk 
dokumentasjon

 Sørger for å ha gode rutiner for samarbeid med hjem og 
rådsorgan.

 Har god relasjonskompetanse.

 Legger til rette for et godt leike-, lærings- og omsorgsmiljø.

 Har god samhandling med kollegaer og godt samarbeid med 
heimen.

Resultatmåling  Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser

 Følge opp gjennom pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform

 Foreldre/brukerundersøkelse

 Budsjett og regnskap i samråd med enhetsleder

Språk og begrepsutvikling

Målsetting Alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon og 
samspill med andre barn og personalet i barnehagen.

Alle barn skal få støtte i egen språkutvikling.

Innsatsområder  Barnehagen er en viktig arena for å utvikle språk, kultur og 
identitet. En trygg forankring i eget språk og kultur gir de beste 
forutsetninger for å utvikle egen identitet. Språket er 
identitetsdannende og nært knyttet til følelser.

 De første barneårene er grunnleggende for utviklingen av 
språket. For å kunne delta aktivt i et fellesskap, er evnen til 
kommunikasjon helt avgjørende. Gjennom kroppsspråk og lek 
med lyder, øver de yngste barna seg i å samhandle og 
kommunisere med andre barn og voksne.

 Barn trenger gode språklige erfaringer og et godt sosialt samspill 
for å utvikle og mestre språket.

 For å gi barna god språklig stimulering, må barnehagene legge til 
rette for et rikt og variert språkmiljø med tilgang til leik, sang, 
samtaler, bøker og aktiviteter.

 Et godt språkmiljø forutsetter et dyktig personale som har gode 
språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike 
uttrykksformer. Slik kan de være støttende for barnets utvikling 
og gi dem stadig nye utfordringer.

 Personalet må være bevisste på at de er svært viktige språklige 
modeller for barna.

 Språk læres kontinuerlig og først og fremst gjennom de daglige 
aktivitetene barna tar del i. For å sikre en god språklig utvikling,
bør alle barn få varierte og positive erfaringer med å bruke 
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språket som kommunikasjonsmiddel - som redskap for tenking 
og som uttrykk for egne tanker og følelser.

 Det er avgjørende at barna erfarer at de har utbytte av ulike 
måter å kommunisere på.

Aktiviteter som kan bidra til dette er;

 Den gode samtalen

 Rim, regler, dikt og høytlesing

 Leik

 Utforsking av skriftspråket

 Bruk av IKT i barnehagen
For barn med annet morsmål enn norsk, er det svært viktig at 
barnehagen gir barnet støtte i å bruke sitt eget morsmål og samtidig 
arbeide med å fremme barnets norskspråklige kompetanse.

Arbeidsmåter

Arbeidsmåter
vurderes gjennom

 Barnehagen i Inderøy har kompetanse til å støtte og lede barn i 
samspill, leik og inkludering for å legge til rette for god 
stimulering.

 Barnehagen i Inderøy legger til rette for at barn gjennom 
fortellinger, rim og regler, dikt, sang, undring og samtaler, lærer å 
forholde seg til andre ved å utforske hva andre tenker, mener, 
tror og vil.

 Barnehagen i Inderøy anerkjenner og synliggjør alle språk og 
kulturer og ser flerspråklige barn og foreldre som en ressurs.

 Barnehagen i Inderøy samhandler med foreldrene for sammen å 
støtte barna deres i videre språkutvikling.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som er bevisst sin egen 
rolle som språkmodeller for barna.

 I barnehagen i Inderøy brukes digitale hjelpemidler for å utvikle 
barnas språkforståelse og kommunikasjon.

Barnehagens planer
Foreldrerådsmøter
Foreldremøter 
Samarbeidsutvalg
Ansattes refleksjon over egen praksis, pedagogisk dokumentasjon

Antall, rom og form

Målsetting Det skal i barnehagen stimuleres til nysgjerrighet, matematikkglede 
og lyst til å utforske matematiske sammenhenger.

Barnehagen skal bidra til å utvikle barns matematiske begreper.

Innsatsområder  Barnas hverdag er full av matematiske muligheter. Arbeid med 
fagområdet antall, rom og form må skje i tett samspill med andre 
fagområder.
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 Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, 
og de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger og 
løsninger på problemer.

 Det er viktig å se, og reflektere rundt, mulighetene i 
hverdagsaktivitetene. Gjennom språk, leik og eksperimentering 
utvikler barna sin matematiske kompetanse.

 Et engasjert personale som er lyttende, oppmerksomme og tar 
initiativ i forhold til barnas egen utforskning, er avgjørende for en 
positiv opplevelse av matematisk utforsking.

 Personalet må ha forståelse for - og kompetanse i - faget/temaet 
for å introdusere nye matematiske elementer som:

o Telling og kvantifisering
o Lokalisering
o Måling
o Designlek og spill
o Forklaring og argumentasjon

 Matematikk er et skapende fag, en rasjonell og spennende måte
å konstruere virkeligheten på. Gjennom å erfare, snakke, 
reflektere, abstrahere og systematisere, vil barna øve sin 
forståelse for matematiske elementer.

 Matematiske begreper har en naturlig sammenheng med 
språkutvikling. Gjennom matematisk tenking kan barna øve sin 
evne til å bruke språket i utforsking, logisk tenking, refleksjon, 
resonering og problemløsning.

Arbeidsmåter

Arbeidsmåter 
vurderes gjennom

 Barnehagen i Inderøy har et miljø som oppmuntrer barn og 
personale til å være nysgjerrige og kreative i arbeid med antall, 
rom og form i hverdagen.

 Barnehagen i Inderøy har personale med kunnskap om barns 
matematiske utvikling og hvordan matematisk forståelse utvikler 
seg hos barn.

 Barnehagen i Inderøy har personale med kunnskap om 
grunnleggende matematiske begrep og hvordan man kan bruke 
matematikk i samtaler, i leik og i andre daglige aktiviteter.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som er opptatt av å legge 
til rette for at barn kan utforske, reflektere og resonnere omkring 
matematiske problemstillinger.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som er bevisst på å løfte 
frem barns spørsmål med flere svar og begrunnelser, samt 
utfordrer barn til å komme med flere løsninger.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som tar utgangspunkt i 
barns tanker og erfaringer i arbeidet med matematisk danning.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som arbeider systematisk 
med antall, rom og form.

Barnehagens planer
Foreldreråd
Samarbeidsutvalg
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Foreldremøter
Ansattes egen refleksjon over praksis og pedagogisk dokumentasjon

Dokumentasjon og vurdering

Målsetting Alle barnehager skal ha et system for dokumentasjon og vurdering 
som skal inngå i barnehagens regelmessige prosesser.

Alle ansatte i barnehagen skal ha kunnskap om observasjons- og 
kartleggingsmetoder til det enkelte barn og tiltak for oppfølging.

Innsatsområder  Barnehagen skal være et systematisk pedagogisk tilbud, hvor
dokumentasjon og vurdering er en del av redskapene.

 Dokumentasjon og vurdering er også knyttet til planlegging og 
barnehagens didaktiske arbeid.

 Barnehagen skal arbeide med klare målsettinger for 
kvalitetssikring, vurdering og utvikling av det pedagogiske
tilbudet.

 De ansatte skal være kjent med hvordan barnehagen 
dokumenterer og vurderer barns læringsprosesser.

 Den enkelte barnehage skal ha et system som ivaretar og sikrer 
det pedagogiske tilbudet til hvert enkelt barn og barnegruppen, 
som helhet.

 Dokumentasjon og vurdering krever åpenhet og etisk bevissthet. 
Foreldrene og barna skal involveres i vurderings og 
planleggingsarbeidet.

 Det er nødvendig at barnehagens ansatte her tilstrekkelig 
kompetanse for å gjennomføre kvalitetssikringen.

 Barnehagen må ha et bevisst forhold til hvorfor det dokumenters 
og hvordan dokumentasjonen brukes. Både de ansatte og barnas 
læringsprosesser skal vurderes.

 Hovedmålsettingen er å utvikle barnehagen som organisasjon –
for å gi et best mulig tilbud til barna.

 Fokusområdet skal bidra til ar barnehagene utvikler gode 
dokumentasjons- og vurderingsprosesser, slik at barnehagen 
utvikler god praksis og kvalitet.

 For å støtte opp om hvert enkelt barns utvikling, skal barnehagen 
ha kunnskap om bruken av observasjon og kartleggingsmetoder.
Dette arbeidet skal alltid gjennomføres i samarbeid med 
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foreldrene.

 Observasjon og kartleggingsarbeid skal følges opp av 
systematiske tiltak for det enkelte barn dersom observasjonene 
avdekker behov for det.

 Gode overgangsprosesser fra barnehage til skole trygger barna 
og skal bidra til å overføre kunnskap om barns utvikling.

Arbeidsmåter

Arbeidsmåter 
vurderes gjennom

 Barnehagen i Inderøy har et personale som arbeider systematisk 
med dokumentasjon og vurdering.

 Barnehagen i Inderøy bruker dokumentasjon og vurdering som 
grunnlag for planlegging.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som gjennomfører 
vurdering på en reflekterende måte.

 Barnehagen i Inderøy har et tydelig system for dokumentasjon og 
vurdering.

 Barnehagen i Inderøy har et personale som tilegner seg 
kompetanse på fokusområdene. 

 Barnehagen i Inderøy benytter observasjons- og 
kartleggingsmetoder til det enkelte barn når det er behov for det.

 Barnehagen i Inderøy har et godt samarbeid med skolen for å 
ivareta overgangen til skole.

Barnehagens planer
Foreldreråd
Samarbeidsutvalg
Foreldremøter
Ansattes egen refleksjon over praksis, pedagogisk dokumentasjon.
Plan for overgang barnehage – skole
Overgangsmøter mellom barnehage og skole
Ledersamtaler
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Helsefremmende barnehager, grunnleggende folkehelsearbeid

Målsetting Alle barn blir tilbudt mat i barnehagen basert på Statens 
ernæringsråd, og opplever trivsel rundt matsituasjonen.

