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1. Innledning 
Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlig planlegging. Gjennom 

planprosessen skal kommunen vektlegge utfordringer i samfunnsutvikling og kommunens 

prioriteringer. Planen skal synliggjøre kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.  

Da Mosvik og Inderøy ble slått sammen til en ny kommune, ble det utarbeidd en helt ny 

kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel. Vedtatt kommuneplan la tidligere Mosvik 

kommune sin visjon til grunn med å være best - i lag, der det skulle utvikles en helt ny kommune med 

å legge verdibegrepene åpenhet, raushet og respekt i bunn for fremtidig samfunnsutvikling og 

kommunens forvaltningsoppgaver.  

I arbeidet med samfunnsdelen er det lagt til grunn at Inderøy kommune skal bestå som egen 

kommune etter at den statlige kommunereformen er gjennomført.  

De viktigste innsatsområdene i dagens samfunnsdel har vært fokus på kommunens 

befolkningsutvikling og deres levekår, skape grobotn for et solid næringsliv, levende kulturliv, 

reduksjon på energibruk, en bærekraftig arealplanlegging, trygt beredskap samt ha et godt og 

fremtidsretta tjenestetilbud. I tillegg har det vært et eget punkt om Inderøy som samarbeidspartner. 

Med tanke på årene frem til 2030 og at vi skal bestå som egen kommune, vil en del innsatsområder 

revideres og endres i takt med nye nasjonale fokusområder. Derfor vil folkehelse og miljø/klima være 

spesielt ivaretatt som gjennomgangstema for alle innsatsområdene.  I samfunnsdelen skal det tas 

strategiske valg for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.  

Det skal være en tydelig sammenheng fra kommunens vedtatte planstrategi der status og 

utfordringer samt planbehov i kommunen er presentert, til overordna mål med delmål/strategier i 

kommuneplanens samfunnsdel, og videre til kommunedelplaner/ temaplaner innenfor hvert fagfelt. 

Til slutt skal handlingsdel med tiltak og behov for ressurser synliggjøres i budsjett og økonomiplan. 

Gjennom at samfunnsplanen klargjør hvilke planområder og satsingsområder som vektlegges, har 

politisk nivå en sterk innflytelse i planlegging og forvaltning i kommunen.  

Inderøy kommune sin samfunnsdel har lagt vekt på å være enkel og lesbart. Alle gjeldende planer 

skal være oppdatert og lett tilgjengelig med linker på kommunens hjemmeside.  
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1.1. Presentasjon av 1756 Inderøy 

 

Kilde: Inderoy.kommune.no/kart                                      

1.1.1. Areal 

 Landareal Sjøareal Kystlinje Total areal 

1756 Inderøy 364000 da 195000 da 175 km 559000 da 

 

1.1.2. Befolkning 

  2017 2018 2019 2020 2025 2030  

0 år 72 74 75 76 75 76  

1-5 år 368 375 392 400 415 419  

6-12 år 603 600 583 593 597 642  

13-15 år 300 281 277 267 272 267  

16-19 år 387 410 417 403 357 345  

20-44 år 1859 1835 1833           1838           1879 1899  

45- 66 år 2029 2000 1991          1973           1884 1856  

67-79 år 847 910 941 992 1087 1084  

80 - 89 år 256 265 265 271 359 504  

90 og eldre  68 69 68 69 74 88  

Sum 6789 6819 6842 6882 6999 7180  

 

Kilde: Befolkningsframskriving pr. 1. januar (høy vekst) fra SSB. 
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1.1.3. Sysselsetting  

1756 Inderøy Sysselsatte  
 2011 
 

Sysselsatte 
2015 

 

Jordbruk, skogbruk og fiske 323 247  

Bergverksdrift og utvinning 41  50  

Industri 360 358  

Elektrisitet, vann og renovasjon 45 28  

Bygge og anleggsvirksomhet 313 315  

Varehandel, motorvognreparasjoner 385 362  

Transport og lagring 149 132  

Overnatting og serveringsvirksomhet 55 72  

Informasjon og kommunikasjon 42 29  

Finansiering og forsikring 37 34  

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118 119  

Forretningsmessige tjenesteyting 96 79  

Offentlig administrasjon, forsvar, 
sosialforsikring 

225 240  

Undervisning 347 308  

Helse og sosialforsikring 699 738  

Personlig tjenesteyting 108 108  

ikke oppgitt 19 27  

SUM 3362 3246  
 Kilde: SSB 4. kvartal 2011 og 4. kvartal 2015.  

Det har vært en nedgang i antall sysselsette i kommunen de siste fire årene. Den største nedgangen er innenfor Jordbruk, skogbruk og fiske 

mens det er økning innenfor offentlig administrasjon og helsetjenester.   

1.1.4. Bebyggelse  

1756 Inderøy                                                 
Antall i 2012 

 
Antall i 2016 

 

Helårsboliger 
(kode 111- 145) 

                                                 
2560 hus 

 
2628 hus 

 

Fritidsboliger 
( kode 161-163) 

                                                    
789 hytter 

 
843 hytter 

 

Sum registrerte bygg i 
kommunen  

                                                  
8757 bygg 

 
9016 bygg 

 

Kilde: Matrikkelrapport, Statens kartverk 
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1.2. Kommuneplanens samfunnsdel, bakgrunn og oppgave 
 

1.2.1. Nasjonale retningslinjer  

Kommuneplanens samfunnsdel er lovpålagt oppgave for kommunene og hjemlet i Plan og 

bygningslovens § 11-2. Samfunnsdelen skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier for 

kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal videre være grunnlag for 

sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommunedelplaner innenfor temaer eller 

virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende årene og skal revideres årlig.  

I PBL.§ 11-3 er virkningen av kommuneplanens samfunnsdel omtalt. Planen skal legges til grunn for 

all virksomhet i kommunen samt gi grunnlag for kommunens prioritering av resurser innenfor 

kommunens økonomiske rammer.  

I PBL.§ 11-4 er revisjon av gjeldende planer. For revidering av selve kommuneplanen gjelder 

bestemmelsene om kommunal planstrategi jfr. PBL § 10-1 og de tematiske handlingsdelene skal 

revideres årlig.  

