
Rådmannen orienterer november 2018 

 

Vedrørende gatelysordninger i Inderøy kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 

I løpet av 2018 har det kommet en del henvendelser fra velforeninger med ønske om gatelys. Nesset 

velforening ønsker gatelys langs fylkesvegen fra Coop Marked i Mosvik sentrum, og opp til veikrysset 

inn til Nesset boligfelt. Totalt vel 1700 meter. Velforeningen i Hellemshaugan på Røra har fremstilt et 

ønske om gatelys fra undergangen ved E6 og opp til Bjørklivegen 29 ca. Totalt ca 300 meter. 

Velforeningen på Hylla på Røra har uttrykt et ønske om kommunal overtagelse av driften av de 

private gatelysene på Hylla. Utbygger av Saksmoen boligfelt på Sakshaug her søkt om kommunal 

overtagelse av gatelysene i en av gatene i feltet der kommunen ikke allerede har tatt over driften. Ut 

over de direkte henvendelsene må man kunne gå ut fra at samtlige boligfelt og velforeninger i 

kommunen kunne tenke seg at kommunen tar over driftsansvaret av eksisterende lyspunkt. 

 

En budsjettpris pr lyspunkt vil være ca. 30.000 (avhengig av typen armatur som velges) ved reising av 

lysene, og avstand etter fylkesveg vil være ca. 45 meter. I boligfelt vil nok avstanden og høyden på 

mastene bli lavere. Driftskostnadene per lyspunkt vil være ca. 900 kr per punkt for en LED-armatur 

langs fylkesveg basert på bransjetall for driftstid, kostnader ved skifte av pære/LED-armatur og antatt 

en halvtime i lønnskostnader per punkt per år. En mindre armatur i boligfelt vil bruke mindre strøm. 

Som en referanse tok Hafslund 960 kr per lyspunkt for å drifte gatelys i 2008. 

 

Når man tar i betraktning alle behovene innenfor området kommunal veg, og de begrensede 

driftsmidlene man rår over for drift og vedlikehold av vegnettet, er det vanskelig å kunne prioritere 

en utvidelse av det kommunale driftsansvaret for veglys. Dette gjelder både for investeringer i nye 

anlegg, og overtagelse av eksisterende anlegg. Man har per i dag utfordringer med tilfredsstillende 

vedlikehold av de lyspunktene man har ansvar for, og prioriteringene i forhold til vedlikehold av 

vegene. Rådmannen kan med dette ikke se noen mulighet for å innvilge de nevnte søknadene, eller 

andre lignende søknader som måtte komme. Dersom man innvilger en kommunal overtagelse for et 

felt, må man belage seg på overtagelse av alle andre boligfelt av hensyn til likhet. Dersom man skal ta 

likhetsprinsippet inn i vurderingen, burde man vurdere å avvikle kommunale gatelys i de boligfeltene 

som har det per i dag. 

 

Denne orienteringen må ses i sammenheng med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 

Med dette ønsker rådmannen å gi utfyllende informasjon om saken. Dette for å kunne gi et så godt 

som mulig beslutningsgrunnlag.  

 

Oversikt over eksisterende ordninger for gatelys i kommunen: 

 Kommunalt ansvar Driftsform/kommentar 

Sandvollan:   

Gangstadhaugen Ingen kommunale gatelys i 
feltet 

Noen punkter drevet av 
velforening 

Småland Ingen kommunale gatelys Noen punkter drevet av 
velforening 

Langåsen Kommunale gatelys i det 
nye feltet 

 

Skjelvågen Kommunen har 1 punkt på 
kaiområdet 

 

GSV til skolen Gatelys fra 
forgjengerovergang over 

 



FV761 og opp til skolen, 
samt videre mot krysset 
Korsavegen. 

GSV fra nord for Gangstadhaugen til 
Småland  

Gatelys drevet av 
kommunen på grunn av 
klassifiseringen av 
fylkesvegen. 

 

Utøy:   

Jætåsen Ingen kommunale gatelys Noen punkter drevet av 
velforening 

Vangshylla Noen lyspunkt nede på 
kaiområdet. 

 

Mosvik:   

Vimpelivegen Kommunale lys langs stien 
bort til museet. 

