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Status Klokkarstu – bygningsstatus og fremtidig bruk 

Inderøy kommune fikk i sommer innspill fra private om mulighet for å kjøpe Klokkarstu. 

Henvendelsen ble behandlet i politisk utvalg Folk hvor det ble bekreftet at Inderøy kommune fortsatt 

ønsker å stå som eier av Klokkarstu. Det er tidligere gjort et politisk vedtak på en ramme stor  

kr. 600 000 til vedlikehold av Klokkarstu. Av disse midlene er det brukt kr. 28 000.  Kommunen 

bestilte en faglig rapport fra Norconsult AS. Pr. dato har det vært en besiktigelse av bygning ble gjort i 

fellesskap med kommunens representanter, leietaker og Norconsult AS v/ Kjetil Troset. Rapporten 

følger vedlagt dette notat. 

 

Inderøy kommune har hatt en god dialog med dagens leietaker som har en leiekontrakt til desember 

2017. Kommunen har også forespeilet en høyere leiepris forutsatt at bygningen blir oppgradert – i 

den stand dette kan gjøres med en så gammel bygning – og formidlet dette til dagens leietaker. Dette 

som en del av prosessen hvor kommunen kan tilby leiekontrakt over en lengre tidshorisont for 

framtidige leietakere der dette gir forutsigbarhet og rom for planlegging over tid. 

Inderøy kommune v/ Roger Melting og Trygve Wannebo hadde et møte den 30.09.15 med 

Norconsult AS v/ Kjetil Troset hvor vi diskuterte hva som må gjøres og hvordan dette kan 

gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Det forefinnes mange tegninger av både 

innvendig trapp, skisser/ omriss av bygg og så videre. Kommunen har bedt om en avklaring fra 

Norconsult AS med faglig råd som hensyntar følgende moment: 

1. Hva må gjøres for at Klokkarstu skal framstå som godt vedlikeholdt både 

innvendig og utvendig – tak, vegger, gråsteinsmur, sville på mur osv. 

2. Hva må/kan gjøres for at Klokkarstu kan få eget toalett, kjøkkenkrok og eventuelt 

trapp til andre etasje for en enkel adkomst for evt. kontorlokaler? 

3. Avklaring med riksantikvar siden bygning har opprinnelse fra 1700-tallet om hva 

vi kan gjøre med bygget. 

Alle disse momenter skal kostnadsberegnes slik at vi får en oversikt over totalt vedlikehold med en 

eventuell omgjøring/ oppgradering innvendig. I tillegg til at Norconsult skal komme med et 

prisoverslag, ble de også bedt om å komme med en vurdering om det kunne søkes midler hos 

Riksantikvaren. 

 

Rettferdsvederlagordningen 

Det henvises til brev fra Stiftelsen Rettferd for tapere vedr. rettferdsvederlagordningen. I brevet 

appellerer de til Inderøy kommune om å gå inn for en oppreisningsordning, selv om kommunen ikke 

er pålagt til å følge dette opp. Det er på bakgrunn av dette at rådmannen har kontaktet KS N-T for å 

høre hva man har gjort fra KS sin side i denne saken. I KS sitt svar henvises det til fylkesjurist Astrid 

Haugskott Dahl som svarer følgende: I  brev av 30.april 2010 anbefalte fylkesmøtet i KS NT 

kommunene i Nord-Trøndelag om å slutte seg til en felles oppreisningsordning. Det ble også 

gjennomført et informasjons- og debattmøte på Steinkjer for ordførerne (og trolig også rådmennene). 

Jeg var observatør på dette møtet. I forkant arbeidet en gruppe med representanter fra KS, 

kommunene og FK med å sette opp vedtekter til ordningen. Her var KS ved Jakobsen sekretær. 



Ordningen var en frivillig ordning for de enkelte kommunene. Formålet var å ta et moralsk ansvar, og 

gi de berørte som hadde vært plassert av en av deltakerkommunene før 1993 og hadde vært utsatt 

for omsorgssvikt, en unnskyldning og en økonomisk oppreisning. 

  

16 kommuner deltok i ordningen, hvor det da var plasseringskommunene som etter vedtak fra 

utvalget, hadde ansvaret for utbetaling av fastsatt oppreisningsbeløp. Fylkeskommunen tok ansvar 

for å opprette og drifte et felles sekretariat og et oppreisningsutvalg som behandlet søknadene og 

fattet vedtak i hver enkelt sak. Jeg satt i sekretariatet som jurist og fikk i forkant ansvar for å 

oppnevne utvalget som besto av lagdommer Mats Stensrud, psykolog Jim Aage Nøttestad og 

sosionom og familieterapeut Ingunn Rønning. 