 

 

1.2.2. Fylkesplanens satsingsområder 

Regional planstrategi for hele Trøndelag 2016- 2020 ble vedtatt av fylkestinget i møte den 16.06.16. 

Det skal utarbeides en felles fylkesplan for det nye Trøndelag der målet er å få en region med 

livskraft samt  bære- og konkurransekraft. Fylkeskommunen har sett opp prioriterte planoppgaver 

for perioden 2016 2020:
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1.2.3. Kommunal planstrategi og planprogram 

 

 

Inderøy kommune har vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2016- 2025. ( Kommunestyret sak 

20/16).  Den kommunale planstrategien fungerte også som planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel. De strategiene og utfordringene som ligger i den kommunale planstrategien ligger til 

grunn for kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien er det lagt vekt på utfordringer i de 

enkelte enhetene og det er spesielt lagt vekt på: 

 Generell samfunnsutvikling med bolyst, livskvalitet og næringsutvikling.  

 Langsiktig arealbruk 

 Folkehelse 

 Klima og miljø 
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 Samfunnsberedskap 

 Universell utforming.  

 

Da gamle Mosvik og Inderøy kommune ble slått sammen i 2012, er det brukt mye ressurser på å få på 

plass nytt planverk for den nye kommunen. Det innebærer at kommunens planverk er stort sett på 

plass så behovet i denne perioden vil først og fremst være en revidering av gjeldene planer. 

I planstrategien er det lagt opp til følgende prioriteringer på overordna planer i 

kommunestyreperioden 2016-2020.  
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1.3 Planprosess 

1.3.1. Organisering 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for å styre kommunen som en helhet og som 

en organisasjon. Derfor vil det politiske nivået være sterkt involvert i prosessen, og formannskapet er 

styringsgruppe for planarbeidet.  

Rådmannen har oppnevnt en administrativ gruppe – planforum som har ansvar for at prioriteringene 

innenfor planstrategien blir gjennomført. 

1.3.2. Medvirkning  

Planprosessen følger plan og bygningslovens kapittel 5 samt §§ 11- 12 og 11-14 med hensyn til 

innspill, samarbeid og offentlig høring.  

Inderøy kommune har gjennomført en større prosess på skolestrukturen med to åpne møter der 

kommuneplanens samfunnsdel ble presentert med oppmoding om innspill til planarbeidet. Frist for 

innspill ble sett til 20. august 2016. I tillegg ble det gjennomført et temamøte i kommunestyret 20. 

mars 2016 med tanke på innspill til kommuneplanen og den nye fylkesplanen for Trøndelag.  

 

1.3.3. Innbyggerundersøkelsen 

Under planprosessen med samfunnsdelen for 2013- 2025, ble det høsten 2012 sendt ut en standard 

innbyggerundersøkelsen til 2464 husstander. Det kom inn 910 svar med svarprosent på 37 %. Tanken 

med undersøkelsen var å få innspill til videre planarbeid og ikke minst få frem forbedringspotensialet 

innenfor tjenesteområdene.  

Generelt kom Inderøy kommune positiv ut i forhold til landsgjennomsnittet, dette er særlig i forhold 

til kommunen som bosted og tillit til kommunen.  

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, ser vi ønsker om forbedringer. Det går særlig på 

kollektivtransport inn og ut av kommunen, et bedre butikktilbud i kommunen, tilgang på 

rekkehus/leiligheter i enkelte grender, og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i 

kommunen.  

1.3.4. Inderøy 2020 

Inderøy kommune gjennomførte et samfunnsutviklingsprosjekt i årene 2009- 2014. Bakgrunnen for 

prosjektet var å trekke flere innbyggere til kommunen samt utvikle næringslivet. Det var et 

mobiliseringsprosjekt med følgende delprosjekt som næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, opplevelse/ reiseliv, 

stedsutvikling Mosvik og fibersatsing. Mange av prosjektene er gjennomført med god oppslutning og 

ble avsluttet i 2014. Når det gjelder sentrumsutvikling Straumen, arbeides det fremdeles med å få til 

et attraktivt sentrum. Kommunen viderefører også arbeidet med fibersatsing og et nytt 

landbruksprosjekt som omhandler økt matproduksjon i Inderøy. 
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2. Visjon, verdier og overordna mål 
 

2.1. Visjon 
BEST- I LAG  

 

Kommuneplanens overordnede og gjennomgående visjon skal være « Best – i lag». I visjonen Best i 

lag formuleres en ambisjon og en arbeidsmåte for kommunen og samfunn.  

Ambisjonen er de beste betingelser for våre innbyggere, for næring og arbeidsliv. Metoden og 

arbeidsmåten er tett samarbeid og samhandling på alle plan. Vi presterer i lag! Innad i 

kommuneorganisasjonen, i relasjonen kommune, næringsliv og frivillighet og i relasjonen med 

samarbeidende kommuner og andre organisasjoner og institusjoner i og utenfor regionen.  

Det er lov å ha høye mål og det er lov å lykkes. Ildsjelene skal verdsettes. Inderøy kommune 

assosieres i så måte gjerne med « Den Gyldne Omveg», Nils Aas og Petter Northug.  

Engasjement og forbedringsvilje er en forutsetning for å virkeliggjøre våre ambisjoner.  

2.2. Verdier                 
Åpenhet                                   

 
 

Raushet 

 
 

Respekt 

Åpenhet for nye ideer Vise omsorg Utføre gode tjenester til alle 

og samarbeid Utvikle frivillighet Likhet for alle  

Åpenhet for andre kulturer 
og folk 

Vise toleranse med hverandre  Være gode lyttere både utad 
og innad i organisasjonen 

Gode aktører for 
omdømmebygging 

Ta godt imot nye innbyggere Følge opp politiske mål og 
vedtak.  

 

Det skal ligge grunnverdier i bunn for å vise hvorledes Inderøysamfunnet ønsker å fremstå. 

Kommunen skal gjennom åpenhet, raushet og respekt vise vei i omdømmebygging og 

tjenesteproduksjon. Kommunens visjon og verdier skal gjenspeiles i  de ansattes og folkevalgtes ord 

og handlinger. 
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2.3. Overordna 
målsettinger 

 Inderøy skal være en livskraftig og 
attraktiv kommune i hjertet av 
Trøndelag. 