Alle barn i barnehagen skal møte voksne som er positive og 
oppmuntrer til barnas og egen fysiske utfoldelse.

Alle barn i barnehagen skal få oppleve å være med å dyrke mat, 
høste av naturen og tilberede og spise mat som de selv har vært med 
på å lage.

Innsatsområder  Barnehagene har fått, og får framover, en større del i barns 
utvikling i samfunnet vårt.

 Miljørettet helsevern er et virkemiddel i denne sammenheng.

 Barnehager, og kommunen som barnehageeier, har et ansvar for 
å legge til rette for at barnehagen er en helsefremmende arena 
som bidrar til en utjevning av sosiale ulikheter.

 Barnehagen skal også bidra til at barna utvikler en grunnleggende 
forståelse for hvordan de kan ta vare på egen helse. Dette er 
nedfelt i Barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler mv.

 Noen barnehager tilbyr barna mat enkelte dager, mens i andre 
barnehager spiser barn matpakke hver dag. Hvordan dette legges 
opp er hver barnehage fri til å bestemme selv, i samråd med 
styrer, pedagogisk leder, personal og foreldre. Alle barnehager 
tilbyr melk, frukt og grønnsaker.

Den maten som barn blir tilbudt i barnehagen, skal være i tråd med 
statens råd for ernæring. Spesielle tilpassinger blir gjort med 
foreldre.

 Under måltidene i barnehagen skal barna oppleve ro og trivsel i 
fellesskap med andre barn og voksne.

 Fysisk aktivitet hos barn og unge er sterkt virkemiddel for å 
forebygge ulike sykdommer i voksen alder. Vi voksne er 
rollemodeller for barna og kan påvirke deres holdning til fysisk 
aktivitet ute og inne med vår egen holdning.

 Det er avgjørende at alle voksne i barnehagen er positive til, og 
legger opp til og deltar selv i fysisk utfoldelse og leik.

Arbeidsmåter  Barnehagen i Inderøy legger til rette for måltid basert på statens 
ernæringsråd.

 Barnehagen i Inderøy har et personale med god innsikt i hva som 
er riktig ernæring.

 Barnehagen i Inderøy har god dialog med foreldrene om riktig 
ernæring.

 Barnehagen i Inderøy har trivsel og ro under måltidene.

 Barnehagen i Inderøy har et personale, som gir barna tid til å 
spise og opplever å være en del av et fellesskap under måltidene.
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Arbeidsmåter 
vurderes gjennom

 Barnehagen i Inderøy skal gi barna opplevelsen av en godt 
tilrettelagt utemiljø som innbyr til ulike typer fysisk aktivitet og 
leik.

 Barnehagen i Inderøy har personale som er gode rollemodeller -
og som tar initiativ til fysiske aktiviteter og leik inne og ute.

Barnehagens planer
Foreldreråd
Samarbeidsutvalg
Foreldremøter
Ansattes egen refleksjon over praksis, pedagogisk dokumentasjon.
Plan for overgang barnehage – skole
Overgangsmøter mellom barnehage og skole
Statens ernæringsråd

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehager og skoler har plikt til å samarbeide for at hvert barn sikres en god overgang fra 

barnehagen til skolen.

Foreldrene i Inderøy skal føle seg trygge på at både barnehagen og skolen gjør sitt beste for 

at hvert enkelt barn skal få en god overgang fra barnehage til skole.

Barnehagene i Inderøy er i ferd med å utarbeide en standard for samarbeidet mellom 

barnehage og skole for å sikre:
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 Gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og skoler i Inderøy

 En meningsfull sammenheng i opplæringsløpet – fra barnehage til skole

 En trygg skolestart for barn og foresatte

 Tidlig innsats for barn med ærlige behov

Inderøystandarden skal inneholde

- Rutiner for samarbeid mellom foreldre – barnehage/skole

- Et skjema med informasjon om barnet ved skolestart

Dokumentet som beskriver standarden skal være ferdig juni 2014

Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag

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

vårt arbeid i barnehagen i Inderøy.

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

har som hovedoppgave å se oppvekstløpet i sin helhet.  Programmet sin tidsramme er 2011 -

2021.

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

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

I vår kvalitetsplan for barnehagen bekrefter vi fokus på det 18-årige dannelses- og

utdanningsløpet. 

I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til danning, utdanning og 

deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I Inderøy kommune handler dette om tydelig politisk 

styring, god ledelse og læring, og samhandling mellom samfunns- og næringsliv som tar barn 

og unge på alvor. På denne måten skaper vi 

oppslutning om et felles oppdrag med felles 

ansvar.

Kvalitetsplanen legger rammene for de 

satsingsområdene som barnehageområdet i 

Inderøy kommune har valgt. Planen er en 

beskrivelse av de felles satsningsområdene som 

skal kjennetegne alle barnehagene i kommunen. 

I tillegg har den enkelte barnehage sin lokale profil 

som synliggjøres i enhetenes virksomhetsplaner - og i barnehagens årsplan.
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Satsingsområdene skal følges opp gjennom prosesser som skal gi oss resultat, og som vi igjen 

kan evaluerer på gitte tidspunkt. Det er en forutsetning at barnehagene arbeider som 

lærende organisasjoner på en slik måte at arbeidet er systematisk og målretta - nettopp for 

å nå de målsettinger en har satt seg.

SYSTEM FOR RAPPORTERING, EVALUERING OG RULLERING

Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy vedtas for planperioden 2014-2017. Planen vil, som 

nevnt innledningsvis, måtte justeres noe når kommunedelplan oppvekst er vedtatt. Planen 

skal bidra til at kvaliteten på tilbudet i Inderøybarnehagen videreføres og bedres.

Kvalitetsplanen skal bidra til at barnehagene blir best i lag og når de målene som er skissert. 

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

barnehageeier på slutten av hvert barnehageår.

Barnehagen i Inderøy vil søke mot ulike forsknings- og kompetansemiljø. Disse vil kunne 

bistå faglig i det utviklingsarbeidet som skal skje i jakten på stadig å bli bedre.
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GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Lov om barnehager (barnehageloven)
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&v
ed=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FKD%2FVedlegg%
2Fbarnehager%2Frammeplanen.pdf&ei=RQa0UoXLKIHY4wSi1oDIDw&usg=AFQjCNFwEaZx
dJkp4Jw8WD2iyQWzvzCEvQ&bvm=bv.58187178,d.bGE

Stortingsmelding nr. 24 Framtidas barnehage
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved
=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Freg
publ%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-
20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v
1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE

Til barnas beste
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved
=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fpages%2F36790766%2FPDFS%2F
NOU201220120001000DDDPDFS.pdf&ei=SBO0UvimDPKQ4gTTkoHQCQ&usg=AFQjCNFI797d
KJo9T2kuUlU_tr7FRgBfZA&bvm=bv.58187178,d.bGE

Fra eldst til yngst
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&s
qi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2F
dok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-
sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDz
ywKxivI8R1JUvesmINkw

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy
http://www.inderoy.kommune.no/getfile.php/2424516.1220.aawwxpavwx/Kvalitetsplan+gr
unnskole+14.oktober+2013.docx.as.pdf

Håndbok for Inderøy kommune, god samhandling for barn, unge og deres familier
http://www.inderoy.kommune.no/ny-haandbok-i-tverrfaglig-samarbeid-for-barn-unge-
og-deres-familier.5371039-110271.html



HØRINGSUTTALELSE FRA UTDANNINGSFORBUNDET, INDERØY

KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGEN 2014-2017

«BEST I LAG»

På generelt grunnlag ser Utdanningsforbundet positivt på helhetstenkinga i Inderøys 

kommunedelplan oppvekst.

I Kvalitetsplan for barnehager ser vi også at kommunen har høye ambisjoner for 

barnehagene i Inderøy, og det er bra.

Utdanningsforbundet Inderøy er imidlertid opptatt av:

Faglighet

Hvordan sikre høyt faglig nivå blant ansatte?

Skal det for eksempel innvilges permisjon med lønn for ansatte som videreutdanner seg 

innen pedagogisk ledelse, pedagogisk utviklingsarbeid eller pedagogisk dokumentasjon?

Pr. i dag eksisterer slike studier ved HiNT.

Det er ønskelig med flere barnehagelærere i tillegg til fagarbeidere i barnehagene, da dette 

kan være med å realisere målene i planutkastet. Høyere andel barnehagelærere vil sikre en 

balanse mellom leik, læring, omsorg, dannelse og fagområdene i Rammeplanen, samt 

mulighetene for tidlig innsats. Tidligere eksisterte det styrkingstiltak i barnehagen. Dette 

bidro til tidlig innsats, slik at det ble mulig å imøtekomme barn som behøvde litt ekstra 

omtanke og pedagogisk tilrettelegging, uten at de hadde rettigheter etter Opplæringsloven. I 

dag er slike styrkingstiltak fraværende. Dette svekker muligheten for tidlig innsats.

Barn med rettigheter etter Opplæringsloven

I tillegg til at styrkingsressurs er borte, opplever barn med enkeltvedtak at de ikke får ressurs 

som faktisk er vedtatt. Barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter gjør likevel så godt de 

kan ut fra de muligheter de har for å gjøre en god jobb. 

Da oppleves det som selvmotsigende og uoverkommelig å strekke seg etter Kvalitetsplanens 

målsettinger og ambisjoner.

Tid

Utdanningsforbundet er opptatt av at barnehagepersonalet ikke blir pålagt for mange

oppgaver som tar tid fra barna; for eksempel vasking, rydding, matlaging, søppeltømming,

veiledning av ufaglærte. God omsorg og stimulering av barnegrupper og enkeltbarn krever 

tid, og at barnehagepersonalet er fysisk og mentalt til stede.



Krav om arbeid med pedagogisk dokumentasjon krever også tid. Pr. i dag opplever 

barnehagelærere at tid til pedagogisk dokumentasjon, pedagogisk planlegging og ledelse er 

mangelfull. Hvordan kan vi løse dette?