 

Mellom kommunehuset og 
Sentrumsbygget 

Kommunale gatelys i 
sentrum 

 

Mosvikstranda Kommunale lys langs 
nesten hele Mosvikstranda 

 

GSV fra Sentrumsbygget til skolen og 
ned til Mosvang 

Lys langs gangveg ved FV 
er kommunalt ansvar pga 
klassifisering av 
fylkesvegen 

 

Trøahaugen Ingen kommunale gatelys  

Nesset boligfelt Ingen kommunale gatelys  

   

Kjerknesvågen   

GSV Trøakorsen - Skolen Lys langs gangveg ved FV 
er kommunalt ansvar pga 
klassifisering av 
fylkesvegen 

 

FV Trøakorsen til Bua Kommunale lys nedover. 
Disse er veldig gamle og 1 
mast knekte i høst. 

Spørsmål om kommunen 
skal prioritere å bytte ut 
disse. 

Annabakken på K-myra 1 kommunalt punkt ved 
krysset Vistvenvegen X 
Randavegen X 
Nessetvegen 

 

Skjemstadaunet Ingen kommunale gatelys  

Røra:   

Hylla Ingen kommunale gatelys. 
 

Hylla vel har satt opp og 
driver gatelys området. 
 

GSV Hylla Lys langs gangveg ved FV 
er kommunalt ansvar pga 
klassifisering av 
fylkesvegen. Noen punkt 
videre inn langs 
Hyllavegen. 

 

Hellemshaugan Ingen kommunale gatelys Velforening driver noen 
punkt i feltet. 



Åsen boligfelt Nytt felt med kommunale 
gatelys fra Floåsvegen og 
inn i feltet. 

 

Enganvegen til skolen Kommunale gatelys fra 
FV755 inn til skolen 

 

Stasjonsvegen med undergang Kommunale gatelys  

Sakshaug:   

Kvistadbakkan Ingen kommunale gatelys Kommunen bidrar med 
350 kr pr punkt for 3 punkt 
etter en gammel avtale 

Røsetberga Kommunalt opp til 
boligene i Årfallet. 
Velforeningen driver 
anlegget ovenfor.  

Kommunen betaler strøm 
for det som er drevet av 
velforeningen etter en 
«gammel muntlig avtale». 
Velf. står for drift og 
vedlikehold av selve 
anlegget med pærer, 
armaturer og 
stolper/kabel. 

Nessjordet Kommunale lys for alle 
nyvegene, inkludert inn i 
Nessåkeren og inn i 
Krokvegen 

 

Nessveet Kommunalt fram til Næss 
omsorgsboliger. Privat 
innenfor 

Velforeningen driver 
gatelysene innenfor 
omsorgsboligene 

Einhaugen Kommunalt punkt i 
Sandvågen og 2 punkt i 
Strandvegen. Lys ved 
Mølnmuren. I tillegg en del 
lyspunkt ved P-plass 

 

Sundsøya bussparkering 3 punkt etter avtale med 
Trønderbilene 

 

Sundsnesset 9 kommunale gatelys i 
feltet 

 

FV til Sund Lys langs FV opp til Sund 
FHS 

Ingen gangveg her , men 
likevel kommunalt lys. 

Leiringen og Elvevegen Gamle kommunale lys her. 
Stolpene begynner å råtne. 

 

Sundfærvegen Gatelys ved Fossum Auto 
inn til NTE-bygget 

 

755 og 761 Alle lys langs FV 761 og FV 
755 er fylkeskommunalt 
ansvar. Kommunen har 
ingenting med disse å 
gjøre. 

 

Nervang Kommunalt gatelys her  

Vangslia Ingen kommunale gatelys  

Nergata Kommunalt lyspunkt ved 
Grønnbrygga. 
 

 



Øvergata Kommunale gatelys langs 
hele gata. 