 Inderøy bygger livskvalitet og kultur 
for framtida, og skal ha vekst i 
befolkningstall og næringsliv. 

 Inderøy skal ha god kvalitet på 
tjenester til innbyggerne. 
 

 

Delmål:  

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen 2030. 

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud. 

 Det skal til enhver tid være de beste oppvekstsvilkår med et godt nærmiljø, rikt kulturliv god 

skole og flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. 

 Flest mulig skal være i stand til å ta vare på seg selv og ta gode helsevalg, kommunen skal 

utvikle tilbud som legger til rette for livsglede, mestring og god helse.  

 Utvikle Inderøy som miljøkommune med bærekraftig energibruk og redusere utslipp av 

klimagasser.   

 Fremme god næringsutvikling.  

 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte.  

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen.  

 Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherred og 

Trøndelag.  

 Ha en sterk politisk styring i kommunen.  
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2.4. Gjennomgående tema innenfor innsatsområdene 

2.4.1.   Folkehelse 

Kommunen er pålagt gjennom folkehelselovens § 1 å bidra til en samfunnsutvikling som skal fremme 

befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge psykiske og 

somatiske sykdom, skade eller lidelse. Folkehelseloven bygger på fem grunnprinsipper: 1. Sosial 

utjevning. 2. Helse i alt vi gjør. 3. Føre-var- prinsippet. 4. Bærekraftig utvikling. 5. Medvirkning.    

Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid gjennom tiltak og 

virksomhet i kommunene.  Det er flere faktorer som påvirker helsestatusen til innbyggerne som 

figuren under viser. 

 

Helsetilstanden er et resultat av sammensatte årsaker, både samfunnsforhold, levekår og individuelle 

risikofaktorer. Figuren ovenfor viser at menneskene påvirkes av et sett av ytre faktorer både i miljø 

og samfunn som kommunen kan bruke som et utgangspunkt for å utligne helseforskjellene. God 

livskvalitet og god helse for innbyggerne er samfunnets viktigste ressurs for videre vekst og 

velstandsutvikling. Alle skal ha mulighet til å delta i samfunnet uavhengig av alder, kjønn, seksuell 

orientering, funksjonsevne og sosial/ kulturell bakgrunn. 

Inderøy har utarbeidet egen kommunedelplan for Folkehelse der det er fastsett overordnede mål og 

strategier for Folkehelsearbeidet. Folkehelsepolitikk er et ansvar på tvers av sektorer og 

samfunnsområder, og målsettinger og strategier for folkehelseplanen er innarbeidet i dette 

dokumentet.  

2.4.2. Miljø/ klima                                                                  

Miljø/klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Norge har, i mange ulike avtaler, 

forpliktet seg til en rekke mål og tiltak for redusert energibruk, økt fornybar energiproduksjon og 

redusert klimautslipp. Inderøy som kommune har flere roller som er viktige for å møte utfordringene. 

Det er lagt nasjonale forventninger og oppgaver gjennom planlegging og lovverk som 

Naturmangfoldloven, Friluftsloven, Forurensingsloven og Plan og bygningsloven. Miljøarbeidet i 

kommunen er sektorovergripende og bør arbeides inn i alle innsatsområdene i samfunnsdelen 



15 
 

dersom det skal føre til konkrete forbedringer. Inderøy kommune mottok i juni 2016 merket som 

bærekraftig reisemål (1 av 8 nasjonale). Et fortrinn og en kvalitet vi må forvalte godt.  

Inderøy kommune har utarbeidd en kommunedelplan for miljø vedtatt i 2015 der hovedmålene er å 

bidra til mer bærekraftig energibruk og redusere utslipp av klimagasser i tråd med nasjonale 

målsettinger og forpliktelser. Det er lagt opp til følgende satsingsområder i miljøplanen 

 Naturmangfold og naturvern 

 Friluftsliv, vilt og innlandsfiske 

 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 

 Vannmiljø 

 Forurensing, avfall og gjenvinning 

 Klima og energi 

 Miljøsertifisering/Miljøfyrtårn 

Fokusområdene skal gjenspeiles i målsettingene i samfunnsplanens innsatsområder.  
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3. Innsatsområder - utvikling av lokalsamfunnet 
 

3.1. Befolkning og levekår 

3.1.1. Status og utfordringer 

Statistisk sentralbyrå sine befolkningstall for Inderøy kommune viser en liten oppgang de siste 
årene. Når det gjelder befolkningsframskriving frem mot år 2030 med høy vekst vil en nærme 
seg målet om 7200 innbyggere. Tallene viser også en klar utvikling med større 
befolkningsgruppe av eldre innbyggere, og en klar tilbakegang med yngre folk. Størst 
befolkningstetthet er det rundt Sakshaug, Sandvollan og Røra.  
 
Utfordringene fremover er å sikre befolkningsvekst og bosetting i hele kommunen, og skape 
attraktive områder for den yngre befolkningen med gode levevilkår rundt i grendene.   
 

3.1.2. Hovedmål 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen år 2030.  
 Videreutvikle levende og attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen. 
 Styrke Straumen som kommunesenter.  
  

Delmål:   
 Grendestrukturen skal opprettholdes med å utarbeide gode boligtilbud i alle skolekretser 

for å trekke til seg familier som ønsker å flytte til Inderøy.  
 Utvikle Inderøy som bokommune med gode samferdselstilbud innad i kommunen og i en 

regional sammenheng 
 Utvikle lokalsamfunn som legger til rette for deltakelse og mestring for å minske sosiale 

forskjeller i befolkningen gjennom varierte fritidstilbud og dugnadsånd.  
 Utvikle muligheter for å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet.  
 Skape trygge og forutsigbare rammer innenfor helse og omsorgstjenestene.  
 Inderøy skal fremstå som en allsidig og aktiv skolekommune 
 Ha en helhetlig næringsstrategi for Inderøy med vekt på god kompetanse. 
 Satse offensivt på infrastruktur med vekt på veg og høyhastighets bredbånd i hele 

kommunen.  
 