Rom

Barnehagelærerne mangler tilfredsstillende muligheter for å bruke planleggingstida si på 

arbeidsplassen. De har pc på deling med øvrig personale og bruker tid på å finne et sted å 

være, og ta fram og rydde vekk utstyr i planleggingstida. Faste arbeidsplasser ville avhjulpet 

dette.

Personaltetthet

Barnehagene i Inderøy kommune har fram til i dag hatt brukbar bemanning sammenlignet 

med nabokommuner. Barnehageloven sier kun noe om tilstrekkelig/ forsvarlig bemanning 

utover pedagogisk leder og styrer. Dersom Inderøy kommune velger å satse på høyere 

personaltetthet og godt kvalifiserte ansatte, kan det bidra til kvalitet slik planen beskriver. I 

tillegg kan satsing på personaltetthet og faglighet gi oss et godt omdømme. Dette betinger 

økonomiske rammer som gjør det mulig å realisere kvalitetsplanen. Slik situasjonen er i dag, 

opplever den enkelte barnehage trange økonomiske rammer som truer kvaliteten.

Mvh

Utdanningsforbundet, Inderøy

19.02.14



Denne skal også i e-phorte. Høring kvalitetsplan barnehage

HEIDI HENRIKSEN
RÅDGIVER OPPVEKST
TELEFON: 74124282 MOBIL: 92442521
heidi.henriksen@inderoy.kommune.no

Fra: Bente Heggdal Molde 
Sendt: 18. februar 2014 13:13
Til: Heidi Henriksen
Emne: VS: Kvalitetsplan for barnehagen -høring

Hei innspill fra enhet helse, rehabilitering og barnevern. Dette er bra som Guri skriver.
Mh Bente

Fra: Guri Falch 
Sendt: 3. februar 2014 09:03
Til: Bente Heggdal Molde
Emne: SV: Kvalitetsplan for barnehagen -høring

Hei

Dette er i mine øyne en plan som gir godt grunnlag for god (folke)helse, bl.a ved at det er fokus på 
håndtering av emosjoner, samspill, fysisk aktivitet, kosthold og stimulering av språklig/matematisk 
nysgjerrighet (som gjør at skoleløpet kanskje blir enklere å komme gjennom). Hvis planen er/blir godt 
implementert gir den grunn til optimisme med tanke på framtida.

Denne setningen synes jeg var litt merkelig: 

«Arbeid med måltider og fysisk aktivitet i barnehagen er en del av kommunens 
folkehelsearbeid, og miljørettet helsevern er et virkemiddel i denne sammenheng.» 
Miljørettet helsevern er jo et virkemiddel i folkehelsearbeidet, men ikke et virkemiddel i arbeidet med 
måltider og fysisk aktivitet.  Men du trenger kanskje ikke si noe om det, det er jo bare en liten detalj.

Guri

Fra: Bente Heggdal Molde 
Sendt: 29. januar 2014 13:09
Til: Ann-Mari Ringseth Oxaal; Ann Tove Storholmen; Nina Sofie Hermann; Guri Falch
Emne: VS: Kvalitetsplan for barnehagen -høring

Hei kan dere bruke litt tid til å lese gjennom Kvalitetsplan barnehage og vurdere om vi (enheten) skal gi 
høringsuttalelse til utkastet.
Mh Bente 

Fra: Randi Tessem 
Sendt: 29. januar 2014 12:34
Til: Nanna Marit Dyrendal; Tone Westrum; Jan-Erik Frisli (jan-erik.frisli@ntfk.no); Sigrid Bjerkan; Unn-
Elisabeth Fjerstad; 'goveitja_85@hotmail.com'; 'm_gronnesby@hotmail.com'; 'hwesterhus@online.no'; 

'Berit.irene@yahoo.no'; 'torgeir81@hotmail.com'
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Kopi: Heidi Henriksen; Bente Heggdal Molde; Guri Falch; Randi Tessem; Jon Arve Hollekim
Emne: Kvalitetsplan for barnehagen -høring

Hei.
Her kommer utkastet til Kvalitetsplan for barnehagen til høring.
Den har vært til politisk behandling i hovedutvalg Folk 28.01.14. Se vedtak på hjemmesiden under Politikk; 
Politisk behandling; Hovedutvalg Folk
Saken kommer tilbake til politisk behandling etter høringsrunden.

Høringsfrist er 19.februar.

Mvh
Randi Tessem
Assisterende rådmann

Tlf 74124234 / Mobil 90552822

randi.tessem@inderoy.kommune.no
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Legges inn i arkiv under høring kvalitetsplan barnehage.

mh
HEIDI HENRIKSEN
RÅDGIVER OPPVEKST
TELEFON: 74124282 MOBIL: 92442521
heidi.henriksen@inderoy.kommune.no

Fra: Nanna Marit Dyrendal 
Sendt: 19. februar 2014 11:33
Til: Heidi Henriksen
Kopi: 'fagforbundet.inderoy@gmail.com'
Emne: SV: Kvalitetsplan for barnehagen -høring, Randi

Hei!
Fagforbundet Inderøy har hatt medlemsmøte angående «Kvalitetsplan for barnehagen» der Heidi Henriksen 
orienterte om planen.
Vi har bare mottatt positive tilbakemeldinger om planen.

Fagforbundet Inderøy mener det er gjort et grundig arbeid  i forbindelse med utarbeidelse av planen og 
slutter oss til planen slik den foreligger.

På vegne av Fagforbundet Inderøy

Nanna Marit Dyrendal
Hovedtillitsvalgt 

Mobnr 97020002
nanna.marit.dyrendal@inderoy.kommune.no

Fra: Heidi Henriksen 
Sendt: 17. februar 2014 11:40
Til: Nanna Marit Dyrendal; Tone Westrum; 'Jan-Erik Frisli'; Sigrid Bjerkan; Unn-Elisabeth Fjerstad; 
'goveitja_85@hotmail.com'; 'm_gronnesby@hotmail.com'; 'hwesterhus@online.no'; 'Berit.irene@yahoo.no'; 

'torgeir81@hotmail.com'
Kopi: Bente Heggdal Molde; Guri Falch; Randi Tessem; Jon Arve Hollekim; ind-Distrenhetsledereskole
Emne: VS: Kvalitetsplan for barnehagen -høring, Randi

Hei

Høringsfristen for kvalitetsplan barnehage nærmer seg.
Jeg har foreløpig ikke mottatt noen høringssvar, minner med dette om at fristen er 19.februar.

Innspill sendes undertegnede.

mh
HEIDI HENRIKSEN
RÅDGIVER OPPVEKST
TELEFON: 74124282 MOBIL: 92442521
heidi.henriksen@inderoy.kommune.no
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Fra: Randi Tessem 
Sendt: 17. februar 2014 10:52
Til: Heidi Henriksen

Emne: VS: Kvalitetsplan for barnehagen -høring, Randi

Fra: Randi Tessem 
Sendt: 29. januar 2014 12:34
Til: Nanna Marit Dyrendal; Tone Westrum; Jan-Erik Frisli (jan-erik.frisli@ntfk.no); Sigrid Bjerkan; Unn-
Elisabeth Fjerstad; 'goveitja_85@hotmail.com'; 'm_gronnesby@hotmail.com'; 'hwesterhus@online.no'; 
'Berit.irene@yahoo.no'; 'torgeir81@hotmail.com'
Kopi: Heidi Henriksen; Bente Heggdal Molde; Guri Falch; Randi Tessem; Jon Arve Hollekim
Emne: Kvalitetsplan for barnehagen -høring, Randi

Hei.
Her kommer utkastet til Kvalitetsplan for barnehagen til høring.
Den har vært til politisk behandling i hovedutvalg Folk 28.01.14. Se vedtak på hjemmesiden under Politikk; 
Politisk behandling; Hovedutvalg Folk
Saken kommer tilbake til politisk behandling etter høringsrunden.

Høringsfrist er 19.februar.

Mvh
Randi Tessem
Assisterende rådmann

Tlf 74124234 / Mobil 90552822

randi.tessem@inderoy.kommune.no
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Arkivsak. Nr.:
2013/2099-2

Saksbehandler:
Heidi Henriksen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 10/14 04.03.2014

Sommeråpen barnehage. Utsatt sak

Rådmannens	forslag	til	vedtak:

1. De kommunale barnehagene i Inderøy kommune er stengt i uke  28, 29, 30 og 31.

2. Det gis et felles tilbud om to uker sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage i uke 28 og 
29.

3. Bindende påmelding til sommeråpen barnehage skal foreligge innen 01.04. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte annen åpningstid avhengig av faktisk interesse, jfr. punkt 
2.

5. Ordningen innføres som prøveordning i 2014 og evalueres i løpet av året.

Bakgrunn	

I sak 55/2010 i møte Hovedutvalg Folk ble det vedtatt å gi tilbud om to uker sommeråpen barnehage 
ved Røra barnehage, Sandvollan barnehage og Sakshaug barnehage.

Vi har nå gjennomført tre sommersesonger med denne ordningen. Erfaringene barnehagene har gjort 
seg er at behovet for sommeråpen barnehage har endret seg noe. Mange foreldre skriver i 
utgangspunktet barna opp på plass, men det faktiske behov viser seg å være noe mindre enn det 
planlagte. Mange velger ikke å bruke ordningen når sommeren kommer.

Det er derfor nødvendig og vurdere ordningen på nytt.



Vurderinger

Med bakgrunn i de erfaringene barnehagene har gjort med sommeråpent tilbud, er det naturlig å 
vurdere om dette tilbudet skal endres. Som nevnt innledningsvis erfarer barnehagene at foreldrene 
melder et behov, men at det er sprik mellom påmeldte barn og faktisk antall som benytter seg av 
tilbudet.

Etter innhenting av dokumentasjon fra de barnehagene som har gitt et sommeråpent tilbud kan man si 
at ½-3/4 av de påmeldte barna kommer.

