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Folkevalgt undersøkelse 

I februar 2018 ble det vedtatt i formannskapet i sak 14/2018 at det skal gjennomføres en 
lokaldemokratiundersøkelse i løpet av høsten. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av et tilbud 
fra KS om å bistå med gjennomføring av en slik undersøkelse. Denne undersøkelsen 
inneholder både en innbyggerundersøkelse og en folkevalgtundersøkelse. 
 
KS har inngått avtale med gallupbyrået Opinion om gjennomføring av innbyggerdelen av 
undersøkelsen, dvs at det gjennomføres telefonintervju med et representativt utvalg av 
innbyggere i kommunen. Det er 325 innbyggere som vil bli intervjuet i denne sammenheng. 
Innbyggerdelen består av 14 påstander som respondenten bes å ta stilling til.  
 
Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen skal gjennomføres i kommunestyremøte 
den 1. oktober. Til sammen 43 spørsmål (14 spørsmål samme som innbyggere + 29 spørsmål 
kun til folkevalgte) skal besvares elektronisk av det enkelte tilstedeværende 
kommunestyremedlem. Spørsmålene finnes vedlagt. 
 

KS vil kunne hente ut resultater av folkevalgtdelen av undersøkelsen like i etterkant av 

gjennomføring, og vil umiddelbart kunne sende kommunene dette. Innbyggerdelen vil ta 

noe lengre tid fordi et eksternt gallupbyrå samler inn dataene. Vi forventer at intervju av 

innbyggere gjennomføres så nær som mulig opptil det tidspunkt folkevalgte gjennomfører 

undersøkelsen, dvs. rundt den 1. oktober. Det vil bli mulig å sammenligne resultatene med 

andre kommuner. 
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Status bredbånd 

NTE er snart ferdig med 2/3 av Straumen – Vang hvor det pr. dato ser ut til å bli 214 abonnenter 

påkoblet. Dette er godt over kravet i kontrakt mellom NTE – IK. En milepæl nås når det blir 

sammenkobling ved Kvistadbakkan. Oppkobling av node 18/9. Etter dette blir det oppkobling av 

kunder. Planlegger markering av første oppkobling med servering av kake. 

Inderøy kommune har allerede gjennomført innbyggermøter for de tre neste områdene som skal 

oppkobles: Stokkan – Letnesgrenda, Sandvollan og Vollan på Røra. Så langt ligger IK foran NTE i 

gjennomføring og vi forventer oppstart i løpet av høsten 2018 forutsatt at forholdene for graving 

tillater dette. 

 

Entreprenør starter med å støype grunnplate til ny mast på Ørdal tar til i løpet av ei uke og her er det 

stor mulighet for at mast står operativ før jul med Telia øverst i masta. 

Inderøy kommune har avholdt møte med kontaktpersoner i Framverran og orientert om status og 

ønsket framdrift. Her er også Steinkjer og Verran kommune påkoblet siden det har vært et ønske fra 

begge om å etablere en sjøkabel over til Verrastranda. 

 

Sundsøya 

Her har IK gjort rammeavtale med Veidekke som også vil gjennomføre asfaltering på Sundsøya i løpet 

av høsten 2018. Nå gjenstår en intern kvalitetssikring av foreslått område. Her vil også 

oppstillingsplass for buss (jfr. avtale med Fylkesbilene) bli asfaltert slik at IK oppfyller alle sine 

forpliktelser iht. avtalen. Det har tidligere i 2018 blitt lagt fram både strøm og VA-anlegg til brakke 

som benyttes av sjåførene hos Trønderbilene AS. 

 

Kølhagan 

Letnes Entreprenør AS er valgt som totalleverandør av både grunnarbeider på land og leveranser til 

sjøs med brygger og landgang i Straumen. Dette har vært utslagsgivende for å holde seg innenfor 

investeringsrammen og ikke minst – fordelaktig for IK som byggherre med å forholde seg kun til en 

leverandør. Avtalen signeres innen 15.09.18 hvor vi også forventer oppstart kort tid etter dette. 

Ferdigstillelse ligger fortsatt fast med dato 31.05.19. 

 

Nytt fortau langs FV 755 til Helgesenbakken – ny bru til Muustrøparken 

Anlegget er godt i gang og gjennomføres etter god dialog med grunneier som blir kompensert med 

nytt gjerde, fjerning av gammel oljetank samt fjerning av trær på eiendommen. Tidsrammen innen 



20.09.18 kan være litt usikker, men uansett gjennomføres prosjektet som planlagt med utsendelse av 

krav om anleggsbidrag til Fossum Eiendom. Noen av steinene i mur er ikke mulig å gjenbruke når ny 

mur etableres slik at ramma for anlegget kan måtte justeres. Her forventes avviket å ligge imellom    

3 – 5 % av totalsummen. Dette vil avklares når første fase av prosjektet er gjennomført med nytt 

fortau og før arbeidene med ny gangveg og bru i friområdet startes. 

 

Klokkarstu 

Innvendig gjenstår montering av kjøkken, samt pussing av pipe og noe arbeider på loftet. 

Dette forventes ferdigstilt i løpet av november. Da kan eventuelt den innvendige delen tas i bruk.  

Utvendige arbeider startes i november og ferdigstilles ved årsskiftet. Overflatebehandling, samt 

montering av trapp må muligens ferdigstilles til våren. Dette er væravhengig. 

 

 

Status utleie Spiren 

Som en oppfølging av tidligere orienteringer om utleie av Spiren innenfor Tindved sine arealer. Pr. i 

dag er det følgende leietakere som har inngått leieavtale: 

 

Dans i Trøndelag, ØkonomiBistand, Inderøy Utvikling og Kringsyn AS fram til 1. oktober 2018, Voi Voi 

AS og Øver-Bakken AS til 15. september 2018, Tindved, Inderøy Utvikling, Kringsyn AS og 

Rockegården fra 1. oktober 2018. I tillegg leies det ut 6 faste plasser i åpent landskap  

 

Ellers kan det neves at «Starte og drive bedrift»-dagen 29/8 på Spiren ble en suksess med 60 

påmeldte og 22 foredragsholdere fra alle etater som gründere må forholde seg til. Dette ble en flott 

dag med omtale i Trønder-Avisa, Inderøyingen og Steinkjer-Avisa. God reklame for Spiren og Inderøy 

og mange positive tilbakemeldinger fra de som deltok på arrangement.   

 

 

Status planarbeid gang- og sykkelveg 

Kommunen har startet opp planlegging av videreføring av gang- og sykkelveg fra Tømte, der fylket 

etter planen avslutter gangvegen, til krysset FV755 og kommunal veg Kvamshaugan. Asplan Viak er 

innleid for å utarbeide en geoteknisk rapport, og de har per nå gjennomført feltbefaring samt 3 

prøveboringer. HR Prosjekt er innleid til å prosjektere selve vegkroppen i henhold til kravene til fylket 

og vegvesenet, og man har hatt oppstartsmøte med disse. Kommunen gjør resterende planarbeide i 

egenregi. 

 

 

 