3.1.3. Handlingsdel:  

 Kommuneplanens arealdel – vedtatt 2014 
 Kommunedelplan for folkehelse - vedtatt 2014 
 Kommunedelplan for helse og omsorg – vedtatt 2012  
 Kommunedelplan for strategisk næringsarbeid – vedtatt 2013 
 Kommunedelplan for miljø – vedtatt 2015 
 Kommunedelplan for kultur – vedtatt 2013  
 Kommunedelplan for oppvekst – vedtatt 2015   
 Temaplan – brebånd 
 Temaplan – veg.                               
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                                                          Best i lag 
 

 

 

 

 

 

3.2. Verdiskaping og næringsliv  

3.2.1. Status og utfordringer 

 

Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 
bransjer. Vekst i antall arbeidsplasser og styrket lønnsomhet har stor betydning for øvrig 
utvikling av Inderøy samfunnet.  
 
Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy 
har beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som har skjedd 
i landbruket. En tredjedel av kommunens 1500 registrerte foretak har tilknytning til 
primærnæringene. Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000- tallet 
er for øvrig den posisjonen kommunen har opparbeidet seg som en mat- og 
opplevelseskommune. Den Gyldne Omvei (DGO)har blitt et begrep med nasjonal merkevare, og 
besøkstallene for bedriftene som er medlemmer øker fra år til år. En trafikktelling i 2014 
bekrefter dette med å vise til over 200 000 besøkende til kommunen. Den Gyldne Omvei, 
sammen med Næringsforeningen, Jægtvolden og Inderøy kommune, er i tillegg tildelt merket 
for Bærekraftig reisemål.  
 
Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har 
eierskap og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god 
lønnsomhet, og bransjen er desidert blant Inderøys største i antall arbeidsplasser. Med et 
fortsatt høyt investeringsnivå i både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 
utsikter for ei fortsatt positiv utvikling for bygge- og anleggsbransjen.  
Inderøy kommune har historisk ligget lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr. 
innbygger, men hatt en klar forbedring de siste årene. I 2012 var det registrert handel pr. 
innbygger på 33 718 kr, og ved utgangen av 2016 var tilsvarende parameter 46 609 kr-  en 
økning på nærmere 40 %.Dette henger sammen med nye etableringer i Straumen sentrum, men 
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også andre steder i kommunen.  
Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre 
aktivitet innenfor kommunens grenser. Lensmyra Næringspark har et potensiale men det 
forutsetter at ny E6 trase muliggjør utvikling av arealet.  
En annen utfordring blir å øke antall arbeidsplasser i kommunen. Statistikken under punkt 
1.1.3. viser nedgang på ca. 5 % i tall sysselsetting i perioden 2011- 2015.  
 

3.2.2. Hovedmål 

 Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye 

bedrifter. 

 Bidra til verdiskaping, blant annet med vekt på lokale ressurser.  

 Øke antall arbeidsplasser med 10 % vekst innenfor planperioden.  

 

Delmål: 
 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov. 
 Være en god samarbeidspartner for aktører som ønsker å gjennomføre prosjekt som 

bidrar til å fremme kommunens visjoner og målsettinger.  
 Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving og tilrettelegging for å styrke og utvikle 

næringslivet.  
 Videreutvikle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal 

sammenheng. 
 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt perspektiv 
 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy 
 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet. 
 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et lokalt og regionalt perspektiv.  
 Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt- Norge. 

 

3.2.3. Handlingsdel 

 Kommunedelplan for næring – vedtatt 2013                                                       
                                                                                                           

 
               Inderøysodd og skjenning                                                                               
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3.3. Kultur og nærmiljø 

3.3.1. Status og utfordringer 

Visjonen «Jordnært og himmelhøyt» skal synliggjøre en holdning og en ambisjon, som skal være 
ledende for kulturarbeid og kulturutvikling i Inderøy. Den skal, sammen med Stavhopperen av 
Nils Aas, inspirere til innsats for å videreutvikle Inderøy som kulturkommune.  Kulturen skal ha 
forankring i folks hverdag, og romme det som kalles grasrotkultur, der alle kan være aktive. 
Kunst og kultur skal også kunne løfte oss ut av det hverdagslige og tilføre noe som er 
annerledes og grensesprengende.   
 
Alle har i følge kulturloven rett på et tilbud om både kulturopplevelse og kulturdeltakelse. En 
hovedutfordring for kommunen er å bidra til å sikre alle innbyggere et godt og mangfoldig 
kulturtilbud, uavhengig av alder, helsetilstand, etnisitet, religion, sosial tilhørighet osv. 
Utviklingen av et framtidig kulturtilbud må ta hensyn til befolkningsutviklingen i kommunen.  
 
Viktige basistilbud i kommunens kultursatsing er bibliotek og kulturskolen. Begge 
institusjonene er en del av AKSET kultur - og skolesamfunn og skal bidra til å etablere et 
utviklende skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og 
kulturelle institusjoner.   Tilbud og åpningstider ved biblioteket er avgjørende for å 
imøtekomme et moderne publikums behov, og kulturskolen har behov for et løft slik at alle 
barn og unge som ønsker det kan få et undervisningstilbud i kulturskolen.   
 
I tillegg til drift av egne kulturinstitusjoner, har kommunen også medansvar for utvikling av 
frivillighetskulturen inkludert idretten og det øvrige profesjonelle kulturtilbudet. En positiv 
kulturutvikling i Inderøy, er avhengig av at mange aktører spiller på lag: kommunen, frivillige 
aktører og organisasjoner, frivillighetssentralene, arrangører, formidlere og utøvere innen ulike 
kunst- og kulturområder. Kommunens oppgave er å bidra til gode rammevilkår, bl.a. når det 
gjelder økonomi, egnede arenaer, tilgjengelighet og nettverk.  
 
Kulturtilbudet har betydning for innbyggernes trivsel og tilhørighet, den enkeltes vekst og 
utvikling, mentale og fysiske helse.  Kulturen er en vesentlig faktor i samfunns -utviklingen, og 
kan blant annet bidra til å oppnå målsettingen om attraktivitet og økt bosetting i kommunen 
 

3.3.2. Hovedmål:  

 Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av 
profesjonalitet, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet.  

 Legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud for både 
fastboende og tilreisende.  