 

Krokvegen Kommunale gatelys langs 
gangvegen fra Krokvegen 
bort til undergangen og på 
bankplassen 

 

Vennalivegen Gatelys fra krysset 761 og 
opp til idrettsplassen 

 

Mustrøparken Parklys  

Saksmoen Kommunale gatelys langs 
de vegene som skal tas 
opp som kommunale veger 
når de er ferdigstilte 

 

Solhaugen Ingen kommunale gatelys  

 

 

 

Status Klokkarstu 

Man er i ferd med å rive kledning og se på rammeverket i Klokkarstu for å registrere hva som må 

skiftes ut. Innvendig har de gjort en flott jobb hvor det nå er lett adgang til 2. etasje via egen trapp. I 

2. etasje finnes nå 4 rom/kontor alt etter hva behov/bruk vil bli når Klokkarstu utlyses til leie. Klare 

fakta som størrelse på de ulike rom, prisestimat for leie osv. vil være klart i løpet av uke 46 og vil 

være en del av annonseringa. Utlysning kan skje både i uke 47 og uke 48 - da alle husstander i 

Inderøy får Inderøyningen - alternativt bare en av ukene sammen med egen annonse i T-A med 

beskjed om å melde interesse innen ei uke. Valg av leietakere gjøres i løpet av uke 49 og 50 hvor leie 

er planlagt mulig fra 01.01.19. 

 

 

Status Kølhagan 

Det er nå skrevet avtale med Letnes Entreprenør As som totalleverandør av byggeoppdraget i 

Kølhagan. Det forventes en oppstart av anlegget i månedsskiftet november/ desember 2018 med 

samme dato for ferdigstillelse: 31.05.19 hvor det er gitt anledning til 1 måneds forlengelse for den 

delen av entreprisen som omhandler beplantning siden dette er væravhengig. Alle kontrakter er 

undertegnet og siste byggemøte med Letnes Entreprenør ble avholdt fredag 02.11.18. Tverrfaglig 

jobbes det også med at Inderøy kommune sjekker ut muligheten for å kunne ferdigstille ny 

vannledning samt bytte av avløpskummer i Nergata.  



Status sykefravær 

 
 

 

 

 
 

Ovenstående viser at utviklingen er positiv så langt i 2018 sett i forhold til 2017. Alle kvartalstallene 

er litt lavere i 2018 en i 2017. Tallene vil bli gjennomgått i Arbeidsmiljøutvalget 14.11.18 

 

 

Lokaldemokratiundersøkelse 

Som kjent er det gjennomført en lokaldemokratiundersøkelse. Undersøkelsen var to-delt: én del var 

rettet mot alle politiske representantene i kommunestyret og den andre delen var rettet mot et 

representativt utvalg av kommunens innbyggere. Resultatet av den politiske delen av undersøkelsen 

foreligger, mens innbyggerundersøkelsen fortsatt ikke er ferdig. 

 

Man ser for seg at begge undersøkelsene blir presentert ovenfor politisk ledelse i begynnelsen av 

2019, men til denne orienteringen legges det fram resultatet av politikerundersøkelsen til orientering 

(vedlagt). 
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Framdrift sentrumsplan 

Det kom inn 14 innspill til planforslaget. Følgende punkter vurderes mest aktuelt å gjøre noe med: 

- Analyse av overvannssituasjonen og vannveier ved styrtregn/tett elveløp anbefales 
gjennomført av NVE. Kostnad ved dette vil beløpe seg til omtrent 40.000 kr, kanskje noe 
lavere da vi har gode høydedata som kan mates rett inn i analysen. Administrasjonen vil 
vurdere muligheter for tilskudd til gjennomføring av en slik analyse, men anbefaler uansett at 
en slik analyse gjennomføres ut fra nye planretningslinjer som blant annet pålegger 
kommunene til å implementere klimapåslag i sine beregninger. Planen kan vedtas uten slik 
analyse, men den bør da gjennomføres før søknadspliktige tiltak innenfor planområdet kan 
godkjennes. Hvis ikke kan kommunen komme i en situasjon hvor den blir erstatningsansvarlig 
for eventuelle tap som følge av oversvømmelse som kunne vært avdekket i en slik analyse. 

- Oppfølging av mekling ved forrige rullering innebærer at kommunen bør gjøre oppfølgende 
undersøkelser. 

- Minstekrav til antall boenheter/høg utnytting legges inn i tråd med FM innspill med varsel 
om mulig innsigelse. 

