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2. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn 

Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* 

Lars H. Daling   

   

   

*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året 

 

Antall brukere/elever/barn 

1.2 Personalet 

Antall årsverk: 3,0 årsverk fordelt på tre faste ansatte. Innleie av en person i 60% stilling i 6 måneder. 

Nærvær: Det har tilnærmet 100% nærvær på enheten. 

 

2.3 HMS 

 

 

3. Viktige hendelser  
 

En summarisk beskrivelse av hendelser som kan være av interesse. 

 

Enheten omfatter forvaltning knyttet til jord, skog, vann, vilt og fisk samt næringsutvikling for øvrig. 

Regnskapet for ansvar 131 viser et mindreforbruk på ca kr 700.000 i forhold til revidert budsjett. Avviket forklares i hovedsak ved besparelser i 

lønnskostnader som følge av vakanser og andre tjenester som inngår i egen produksjon. 

 Strategisk næringsplan ble vedtatt i desember 2013 og tatt i bruk som et meget nyttig verktøy fra inngangen av 2014. 

 Enhetsleder har hatt månedlige bedriftsbesøk sammen med ordfører. 

 Enhetsleder møter i styremøtene i Inderøy Næringsforening. 

 Enhetsleder har deltatt i møter med de andre næringsutviklerne i Inn-Trøndelagsregionen, minimum to ganger per måned. 

 Enheten har god kontakt med landbrukets organisasjoner, blant annet gjennom Landbruksrådet. 
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 Beiting av storfe i Straumen sentrum, Mosvik sentrum og ved Skarnsundbrua. 

 Behandling av ca 580 søknader om tilskudd til jordbruket. (PT, RMP, SMIL, Drenering) 

 Behandling av ca 110 tilskuddssøknader innenfor skogbruk. (Inklusiv skogsbilveger) 

 Behandling av 6 konsesjonssaker for erverv av gårdsbruk. 

 Det er sendt over 12 søknader om bygdeutviklingsmidler til Innovasjon Norge. 

 Økonomisk bidrag til produksjon av landbruksfilmen (bruk av næringsfond). Landbruksrådgiver har også bidratt operativt. 

 Miljøregistrering i skog og naturtypekartlegging planlagt og gjennomført i Mosvik 

 Miljøplan ferdig utarbeidet. Blir politisk ferdigstilt vinteren 2015. 

 Miløregistreringer i skog og naturtypekartlegging er sluttført. Rapport fra samkartleggingsprosjektet er levert. 

 Miljøfyrtårnregistrering av to nye bedrifter i kommunen. 

 Forvaltningsplan for Muustrøparken er ferdigbehandlet. 

 Det er utført en betydelig jobb knyttet til utbedring og merking av turstier. 

 Enheten har hatt fokus på forurensingsproblematikk. Det er gitt 5 pålegg om opprydding. 

 Enheten har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i forhold til Marin verneplan Skarnsundet og Børgin. 

 Regional vannforvaltningsplan for Trøndelag ferdigstilt. Inderøy kommune har bidratt med statusoppdateringer. 

 Enheten er sterkt engasjert i programmet Inderøy 2020. Viser til eget avsnitt. 

 Inderøy kommune er knyttet til NærUng-prosjektet, gjennom enhet næring og miljø.    

 

 

 

 

4. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2014 

Kostrafunksjon Navn tjenesteområde  Regnskap 2013 Revidert 
budsjett 

Avvik 

3200 - 131 Kommunal næringsvirksomhet 33.000 22.100 -10.900 

3250 - 131 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 1.090.000 1.077.000 -13.000 

3250 - 600 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 809.756 1.900.000 1.090.288 
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3290 - 131 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næring 793.190 1.532.533 739.343 

3600 - 131 Naturforvaltning og friluftsliv 419.300 422.700 3.400 

3601 - 600 Kommunalt viltfond 241.000 0 -241.000 

3290 - 600 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næring -100.000 50.000 150.000 

     

SUM      

 
 

 

 
5. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 

Ingen investeringsprosjekter knyttet til enheten.  

6. Vurdering av måloppnåelse  
    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelser  

4,5 
(eksempel) 

 Ikke systematisk gjennomført. 