Delmål:  
 Inderøy kommune skal ha en regional og nasjonal posisjon innen visuell kunst med vekt på 

Nils Aas, kunstverkstedet og hans verk i Muustrøparken og Straumen- området. 
 Inderøy kommune skal styrke fritidskulturlivet, legge til rette for positive helsevalg og 

sunn livsstil og sikre god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og kulturaktivitet 
 Inderøy kommune skal legge til rette for og fremme profesjonell produksjon, formidling og 

opplæring innen et mangfold at kunst- og kulturuttrykk: 
 

- Inderøy kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans 
i regionen.  

- AKSET kultur - og skolesamfunn skal være et vesentlig bidrag til kultur- og 
næringslivssatsingen i Inderøy og skal videreutvikles som kommunens sentrale 
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kulturarena.  
- Innbyggerne og tilreisende skal ha et musikktilbud på høyt nivå 
- Gi alle kommunens innbyggere et godt bibliotektilbud  
- Gi kulturskoletilbud til alle som ønsker det. 

 Sørge for rusfrie tilbud og egnede møteplasser for ungdom. Videreutvikle ungdommens 
kulturmønstring. 

 Inderøy skal benytte kulturtilbud i integreringsarbeidet.  
 En bevisst kultursatsing skal bidra til positiv næringsutvikling i Inderøy, bl.a. med vekt på 

fjordkultur 
 Kulturminneområdet skal styrkes i kommunen og konkretiseres gjennom en egen plan.  
 Kommunen skal støtte opp under større arrangement og festivaler som bidrar til å styrke 

kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur, integrering og samfunn.  
 Kommunen skal legge til rette for samarbeid med ulike kulturinstitusjoner for formidling 

av kunst av høg kvalitet. 
 
 
 

3.3.3. Handlingsdel 

 Kommunedelplan for kultur vedtatt 2013 
 Kommunedelplan for folkehelse vedtatt 2014 
 Kommunedelplan for miljø vedtatt 2015   
 Temaplan for kulturminner, forventet vedtatt 2017 

                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                               

               Den Gyldne Tour 
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3.4. Langsiktig arealplanlegging 

3.4.1. Status og utfordringer. 

Inderøy kommune har i dag følgende arealdata: 
Landarealet er på 364000 dekar, og sjøarealet er på 195000 dekar med sum 559000 dekar. 
Kystlinjen er på hele 175km.  
Dyrka arealet er på 55000 dekar 
Produktiv skog er på 259000 dekar.  
 
Når det gjelder utforinger, er det to områder som vil berøre langsiktig arealplanlegging. 
Det ene er å utvikle nære sentrumsfunksjoner samtidig som jordvernet ivaretas.  
Det andre er å få til en god strandsonepolitikk i forhold til gjeldende plan- og lovverk. 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt  i 2014. I planprosessen ble det arbeid for å få en mer 
differensiert strandsonepolitikk enn lovverket og retningslinjer gir. Resultatet ble tematiske 
kart som et vedlegg til arealdelen der det i noen områder åpnes for å gi dispensasjoner 
nærmere sjøen enn 100 meter.  
Inderøy kommune skal sikre fremtidig utvikling gjennom bruk og vern av arealene. Kommunen 
ønsker å legge til rette for boligbygging og næringsutvikling samtidig som arealene skal brukes 
aktivt i folkehelsearbeidet.   
 
 

3.4.2. Hovedmål 

 

 Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle 
arealene både på land og sjø for kommunens innbyggere.  

 Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke gjennom aktiv bruk.  
 

Delmål:  

 Det skal legges til rette for varierte boformer i alle grender med fortetting i 

sentrumsområdene. 

 Kulturlandskapet skal utvikles med tanke på en god landskapspleie og 

næringsutvikling.  

 Arealet skal bære preg av en livskraftig landbruksnæring, og en skal unngå 

nedbygging av dyrka jord. 

 Reindriften skal sikres beitebruk på lang sikt innenfor arealer avsett til LNF-R i 

kommunens arealplan.  

 Inderøy er positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidseiendommer skal lokaliseres til 

eksisterende regulerte fritidsområde og nye område med god infrastruktur.   

 Utbyggingsområder skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med tilrettelegging 

for barn og unge. 

 Bruk av arealet skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte og vurderes i forhold til 

samfunnssikkerhet, naturmangfold og friluftsliv.  

 Gang og sykkelveier skal prioriteres langs trafikkerte veier.  

 Bygg og anlegg skal ha universell utforming i henhold til pbl. bestemmelser. 
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3.4.3. Handlingsdel 

 Kommuneplanens arealdel- 2013 
 Kommunedelplan Straumen - 2012 
 Kommunedelplan Røra – 2010 
 Kommunedelplan for folkehelse – vedtatt 2014 
 Kommunedelplan for miljø vedtatt 2015.  

                                                                                

 
               Kulturlandskapet i Straumen                      

 

 

 

3.5. Samfunnsberedskap 

3.5.1. Status og utfordringer 

Det er et sterkt nasjonalt og regionalt fokus på samfunnssikkerhet.  Aktuelle hendelser, sentrale 
sikkerhetsanalyser og dokumenterte endringer i klimasituasjonen har bidratt til å forsterke 
behovet for oppdaterte og funksjonelle planer knyttet til sikkerhet og beredskap i kommunene. 
Inderøy kommune har utarbeidd ROS- analyse for viktige hendelser i 2014. Det er også 
utarbeidd en overordnet beredskapsplan for kommunal krisehåndtering. Begge disse planene 
skal jfr. planstrategien oppdateres årlig.  
Det er også utarbeid en plan for helsemessig og sosial beredskap. Hvert tjenesteområde har 
sine beredskaps- og HMS planer for sitt område.  
 
Hovedutfordringen er å få øvd inn systemene og ha oppdatert planverk til enhver tid.  
Inderøy kommune benytter DSB-CIM som operativt logg – og ressursfordelingsverktøy.  
Opplæring og bruk av verktøyet må øves jevnlig for at rutinene er på plass ved en evt. hendelse. 
 
Samarbeidet med nabokommuner og sektormyndigheter er viktig både på kort og lang sikt. 
Kommunen opprettholder ordningen med å ha et bredt beredskapsråd med årlige 
oppdateringer.  
 