- Bestemmelser, bl.a. om bevaring av bebyggelse endres i tråd med FK innspill med varsel om 
mulig innsigelse og Fortidsminneforeningen. 

- Område for nytt Helsehus vurderes utvidet mot Øvergata på bekostning av friområder. 
Anbefaler ikke å ta vesentlige deler av p-plassen i Øvergata, men kan vurderes om en skal ta 
litt av p-plassen ved siden av lilletorget ved Klokkarstu og se dette i sammenheng. 

- Endre formål på areal satt av til bussholdeplass + den gamle undergangen under FV755 mot 
Nessjordet til rent parkeringsformål. (Alternativt kan man vurdere kombinert formål 
bussholdeplass/parkering med tilhørende bestemmelse om parkering i plan over det areal 
som kreves for bussholdeplassen). Den gamle undergangen bør beholdes, men ved utvidelse 
av p-plass mot sør vil den sannsynligvis ikke kunne være universelt utformet, men få mer 
preg av snarveg med atkomst via trapp eller noe brattere, svingete sti på den siden som 
vender mot Helsehuset.  

- Bussholdeplass i gamle sentrum beholdes. 
- Fotgjengerfelt foran Coop Extra flyttes tilbake til gjeldende plassering. 
- Støyskjerm for boliger i krysset Helgesenbakken/FV755 legges inn. 
- Slakteritomta får mulighet til 12 m i høyden som Banktomta.  
- Bestemmelse om ikke å fylle ut med masser i sjøen ved Kølhagan. 
- Innspill om å forbeholde også Sandvågen til eneboliger, altså endre fra BKS/BFS til BFS, kan 

vurderes ut fra demografiargumentet. 
- Buffersone med grønnskjerm mellom boligtomter på Smiberget og dyrkamarka omkring. 
- Fjerne detaljhandel fra Shelltomta. 

 

Vi ser for oss at forslaget kan sluttbehandles i januar-møte. 

 

 

Workshop Husbanken – politisk deltakelse 

Rådmannen har i samarbeid med Husbanken initiert til et tettere samarbeid mellom Inderøy 

kommune og Husbanken.  

  

Inderøy kommune har nylig vedtatt boligsosial handlingsplan hvor det beskrives ulike tiltak i 

planperioden. Husbanken tenker at det er mest nyttig for oss å ta utgangspunkt i Inderøy sin 

boligsosiale handlingsplan, og at det gjennomføres gruppearbeider på bakgrunn av de aktivitetene 

dere har satt opp i handlingsplanen. 

  



Dagsmøtet vil bli organisert ut fra et workshop-konsept hvor det legges opp til gruppearbeid på tvers 

og peker ut områder kommunen er gode på og som har forbedringspotensial. Det er derfor viktig at 

så mange som mulig har anledning til å delta. 

 

Husbanken Midt-Norge har et tett samarbeid med de 10 største kommunene i vår region om 

oppfølging av den nasjonale strategien «Bolig for velferd». Deriblant Steinkjer, Levanger og Verdal. 

Her har de inngått langvarig prosessveiledning og kompetanseheving til kommunene.   

 

I følge Husbanken tilhører Inderøy kommune et segment som normalt sett skal motta et grunntilbud 

fra Husbanken, som innebærer de økonomiske virkemidlene og konferansene som jevnlig arrangeres. 

Husbanken har imidlertid en åpning for å samarbeide litt tettere med utvalgte kommuner som har 

store boligsosiale utfordringer eller som har potensiale til å gjennomføre eller teste ut nye ideer, 

verktøy eller løsninger. Husbanken tenker at Inderøy kommune tilhører den siste kategorien.  

 

Rådmannen ser positivt på de signaler Husbanken gir og ser dette som en mulighet for videreutvikle 

vårt boligsosiale arbeidet. For bred involvering kan det være hensiktsmessig å invitere ulike sektorer, 

råd (eldres råd/ungdomsrådet/rådet for likestilling av funksjonshemmede og politikken) 

 

En foreløpig plan for avvikling av møte er medio januar 2019.  