Bidra til 
næringsutvikling 

Økt antall 
bedriftsetableringer 

Registrering av antall 
nyetableringer 

20 nye etableringer Bruk av 
næringsfond. 
Tilrettelegging av 
næringsareal 

Delvis måloppnåelse 

Opprettholde og utvikle 
eksisterende næringsliv 

Stabilitet i antall 
næringsbedrifter 

Registrering av antall 
bedrifter gjennom 
Brønnøysundregistrene 

Unngå at 
eksisterende 
næringsvirksomhet 
slutter. 

Bruk av 
næringsfond. 
Tilrettelegging av 
næringsareal og 
lokaler 

Delvis måloppnåelse 

Utvikle Inderøy som en 
spydspiss innenfor 
reiselivsutvikling 

Økt fokus på 
reiseliv med 
hovedfokus på 
vertskap og 
bærekraftig 

Evalueringsmøter 15% økning i antall 
besøkende 

Gjennomføre 
prosjektet 
opplevelse og 
reiseliv i 
samarbeid med 

Under gjennomføring 
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destinasjon DGO og 
næringsforeninge
n 

Skape flere møteplasser 
mellom næringsliv og 
skole 

Økt fokus på 
ungdom og 
næringsliv. 

Aktivitet knyttet til 
bedriftsmesse, Nær-
Ung og UE 

20 veiledninger 
gjennom Nær-Ung 
prosjekt. 

Bedre deltakelse 
på 
bedriftsmessen. 
Nær-Ung prosjekt 
og UE 

Deltakelse på bedriftsmessen 
litt i underkant av forventet. UE 
bedrifter i gang på flere skoler.  
Ca 10 bedrifter er gitt støtte fra 
UT.  

Positiv utvikling for 
landbruket i Inderøy 

Mulighetenes 
Landbruk. DGO sitt 
omdømmeprosjekt 
mat og reiseliv. 

Antall 
driftsutbygginger. 
Nyetableringer. 

10 
driftsutbygginger. 
5 nyetableringer. 

God rådgivning 
og effektiv 
saksbehandling. 
Bistå ved 
utvikling av 
næringen. 
Kontakt med 
Innovasjon 
Norge. 

9 driftsutbygginger. 8 
nyetableringer. Ambisjon 
oppnådd. 

Stimulering til økt 
avvirkning i 
skogbruket. 

Økt avvirkning Produsert kbm 30.000 kbm Oppsøkende 
virksomhet. Nye 
tilskuddsordning
er. Samarbeid 
offentlig og privat 
bveiledningstjene
ste. 

33.000 kbm. Ambisjon 
oppnådd. 

Styrke miljøarbeidet 
innen 
primærnæringene. 

Økt fokus på 
miljøarbeid. 

Redusert antall 
miljøsaker 

Bedring av det 
generelle miljøet. 

Utarbeide 
miljøplan. Økt 
fokus på 
registrering. 

Miljøplanarbeidet  ferdig i løpet 
av 2014. Politis ferdigstilling 
februar 2015. MIS-registrering 
og naturtypekartlegging 
gjennomført. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø og Medarbeider- Medarbeider- Høy trivsel på Kontinuerlig fokus på Gjennomført jevnlige 
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høyt nærvær. tilfredshet undersøkelse 
Tilbakemelding fra 
ansatte 

arbeidsplassen. 
99 % nærvær. 

fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø 

enhetsmøter og 
personalsamtaler. Meget godt 
arbeidsmiljø på enheten. 
Ambisjon oppnådd. 

Høg faglig kvalitet Medarbeider-
tilfredshet 

Medarbeider- 
undersøkelse 
Tilbakemelding fra 
ansatte 

Høg faglig 
kvalitet og 
kompetanse 

Medarbeidersamtaler, 
kompetanseheving, 
utnytte styrker samt 
klargjøre 
forbedringspotensialer. 

Delvis måloppnåelse.  

Styrke Vi-følelsen Fornøyde 
medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelse 
og medarbeidersamtaler 

Godt faglig og 
sosialt 
arbeidsmiljø 

Jevn frekvens på 
enhetsmøter. Teambasert 
løsning av 
saker/utviklingsoppgaver. 

Ambisjonsnivåer oppnådd. 
Fortsatt utviklingsmuligheter. 

