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IOKS – status framdrift 

Prosjektet ligger noe foran framdriftsplan. Ombygde arealer overtas i uke 47. Scene, 

skuespillergarderober, øvingsrom og elevtjeneste overtas februar 2016.Hele prosjektet forventes 

ferdigstilt 1. juli 2016 (barneskole og kantine). 

 

Prosjektlederstillingen har vært utlyst og i løpet av uke 45/46 forventes det å ha foretatt tilsetting. I 

alt har det vært 12 søkere på stillingen, fire har vært på intervju. 

 

Kort oppdatering på rivearbeidet: 

- Anda (paviljongen) er revet 

- Katta (tidligere musikkbygg) er revet 

- Flyndra (spesialrom og administrasjon) er revet 

- Ekornet (formingsbygg) er revet 

- Samfunnshus og rådhus rives i disse dager. 

- Gamle videregående skole på Venna skal etter planen rives i desember. Oppstart i slutten av 

november. 

- Ormen Lange (rødt bygg nede på venna ved videregående) tilhører fylkeskommunen, og skal 

flyttes helt i løpet av vinteren. 

 

Boligfelt Kjerknesvågen – kommunalt tilskudd 

Det henvises til kommunestyresak 48/15 om kommunalt tilskudd knyttet til opparbeiding av boligfelt 

i Kjerknesvågen. Rådmannen har vært i kontakt med grunneiere og avtalen er sendt til underskriving. 

 

Status bosetting flyktninger og ombygging gamle kommunehus i Mosvik 

Status bygging og bosetting i Mosvik: 

- Vi har fått tilsagn fra IMDi om at vi får en person med to barn (ett skolebarn, ett barn i 

barnehage) som vi skal bosette i en av omsorgsleilighetene i Mosvik.  

- Omgjøring av Mosvik kommunehus er påstartet. 
- All omgjøring skal være ferdigstilt til 15. desember. 
- Vi er i gang med å få priser på innbo (senger, kjøleskap etc.) 
- Voksenopplæring vil bli organisert i sin helhet på Straumen. Børgin Eiendom vil bygge ut 3. etasje 

av bankbygget slik at vi får plass til alle sammen. Dette gjør at vi er mer fleksibel i forhold til nivå 
på de ulike flyktningene og også fleksibilitet i forhold til lærere. 

- Klubben i Mosvik får ha lokaler i kommunehuset til slutten av november. Det jobbes med 
alternativ plassering av klubben. 

- Vi er i gang med å utarbeide en helhetlig strategi for bosetting og integrering av flyktninger. 

Denne kommer på nyåret! 

Planlagte bosettinger i 2015: 

I alt blir det bosatt 15 personer på Straumen. Vår opprinnelige avtale for 2015 var 13. 

 

I tillegg vet vi at det kommer 1 dame med 1 barn i november (familiegjenforening) Teller ikke i 

antallet som er avtalt med IMDI. Etter disse bosettingene har vi fylt alle rom og leiligheter som vi 

disponerer på Straumen. 

 



Mosvik: 

Det kommer en dame med 2 barn (avlastningsboligen) og det jobbes fortløpende med å få bosatt 

personer i gamle kommunehuset i Mosvik.  

 

Kort referat fra folkemøte Sakshaug skole 

Den 19. oktober ble det avholdt et folkemøte vedr. etterbruk av Sakshaug skole etter at 

skolevirksomheten flytter over til andre siden av veien. Inderøy kommune har kommet i gang med å 

kartlegge både interne og eksterne interessenter for skolebygget. Det er i utgangspunktet et ønske 

fra kommunens side å selge barneskolen, men i folkemøtet ba vi om innspill til framtidig bruk. Med 

folkemøtet ønsket vi en direkte dialog med innbyggere i Inderøy Kommune og potensielle 

interessenter for å diskutere hvordan skolen skal forvaltes i framtida. Det var et tilfredsstillende 

oppmøte (ca. 40 – 50 personer). Kort oppsummert gikk tilbakemeldingene på følgende: 

- Konferansesenter/-rom med overnattingsmulighet, evt. i samarbeid med folk som har 

investeringsvilje. 

- Flerbrukshus med småkafeer, møteplasser. En plass hvor selvstendig næringsdrivende kan 

starte sin egen bedrift. Det verste er når kommunen skal selge bygget 

- Hel etasje i Sakshaug skole til danseakademie 

- Aktivitetsarena for barn og ungdom (fritidsklubb, disko, etc.) 

- Sett sammen en gruppe, bestående av frivilligheten og kommunen for å finne ut hva vi skal 

bruke skolen til 

- Kontorhotell 

- Øvingslokale til sangkor 

- Vi mangler en storstue på Sakshaug som er mulig å leie for private og lag og foreninger 

- Utstyrsbua som gjør div. utstyr tilgjengelig for allmennheten 

- Næringshage/inkubator 

- Sakshaug kulturskole og seniorskole 

- Det må lønne seg – kommunen skal ikke tape noe på dette 

Blant annet på bakgrunn av disse momentene skal det forberedes en sak til politisk behandling. I 

denne sammenheng skal det også settes sammen en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra 

kommunen, frivilligheten og næringslivet. Denne arbeidsgruppen får i oppdrag å se på konkrete 

løsninger ift. videre bruk av Sakshaug skole. 