Foreløpig plan for innhold/tema 

Inderøy kommune tilhører et segment som normalt sett skal motta et grunntilbud fra Husbanken, 

som innebærer de økonomiske virkemidlene og konferansene vi jevnlig arrangerer. Vi har imidlertid 

en åpning for å samarbeide litt tettere med utvalgte kommuner som har store boligsosiale 

utfordringer eller som har potensiale til å gjennomføre eller teste ut nye ideer, verktøy eller 

løsninger. Vi tenker at dere tilhører den siste kategorien.   

Hva kan vi sammen med Husbanken utvikle som passer for oss i Inderøy.  

 

Presentasjon av vår boligsosiale handlingsplanen – husbanken sine anbefalinger for hvilke tiltak som 

kan være aktuelle. 

 

 

Status Lensmyra og utvikling av utbyggingsselskapet (evt – avhengig av progresjon i prosessen) 

Inderøy kommune jobber på tvers i et fellesskap – Næring, Kommunalteknikk og Plan, miljø og 

landbruk for å vurdere en utbyggingsplan for Lensmyra Næringspark iht. til ny kommunedelplan for 

Røra. Kommunen har et behov for å inkludere framtidig utbygging av Lensmyra i et utbyggingsplan 

før utbygging av infrastruktur som VA-anlegg, strøm og fiber. Dette handler om dimensjoneringer, 

hvem er ansvarlig for hva og til hvilke kostnader osv. Det er viktig å sørge for en slik utbyggingsavtale 

før prosessen startes. Nå har Austad Maskin AS opparbeidet deler av sitt areal og før høgspent skal 

legges i jord er det viktig at en slik avtale blir utarbeidet og omforent som et godt grunnlag for all 

videre utbygging av Lensmyra. Her har Inderøy kommune sett på ulike avtaler som både Trondheim 

kommune og Levanger kommune har utarbeidet for deler av sine areal. Disse avtalene er konkrete og 

gir klare føringer både på ansvar og konsekvenser iht. utbygging av arealene utbyggingsavtalen 

gjelder for. Inderøy kommune tar mål av seg å få utarbeidet en slik avtale og har allerede startet 

prosessen.  



Vegoppgraderinger 2018 

Man har gjennomført en ferdigbefaring for arbeidet som er gjort på Kjelvikvegen, Skjemstadaunet, 

ved Hoff Sundnes, Sundnesnesset, Kvistadbakkan, Hylla, og Meieribakken. Helhetsinntrykket er at 

det er gjort godt arbeid, og vegene er i all hovedsak ferdigstillte. Undervegs i prosjektet har det vært 

en rekke befaringer mellom entreprenør og vegdrift i kommunen for å løse utfordringer som har 

oppstått. Dette har medført at man på faglig grunnlag har gjort endringer i forhold til det som var 

prosjektert. Dette er en vanlig situasjon all den gang man oppruster eksisterende veger. Man vil møte 

på utfordringer som må løses der og da, og som vil avvike fra det som er beskrevet i 

konkurransegrunnlaget. 

 

Dette er man klar over når man prosjekterer, og man prøver da å få med priser på det meste av 

vegelementer og typer arbeid, så man ikke får alt for mange overraskelser undervegs. Det legges 

også inn en andel regningsarbeide i kontrakten for å ta høyde for slike endringer. Formålet med 

prosjekteringen vil være å gi et så godt bilde av omfanget av arbeidet som mulig, hva som i 

utgangspunktet er tenkt gjort, samtidig som man har fleksibilitet nok til å gjennomføre det som er 

faglig mest tilrådelig fra vegstrekke til vegstrekke. Grunnlaget må også gi økonomisk forutsigbarhet 

både for entreprenør og byggherre. Problemstillingen ble tatt opp med prosjekterende og 

entreprenør under oppsummeringsmøtet, og det er enighet om at det er en hensiktsmessig måte å 

gjøre det på for opprustningsprosjekter. Entreprenør ble også utfordret på å gi tilbakemelding på 

metodene kommunen bruker for oppgradering, og også formen på entreprisen. Disse innspillene tar 

man med seg videre til neste år. 