      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Økonomi 
God økonomistyring og 
styring innenfor 
budsjettrammer 

Avvik fra 
budsjett 

Regnskap +- 2 % Jobbing med 
månedsrapporter. 
Involvere 
medarbeidere 
slik at vi kan 
prioritere riktig. 

Ambisjon oppnådd. 

      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Samfunn 
Bidra til en positiv 
befolkningsutvikling i 
Inderøy 

Folketallet Folkeregisteret +2,0 % Etablerer 
arbeidsplasser 

Svak befolkningsøkning, men 
ikke måloppnåelse. 



             Inderøy kommune                    Årsrapport 2014 

        7  

Bidra til økt 
næringsutvikling 

Stabilitet i 
eksisterende 
næringsliv og 
økning i antall 
ny 
etableringer 

Flere 
arbeidsplasser 

4 % nye 
arbeidsplasser. 

Bruk av 
næringsfond. 
Nært samarbeid 
mellom 
kommune og 
næringsforening, 
DGO, faglag. 
Tilrettelegging 
av næringsareal 
og 
næringslokaler. 

Det er ikke foretatt eksakt måling. 
Delvis måloppnåelse. 

Bidra til økt 
matproduksjon i tråd 
med nasjonale føringer 

Økt 
produksjon 
per enhet 

Statistikk +2,0% Bruk av 
næringsfond. 
Nært samarbeid 
mellom 
kommune og 
næringsforening, 
DGO, faglag. 

Måloppnåelse 

 

 

7. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
Enheten er veldig liten. Utfordringen ligger i å beholde fagpersonene som i dag fyller tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Enheten klarer å 

gjennomføre de forvaltningsmessige oppgavene på en tilfredsstillende måte, men det er begrenset med ressurser til utviklingsrettede oppgaver. 

 

8. Diverse fond 
 

Diverse fond omfatter næringsfond, fiskefond, viltfond og Inderøy 2020. 

 

Næringsfondet. 

Det ble i 2014 innvilget en støtte på kr. 1.029.000 fra kommunalt næringsfond, fordelt på 33 saker. 

Pr. 01.01.2014 hadde næringsfondet en saldo på ca 4,08 mill.kroner. Ved utgangen av 2014 var saldoen på ca kr. 4,52 mill.kroner. 

 

Fiskefond 
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Det er bevilget kr. 66.000 fra fiskefond i 2014. Vedtekter for fiskefond er justert i henhold til ny kommune. 

Årlig påfyll til fiskefond er på kr 91.000. Saldo 31.12 var på ca kr. 365.000. 

 

Viltfond 

Viltfondsmidler er disponert til ettersøksarbeid og informasjonsmateriell. Årlig påfyll i form av jaktutbytte og salg av slakt fra ettersøk beløper seg til ca 

125.000. 

 

Inderøy 2020 

 

Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av gamle Inderøy kommune i 2009. I 2012 ble prosjektet omdefinert til program og  

programperioden skal vare til utgangen av 2015. 

 

Hovedmålsettingen for programmet er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall 

bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020. 

Befolkningsmålet er kommuneplanens samfunnsdel konkretisert til 7200 innbyggere innen 2025.  

 

Inderøy 2020 var ved utgangen av 2014 inndelt i ni delprosjekter/satsningsområder: 

 

1. Hovedprosjekt 

Trainee-ordning. Kommunen ble i 2013 medlem i Intro Innherred Trainee. Kommunen hadde ikke ansatt trainee i 2014. 

Kommunen ble i 2013 knyttet til Nær-Ung-prosjektet. Mange unge grundere ble i 2014 veiledet gjennom Nær-Ung. Prosjektet fortsetter i en driftsfase i 

2015. 

 

2. Nærings- og industriutvikling 

Lensmyra. Med bakgrunn i mulighetsstudie fra 2012, ble det i 2013 initiert et forprosjekt finansiert over Inn-Trøndelag regionale næringsfond. På 

oppdrag fra kommunen er Proneo AS i ferd med å gjennomføre et forprosjekt for Lensmyra. Forprosjekt ble oppstartet i 2014 og avsluttes i 2015. 

Forprosjektet skal kvalitetssikre mulighetsstudiets konklusjoner, utrede og foreslå organisering og eierskap til området og Proneo skal bistå 

kommunen i prosessen fram mot beslutning. 

Det er ikke trukket endelig konklusjon i forhold til utvikling av Sundsøya. 