Barnehageåret 2012-2013 hadde vi samlet 259 barn i de kommunale barnehagene i Inderøy kommune. 
Ved Røra, Sandvollan og Sakshaug barnehage gikk til sammen 176 barn. Av disse var det i Røra 
barnehage 51 barn, 20 barn var påmeldt 1.uke og 10 barn kom. Neste uke var 10 barn påmeldt og 4-5 
barn kom. Ved Sandvollan barnehage var det i første uke påmeldt 11 barn og gjennomsnittlig 8 barn 
benyttet seg av tilbudet. I uke 2 var det 19 påmeldte barn og gjennomsnittlig 10 barn benyttet seg av 
tilbudet. Ved Sakshaug barnehage gikk 75 barn i barnehagen. Den første uka meldte 38 barn seg på og 
28 kom. I uke 2 var 19 barn påmeldt og 12 barn benyttet seg av tilbudet.

Barnehagene har i disse sommerukene organisert seg med bakgrunn i antall påmeldte barn, og en 
vesentlig ressurs blir lagt inn for å få sommeråpen barnehage til å bli et kvalitativt godt og forsvarlig 
tilbud for barna. 

Regnskapet for 2013 viser at sommeråpen barnehage ved Røra og Sandvollan kostet Inderøy kommune 
minimum 350 000 kr. Det vil si kr 87 500 pr. uke eller ca  kr. 44000,- pr uke pr barnehage. 

I rammen som er lagt til skole og barnehage i budsjettåret 2014 har vi ikke tatt høyde for et 
sommeråpent tilbud på lik linje med foregående år, med bakgrunn i at vi skal sikre kvalitativt forsvarlig 
tilbud i det ordinære barnehageåret.

Ressursene i barnehagen trengs fortrinnsvis til ordinær drift. Gjeldende vedtekter har som 
utgangspunkt at foreldrene betaler for barnehage i 11 måneder, og at barnehagene dermed er stengt i 
juli måned. Dette er rasjonelt sett i et økonomisk perspektiv, da de ansatte kan ta ut ferie i denne tiden, 
samt at det er rasjonelt i forhold til å sikre et mer stabilt personell på plass i de 11 månedene 
barnehagen har ordinær drift.

Nasjonalt ser vi en utvikling som viser en innstramming på sommeråpent tilbud i barnehagen. 

Spørsmålet om åpningstid.

Konklusjon

Det anbefales at sommeråpent tilbud i de kommunale barnehagene strammes inn, jf. forslag til vedtak. 
Dette med bakgrunn i erfaringer barnehagene har gjort seg når det gjelder behovet for sommeråpent 
tilbud.



Arkivsak. Nr.:
2012/178-33

Saksbehandler:
Tove Johnson

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 11/14 04.03.2014

Formannskapet 05.03.2014

Søknad om bevilling til salg av øl - Solfrid Wibe AS - utsalgssted REMA 1000

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold av 
alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent med 
følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

Vedlegg
1 Uttalelse fra lensmannen i Leksvik og Inderøy -  REMA 1000 v/Solfrid Wibe

Bakgrunn
Solfrid Wibe skal starte opp ny dagligvarebutikk, REMA 1000 Inderøy, Nessjordet 1, den 20. mars 2014. 
I den forbindelse søker hun om bevilling til salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent. 
Det er framlagt plantegning som viser salgsarealet og hvordan innredningen er tenkt.  Butikkarealet er 
oppgitt til 825,36 m2.



Åpningstider er oppgitt til mandag – fredag fra kl. 08.00 – 22.00. Dag før søn- og helligdag er 
åpningstiden oppgitt til 09.00 – 20.00.

Det er fremlagt dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til utsalgssted, bestått 
kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder, h.h.v. Solfrid Wibe f. 1972 og Line I. Stavrum f. 1988 samt 
firmaattest.

Alkohollovens § 1-4 a (bevillingsplikt) sier at omsetning av alkohol bare kan skje på grunnlag av 
bevilling.  I følge § 1-4 b er bevillingshaver den for hvis regning virksomheten drives.

I h.h.t. § 1-6, 1. og 2. ledd, kan kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 (over 4,7 
volumprosent alkohol) og annen alkoholholdig drikk, gis for perioder på inntil 4 år, og med opphør 
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Inneværende periode utløper 31.12.2015 for alle gitte kommunale bevillinger.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten, jf. § 1-7 c. De må være ansatt eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. 
Begge må være fylt 20 år og dokumentert bestått kunnskap om alkoholloven og bestemmelser i 
medhold av den.

Søknaden er oversendt Politiet v/Lensmannen i Leksvik og Mosvik og sosialetaten for uttalelse, jf. § 1-7, 
2. ledd.

Lensmannen har ingen anmerkninger eller opplysninger som skal tilsi at søker er uskikket til å inneha 
salgsbevilling. Line I. Stavrum godkjennes som stedfortreder, jf. vedlegg.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.12, sak 42/12, Ruspolitisk handlingsplan. Kapittel 6 
Alkoholpolitiske retningslinjer, pkt 4 angår salg av alkoholholdig drikk med bl.a. salgstider for 
øl/"rusbrus»" i Inderøy kommune.

Myndigheten til å innvilge alminnelig salgs- og skjenkebevillinger for alkohol er etter delegasjon fra 
kommunestyret tillagt formannskapet, jf. Alkohollovens § 1-7.

Vurdering

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 5-1, er det krav om dokumentert kunnskap for 
styrer og stedfortreder om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.  Styrer Solfrid Wibe og 
stedfortreder Line I. Stavrum har begge dokumentert bestått kunnskapsprøven i alkoholloven -
salgsbevilling.

I tillegg er det krav om at innehavere av salgsbevillinger skal føre internkontroll med den virksomhet 
som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven, 
jf. alkoholforskriftens § 8-1, 1 ledd. Internkontrollens omfang angis i § 8-3.

Søkeren oppfyller Alkohollovens krav for salgsbevilling av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent. 

Rådmannen vil tilrå at søknaden innvilges med virkning fra 20. mars 2014 t.o.m. 31.12.2015.



Konklusjon

Som forslag til vedtak.





Arkivsak. Nr.:
2012/3832-11

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/14 03.03.2014

Hovedutvalg Folk 12/14 04.03.2014

Formannskapet 05.03.2014

Sakshaug gamle skole - videre planer for bygget. Fornyet behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

1 Formell klage Sakshaug gamle skole 2013
2 Klage på politisk vedtak - Sakshaug gamle skole
3 Uttalelse til sak om riving/flytting av Sakshaug gamle skole
4 Ang. framtidig bruk / eierskap til Sakshaug Gamle skole

Bakgrunn:

Formannskapet fattet i sak 26/13 følgende vedtak:

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2014-17.



Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Inderøy fortidsminnelag klaget på dette vedtaket i brev av 1.mai 2013 (vedlegg 1). I vårt svarbrev av
20.08.13 (vedlegg 2) orienterte vi klager om at dette er et prinsipielt vedtak og ikke et enkeltvedtak 
med klageadgang. 

Vi oversendte 07.10.13 (vedlegg 3) en henvendelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune og ba om en 
uttalelse til at Sakshaug gamle skole ønsket solgt for flytting – eventuelt sanert. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i brev av 05.11.13 (vedlegg 4) uttalt seg til flytting/riving av 
Sakshaug gamle skole. Fra uttalelsen siteres bl.a følgende:

«Sakshaug gamle skole høy verneverdi. Den er mest sannsynlig den eldste bevarte fastskolen i Nord-
Trøndelag og en av få i landet fra tida før 1850. Den har høy symbolverdi i Inderøysamfunnet og står i et 
sjeldent skolemiljø.» Uttalelsen fra faginstansen forsterker dermed byggets kulturhistoriske verdi. 

«Det er Nord-Trøndelag fylkeskommunes oppfatning at bygget bør få stå i miljøet. Ønsker kommunen å 
flytte eller å sanere bygget vil Nord-Trøndelag fylkeskommune vurdere å klage på vedtaket jf. 
Forvaltningsloven § 28.»

Inderøy kunstforening har i brev av 20.01.14 (vedlegg 4), signalisert interesse for å overta bygget i 
samarbeid med andre lag og organisasjoner. Inderøy kunstforening ønsker i første omgang 
tilbakemelding på kommunens planer for bygget og om muligheter for foreslåtte framtidig bruk og 
eierskap.

Formannskapet ba i sak 26/13 om at «Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget 
gjennom ulike media.» Rådmannen ønsker før bygget markedsføres for salg å framlegge saken på nytt i 
lys av merknadene fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Vurdering

Rådmannen har i saksframlegg til sak 26/13 pekt på at det er problematisk omdømmemessig å sitte 
med bygg som forfaller. Vi har i vår portefølge en rekke slike bygg og det må være overordnet oppgave 
enten og sanere eller selge – eller å vedlikeholde på optimalt vis. Se for øvrig plan for vedlikehold av 
bygg som er under utarbeidelse i 2014.

Av kulturhistorisk verdifulle bygninger som kommunen i dag ivaretar eller indirekte bidrar til å ivareta 
gjennom tilskudd e.l. kan nevnes: Bygdetunene i Inderøy og Mosvik, Klokkarstu i sentrum av Straumen, 
Ringstu i  Muustrøparken mv. 

På bygdetunet i Mosvik står en skole fra medio 1800 tallet som både innvendig og utvendig synliggjør 
datidens skole. I motsetning til Sakshaug gamle skole (som er noe eldre) hvor kun de ytre uttrykk er 
bevart mens bygningen innvendig er omgjort til kontorbygg.

Kostnadene med oppgradering av bygget er stipulert til kr. 800.000 for utvendige tiltak og ca. kr. 
500.000 for innvendige tiltak. Utvendige vedlikeholdstiltak omfatter utbedring av råteskader, skifte av 
vinduer og dører, etterisolering og ny taktekking. Innvendig omfatter tiltakene nye el-anlegg og nye 
sanitæranlegg. Kostnadene er eks. mva. og uten marginer og reserver. 

