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Klokkarstu - utleievedtekter 

Følgende tekst er hentet fra tidligere saker vedrørende Klokkarstu og utleie. Klokkarstu ble kjøpt av 

et dødsbo i 1983. I ettertid har det vært gjort både oppussinger og istandsettinger av Klokkarstu. Den 

siste tekst vi har lykkes med å finne i våre arkiver omhandler 5 års leietid og at utleie primært skal 

være til kulturformål eller kulturbasert næring. Siste avtalte leiepris for Klokkarstu var kr. 1 000,- pr 

mnd.  

 

Under følger utdrag fra to saker som har omhandlet Klokkarstu både politisk og administrativt i 

Inderøy kommune. 

Første tekst er utdrag fra sak Nr.: 2008/1375-6 som var en sak for formannskap og tittel på saken var: 

 «Klokkarstu - fremtidig bruk og leiebetingelser.  

 Klokkarstu – status 

Klokkarstu er en kommunalt eid bygning som siden 1999 har vært utleid. Klokkarstu er i 

vedtatt reguleringsplan for Straumen sentrum, Øvergata, avsatt til kombinert 

formål(Forretning/kontor). 

Lokalene forutsettes benyttet til næring/kulturformål, hvor det er muligheter for utstilling og 

salg/produksjon av håndverksprodukter. Maksimal leieperiode er i utgangspunktet 3 år.» 

 

Her følger utdrag fra sak om Klokkarstu fra mars 2011: 

Det vises til annonseringen av Klokkarstu for utleie. Annonseringen ble gjennomført primo 
desember 2010. 
Hovedkriteriene for utleie var at Klokkarstu primært skal leies ut til kulturformål eller 
kulturbasert næring. 
Dersom ikke dette viser seg aktuelt eller formålstjenlig, vil 
kommunen vurdere utleie til annen næring/aktivitet. Leieperioden er satt til fem år. 

Rådmannen vil komme med forslag til nye utleievedtekter i juni-møtet for formannskap slik at det 

blir gjort vedtak i god tid før istandsetting av Klokkarstu forventes ferdigstilt seinsommer (september 

2018). Vedtektene bør reflektere både nye muligheter ei istandsatt Klokkarstu kan vise til med 

åpning av andre etasje (ny trapp) og eget minikjøkken og adskilt toalett. Klokt å hensynta føringer på 

hvem man ønsker inn – kultur/ kulturnæring eller andre samt mulighet for en lengre leieperiode (5 – 

10 år) for å skape forutsigbarhet for leietaker. Ny leiepris bør også reflektere midler som vil bli brukt 

for istandsetting av Klokkarstu. Her foreligger ei budsjettramme på 1.1 MNOK. Administrasjon har 

fått telefoniske henvendelser om leie av Klokkarstu, men har bedt om ny henvendelse når Klokkarstu 

forventes ferdigstilt seinsommer -18. Kommunen har i dialogen også informert om at vi vil annonsere 

Klokkarstu ledig slik at alle får samme mulighet til å søke som leietaker. 

 

 

Status i arbeid med trafikksikkerhetsplan 

Arbeid med trafikksikkerhetsplanen påbegynnes når sentrumsplanen er ferdig, dette vil si i løpet av 

sommeren. 



Rådmannen ser for seg at saken fremmes på augustmøtet. Det kan nevnes at transportanalysen til 

sentrumsplanen gir informasjon om trafikktiltak i sentrum. Videre har vi fått innspill fra andre 

grendene også. Av større tiltak er gang/sykkelveg til Verdalsgrenda, gang/sykkelveg fortsettes mot 

Straumen fra Røra, gang/sykkelveg/fortau fra fv 761 til Sakshaug barnehage, samt trafikale 

utfordringer rundt Sundli er tema som man vil jobbe med videre i forbindelse med planarbeidet. 

 

 

Vedrørende parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

I forbindelse med at tildelingskontoret hat tatt over saksbehandlingen for søknader om 

parkeringstillatelse for forflytningshemmede orienterer rådmannen om følgende : 

Saksbehandling og vedtak gjøres i Profil. Dette for å kunne benytte e-meldinger ved innhenting av 

nødvendige/ utfyllende helseopplysninger til bruk i saksbehandlingen. 

Søknadene saksutredes og det lages forslag til innstilling. Formelt tas beslutning i månedlige møter i 

Godkjenningsnemda for TT kort. Det foreligger et forslag om å endre navnet på Godkjenningsnemda 

for TT kort til Godkjenningsnemda for Transport og Parkering.  

Det er etter Forvaltningsloven, kommunen ved formannskap/ klagenemd, som er klageinstansen for 

disse sakene. Samme som for TT- kort klager. 

Gjeldende lovverk er Forvaltningsloven, Vegtrafikkloven § 8 forskrift til denne «forskrift om 

parkeringstillatelse for forflytningshemmede», samt retningslinjer til forskrift om parkering for 

forflytningshemmede av 1999.  

Det er viktig at klageinstansen informeres, da disse søknadene ikke har blitt behandlet i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser tidligere.  

Vi har etterslep på saksbehandlingen i de saker som har kommet inn på etterjulsvinteren, det har tatt 

noe tid å bestemme saksgangen, samt sette seg inn i regelverk og lage vedtaksmaler. I tillegg har det 

vært nødvendig med noe tilpasninger i systemet i fagprogrammet(Profil). Saksbehandlingstiden er 

derfor overskredet. Det er gjort en jobb med å sende ut foreløpig svar og innhente nye opplysninger i 

disse dager. 

For øvrig er det kommunens ergoterapeut vi benytter som fagperson i behandlingen av søknadene, 

dersom det er behov for det. Hun har fortsatt ansvar for å lage parkeringskortene, føre de som får 

innvilget parkeringsbevis i det nasjonale registrert. Ergoterapeuten sitter også i Godkjenningsnemda. 

 

Status forbruk økonomisk sosialhjelp 

Som det framkommer i vedlagte oversikt er total utgiftene til økonomisk sosialhjelp ved utgangen av 

april 2018 er på om lag 1,4 mill. kroner. Dette utgjør et prosentvis forbruk på 25% i forhold til 

budsjett. Det totale forbruket jevnt fordelt over hele året tilsier et prosentvis forbruk på 33,3%. 

utgangen av april måned. Det er ingen deltakere i kvalifiseringsprogrammet, og slik ingen utgifter. 

Prosentvis forbruket til økonomisk sosialhjelp (bidrag/lån) er på 38 prosent. 

 

 