 

3. Sentrumsutvikling Straumen 
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Prosessen med stedsutvikling Straumen har i 2014 kommet godt stykke videre. Det er vedtatt at utvikling av gamle Straumen skal skje i et aktivt 

partnerskap mellom Inderøy kommune, næringslivet, frivilligheten og fylkeskommunen. I 2014 har prosessen med utvikling av Straumen kommet et 

godt stykke videre: Første byggetrinn på Ness-jordet er gjennomført, med handel og boliger. Nytt Coop-bygg på Fossum-tomta er åpnet. 

Brannstasjonstomta er asfaltert og midlertidig tatt i bruk som parkeringsplass. Private og kommunen foretok en omfattende oppjustering av 

bygninger i uteområder i Straumen i 2014, blant annet «bankplassen». Storparten av Coop-bygget er solgt til privat investor. Kommunen har kjøpt ca 

500 kvadratmeter av bygget. Det er for tiden tre undergrupper i aktivitet knyttet til Straumen: Utsmykking, Bryggene og Stedsnavn. 

 

4. Kulturløft Inderøy 

Omfatter i første rekke gjennomføring av tiltak i kulturplanen. Det er i 2014 brukt midler fra regionalt eller lokalt næringsfond til flere 

utviklingsprosjekt knyttet til kulturbasert næringsliv. Blant annen en støtte på kr. 360.000,- fra regionalt fond til – Utviklingsprosjekt Nils Aas 

kunstverksted. 

 

5. Omdømmebygging 

Omdømmebygging er redskapet for gjennomføring av Inderøy 2020 sine overordna mål – økt bolyst og næringsutvikling. 

Inderøy kommune har forpliktet seg til å støtte Frivillig Inderøy sitt Bolyst-prosjekt. Det er overført midler til prosjektet i 2014. For øvrig må 

omdømmebygging skje hver dag gjennom kontakt mellom ansatte i kommunen og innbyggerne. 

 

6. Opplevelse og reiseliv 

Opplevelse og reiseliv er en tydelig næringslivsatsning i Inderøy. Strategisk næringsplan presiserer at Inderøy skal være en spydspiss innenfor 

reiselivsutvikling. Den Gyldne Omvei og Inderøy Næringsforening har i 2013 og 2014 blitt tildelt midler fra Inderøy 2020, for å iverksette Det gode 

vertskap Inderøy og arbeide med å legge fundamentet for Bærekraftig destinasjon. Det ble i 2014 gjennomført et forprosjekt i regi av DGO, Inderøy 

Næringsforening og Jægtvolden Fjordhotell med bistand fra Inderøy kommune. Forprosjektet tok utgangspunkt i ønsket om å utvikle Inderøy som 

bærekraftig destinasjon/reisemål. Det ble utarbeidet «Handlingsplan for Bærekraftig reisemålsutvikling». Forprosjektet foreslår at det fra 2015 

etableres et hovedprosjekt over 18 mnd, som skal ende opp med at Inderøy oppnår merket for bærekraft. Hovedprosjektet har en kostnadfsramme 

på ca 1,3 mill.kroner med 85% finansiering fra Innovasjon Norge. Inderøy kommune har gjort politisk vedtak på å støtte prosjektet. 

 

7. Stedsutvikling Mosvik sentrum 

Gjennom Inderøy 2020 har kommunen tatt en koordinerende rolle i forhold til stedsutvikling Mosvik sentrum. Oppgradering av Vimpelivegen og 

museumsområdet ble ferdigstilt i 2014. Inderøy 2020 har bidratt til uteområdet Mosvik skole.  Belysning av vesentlige deler  av 

Strandpromenaden/Mosvikstranda. Oppstart reguleringsplan Mosvik sentrum. 

 

8. Sandvollan og annen stedsutvikling 
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Folkemøte på Sandvollan i regi av Inderøy kommune i januar. Stort oppmøte og mange gode innspill. Kunstgressbanen ferdigstilt. Generelt en positiv 

utvikling på Sandvollan.  

 

9. Infrastruktur og fibersatsing 

 

Gjennom politiske vedtak har Inderøy kommune tydeliggjort et sterkt ønske om satsning på bredbånd. Det er i 2014 gitt støtte til to 

utbyggingsprosjekt i kommunen. 

  

 

 

 
 