Grove kostnadsestimater, usikkerhet i omfang av tiltak i forhold til tekniske forskrifter og universell 
utforming og erfaring fra ombygging av eksisterende bygninger, tilsier at reservene bør være i 
størrelsesorden 30 - 50 % av kostnadsoverslagene. Et mere realistisk anslag på nødvendige utvendige 
tiltak vil være ca. 1,5 mill. kr. inkl. mva. og for innvendige tiltak ca. 1,0 mill. kr. 



Nord-Trøndelag fylkeskommune videreformidler søknader til Kulturminnefondet om tilskudd til fredede 
og verneverdige kulturminner. I utgangspunktet er det private eiere og frivillige organisasjoner som kan 
søke, men også kommunen kan søke som eier av bygninger. Det vil være usikkerhet rundt muligheten 
for å oppnå støtte og omfanget av støtten. 

Fylkeskommunen har også en tilskuddsordning til kulturminnevernarbeid i regi av frivillige regionale 
organisasjoner. Tilskuddsordningen er i stor grad aktivitetsrettet og i liten grad rettet mot bevaring av 
bygninger.

Uansett privat engasjement og mulig statlig støtte må det påregnes behov for kommunale 
medinvesteringer ved bevaring i fremtid.

Ivaretakelse av dette bygget vil direkte og indirekte begrense våre muligheter for å ta vare på andre 
bevaringsverdige bygg, nevnt over. Jfr. spesielt Klokkarstu hvor behovet for betydelig utvendig 
renovering er betydelig.

Like viktig for rådmannens vurdering er likevel hensynet til fremtidig utnyttelse av at området som så 
langt er tenkt omdisponert til andre formål enn skole.  Realisering av dette området inngår som en del 
av finansieringsplanen for IOKS.  Fortsatt lokalisering av Sakshaug gamle skole på dette arealet vil 
begrense våre muligheter for alternativ anvendelse. 

Når vi allerede har et autentisk gammelt skolebygg fra om lag samme epoke i kommunen virker det –
etter rådmannens skjønn- noe ambisiøst og ivareta ytterligere ett. 

Det gjelder fortsatt som premiss for rådmannens innstilling at kommunen vil yte tilskudd til eventuell 
flytting – minimum tilsvarende det det vil koste og sanere.

Konklusjon

Rådmannen vil tilrå at det opprinnelige vedtak opprettholdes.



Inderøy fortidsminnelag
v/Sissel Norum
Letnesvegen 417
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v/ rådmannen
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Sakshaug gamle skole -Formell klage på vedtak beskrevet under.

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013

Inderøyfortidsminnelagklagermedhjemmeli forvaltningslovens§ 28påvedtaki sakom
Sakshauggamleskolefattet i Inderøykommunesformannskap10.4.2013.Vedtaket
innebærerat Sakshauggamleskoleskalselgesfor flytting ellersaneres.

Inderøyfortidsminnelagharsomformål å arbeidefor å bevareverneverdigekulturminneri
Inderøyogharansersegderfor somen foreningmedrettsligklageinteresse.

Vi henstillerkommunenom å omgjørevedtaketslikat sakenkanutredesgrundigereog
vurdererom det er muligheterfor å la skolenståpåsinopprinneligeplass.

Vi minnerom at det i henholdtil kulturminnelovens§ 25 «Kommunenplikter å sendesøknad
om rivingellervesentligendringav ikkefredet byggverkelleranleggoppført før 1850til
vedkommendemyndighetsenestfire ukerfør søknadenavgjøres». Slikvi forstårdet på
bakgrunnavsakspapirene,er dennesakenikkesendtinn til regionalkulturminnemyndighet
vedNord-Trøndelagfylkeskommunefor uttalelsefør vedtakble fattet.

Verneverdigskole

Dengamleskolenhar bådekunnskaps,opplevelsesogbruksverdi.Sakshauggamleskolevarden
førsteoffentligeskolei Inderøykommune.Skolenble tatt i brukpåVenna1. januar1841/42og
flyttet til nåværendestedrundt 1875.Skolenvar i bruk fram til 1921,dadennyeskolenstodferdig.

Byggetharetter daværtbrukt sombosted,ogsiden1977er det kommunensPPT-avdelingsomhar
benyttet byggettil kontorer.NårPPTnåskalflytte til InderøyRådhus,vil husetbli ståendetomt.

Sakshauggamleskoleforteller enskolehistoriebådealeneogsammenmeddebyggsompr i dagstår
i et samletmiljø. Nårdenplanlagtenyeskolenbyggesvil dette områdetha fire generasjoner
skolebyggståendei sammemiljø.



Denendringshistorienmankanlesei selvebyggeter viktig for å fortelle utviklingenavet skolemiljø
over tid. Vi fikk en ny skolelovi 1860.

Olavdunharogsåfungertsomlæreri dette byggeti sintid.

Rentbyggetekniskhar husetmangespennendekvaliteter somforteller om eldretidersbyggeskikk. Et
byggtrenger ikkeå væreopprinneligfor å beholdeverneverdien.Ombyggingersomer gjort over tid
forteller om endringeri samfunnet,og trengerikkeå forringeverneverdien.

Mangeavkommunesinnbyggere følerenstor tilhørighettil byggetogdet finneshistoriskerøtter for
de somharhatt sinoppvekstpåStraumen.Detteer medpåå skapeet personligeierforholdfor
mangeavbygdasinnbyggere.

Å bevarebyggetgir enstor bruksverdi.Frivilligelagogorganisasjoner,bedrifter,
ungdomsorganisasjonerkunnemantenkesegsombrukereavhuset.

Konklusjon:

Det fremkommerikkehvilkenmotivasjonsomliggertil grunnfor rivning/ flytting avbygget.Og
InderøyslokallagavFortidsminneforeningenvil pådet sterkestehenstilleInderøyssentralepolitikere
om å omgjørevedtaketsomble fattet i Inderøyskommunestyreden10.april 2013.angrivning/
flytting avSakshauggamleskole.

Deter spesieltviktigat alle sideravsakenblir belystfør endeligavgjørelse blir fattet.

Med hilsen

SisselNorum

leder

EllenGiskås

nestleder



Vår dato Vår referanse

20.08.2013 2012/3832-7

Saksbehandler Deres referanse

Arnfinn Tangstad, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Inderøy fortidsminnelag v/ Sissel Norum

  

Formell klage Sakshaug gamle skole 2013

Vi viser til deres brev av 1.mai 2013 hvor dere klager på formannskapets vedtak i sak 26/13 Gamle 
Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ?. 

Saken ble på prinsipielt grunnlag lagt fram til politisk behandling for å avklare om vi administrativt skulle 
arbeide videre med mulig salg eller riving av Sakshaug gamle skole. Vi anser formannskapets vedtak som 
et prinsippvedtak og ikke et enkeltvedtak. Det er dermed ikke klageadgang på dette vedtaket. 

Vi vil nå innhente uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på vedtaket om at «Sakshaug gamle 
skole selges for flytting – eventuelt saneres». 

Vi har gjennom deres brev av 1.mai 2013 fått en god beskrivelse av deres merknader i saken. Har dere 
ytterligere uttalelser i saken, ber vi om at disse sendes undertegnede innen 27.september 2013.

Etter at uttalelsene i saken er kommet inn vil vi gjøre en ny vurdering på bakgrunn av de innkomne 
merknadene. Dersom vi finner å kunne gå videre med saken i henhold til vedtaket, vil vi søke 
bygningsmyndighetene om flytting/sanering av bygget. Vedtaket som bygningsmyndighetene fatter er et 
enkeltvedtak som kan påklages. 

Med hilsen

Arnfinn Tangstad
Utviklings- og prosjektrådgiver
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Inderøy - Sakshaug gamle skole - Inderøy kommune - Uttalelse til sak om 
flytting/riving jf. kulturminnelovens § 25 

Vi viser til deres oversendelse mottatt 8. oktober og befaring 31.oktober 2013.  
Saken gjelder flytting eller riving av Sakshaug gamle skole som ble bygd 1842. 
 
I henhold til kulturminnelovens § 25 andre ledd om meldeplikt for offentlige organer 
plikter kommunen «å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet 
byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker 
før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og 
anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne 
myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring.». 
 
Uttalelsen fra fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet skal bidra til at 
saken blir godt opplyst før den sendes til politisk behandling. 
 
Saksgang  
Inderøy kommune er eier av bygningen. PPT hadde kontorer i bygningen fram til i år. 
Rådmannen tar opp saken om flytting eller sanering som en følge av at leietakerne 
har flyttet til rådhuset, at huset har behov for istandsetting, og at Inderøy kommune 
er i ferd med å planlegge nytt oppvekst- og kultursenter i tilknytning til Inderøy 
kulturhus.  
 
Saken ble behandlet i april hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for folk og i 
formannskapet. Saken ble utredet i et økonomisk perspektiv. Med saksutredningen 
fulgte en enkel tilstandsanalyse og kostnadsoverslag. Tilstandsanalysen konkluderer 
med at bygget er i god stand. Inderøy historie og museumslag ble forespurt om å 
overta bygningen, men ønsket ikke å overta den.  
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Politikerne vedtok at bygningen skal saneres eller selges. Fortidsminneforeningen 
har klaget på vedtaket på grunnlag av at saken blant annet ikke er godt nok utredet, 
og viste til at saken ikke var oversendt fylkeskommunen for uttalelse jf. 
kulturminnelovens § 25. Kommunen svarte at saken var tatt opp som en 
«prinsippsak», og at vedtaket ikke var et enkeltvedtak som kunne klages på.  Saken 
er nå sendt til fylkeskommunen for uttalelse før politisk vedtak.  
 