  

Det ble åpnet for å sende inn søknader til sekretariatet i en periode på to år:  1.april 2011 – 1.april 

2013. Siste sak ble avsluttet 17.oktober 2013 og ordningen avsluttet. Følgende kommuner deltok: 

Leka, Lierne, Snåsa, Røyrvik, Høylandet, Stjørdal, Namdalseid, Namsskogan, Flatanger, Fosnes, 

Verran, Overhalla, Vikna, Nærøy, Verdal og Grong. Ikke alle kommunene var med fra starten av, noen 

valgte å melde seg på ordningen i løpet av perioden.  

  

Som du ser så var Inderøy en av kommunene som valgte å ikke delta. Eventuelt svar på hvorfor 

kommunen valgte som den gjorde vil rådmannen finne i egen kommune. Vi kjenner ikke til hvorfor 

blant annet Inderøy ikke ønsket å delta. 

 

Den 13.03.08 ble den eventuelle deltakelse av (gamle) Inderøy diskutert i et formannskapsmøte. Det 

er på bakgrunn av denne diskusjonen at man kom frem til å ikke slutte seg til ordningen (det ble ikke 

fattet vedtak). Uansett er ordningen avsluttet og hvis kommunen nå likevel velger å gå inn for en 

oppreisningsordning, kan man ikke forvente at man kan få den juridiske og faglige hjelpen som man 

hadde tilgang til i prosjektet. 

 

Status ny E-6 

Med dette gir Rådmannen en kort orientering om det som så langt har vært framme som alternative 

traseforslag for ny E6. Arbeid med planprogrammet som er igangsatt vil få fram de alternative 

traseene som skal utredes videre. Ferdig vedtatt etter framdriftsplan september 2016 

 

Prosessen med kommunedelplan vil vurdere disse alternativene opp mot hverandre og føre fram til 

vedtak om valg en endelig trase. Ferdig vedtatt etter framdriftsplan juni 2018. 

 

De linjer som tidligere har blitt diskutert i KVU og foranalysen er vist på kartutsnittene nedenfor. 

Idefasen som skal skal igjennom vil sikkert bidra med nye linjer (eks. lang tunell) og forhåpentligvis vil 

enkelte linjer bli forkastet 

 

Vegvesenets foreløpige vurdering er at både konseptvalgutredning (KVU) konsept 3 og 1 vil bli med 

i planprogrammet som aktuelle linjer og som bør konsekvensutredes. Spesielt konsept 3 vil berøre 

Lensmyra i vesentlig grad. 

KU-rapport med anbefaling om valg av framtidig trace vil sannsynligvis foreligge tidlig i 2017. 

  



KVU Konsept 3 (tilnærmet 110 km/t) 

 

 

KVU Konsept 1 (moderniseringskonseptet) 

 

  



KVU Konsept 1- (rimeligere utgave av 1) 

 

 

Foranalysen – anbefalt linje 

 

 



 

Alternativ «lang tunell» (foreslått i formøte som et alternativ som bør være med i utredningen ) 

 

 

 

Fremdriftsplan planstrategi 

Inderøy kommune starter opp arbeidet med kommunal planstrategi for 2016 – 2020 med følgende 

fremdriftsplan: 

Tidsrom: Arbeidsoppgave:  Ansvarlig: 

September 2015 Utsending brev til enhetsledere PLM (Plan, landbruk og 
miljø) 

Oktober 2015 Gjennomgang av alle planer  med rapporteringsfrist 
25. oktober.  

Enhetslederne 

November 2015 Samordne planbehov for 2016- 2020 PLM/enhetslederne 

Desember 2015 Utarbeide forslag til planstrategi 2016-2020 PLM 

Januar/Februar 2016 1.gangs behandling - hovedutvalgene Rådmannen 

Mars 2016 Høringsrunde regionaletater/nabokommuner Formannskapet/Rådmannen 

April 2016 Revidering planutkastet etter høring  PLM 

Mai 2016 2.gangs behandling -hovedutvalg Rådmannen 

Juni 2016 Kommunestyret vedtar planstrategien 2016- 2020 Rådmannen 

 

Politikeropplæring den 21. oktober vil også bli brukt til å gå gjennom gjeldende planstrategien 

 

Høringsnotat fellestjenestene byggesak, kart/oppmåling, landbruk/miljø og arealplanlegging 

Politisk styringsgruppe Inn- Trøndelag (PSG) har i møte 04.09.15 vedtatt å sende på høring forslag 
mht etablering, organisering og lokalisering av fellestjenester for de nevnte fagområdene. 
Høringsinstanser er arbeidstakerorganisasjoner og berørte enheter i kommunene. Høringen vil danne 



grunnlaget for videre politisk behandling av spørsmålet om etablering av fellestjenester innen en 
eller flere av de aktuelle fagområder. 
 