 

For 2018 har man gjort endringer undervegs som har medført større omfang noen steder, og mindre 

omfang andre steder. Dette har vært basert på vurderinger gjort i samråd med entreprenør og 

prosjekterende undervegs i prosjektet. Eksempelvis vil man ikke legge et overtrekk med asfalt hvis 

man finner bare trerøtter og dårlige masser når man tar bort den gamle asfalten. Da må man 

nødvendigvis inn med noen egnede masser før man legger asfalt som skal holde i 20-30 år. 

Kombinasjonen overvannsproblematikk, fallforhold, forsterkning, og private avkjørsler gir også 

utfordringer man må finne løsninger for undervegs. Etter Veglovens §43 og Forskrift om alminnelige 

regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg er det uten tvil brukeren av 

avkjørselen sitt eneansvar å vedlikeholde avkjørselen, og også gjøre eventuelle tilpasninger av den 

som en følge av kommunens heving eller senkning av den kommunale vegen. Til tross for dette har 

man forsøkt å gjøre tilpasninger innen rimelighetens grenser for de private avkjørslene langs de 

kommunale vegene. Men det byr på en del utfordringer, og kostnader for kommunen. 

 

Arbeidet med prosjektering av vegoppgraderingene i 2019 er igangsatt, og bestillingen til rådgivende 

ingeniør er at kontrakten skal være tildelt før jul 2018. For 2019 er det snakk om oppgradering av 

vegene i Jætåsen boligfelt, trafikksikkerhetstiltak i Stasjonsvegen på røra, oppgradering av 

Øverbygdvegen, og Høsvegen. Sistnevnte veg er det ikke sikkert man får rom for hele vegen i 

budsjettrammen for 2019. 

 

 

Prosjekt: Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen 

I forbindelse med budsjettarbeidet har det dukket opp spørsmål om Inderøy kommune skal delta i et 

nytt landbruksprosjekt, sammen med de øvrige kommunene i Inn-Trøndelag. Rådmannen har 

imidlertid ikke innarbeidet kommunens egenandel til dette prosjektet i sitt forslag til budsjett og 

økonomiplan. Det henvises til selve budsjettdokumentet for nærmere opplysninger om dette. 

 



Denne orienteringen gis for å gi politisk ledelse et bedre beslutningsgrunnlag når man skal vurdere 

om dette prosjektet skal innarbeides i et evt. alternativt forslag til budsjett. 

 

Kort om bakgrunn for prosjektet 

Steinkjer kommune og Verran kommune har med utgangspunkt i søknaden om forprosjekt, og 

tilsagn om støtte til dette, arbeidet med disse to kommunene som naturlig nedslagsfelt for 

prosjektet. I løpet av prosessen har det også blitt drøftet involvering av Inderøy og Snåsa 

kommune, i og med at disse er en del av Inntrøndelagssamarbeidet. Dette ledet fram til en 

forståelse med Inderøy om at et prosjekt med Steinkjer og Verran som prosjekteiere kunne 

formalisere et samarbeid med Inderøy og Snåsa når det gjelder gjennomføring av en rekke av 

de planlagte tiltakene. 
 
Denne modellen for organisering av arbeidet har ligget helt til sluttfasen av 

forprosjektarbeidet. Etter nærmere faglig drøfting av selve prosjektplanen og 

tiltaksbeskrivelsen med Inderøy og Snåsa, har de to kommunene signalisert at de ser en 

betydelig faglig verdi i å kunne gå inn som fullverdige deltagere i prosjektet, og at det dermed 

også vil være naturlig å bidra økonomisk i prosjektet. Dette er noe Steinkjer og Verran 

kommune ser på som svært positivt, og mener det gjør prosjektet til et enda mer solid 

utviklingstiltak for landbruket i Inntrøndelagsregionen. En slik utvidelse av den opprinnelige 

prosjektplanen vil styrke den regionale relevansen av prosjektet. 

 

I alle fire Inntrøndelagskommunene utgjør landbruket en betydelig del av 

sysselsettinga og verdiskapinga i kommunen, se tabell 1. 
 