Innføring av EQS (kvalitetssystem og dokumenthåndtering) vil ha stor betydning for 
beredskapsarbeidet i Inderøy.  Her vil alt av dokumentasjon, rutiner og referanser i kommunen 
bli plassert i et enkelt system som kan revideres digitalt. 
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3.5.2. Hovedmål 

 Inderøy kommune skal ha en oppdatert ROS- analyse og beredskapsplan som skal 
ivareta og sørge for akutt krisehåndtering på materielle verdier samt liv og helse.  

 Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens 
innbyggere.  

 

Delmål:  
 Inderøy kommune skal ha en operativ beredskapsplan med vekt på kriseledelse samt 

utarbeide fagplaner innenfor hver sektor som helse, skole, vannforsyning osv. 
 Kommunen skal ha gode varslingsrutiner både for store og små kriser med hurtig og 

presis informasjon til involverte parter og mediene.  
 Alle gjennomførte kriser og øvelser skal evalueres med tanke på forbedringer.  

 

3.5.3. Handlingsdel 

 Risiko og sårbarhetsanalyse, vedtatt i 2014- årlig revidering 
 Overordnet plan for kommunal krisehåndtering, oppdatert august 2015- årlig 

revidering.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                           

       
                        Skarnsundbrua som knyter kommunen sammen innenfor samferdsel                                                                                                             
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3.6. Kommunale tjenester  

3.6.1. Status og utfordringer 

Helse og omsorg: 
Kommunens helse- og omsorgstjenester skal de nærmeste årene driftes og utvikle i samsvar med 
strategiene som er vedtatt i kommunedelplan for helse og omsorg samt folkehelseplanen. Planene 
skal legge til grunn at alle skal mestre egne liv. Innbyggernes ressurser vil være ulike og tjenestene 
må da utvikles slik at de innrettes mot den enkeltes liv. Det skal legges til rette for et vidt 
folkehelsearbeid gjennom all virksomhet i kommunen.  
Kommunens oppgaver vil endre seg i takt med utviklingen generelt i samfunnet. Dette medfører 
flere oppgaver og økt ansvar. Et eksempel er oppgaveforskyving fra spesialhelsetjenesten til 
kommunene som må påregnes å øke i årene fremover.  
 
Nye brukergrupper – stadig flere yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et annet spekter av 
helsemessige og sosiale problem, vil kreve større fokus på livsløpsperspektivet i omsorgstilbudet. 
Dette vil øke behovet for koordinerte tjenester, avlastningstilbud og tilgang til egnet boligmasse på 
alle nivå.  
 
Videre vil det framtidige helse- og omsorgstilbudet bli påvirket av kommunens demografiske 
utvikling. På både mellomlang og lang sikt vil antall eldre økes, mens antall yngre og yrkesaktive 
reduseres. Dette kommer i tillegg til at det over tid har vist seg at man har rekrutteringsutfordringer 
innen helse- og omsorgsyrker. Spissformulert vil dette medføre en framtidig situasjon som bærer 
preg av at færre yrkesaktive må ta seg av et økt helse- og omsorgsbehov i kommunen. Dette er en 
utvikling som man må ta innover seg når man skal utvikle kommunens tjenestetilbud. En sterkere 
implementering av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å imøtekomme dette 
utfordringsbildet.  I tillegg er det nødvendig med en tett samhandling med utdanningsinstitusjonene 
og satsing på lærlingestillinger.  
 
Utfordringene fremover blir å innrette tjenestetilbudet riktig og godt i forhold til behovet. Fokuset 
må rettes mot forebyggende og helsefremmende tiltak med tanke på pasientens egne ressurser. 
Det er viktig at tjenestene underbygger mestring med å styrke hjemmebaserte tjenester, 
lavterskeltilbud i kommunal og frivillig sektor samt samarbeid innenfor planperioden.   
Kommunen har startet opp et toårig prosjekt som skal utrede fremtidig struktur innfor 
omsorgstjenesten. Dette vil legges til grunn for valg av tjenester og bygg innenfor planperioden.   
 

Oppvekst  
Barnehagene og skolene skal være en sentral aktør når det gjelder å gi barn og unge i Inderøy en 
trygg og god oppvekst. Samhandling mellom barn og voksne i barnehage og skole, skal føre til gode 
leke – og læringsmiljøer. Det skal oppleves som meningsfullt og godt å være i barnehagen eller på 
skolen. Samhandling mellom skolene, og med lokalmiljøene, er en viktig premiss for å lykkes. 
Kvaliteten i skoler og barnehager, her definert som omgivelsenes oppfatning, påvirker 
barnefamiliers valg av bostedskommune. Inderøy har en netto tilflytting av både førskolebarn og 
barn i grunnskolealder. På forespørsel oppgir foresatte som begrunnelse for å bosette seg i Inderøy, 
at de har hørt mye positivt om skoler og barnehager, og de har fått anbefalinger om å flytte til 
Inderøy. 
 
Elevtallsutviklingen er svakt negativ. Det påvirker i neste omgang kommunens inntektsgrunnlag og 
presser våre muligheter for å opprettholde gode tjenester på alle tjenesteområder.  Å framstå som 
en attraktiv bokommune for familier, vil være et sentralt grep for å møte nedgang i fødselstall.  
Kommunen har de siste årene satset betydelig på skoleutbygging gjennom etablering av AKSET 
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kultur- og skolesamfunn. Etablering av et helhetlig skoleløp fra barneskole til videregående i 
tilknytning til kulturhuset, gir mulighet for ny samhandling på tvers av fag og organisasjoner. 
Tilgjengelig offentlig data viser at oppvekstområdet i Inderøy har gjennomgående god kvalitet. Som 
kommune skal vi arbeide for stadig bedring gjennom evaluering og oppfølging av våre målsettinger.  
 
Gode resultat over år må krediteres en høgt kompetent og ansvarsbevisst stab med lærere og 
fagarbeidere. Dette er kvalitet vi som kommune nyter godt av – og som gir godt omdømme. Vår 
ambisjon må være å gi barn og unge en utdanning og oppvekst som gir en god faglig og sosial 
kompetanse som igjen vil gjøre dem godt rustet for voksenlivet.  
Inderøy kommune skal ha som målsetting å ligge på eller over nasjonalt nivå på områdene 
resultater, læringsmiljø og gjennomføring.  
 