 
Sakshaug gamle skoles miljø foto: Hilde Tokle Yri/NTFK 
 
Sakshaug gamle skole – historisk sammenheng 
Starten på den offentlige skolen i Norge har sitt opphav på 1700-tallet. I 1736 ble 
obligatorisk konfirmasjon innført, og i 1739 kom landets første skolelov: «Forordning 
om skolerne på landet og hvad klokkeren og skoleholderne derfor maa yde». 
Tidligere var undervisning på landsbygda en mulighet for de som kunne engasjere 
lærere, og dermed forbeholdt de få. 
 
Loven av 1739 var ambisiøs, men de fleste forutsetningene for å gjennomføre 
ambisjonene var ikke tilstede. Loven møtte også kraftig motstand på bygdene. I 
1741 ble loven moderert med «placat og nærmere anordning angaaende skolerne 
på landet i Norge.» Denne ga presten og allmuen stor frihet i hvordan 
undervisningen skulle ordnes lokalt. Minstekravet var nå at undervisningen skulle 
foregå heime hos bøndene på omgang, derav omgangsskolen.  
 
I 1827 kom «Lov om allmueskoler på landet». Denne ble starten på en skole for alle, 
det som senere ble kalt folkeskole. Loven krevde at det skulle bygges en fastskole i 
prestegjeld. Fagkretsen ble også mer utvidet, og det ble stilt mer krav til 
gjennomføring av skolen. Læreren skulle bokføre alle skolepliktige barn i sitt distrikt, 
føre oppmøteprotokoll og vurdere elevenes framgang.  
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Da formannskapsloven ble innført i 1837 ble skolevesenet overført fra sogneprest til 
kommunene. Prosten minte Herredstyret lokalt på kravet om fastskole i 1838, men 
herredstyret fant at dette var «ufornødent». Beslutningen ble betraktet som lovstridig, 
og Kirkedepartementet ga pålegg om oppførelse av fastskole i 1839. Kilde for mer 
informasjon: tidligere skolesjef Ole Andreas Moen i årboka Eynni idri 2012 og 
Inderøyboka bind 1 del 2 om skolestellet.  
 

 
Sakshaug gamle skole og nybygget fra 1821. Foto: Hilde Tokle Yri/NTFK 
 
Sakshaug gamle skole ble oppført i 1841/1842 på Venna og tatt i bruk 1843. 
Christian Kjelseth fra Beitstaden ble ansatt som den første læreren og klokker i 
Sakshaug kirke. Han var utdannet som lærer ved Klæbu seminar. 
 
Klæbu seminar var en lærerutdanning etablert i 1839. Etter at loven om allmueskoler 
kom i 1827 ble flere slike skoler etablert i landet.  Ole Vig fra Stjørdal, som senere 
ble kjent for som folkehøyskolenes far i Norge, gikk også på Klæbu seminar i samme 
tidsrom. I 1892 flyttet seminaret til Levanger, der det ble videreført som Levanger 
lærerskole.  
 
I 1875 ble skolen flyttet til nåværende plassering. Tidligere lå skolen der Folkvang 
senere ble bygd. I 1821 ble et nytt, stort skolebygg satt opp. Senere er denne skolen 
bygd på, og utvidet i flere omganger. På andre siden av vegen er ungdomskolen 
etablert.  
 
Vurdering av Sakshaug gamle skoles verneverdi 
Kulturminners verneverdi blir vurdert etter flere kriterier:  
 
Aldersverdi og representativitet/sjeldenhet 
Sakshaug gamle skole fra 1842 har høy aldersverdi.  
I Norge er det bevart få skoler fra denne perioden. Avdelingsleder/forsker Leidulv 
Mydland ved Norsk Institutt for kulturminneforskning peker på at Sakshaug gamle 
skole er en av disse. I vårt fylke kan det være den eldste fastskolen, jf. registreringen 
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av eldre hus fra før 1900 (SEFRAK-registreringen) i Nord-Trøndelag. Dermed er det 
snakk om en type kulturminne som er i ferd med å bli sjeldne.  
 
Identitet og symbolverdi 
Skoler kan ha både høy identitetsverdi og symbolverdi.  Sakshaug gamle skole fra 
1842 er et symbol på kulturkommunen Inderøy, der utdannede lærere tidlig ga barna 
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter. 
 
Miljøverdi og pedagogisk verdi 
Skolen ligger fremdeles i et skolemiljø. Dette gir miljøet stor tidsdybde og 
pedagogisk verdi. Her ligger flere generasjoner skoler ved siden av hverandre.  
Dette er svært sjeldent.  
 
Autentisitet 
Utvendig har bygningen bevart form, volum, konstruksjon, vindusplassering og noe 
eldre bordkledning fra flyttingen til området i 1875.  Det vil si at skolen har bevart 
karakteren og framstår som autentisk utvendig.  Om skolen er endret fra 1842 krever 
flere undersøkelser.  
 
Innvendig er skolen bygd om til kontorer. Eldre overflater ligger bak dagens 
overflater.  
 
Tilstand 
Skolen er i god stand. Den har noe råteskader i vassbord og syll. Skadene i sylla er 
ikke betydelige og det er ikke nødvendig å gjøre noe med dem så lenge vassbordet 
skiftes ut og takrenne fungerer. Kun to – tre vinduer har behov for istandsetting.  
Det viktigste tiltaket er å male bygningen, skifte vasshylle og renske takrennene for 
løv og mose.  Innvendig er det ingen skader eller særlige vedlikeholdsbehov.  På sikt 
må det regnes med skifte at taktekking, og andre ordinære vedlikeholdsbehov.   
 
Virkemidler i kulturminneforvaltningen 
Bruk er den beste måten å ta vare på kulturminner. Sakshaug gamle skole er i god 
stand, og har stor bruksverdi. Vi oppfordrer kommunen til å finne en ny bruk, 
eventuelt i samarbeid med interessenter i inderøysamfunnet.  
Nord-Trøndelag fylkeskommune kan i slike prosesser bidra med råd om 
istandsetting av eldre bygninger og aktuelle tilskuddsordninger for kulturminner.  
 
Konklusjon 
Vi anbefaler kommunen å utrede saken nærmere og se på muligheter for ny bruk på 
stedet. Den gamle skolen er en viktig ressurs som har spesielt opplevelses- og 
bruksverdi.  
 
Vi må anta at en fastskole fra 1842 med utdannede, ikke geistlige lærerkrefter fra en 
ny lærerskole, har hatt mye å si for utviklingen av Inderøysamfunnet.   
 
Skolebygningen er slik en markør for starten på utbredelsen av den norske 
folkeskolen med de gjennomgripende konsekvensene det har hatt for 
Inderøysamfunnet spesielt, men også det norske bygdesamfunnet og det norske 
demokratiet generelt. 
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Mange bygder i Norge hadde ikke økonomi til å etablere fastskole like tidlig. Dermed 
kan også gammelskolen leses som et uttrykk for ressursgrunnlaget i Inderøy ved 
midten av 1800 tallet. 
 
Sakshaug gamle skole har høy verneverdi. Den er mest sannsynlig den eldste 
bevarte fastskolen i Nord-Trøndelag og en av få i landet fra tida før 1850. Den har 
høy symbolverdi i Inderøysamfunnet og står i et sjeldent skolemiljø. 
 
Det er Nord-Trøndelag fylkeskommunes oppfatning at bygget bør få stå i miljøet.  
Ønsker kommunen å flytte eller å sanere bygget vil Nord-Trøndelag fylkeskommune 
vurdere å klage på vedtaket jf. Forvaltningsloven § 28.  Vi ber om å bli underrettet 
når vedtaket foreligger. Ta gjerne kontakt hvis det er behov for mer informasjon 
under prosessen.   
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Hilde Arna Tokle Yri 
 funksjonsleder for kulturminner 
 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Inderøy Kommune

Att. Rådmannen

Vennalivegen 7

7670 inderøy

Ang. framtidig bruk / eierskap til Sakshaug Gamle skole

Inderøy Kunstforening (IK) har tidligere ovenfor kommunen ved rådmannen muntlig

signalisert interesse for å overta Sakshaug Gamle skole. Dette står fortsatt ved lag. IK kjenner

ikke kommunens planer for huset på nåværende tidspunkt. I samtaler med rådmannen kom

te fram at kommunen selv ikke hadde bygget med i noen framtidsplaner, og at dersom noen

var interesse i å overta bygget, flytta huset til en annen tomt.

Inderøy Kunstforening har inspisert bygget fra kjeller til loft. Selvsagt er det mye som må

gjøres på sikt for å bevare huset, både ute og inne. Likevel ser vi bestemt at huset er

verneverdig og kan ha lang levetid vis overstående blir fulgt opp. Huset har mange rom og

kan derfor tjene mange oppgaver, som blant annet lokaler for utstilling og kontorer, noe

som da er aktuell for IK.

Som tidligere antydet kan flere interesserte lag og foreninger gå sammen om eierskap til

bygget. Særlig sett på bakgrunn av at Samfunnshuset skal bort. IK vil foreslå at Inderøy

kommune overlater bygget til evt. flere lag og foreninger, som igjen danner et andelslag med

et hus styre som drifter bygget. Utbedringer og annet gjøremål kan da utføres etter

dugnadsprinsippet. Ideen er lufta for potensiale eiere som har vist interesse for en slik

løsning.

For eksempelvis kan lag og foreninger få kontorplass i bygget. De fleste tillitsvalgte i lag og

foreninger har lagsmateriell i poser og pappesker heime. Lokaler kan leies ut til mindre

selskaper, benyttes til møter og utstillingslokaler. Endelig bruk og anvendelser må selvsagt

avklares på et senere tidspunkt når interessentene er på plass.

IK ønsker fortsatt tilbakemelding fra kommunen om kommunens planer for bygget per dato,

og om muligheter for foreslåtte framtidig bruk og eierskap. IK imøteser en snarlig

tilbakemelding.

Inderøy 20. januar 2014.

Venntiihilsen

,,l/CW/1/
Svei',n Jørum
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Hovedutvalg Natur 24/14 03.03.2014

Hovedutvalg Folk 13/14 04.03.2014

Formannskapet 05.03.2014

Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle områder i kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse budsjett og økonomiplan 2014-2017 gjennomføres 
en samlet utredning vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.
Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand ved 
behov.