 Verdiskapning Andel/antall landbruksrelaterte sysselsatte 

Inderøy 133 mill. 22,2 % 485 sysselsatte 

Steinkjer 311 mill. 17,3 % 1822 sysselsatte 

Snåsa 74 mill. 30,4 % 257 sysselsatte 

Verran 30mill. 17,9 % 170 sysselsatte 

Tabell 1: Sysselsetting og verdiskapning i 2015 
 

Et av de mest markante trekkene ved Inderøy kommune siden starten av 2000-tallet er den 

posisjonen kommunen har opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne 

Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene for bedriftene som er 

medlemmer øker fra år til år. Den Gyldne Omvei har på den måten blitt en omdømmeskaper med en 

betydning for kommunen som går langt ut over den omsetningen og sysselsettingseffekten som 

medlemsbedriftene også skaper. 

 

Formål med prosjektet: 

Inntrøndelagskommunene skal øke verdiskapingen i landbruket. Noe som vil resultere i enten uttak 

av bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer. 

 

Mål og utfordringer 

Hovedutfordringer (Strategisk næringsplan Inderøy Kommune 2013-2025) 

 Opprettholde melk og kjøttproduksjonen 

 Rekruttering til gårdbrukeryrket. 

 Kompetanse utvikling 

 Fokus på avvirkning, ungskogpleie og bioenergitiltak  



 Utvikle kulturlandskapet 

        Økte miljøkrav 

Satsningsområdene i prosjektet Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen vil være 

med på å bygge opp under målsettingene til kommunene. Prosjektet vil også bygge opp under 

målene i Regionalt næringsprogram til Trøndelag Fylkeskommune, der målene blant annet er økt 

volum og verdiskaping i landbruket. I tillegg vil prosjektet bidra inn mot Regionalt miljøprogram for 

jordbruket i Trøndelag 2018-22 til Fylkesmann i Trøndelag, der miljøprogrammene skal bidra til 

målrettet miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. 

 

 

 

Kostnads- og finansieringsplan 
  

Utgifter 2019 2020 2021 Sum 

Prosjektledelse Kr 630 000 Kr 630 000 Kr 630 000 Kr 1 890 000 

Enhet landbruk, prosjektarbeid Kr 100 000 Kr 100 000 Kr 90 000 Kr 300 000 

Styringsgruppe Kr 70 000 Kr 70 000 Kr 70 000 Kr 210 000 

Satsingsområde arealressurser Kr 235 000 Kr 210 000 Kr 210 000 Kr 705 000 

Satsingsområde kompetanse Kr 235 000 Kr 210 000 Kr 210 000 Kr 705 000 

Satsingsområde 
attraktivitet/omdømme 

Kr 145 000 Kr 125 000 Kr 115 000 Kr 435 000 

Fagmøter, kurs, annet Kr 80 000 Kr 90 000 Kr 100 000 Kr 280 000 

Diverse Kr 10 000 Kr 10 000 Kr 10 000 Kr 30 000 

Sum Kr 1 505 000 Kr 1 455 000 Kr 1 435 000 Kr 4 385 000 
 
 

Inntekter 2019 2020 2021 Sum 

Steinkjer kommune Kr 300 000   Kr 300 000 

Verran kommune Kr 40 000   Kr 40 000 

Nye Steinkjer kommune  Kr 240 000 Kr 240 000 Kr 480 000 

Utviklingsfond landbruk Steinkjer Kr 200 000 Kr 230 000 Kr 200 000 Kr 630 000 

Snåsa kommune Kr 100 000 Kr 100 000 Kr 100 000 Kr 300 000 
Inderøy kommune Kr 120 000 Kr 120 000 Kr 120 000 Kr 360 000 

BU-midler Fylkesmann Kr 300 000 Kr 300 000 Kr 300 000 Kr 900 000 
Fylkesmann egeninnsats i 
prosjektarbeid 

Kr 25 000 Kr 25 000 Kr 25 000 Kr 75 000 

Fylkeskommunen Kr 300 000 Kr 300 000 Kr 300 000 Kr 900 000 

Deltakeravgift tiltak Kr 10 000 Kr 20 000 Kr 40 000 Kr 70 000 

Egeninnsats næringa i 
prosjektarbeid 

Kr 50 000 Kr 50 000 Kr 50 000 Kr 150 000 

Egeninnsats kommune Kr 60 000 Kr 60 000 Kr 60 000 Kr 180 000 

Sum Kr 1 505 000 Kr 1 445 000 Kr 1 435 000 Kr 4 385 000 
 
Hovedprosjektet er budsjettert med en 70 % stilling til prosjektledelse. 
 