 
Kvalitetsplan for oppvekst 2018-2021 skal sammen med kommunedelplan for grunnskolen i 
Inderøy, ivareta de områdene som kommunen satser spesielt på for å oppnå gode resultater 
innenfor oppvekstområdet.   
 

Teknisk drift og infrastruktur:  
Inderøy kommune har et etterslep på kommunale bygg og veier, samt for dårlig kapasitet på 
høyhastighets bredbånd og mobildekning.  
Inderøy kommune har i dag en vannkilde som har en del begroing og dersom forbruket er stadig 
voksende, bør det vurderes nye kilder.  
Med økende fokus på klima og nedbørsmengder, bør det kommunale overvannsystemet vurderes 
oppdimensjonert i reguleringsplanprosesser. 
Viktigste utfordringene frem mot 2030 er oppsummert som følger: 

 Arealeffektiv bygningsmasse 

 Riktig dimensjonert overvannshåndtering 

 Tilstrekkelig vannkilder i egen kommune.  
 
 
 

3.6.2. Hovedmål 
 Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere. 

 Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig og i takt med samfunnsutviklingen for 
kommunens befolkning og næringsliv. 

 Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir 
selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse. 

 

Delmål for helse og omsorg: 
 Tilrettelegge tilbud til alle med behov for bistand fra helse og omsorg 

 Rekruttering av tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidstakere innen helsesektoren 

 Tverrfaglig fokus på rehabilitering 

 Bidra til aktiv mottak av tjenester for lengst mulig selvhjelp 

 Bidra til å løfte folkehelsearbeidet og legge til rette for og bevisstgjøre innbyggerne til økt 
fysisk aktivitet samt mestring og deltakelse i det sosiale fellesskapet.  

 Ha tilgjengelige omsorgsboliger for de med behov. 

 Utvide samarbeidet med andre aktører for å øke kvaliteten på tjenester. 

 Styrke faglig samarbeid innad i kommunen og helseforetaket for å sikre helhetlige tjenester 

 Legge til rette for frivillighetens satsing på møteplasser og fysisk og sosial aktivitet. 
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Delmål for oppvekst (skole /barnehage): 
 Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta 

bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet. 

 Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar 
               i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres. 

 Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og unge. 

 God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne. 

 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring. 

 Alle skal gis like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt og i samarbeid med 
andre. 

 Elevene skal være godt over nasjonalt nivå ved nasjonale prøver i lesing, skriving og regning. 
Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv 
og andre deler av lokalsamfunnet. 

 Barnehage og skole skal følge vedtatt « Handlingsplan mot mobbing.» 
 

Delmål for teknisk drift: 

VEG: 

 Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen 
har i kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner. 

 Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter 
 

VANN OG AVLØP: 

 Alle kommunale vann- og avløpsanlegg skal forvaltes, driftes og utbygges slik at 
innbyggere og næringsliv får tilbud om tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet 
og mengde. 
 
BREDBÅND: 

 Infrastruktur på høy hastighets bredbånd skal ha en høy prioritet i kommunen. 
 

3.6.3. Handlingsdel. 
 Kommunedelplan for helse og omsorg, vedtatt 2012 

 Kommunedelplan for folkehelse, vedtatt 2014 

 Kommunedelplan for oppvekst, vedtatt 2015 

 Kommunedelplan for miljø, vedtatt i 2015 

 Temaplan veg, vedtatt 2012- årlig revidering 

 Temaplan vann og avløp, vedtatt 2013 – årlig revidering 

 Temaplan kommunale bygg – planlagt revidering 2017. 

 Temaplan bredbånd. 
 



27 
 

 
                                              

Mosvik barneskole  ble renovert og påbygd  med ferdigstillelse i 2014. 

 

3.7. Kommunen som organisasjon 

3.7.1. Status og utfordringer 
I følge sentrale målinger er Inderøy kommune en veldrevet kommune – med gjennomgående høyt 
tjenestenivå til relativt lave kostnader. 
Vi har ikke indikasjoner på at noen områder produserer spesielt dårlige tjenester der det bør settes 
inn spesiell innsats. Målsettingene for samfunnsplanperioden må derfor være å gjøre det gode 
bedre – med visjon om å bli best – i lag. 
Inderøy kommune er med sine 6800 innbyggere blant de 170 største norske kommuner – en 
middels norsk kommune. Ut fra kommunens beliggenhet og infrastruktur, vil vi være i stand til å 
konkurrere med de fleste andre kommuner. Når en ser på det langsiktige perspektivet, vil denne 
posisjonen imidlertid bli utfordret. I forbindelse med kommunereformen, har Inderøy kommune 
konkludert å bestå som selvstendig kommune. Samtidig vil det de neste fire årene foregå 
sammenslåingsprosesser i flere kommuner både nasjonalt og regionalt, noe som gjør Inderøy 
mindre i landsmålestokk.   
 
Inderøy kommunes utfordringer i forhold til ambisjonen om å levere de gode tjenester vil naturlig 
nok reflektere gjennomgående utfordringer i kommuneNorge: 

- Økende konkurranse om kompetent arbeidskraft. Kompetent arbeidskraft er en 
forutsetning for god kvalitet på tjenester. 

- Et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold av realkapitalen – i form av bygg og veger. 
Dette hemmer naturlig nok tjenesteytingen. 

- Utfordringer med å sikre optimale oppvekstsvilkår for utsatte barn og unge. 
- En langsiktig omstillingsutfordring i forhold til veksten i antall eldre.  

 
Videre vil Inderøy kommune ha noen utfordringer som kan betraktes som særegen: 

- I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom gamle Inderøy kommune og Mosvik 
kommune, mottar kommunen et inndelingstilskudd på vel 18. mill. pr. år i perioden 2012- 
2027. Etter denne perioden vil tilskuddet bli trappet ned over en 5- årsperiode. 
Inndelingstilskuddet brukes pr. i dag til kommunens tjenesteproduksjon. Dette vil gi oss en 
økonomisk utfordring den dagen inndelingstilskuddet blir trappet ned. Med bakgrunn i den 
demografiske utviklingen vi har i kommunen, vil dette medføre omstillingsutfordringer 
knyttet til den videre økonomiske driften av kommunen.  
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- Kommunens gjeldsbelastning har økt betydelig de siste årene. Dette vil gjøre kommunen 
mer sårbar for rentesvingninger. I både et kortsiktig og langsiktig perspektiv, bør det være 
en målsetting å få ned kommunens gjeldsgrad.  