 

Klokkarstu   

- avventer en bestilt rapport fra Norconsult AS vedrørende kostnader/ muligheter for et 
gjennomgripende vedlikehold – her er også riksantikvaren koblet inn siden bygget er fra 1700-
tallet. 

- Rapporten inneholder faglige vurderinger samt en kostnadsoversikt over et minimum av 
vedlikehold for å bevare bygget til et utvidet vedlikehold innvendig (toalett og kjøkken skilles og 
kanskje ei trapp til 2. etasje) 

- Forventer rapport i løpet av november – ingen igangsetting av prosjekt før våren 2016 på grunn 
av arbeidets art. Forventer økte kostnader enn de tidligere bevilgede kr 600 000 – ny politisk sak 

 

Lensmyra 

- Møte fredag 06.11.15 med Jernbaneverket og Multiconsult med formål om en omforent avtale 
på kostnadsfordeling og veiens klasse/ gradering relatert til vårt behov. 



- Sørge for en avtale med grunneier Steinar Lorås om kjøp av hans grunn på Lensmyra – et areal i 
størrelsesorden ca. 49 – 50 000 m2  

- Målsetting med prosjektet framdrift er: 
o Skaffe en signert avtale med Jernbaneverket og oppstart så fort det lar seg gjennomføre 

og innen 01.12.15 – forventet ferdig ny vei innen seinsommeren 2016 (Jernbaneverkets 
framdriftsplaner tilsa dette) 

o Skaffe en signert kjøpskontrakt innen 01.12.15 
- Torv fra Lensmyra - invitere Fossli AS til Inderøy kommune (rådmann og ordfører) i løpet av 

november 2015 for å beskrive sitt forslag til hvordan utnytte torvforekomstene på Lensmyra i et 
felles samarbeid Fossli AS/ Felleskjøpet 

 

Nils Aas Kunstverksted/ Straumen Invest AS - Coop-bygg 

- Vedtektsbehandling i utvidet styremøte Nils Aas Kunstverksted i uke 47 

- Reseksjonering kan skje når konsensus om vedtekter har funnet sted mellom sameierne – 
Straumen Invest AS og Inderøy kommune v/ NAaK 

- Næringssjef og rådmannen er invitert til dialogmøte med Straumen Invest As den 13.11.15 for å 
skape en best mulig kommunikasjon i pågående prosesser. 

- Prosjekt har startet i Coop-bygg og går sin gang hvor praktiske utfordringer kommer og må løses 
underveis. 

- NAaK har også startet sin prosess med finansiering av FASE II i størrelsesorden 10 -15 MNOK når 
ombygging/ utbygging står ferdig. Her i samarbeid med SNK (Stiklestad Nasjonale Kultursenter) 

 
Gjennomført idéverksted 1 i forbindelse med ny trasévalg E6 Åsen nord – Mære 
Det er gjennomført idéverksted i forbindelse med ny trasévalg E6 den 22. oktober 2015. Referat fra 
dette møte vedlegges. 
 
Flyktningesituasjonen 
Som det fremkommer i media, ankommer det mange flyktninger i Norge som søker asyl. UDI har i 
mange sammenhenger angitt at dette utfordrer systemet og det jobbes intenst med å få på plass 
mottak hvor flyktningene kan oppholde seg i en kortere periode, før de blir plassert i et mer 
permanent asylmottak. I denne sammenheng ble kommunene Namsos, Steinkjer, Inderøy, Verdal, 
Levanger og Stjørdal kallet inn til et hastemøte av fylkesmannen. 
 
Bakgrunnen var at DSB på vegne av UDI er på jakt etter lokaler som kan huse større antall personer. 
Fylkesmannen har fått i oppdrag om å kartlegge aktuelle lokasjoner i fylket. Det vil i samarbeidet med 
sivilforsvaret være aktuelt å forlegge personer på flatsenger og opprette nødløsninger for å løse 
sanitære forhold. 
 
Møtet ble avholdt den 10.11. Der kom det frem at man i utgangspunktet vil unngå å bruke 
idrettshaller for å unngå de negative samfunnsmessige konsekvenser dette vil ha, men at man vil se 
på dette hvis situasjonen blir ennå mer akutt. Det kom også frem et ønske om at man ikke etablerer 
så store ansamlinger på et enkelt sted i fylket, men heller fordeler det litt. Det kom også frem en ide 
om at de kommunene som ikke får store mottak, kan støtte nabokommuner som får det med 
helsepersonell. Når det gjelder mindre lokaler ble de mange samfunnshusene i fylket trukket frem 
som egnet til å huse flyktninger over kortere perioder. Kommunene tok også opp at de ønsker å få 
mer klarhet i hva som forventes av dem i forhold til helsetjenester, skole, vakthold osv. De er også 
opptatt av å kommunisere godt ut mot befolkningen og prøve å få til gode prosesser i de nabolagene 
der det er aktuelt å huse flyktninger. 
 



Det vil bli arrangert ukentlige telefonmøter hvor man kan gi hverandre statusoppdateringer. Det er 
fortsatt uavklart hvilken rolle Inderøy kommune skal ha i denne sammenheng. Administrasjonen skal 
imidlertid delta på de ukentlige oppdateringsmøter. Dessuten vil denne saken bli fulgt opp internt av 
administrasjonen. Det legges stor vekt på kommunikasjon og informasjon, både i egen organisasjon, 
og opp mot politikken og innbyggere. Legg merke til at det her ikke handler om bosetting av 
flyktninger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