Det skal utarbeides forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på 
minimum 15 mill. kroner på helårsbasis. Kvalitetsvurderinger gjøres på de områder som er gjenstand 
for eventuelle forslag om innsparinger.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres til formannskapet, men også til 
hovedutvalgene for sine områder, fortløpende.  Utredning av tiltak som innebærer endringer av 
skolestruktur, sykehjemsstruktur eller lignende utredes etter formannskapets nærmere bestemmelse.

Saksvedlegg: (distribuert tidligere):

 Utfordringsnotat Inderøy kommune. (Utredning av KS-konsulent)

 Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017

Bakgrunn

Hovedreferansen for denne saken er vedtatt budsjett og økonomiplan 2014-2016, sak 56/13. Det vises 
til denne for en mer detaljert fremstilling av våre økonomiske utfordringer.



Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: «Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid 
vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.»

Inderøy kommunes økonomiske utfordring er knyttet til fremtid.  I 2014 balanseres driftsbudsjettet 
med 33 mill. kroner i midlertidige inntekter i form av et inndelingstilskudd på vel 17 mill. kroner og 
Ingar (inntektsgarantipenger) på vel 16 mill. kroner.  Disse inntektene skal trappes ned over en periode 
på 18 år.
Driftsbudsjettene er for 2015 til 2017 -  etter kommunestyrets vedtak -  gjort opp ved bruk av både 
inndelingstilskudd og deler av inntektsgarantitilskuddet. Rådmannen foreslo som kjent innføring av 
eiendomsskatt for bolig og fritid fra 2015 – og i tilegg en skolestrukturutredning – med sikte på 
endringer 2016 eller senere.

Rådmannens forslag om eiendomsskatt var konkret knyttet til behovet for å finansiere de vesentlige 
kostnadsøkninger som følge av vedtaket om å bygge et Inderøy oppvekst og kultursenter.
I forhold til inndelingstilskuddet og nedtrappingen fra år 2027 er det formulert en strategi etter 
kommunesammenslåingen som sammenfattet ser slik ut: 

Vi skal ta ut synergier av sammenslåingen så raskt som mulig. Frigjorte midler skal benyttes til å 
betale ned lån, til samfunnsutviklingsinnsats eller generelt tiltak som reduserer fremtidige 
forpliktelser eller øker våre fremtidige inntekter.

Gjeldende/vedtatt økonomiplan kan p.t. knapt sies å være i samsvar med denne strategien selv om 
intensjonen er klart uttrykt, jfr. vedtaket om å gjennomføre den utredning som her er gjenstand for 
saksutredning.

Behovet for omstilling – økonomiske besparelser.
Etter rådmannens skjønn er det behov for på mellomlang sikt (økonomiplanperioden) og identifisere 
konkrete omstillingsmuligheter/besparelser i driften i størrelsesorden minimum 15 mill. kroner på 
helårsbasis. 
Dette tallet eller anslaget er begrunnet slik:
Vedtatt økonomiplan er gjort opp i 2017 ved og bruke anslåtte Ingar-midler – 9,7 mill. kroner -  fullt ut 
til drift.  For å dekke veksten i driftsutgifter, herunder renter og avdrag på i alt 10 mill. kroner, må altså 
så vel inndelingstilskuddet som Ingar-midlene disponeres fullt ut siste år i økonomiplanperioden. 
Om en skal unngå og gjøre seg avhengig av Ingar,  og i tilegg etablere et ordinært netto driftsresultat i 
2017, så må man finne besparelser eller nye inntektsmuligheter i størrelsesorden 15 mill. kroner i 
dagens tjenestetilbud.
Dette anslaget legger til grunn en inntektsutvikling for Inderøy kommune basert på uendret befolkning 
og ingen  endringer i inntektssystemet til ugunst for vår kommunetype. 
Når det gjelder det siste må en forvente en viss relativ svekkelse ved gjeldende politiske signaler fra den 
nye regjeringen. Det er ikke grunn til å forvente dramatiske endringer, men relative endringer i 
størrelsesorden f.eks. 1 til 2 % vil raskt utgjøre fra 4-8 mill. kroner og være merkbare  i en ellers stram 
økonomi. I så måte kunne det være like naturlig og målsette 20 millioner kroner som 15 millioner.  
Poenget understreker dog behovet for å identifisere tiltak i størrelsesorden minimum 15 mill.

Kvalitet
I oppdraget inngår også et krav om kvalitetsutredning. Rådmannen er noe usikker på hvordan dette skal 
fortolkes. Ut fra sammehengen velger rådmanen og tolke dette slik at de forslag som må utredes eller 
fremmes til økonomiske besparelser må følges av en kvalitativ vurdering.

Fremdriftsplan
Med betydelige belastninger på administrative ressurser som følge av en i utgangspunktet betydelig 
prosjektportefølge, jfr. også IOKS-prosjektet, vil det være nødvendig og bruke noe tid på dette arbeidet. 



Rådmannen ønsker ikke å binde fremdriften opp til rulleringen av budsjett- og økonomiplanen for 2015 
til 2018 – dog vil det være nødvendig allerede på det tidspunkt og ha fått fram tiltak som kan bidra til å 
balansere økonomiplanen med noe mindre bruk av «midlertidige» inntekter enn gjeldende.
Det tilrås at prosjektutredningen gis ca 15 måneders gjennomføringstid og slik at kommunestyret 
sommeren 2015 kan «konkludere» prosjektet.

Bruk av eksterne ressurser.
Rådmannen vil tilrå at det tas i bruk ekstern bistand så langt dette er nødvendig av faglige grunner.  
Dette kan f.eks gjelde utredninger hvor kravet til dokumentasjon av effekter både på kostnad og 
kvalitet er mer kritiske. (eks strukturutredninger)

Nærmere om opplegget for utredningen.
Hovedformål med en utredning av økonomi og kvalitet er å finne økonomisk handlingsrom samtidig 
som ønsket kvalitet på tjenestene sikres eller ikke svekkes på en uakseptabel måte.
I en slik prosess vil det være nyttig med løpende/tett dialog mellom folkevalgte, administrativ ledelse 
og tillitsvalgte.  
For så vidt gjelder tiltaksutredningen kan det være naturlig og dele inn  tiltak som skal gjennomføres på 
kort sikt (2014-og 2015) og på lengre sikt (2015-2017).  
For å øke handlingsrommet kan utgifter reduseres eller inntekter økes. Det vil være naturlig å vurdere 
mål for kvalitet og satsingsområder i denne sammenheng.
Det vil være nødvendig foreta en prioritering av hvilke tjenester som skal inngå i en slik utredning. Det 
vil være naturlig å konsentrer utredningen om driften, og investeringsprosjekter vil i utgangspunktet 
ikke omfattes.

Utredningen vil naturlig  omfatte følgende hovedkategorier:

1. Nye finansieringsmuligheter

2. Tiltak som ikke berører tjenestetilbudet av betydning; dvs ren kostnadseffektivisering. Det vil 

være naturlig å se på innkjøp. 

3. Tiltak som kan berøre volum og eventuelt kvaliteten på tjenestetilbudet så lenge minimums-

/lovkrav til kvalitet opprettholdes.

4. Tiltak av type 2 og 3 som innebærer strukturelle endringer. Rådmannen tilrår at dette avklares 

særskilt med formannskapet.

For så vidt gjelder prioriteringen av driftsområdene vil rådmannen komme tilbake til det. 
For å velge ut driftsområder kan følgende legges til grunn:

 Driftsområder som er budsjettmessige vesentlige 

 Driftsområder som har hatt utfordringer med budsjettrammen eller har vesentlige 

budsjettoverskridelser de siste årene

 Driftsområder der det kan være mulig å styrke inntektssiden 

Ut fra kriteriet om budsjettmessig vesentlighet vil det være aktuelt å se på tjenester  som i tillegg til å 
være de største områdene også har hatt budsjettmessige utfordringer.

Avlagt årsregnskap 2013 viser følgende:



Ansvar Regnskap 
2013

Revidert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett 2013

Regnskap
2012

Fellesadministrasjon 22 074 22733 22 109 23340

Plan, byggesak, 
næring og miljø

3137 2455 3 241 3739

Oppvekst 122 937 118 624 117 823 120 482

Helse 133 037 131 218 127 061 131 065

Kultur 15 259 15 799 14 180 13 353

Kommunalteknikk 29 716 31 015 30 890 30 100

Følgende viser kommunens inntektskilder pr 31.12.13

Regnskap 2013 Revidert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett 
2013

Regnskap
2012

Brukerbetaling 21 120 17 944 17 914 19 192

Salgs og leieinntekter 35 875 36 186 36 066 32 369

Overføringer med krav til 
motytelse

73 547 53294 57 500 74 451 

Rammetilskudd 233 075 237 301 223 7051 230 540

Andre overføringer 12 771 7 118 7 288 9 645

Inntekts- og formuesskatt 126 874 122 362 122 362 120 208

Eiendomsskatt 1 755 1 672 1 672 1 671

Andre skatter 1 128 800 /800 1114

Vurdering

Konklusjon
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Søknad om ekstrabevilgning til Soddjazz 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gis ikke ytterligere støtte til gjennomføring av Soddjazz 2014.

Vedlegg
1 SODDJAZZ -  ekstrabevilgning 2014

Bakgrunn

Soddjazz 2014(formelt Inderøy Jazzforum) søker om en ekstrabevilgning på kr 25.000/35.000 til årets 
festival. Gjennom kommunens budsjettbehandling for 2014 ble det bevilget kr 50.000 til festivalen. 
(søknad på kr 75.000). 

Soddjazz hadde i 2013 en total prosjektkostnad på kr 417.000 med et underskudd på kr 52.000. 
Kommunens tilskudd har over flere år vært kr 50.000 uten kompensasjon for prisstigning. Festivalen 
mottar også støtte fra Norsk kulturråd og fylkeskommunen. Kulturrådet har økt sin støtte fra kr 100.000 
i 2013 til kr 150.000 i 2014.