Kritiske suksessfaktorer med Inderøy sin deltakelse 

 Inderøy kommune forplikter seg til å bidra med kr 120 000 pr. år i perioden 2019 – 2021 

 Fordrer en aktiv deltakelse som prosjekteier sammen med Steinkjer, Verran og Snåsa 



 Deltakelse i prosjektgruppa sammen med prosjektleder og landbrukssjefer fra Steinkjer, 

Snåsa samt en person fra faglaga. Erfaringsmessig kan prosjektet påvirkes og utvikles via 

en bevisst og proaktiv deltakelse. 

 Deltakelse i styringsgruppa sammen med oppnevnt 5 representanter fra næringa. Viktig 

med deltakelse fra Inderøy. I tillegg skal næringssjefene i Inderøy og Snåsa delta sammen 

med utviklingssjef fra Steinkjer. Det er også uttrykt et ønske å ha NLR (Norsk 

Landbruksrådgivning), Fylkesmannen og Fylkeskommunen , Nord Universitet og Mære 

landbruksskole som deltakere i styringsgruppa. Her er det og viktig med en proaktiv 

holdning og en aktiv deltakelse. Viktig å være bevisst hvem som representerer Inderøy 

kommune – faglig tyngde bør veie tungt. 

 Inderøy bør delta for å videreutvikle tiltak og svar høstet fra de gjennomførte lokale 

landbruksprosjektene “Mulighetenes landbruk” og “Mer mat – tryggere samfunn”. 

Styringsgruppa for “Mer mat – tryggere samfunn” ser prosjektet som en videreføring av 

dagens prosjekt hvor man kan delta med kompetanse og viktig erfaring. 

 Gårdbrukere på Inderøy kan fortsatt få tilbud om kompetanseheving relevant for sin 

produksjon. Et viktig bidrag til økt verdiskaping i landbruket på Inderøy. 

 En deltakelse kan bidra til et større fokus på næringsutvikling/ innovasjon innen landbruk 

og et tettere samarbeid mellom kommunenes landbrukskontor. Styrker nettverk, deling 

av kunnskap og kompetanse.  

 

Som tidligere nevnt er dette prosjektet lagt inn som et ønsket prosjekt i økonomiplanen for 2019 -

2022 hvor det er skrevet en egen orientering om prosjektet. Trøndelag Fylkeskommune har nå 

behandlet søknad fra Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy om et felles landbruksprosjekt og hvor 

innstillingen fra TFK lyder som følger: 

 

«Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Hovedutvalg for næring innvilger Steinkjer kommune et tilskudd på inntil kr 900 000 til 

gjennomføring av prosjektet Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen (2019 – 2021).  

2. Det forutsettes at totalfinansieringen går i orden.  

3. Bevilgningen dekkes over budsjett for regionale utviklingsmidler 2018 (HU-N saknummer 8/18), 

midler avsatt til oppfølging av satsingsområde Bioøkonomi.»  

 

Konklusjonen på fylkesrådmannens innstilling er som følger: 

«Landbruket er ei viktig næring for Trøndelag. Til sammen sysselsetter jord- og skogbruket 18 500 

personer. Dette utgjør 8,3 % av regionens sysselsetting. Fylkeskommunens innsats rettet mot 

landbruket er derfor et viktig element i utøvelsen av samfunnsutviklerrollen, og et prioritert 

innsatsområde gjennom Strategi for innovasjon og verdiskaping. Trøndelag har gode forutsetninger 

for å utvikle bioløkonomien og bidra til et grønt skifte. Dette da regionen har fortrinn i kombinasjonen 

biologiske ressurser, komplette verdikjeder og kunnskapsmiljøer. Prosjekt Økt verdiskaping for 

landbruket i Inntrøndelagsregionen vil kunne bidra til at Trøndelag som region når sine mål.» 

Innstilling forutsetter her at alle de fire kommunene i Inn-Trøndelagssamarbeidet bidrar slik at 

totalfinansieringen går i orden – jfr. punkt 2 i innstillingen. 

 

 

  



Status økonomisk sosialhjelp Inderøy kommune 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