I forbindelse med at høringsnotatet ble utsendt kom PSG med følgende presisering: 

 Utredning av landbruk/ tekniske tjenester/plan er i tråd med styringsdokumentet for Inn-
Trøndelag 2012-2016. 

 Konklusjonene i utredningen er ikke realitetsbehandlet verken i ASG eller PSG, men kun 
vedtatt å sendes på høring. 

 Det er intensjon og politisk enighet i Inn-Trøndelagssamarbeidet om at interkommunale 
samarbeidsløsninger søkes fordelt mellom samarbeidskommunene. Det vil være en konkret 
vurdering av hva som i sin helhet skal samlokaliseres til den enkelte kommune, og hva som 
delvis skal samlokaliseres. 

 Høringsfristen utsettes til 15.11.2015. 
 
I korte trekk ønsker ønskes det spesielt uttalelse på følgende:  
1. Etablering av nye fellestjenester for hver av fagområdene  

a. Byggesak  

b. Kart/oppmåling  

c. Landbruk inkl miljø  

d. Planlegging  
 
2. Organisering av de nye fellestjenestene  
 
3. Lokalisering av de nye fellestjenestene  
 
Høringsnotatet er utsendt til arbeidstakerorganisasjonene, samt enhetsledere for berørte enheter 
innenfor landbruk, tekniske tjenester og plan. 
 

Velferdsstrategi - fremdrift 

Arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi i Inderøy kommune er beskrevet i en prosjektplan. Planen 
er ikke lagt frem til politisk behandling. I tillegg arbeides det med felles strategiplan « Strategiplan 
velferdsteknologi Inn-Trøndelag 2015 – 2019». Den legges frem for behandling når den er ferdigstilt – 
trolig nov/des 2015. Inderøy kommune har deltatt i utformingen av strategiplan. 
 
Det jobbes med følgende tiltak: 
1. Mobil omsorg i hjemmesykepleien 
Vi er i gang med arbeidet med å ta i bruk nettbrett i hjemmetjenesten. Dette gir tilgang på 
pasient-journal når man er ute hos pasient og kan bidra til å sikre kvaliteten på tjenestene og 
effektivisere arbeidet. Det arbeides med å utvikle dette verktøyet med flere funksjoner. Det er 
innkjøpt 14 nettbrett til bruk i hjemmetjenesten og tildelingskontoret. 
 
2. Informere om og presentere hjelpemidler/teknologiske løsninger som er tilgjengelig i kommunen 
for innbyggere og brukere. 
Det er arbeidet med å informere om hvilke løsninger som finnes på markedet. Det er innkjøpt en 
glassmonter som er fylt opp med velferdsteknologisk utstyr. Denne er plassert på Inderøyheimen slik 
at flest mulig kan se den. Det er planlagt at denne skal plasseres på flere områder i kommunen, 
Rådhus, Rema – Coop m.m. I tillegg er det informert om velferdsteknologi i ulike lag og 
organisasjoner i kommunen. Informasjonsarbeidet vil gjøres fortløpende på andre arena. 
  



3. Utprøving av medisinerings-dosetter 
Det er kjøpt inn 5 medisin-dosetter «Pilly», som kan bidra til at pasientene blir mer selvhjulpen med å 
administrere egen medisin. «Pilly» gir pasienten påminning om å ta medisinen og kan varsle 
hjemmesykepleien hvis medisin ikke tas ut av dosetten. Pr d.d er 1 dosett tatt i bruk. Det arbeides 
fortløpende med å få ta Pilly i bruk til  flere pasienter.  
 
4. Lokaliseringsverktøy. 
Det er igangsatt arbeid med å utprøvelokaliseringsverktøy for en pasient i Mosvik sykhjem. Utprøving 
av verktøyet antas å starte i desember 2015. Forarbeidet krever en god del forankring hos ansatte, 
avklaringer hos pårørende og pasient. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta noe tid. Det er igangsatt 
arbeid med å kartlegge hjemmeboende brukere som kan prøve ut GPS i sitt eget hjem. Det er mål om 
at 2-3 brukere skal prøve ut ulike verktøy.  
 
5. Trygghetsalarm 
Inderøy kommune har trygghetsalarmer som er analog og kobles opp mot brukeres fasttelefon. 
Analog nett vil utfases i nær tid og det er behov for at disse skiftes ut. Det er kjøpt inn 5 
trygghetsalarmer som er digital (mobilnett).  Disse har også tilleggsutstyr som det er mulighet for å ta 
i bruk, eks fallsensor. 
 