 
 

3.7.2. Hovedmål 
 Inderøy kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i 

tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som 
styrende i arbeidsgiverpolitikken. 

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og 
langsiktige tjenester. 

 

Delmål for personalpolitikken:  
I Inderøy kommune er det ca. 580 ansatte med ca. 435 årsverk. Alderssammensetningen viser at en 
har 90 årsverk i aldersgruppen 60-67 år pr. januar 2017. Det er noe lavere antall enn i forrige 
planperiode, men det gir kommunen utfordringer i forhold til å rekruttere og beholde arbeidstakere. 
 
I planperioden må fortsatt nærvær og heltid være sentrale fokusområder. Et langsiktig mål for 
nærvær må være 93 %, og det må holdes høy aktivitet for å nå målet. Innenfor heltid lykkes vi i 
større grad innenfor tjenestene knyttet til skole, barnehage og helse. Fortsatt må vi generelt ha 
fokus på heltid og spesielt knyttet til bistand og omsorg(turnus). Nærvær og heltid er viktige 
områder for å sikre kvalitet i tjenestene og for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Det 
må være fokus på at folk står lenger i jobb og gis mulighet for omskolering ved behov.  
Kommunens overordna verdier med Åpenhet, Raushet og Respekt, skal legges til grunn i 
organisasjonspolitikken. 
 
For å skape en attraktiv arbeidsgiver bør følgende innsatsområder prioriteres:  

 Nærvær 

 Rekruttering 

 Kompetanse 

 Heltid 

 Kvalitet 

 Etikk 
 
 
 

Delmål for økonomisk styring av kommunen:  
Over tid skal Inderøy kommunen være i stand til å produsere dagens tjenester til en kostnad som 
ligger 16 mill. kroner under gjeldende kostnadsnivå – dette tilsvarer ca. 5 %.  Kommuneplanens 
samfunnsdel har perspektiv fram til 2030. Nedtrappingen av inndelingstilskuddet starter i 2027 og 
fullføres i 2032. 
Nedtrappingen av inndelingstilskuddet skjer samtidig med et ønsket behov om befolkningsøkning og 
en sannsynlig sterk vekst i bistands- og omsorgsbehovene. Denne utfordringen krever en bevisst 
strategi med det siktemål og lette omstillingsbyrden frem i tid.  
 
I planperioden må dette løses ved å ta ut besparelsespotensialet ved kommunesammenslåingen så 
raskt som mulig. Frigjorte midler disponeres til  

 Betale ned gjeld for å redusere fremtidige kapitalkostnader  
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 Finansiere samfunnstiltak med en positiv befolkningsutvikling. 

 Investere i infrastruktur, kompetanse, løsninger som kan redusere fremtidige 
driftskostnadsbehov 
.  

 

3.7.3.   Handlingsdel  
 Budsjett og økonomiplan for 2016-2019 

 Strategisk arbeidsgiverpolitikk. Vedtatt 2013 

 Handlingsplan for HMS/nærvær 2012- 2015 

 Strategisk kompetanseplan 2012- 2015 

 Handlingsplan for heltid 2012-2015. 

 Organisasjonspolitisk plan 
   
 

 
Inderøy Ungdomsskole, første trinn i AKSET ble tatt i bruk i 2015.  
  

 

 

3.8. Inderøy som samarbeidspartner 

3.8.1. Status og utfordringer 
Inderøy skal arbeide for en sterk Innherredsregion, gjerne i form av regionråd for Innherred, eller en 
annen form for et mer formalisert regionalt samarbeid, og felles utvikling av Trøndelag. Det må 
være et godt samspill mellom kommunene for å oppnå resultater innenfor transportutbygging, 
næringsutvikling og kulturaktiviteter. For å oppnå resultater, bør kommunene på Innherred 
samarbeide med det regionale nivået. Ikke minst gjelder dette etter at den nye Trøndelagsregionen 
blir etablert fra 2018. Innherred har i realiteten et felles arbeidsmarked og har et utstrakt samarbeid 
både innenfor næringsliv og offentlige tjenester. Inderøy er en bokommune med en forholdsvis stor 
dagpendling ut av kommunen. Det regionale samarbeidet vil ha stor betydning med tanke på å 
videreutvikle gode samferdselstilbud innenfor jernbane og veinettet samt å holde en høy profil på 
utdanningstilbudet innenfor videregående skole. 
 
Videre må Inderøys samarbeid innenfor Inn- Trøndelag opprettholdes og videreutvikles.  
Dette arbeidet ble startet i 2003 og er et samarbeid mellom Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer for å 
samordne tjenesteyting på utvalgte områder. Samarbeidet er først og fremst driftsrettet, men kan 
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også omfatte utviklingsoppgaver.  
Utfordringen fremover er et samarbeid på tvers av kommunegrensene for å øke folketallet og 
sysselsetting på Innherred. Dette arbeidet er viktig for å oppnå resultater samt unngå rivalisering 
mellom kommunene som på sikt kan hindre utvikling innenfor regionen.     
 

3.8.2. Hovedmål 
 Inderøy kommune skal styrke samarbeidet med nabokommuner gjennom Inn- Trøndelag 

for å utvikle tjenestetilbudet. 

 Inderøy skal arbeide for en sterk Innherredsregionen gjennom eget regionråd for 
Innherred samt felles utvikling av Trøndelag. 
 

Delmål for samarbeidet:  
 Videreutvikle gode og tidsriktige samferdselstilbud i regionen 

 Fremme felles næringspolitikk og lokalisere nye virksomheter i regionen. 

 Utvikle trygge helsetilbud 

 Utvikle regionen som en sterk utdannings- og kulturregion.  

 Fremme felles regionale fritids- og aktivitetsanlegg. 

 Være et knutepunkt i aksen E6- Fosen  
 

3.8.3. Handlingsdel 
 Budsjett og økonomiplan 2016 - 2019 

 Kommunedelplan næring, vedtatt 2013 

 Kommunedelplan kultur, vedtatt 2013 
                                                                                                                                                                       

 
 Røra sentrum mot Trondheimsfjorden 
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