I søknaden begrunnes behovet med; 20 årsjubileum, ikke indeksregulert tilskudd, breiere program, 
bedre og breiere eksponering av festivalen med ma egen festivalavis, lokal forankring og presentasjon 
av lokale musikere og musikere med tilknytning til Inderøy.  

Vurdering

Soddjazz er en av 14 søkere om tilskudd til større arrangement i kommunen i 2014. Som festival er det 
den søkeren som har drevet i flest år. Kommunens bidrag er som søkeren skriver ikke økt de senere år. 



Musikk i Nord-Trøndelag(MINT) har for inneværende år engasjert seg i festivalen. Indirekte bidrar 
derfor kommunen gjennom samarbeid med MINT med ressurser til festivalen.

Rådmannen anser Soddjazz som et tilbud med utviklingspotensiale og som fortsatt bør oppebære 
kommunal støtte.  Med allerede gitt bevilgning og bidrag gjennom Mint, jfr. også støtte fra Kulturrådet 
mv, anses nivået på støtten og være akseptabel.

Etter rådmannens skjønn inneholder ikke søknaden om utvidet støtte nye argumenter, jfr. opprinnelig 
søknad.

Det er dog mulig at argumentet om «ekstra støtte» i et jubileumsår kunne vært noe hensyntatt i 
rådmannens budsjettforslag. Rådmannen vektlegger likevel hensynet til forutsigbarhet i behandlingen 
av denne type støtte.  Vi har lagt opp til en samlet behandling av støtte til større kulturprosjekter i 
forbindelse med budsjettet. Det da naturlig og være ytterst forsiktig med å etterkomme søknader om 
tileggsbevilgninger.

Konklusjon

Rådmannen finner ikke tilstrekkelig begrunnelse for å øke kommunens tilskudd for 2014. 



Inderøy 24.01.14

Til ordføreren og rådmannen i Inderøy.

Jeg viser til Samtaler med ordføreren og rådmannen i Inderøy denne uka. På bakgrunn av disse vil jeg 

ikke la det være ugjort å søke om en ekstrabevilgning til SODDJAZZ 2014.

Dette gjøres ut fra følgende begrunnelse:

 Soddjazz har 20 års jubileum i år.

 Soddjazz har siden starten i mottatt om lag den samme summen i støtte fra kommunen til 

festivalen (ca 50.000) hvert år. Beløpet har ikke vært indeksregulert.

 Fra nasjonalt hold har Norsk kulturråd funnet grunn til å øke sin støtte til Soddjazz fra kr 

100.000 i 2013 til kr 150.000 i 2014. Støtten fra kulturrådet har øket jevnt og trutt siden 

festivalens start, og lå til å begynne med i sum under Inderøy kommunes bidrag.

 Årets program er bredere genremessig enn på mange år, og kvalitetsmessig holder det svært 

høgt nivå. Vi tror festivalen vil nå flere innbyggere enn tidligere.

 Festivalavis vil gi bedre og breiere eksponering av festivalen.

 Soddjazz har en sterkere forankring i lokalmiljøet enn noen gang, og engasjementet i bygdas 

befolkning har vist seg i det dugnadsarbeidet som til nå er lagt ned av ei arbeidsgruppe på 6, i 

tillegg rektor ved Sund Folkehøgskole(adm) og leder.

 Soddjazz klarer å kombinere lokale musikere og musikere med tilknytning til Inderøy med 

nasjonale og internasjonale navn. På årets festival finnes bl.a følgende eksempler på dette: 

Adrian Løseth Waade (fiolin), Jon Kristian Bye (piano), Øyvind Bradtsegg (professor i 

musikkteknologi NTNU), Tor Yttredal (tidl distriktsmusiker nå professor ved NTNU jazzlinja), 

Sverre Gjørvad (tidl distriktsmusiker),Thomas Dahl(Spellemannsprisvinner; tidl Sund elev), 

Ola Kvernberg (Spellemannsprisvinner; tidel Sund elev), Steinar Raknes ( 

Spellemannsprisvinner; tidl Sund elev), Gjermund Larsen(Dobbelt Spellemannspris i år,

Verdaling og tidl Inderøy VGS), Ketil Gjerve (tidl Sund elev) Bjørn Ole Solberg (lærer IVGS), 

Mattis Kleppen (Phd, tidl lærer Sund FHS), Olav G Kallhovd (Festivalleder/MiNT) m.fl.

 Den faglige tyngden og det renommé SODDJAZZ har på nasjonalt plan er verdifull for

merkevarebyggingen av Inderøy kommune.



Konkretisering av behov

SODDJAZZ har mottatt en henvendelse fra lokalt næringsliv med ønske om samarbeid; nærmere 

bestemt fra Øyna parken. Dette anser vi i SODDJAZZ for å vært svært positivt! Dette vil gi flere 

muligheten til å oppleve Hot Club de Norvège på enn på Rødbrygga, samt at Soddjazz vil kunne ta 

i bruk en ny arena og som kan gi grunnlag for videre samarbeid og mulig videre kulturbasert 

næringsutvikling i bygda. 

En utfordring ved dette er at vi ikke har budsjettert med ekstra lyd og lydfolk på Øyna. Med de 

bevilgningene vi har fått til nå har festivalen til og med problemer med å kunne avvikle SODDJAZZ 

som «normalt». Vi kan ikke arrangere så mange konserter som tidligere. Vi har heller ikke råd til 

noe «ekstra» som f.eks et tilbud til barna. 

Kulturpolitisk refleksjon

Som leder for festivalen (igjen) ser jeg det ikke som realistisk at kommunen kan følge opp den 

utviklingen vi har sett gjennom 20 år fra Norsk kulturråd; og i en jafs og bevilge et etterslep på kr 

100.000 ekstra, som er det dobbelte av det vi har blitt bevilget fra kommunen i år. Jeg håper 

imidlertid at kommunen vil vurdere å bidra i samme størrelsesorden som Norsk kulturråd på sikt.

Vi synes det burde vær et noenlunde samsvar mellom kommunens og kulturrådets bidrag samt 

at kommunen også kunne se på forholdet mellom disse når det gjelder tilskudd til andre 

festivaler i kommunen. 

Søknadssum

Med en ekstrabevilgning på kr 25.000 fra Inderøy kommune vil festivalen i kunne avholde 

konserten med Hot Club de Norvège på Øyna. Med ytterligere kr 10.000 vil vi sannsynligvis kunne 

arrangere barnekonsert også.

Vennlig hilsen

Olav Guttorm Kallhovd

Leder SODDJAZZ 2014
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Kulturpris og ungdommens kulturstipend 2014 - Oppnevning av utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

1. Følgende tre medlemmer oppnevnes til å ivareta tildelingen av kommunens kulturpris:

2. Utvalget fungerer ut valgperioden

3. Utvalget vurderer aktuelle kandidater for kommunens kulturpris og kulturstipend for ungdom og 
avgjør om – og eventuelt til hvem – prisen skal tildeles. Utvalget begrunner sin innstilling

4. Rådmannen utpeker sekretær

Vedlegg
1 Retningslinjer kulturpris
2 Retningslinjer kulturstipend for ungdom

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok 18. mars 2013 retningslinjer for kommunens kulturpris og kulturstipend for 
ungdom. Inderøy og Mosvik har tidligere hatt sin egen kulturpris. Kulturprisen er en æresbevisning som 
gis for spesielle ferdigheter innenfor det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende 
innsats for kulturlivet i Inderøy.

Mosvik kommune hadde også et kulturstipend for ungdom.  Dette stipendet er videreført til Inderøy 
kommune, og skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på 
et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. 

Det er bedt om forslag til kandidater – frist 1. mai.



Det foreslås å oppnevne et eget utvalg for å ivareta arbeidet.

Konklusjon

Se forslag til vedtak
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INDERØYKOMMUNES

KULTURPRIS
RETNINGSLINJER

§ 1 FORMÅL

Inderøykommuneskulturpriser en æresbevisningsomgisfor spesielleferdigheterinnenfordet

utvidedekulturbegrepellerfor særskiltogfremragendeinnsatsfor kulturliveti Inderøy.

§ 2 PRISEN

Kulturprisener et pengebeløpogutdelessammenmeddiplomogblomstersamtet skrivmed

begrunnelsefor tildeling.Beløpetsstørrelseavklaresi kommunestyretsbudsjettmøte.

§ 3 TILDEUNG

Prisenkantildelesen ellerflere personer,en gruppeelleren organisasjoni Inderøykommune.

HovedutvalgFolkgjørbegrunnetvedtakomtilcleling.Kulturprisentildeleshvertår.

§ 4 UTLYSINGOGFORSLAG

Prisenkunngjørespåkommunenshjemmesiderog i andremedia.Forslagtil kandidaterkanfremmes

fra enkeltpersonerogorganisasjoner.

Tildelerkanselvogsåforeslåkandidater.Forslagsfrister 1. mai.Alleforslager hemmelig.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelsevedordførerenskjeri forbindelsemed InderøyFestellervedenannenhøvelig

anledning.

Vedtatt i Kommunestyret—18.03.2013



INDERØY KOMMUNES

KULTURSTIPEND FOR UNGDOM

RETNINGSLINJER

§ 1 FORMÅL

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med 

spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet 

skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

§ 2 STIPENDIET

Kulturstipendiet er på 10.000 kr og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med 

begrunnelse for tildeling.

§ 3 TILDELING

Stipendiet skal tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon bestående av 

ungdom som har tilknytning til Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk gjør begrunnet vedtak om 

tildeling. Det kan tildeles inntil to kulturstipend hvert år.

§ 4 UTLYSING

Stipendiet kunngjøres på kommunens hjemmesider og i andre media. Forslag kan fremmes fra 

enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet. 

Tildeler kan selv også foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. oktober. Alle forslag er hemmelig.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelse ved ordføreren skjer i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring eller ved en 

annen høvelig anledning.
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