Videre beskriver prosjekt planen hvordan man skal styrke kompetansen i organisasjonen, både på 
systemnivå og hos ansatte, samt i interkommunal sammenheng. 
 
Kort referat fra folkemøte i Mosvik 

Den 12. oktober ble det avholdt et folkemøte i Mosvik vedr. bosetting av flyktninger hvor vi bl.a. skal 

ta i bruk gamle Mosvik kommunehus. Både ordfører, rådmann og flyktningetjenesten stilte på vegne 

av kommunen. Videre informerte Røde Kors og Frivillig Inderøy om sitt integreringsarbeid. Det var ca. 

100 – 120 personer som møtte og rådmannen sitter igjen med et inntrykk at de fleste ønsker 

flyktningene velkommen. Det var noen bekymringer knyttet til at bosettingen kunne medføre en 

omdisponering av kommunale bygg (bl.a. legekontor og omsorgsboliger), samt at kommunen ble 

utfordret til å finne alternativ tilholdssted til ungdomsklubben, som pr. i dag holder til i det gamle 

kommunehuset. Rådmannen skal invitere leder for ungdomsklubben til et møte hvor ulike 

alternativer vil bli diskutert. 

 

Det henvises for øvrig til kommunens hjemmeside hvor det er lagt ut både presentasjoner og en mer 

utfyllende referat fra folkemøtet. 

 

Fremdriftsplan bredbånd 

Hva har skjedd etter at plan for bredbåndsutbygging ble lagt ut på høring  

 Telenor opplyser at de i senere tid har oppgradert mange av sine telefonsentraler. Dette skjedde 

muligens i sluttfasen for denne planen og har sannsynligvis bidratt til at hastigheten på bredbånd 

i noen områder er bedre enn det kommunen var klar over i vår. Kommentar: For noen områder 

vil det være behov for å skaffe seg mer kunnskap om situasjonen har endret seg av betydning. 

 Kommunen sendte inn søknad om å få statlige tilskudd i vår på de 3 prosjektene a)  Letnes-

/Stokkangrenda + Farbu-Klepp  b)Vuddugrenda – c) Langs Korsavegen på Sandvollan. De 2 første 

nevnte prosjektene var svært gode med hensyn til å oppfylle de fleste kriteriene som er satt. 

Men i uttalelsene fra fylkeskommunen til Nkom (post- og teletilsynet) nådde kommunens 2 beste 

prosjekt ikke opp i prioriteringen (det var nesten). Så har etterpå det gledelig skjedd at 

Vudduvegen allikevel har oppnådd tilskudd i sluttbehandlingen hos Nkom. Av ei total ramme på 



110 mill kr har vårt fylke fått 7,65 mill kr i tilskudd. Henning/Sparbu/Kringla i Steinkjer kommune 

har fått 3,75 mill kr i tilskudd og Fosnes kommune 1,2 mill kr. Vudduvegen har så fått 1,2 mill kr 

som det ble søkt om.  

 Så har fylkeskommunen, med bakgrunn i at en ser at behovet for bredbånd er langt større enn 

det som staten er villig å yte tilskudd til, opprettet egne poster for dette på fylkeskommunes 

budsjett. Fylkestinget vedtok 11.06.2015 å bevilge 5 mill kr til en ny nordtrøndersk støtteordning 

for bredbåndsutbygging. Fristen for å søke var 1. oktober 2015. Det vil være mulig å oppnå 

tilskudd på inntil 50 %. Det er en klar forutsetning for å oppnå tilskudd at det gjelder framføring 

av bredbånd til viktige nærings-lokaliteter. Inderøy kommune rakk i siste liten å sende inn en 

søknad for Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp. 

 

Det jobbes videre etter følgende fremdriftsplan: 

 

Aktivitet Beskrivelse Tidsrom 

Utarbeide sak til politisk 
behandling      

Saken utarbeides 10. okt – 4. nov 

Politiske vedtak Behandling i hovedutvalg natur, formannskap 
og kommunestyret 

16. nov – 18.nov – 
11. des 

 

Saken som skal opp til politisk behandling vil belyse følgende momenter: 

 Hovedkonklusjoner i planen som ble lagt ut på høring våren 2015 

 Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer 

 Forslag til prioritering av bredbåndsutbygging de neste to år 

 Økonomiske konsekvenser 

 Framdriftsplan for saksbehandling, administrasjon og planlegging av utbyggingstiltak 

 

 

 

 

Inderøy, 15.10.15 

 

 

Peter Ardon 

Rådmann 

 

 

 
 

 


