
Rådmannen orienterer mars 2019 

Spillemidler - Interkommunale anlegg  

 Det ble den 29.01.19 undertegnet en intensjonsavtale mellom Inderøy og Steinkjer 

kommune. Avtalen ble signert av Ida Stuberg og Bjørn Arild Gram. 

 Inderøy kommune vurderer muligheten for å inngå et forpliktende samarbeid med Steinkjer 

 kommune vedrørende investering og drift av ny fotballhall på Guldbergaunet. 

 Steinkjer kommune vurderer muligheten for å inngå et forpliktende samarbeid med Inderøy 

 kommune vedrørende investering og drift av kamsporthall og ishall på Røra. 

 Gjennom denne intensjonsavtalen bekrefter partene at de de har til hensikt å komme fram til 

en endelig og bindende avtale om samarbeid i overnevnte prosjekter. 

 Vi avventer nå til Steinkjer har hatt politisk behandling av om når ny fotballhall på Steinkjer 

igangsettes og hva kostnadene vil bli. (Estimert kostnad er på ca. 50 mill.) Avklares juni 2019.  

 

Videre tidsplan: 

 Utarbeide utkast til endelig avtale – juni/juli 

 Politisk behandling av endelig bindende avtale (Inderøy) – september/oktober. Dette må 

gjøres før søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg, sendes til 

kulturdepartementet – frist 15.november. Når denne avtalen er godkjent er anleggene 

berettiget til 30% mer i spillemidler, fra og med søknadsåret 2020. 

 Intensjonsavtalen gjelder til den blir avløst av endelig og bindende avtale om samarbeid. 

 Om partene ikke er kommet fram til endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 

utgangen av 2020, etter at intensjonsavtalen er undertegnet, opphører avtalen og partene 

står fritt, 

 

Prosessen følges opp av kulturrådgiver, i samarbeide med Stine Strand, folkehelsekoordinator i Steinkjer. 

 

Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen, SFO 

Vedtektene for SFO ble vedtatt politisk i 2015. 

Etter behandling i rektor- og styrergruppa i desember 2018, har man valgt å gjøre én endring; man 

har endret på hvilke uker SFO skal være stengt i juli. Iverksettelse fra og med sommeren 2019. 

Vedtekter for SFO oppdateres etter endring. Informasjon om endring ligger ute på hjemmesiden. 

 

Kulturminneplan for 2019-2031 

Inderøy kommune har utarbeidet en kulturminneplan for 2019-2031 som skal endelig behandles i HU 

Folk 12.mars 2019. Utarbeidelse av planen har sitt utspring i fylkeskommunens prosjekt 

«Kulturminnesatsing i kommuner». Prosjektet er initiert og støttet av Riksantikvaren. 

 

Hovedutvalg Folk vedtok i sak 12/16 Kulturminnesatsing i Inderøy (08.03.16), at kommunen skulle 

delta i prosjektet for å styrke kulturminneområdet i kommunen. Utarbeidelse av en plan for 

kulturminner, var en del av prosjektet. Kulturminneplanen har status som temaplan og skal gjelde for 

perioden 2019 – 2031, med rullering av handlingsdelen hvert fjerde år. 

 

Planprosessen 



Kulturminnesatsingen i Inderøy kommune har vært organisert med prosjektledelse. Prosjektgruppen 

har bestått av ass. rådmann Randi Tessem, rådgiver for kultur Kåre Bjerkan, enhetsleder for plan og 

næring Kristin Volden, næringssjef Trygve Wannebo, rådgiver skogbruk, vilt og miljø/Mosvik 

Museums- og historielag Bjørn Bakkhaug, Åshild Vang fra Inderøy Museums- og Historielag og Gunn 

Hege Lande fra fylkeskommunen.  

Prosjektet har også knyttet til seg en ressursgruppe, hvor kulturminneorganisasjoner, 

institusjoner knyttet til fagfeltet, grendekontakter, registratorer og kartansvarlig har vært involvert. 

Innleid konsulent har utarbeidet plandokumentet. Hovedutvalg Folk har vært styringsgruppe for 

prosjektet og planarbeidet. Medlemmer i prosjektgruppa har deltatt i kompetanseheving ved 

fylkeskommunens samlinger. 

 

Etter rådmannens vurdering er det gjort et grundig og godt arbeid fra mange hold, ikke minst fra 

enkeltpersoner fra frivillige lag og organisasjoner, for å få på plass et utkast til kulturminneplan for 

Inderøy. 

Inderøy kommunes kulturminneplan vil i denne omgang legge hovedvekten på nyere tids 

kulturminner; det vil si kulturminner som dateres etter reformasjonen i 1537. Planen tar for seg 

materielle kulturminner, kulturlandskap og kulturmiljø, inkludert samiske kulturminner. I 

utgangspunktet er ikke fartøy, løse eller immaterielle kulturminner en del av planen. 

 

Utkast til kulturminneplanen ble lagt ut på høring i perioden 31. januar til og med 21.februar. 

Det er kommet inn tre høringssvar fra hhv. Trøndelag fylkeskommune, Sametinget og Reidun Huseth. 

 

 

Folkehelseprofil 2018 

Noen trekk ved kommunens folkehelse 

Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og 

forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. 

Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må også 

tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold. 

 

Befolkning 

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet. 

 

Levekår 

Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn (0-17 år) 

som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal 

medianinntekt. Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet. 

Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom. 

 

Miljø 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er ikke 

entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 

 

Skole 



Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. 

Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er hentet fra 

Elevundersøkelsen. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. I 

Kommunehelsa statistikkbank kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 

utdanningsnivå. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet. 

 

Levevaner 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de minst en gang siste 12 måneder har drukket så mye 

at de har følt seg tydelig beruset, er høyere enn i landet som helhet. Tallene er hentet fra Ungdata-

undersøkelsen. Tall for alkoholomsetningen i kommunen er presentert på midtsidene og i 

folkehelsebarometeret. Statistikken er basert på omsetningen i dagligvarebutikker i kommunen og 

Vinmonopol i regionen. I kommuner med mye grensehandel kan tallene gi et skjevt bilde av 

alkoholforbruket. Det er delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommuner, turisme og 

tilgjengelighet til Vinmonopol, les mer om dette i Kommunehelsa statistikkbank. 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de minst en gang siste 12 måneder har brukt cannabis, 

er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 

 

Helse og sykdom 

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som 

har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 

forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.  

 

For flere indikatorer og mer detaljert statistikk, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no 

 

Søknad om å delta på Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Utdanningsdirektoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19 (2015-2016) Tid for lek og læring-Bedre 

innhold i barnehagen og NOU 2015:2 Å høre til- Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, fått i 

oppdrag av Kunnskapsdepartementet å tilby kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, skoler 

og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre 

krenkelser. En del av dette tilbudet er gjennom Inkluderende barnehage- og skolemiljø - et 

samlingsbasert tilbud. 

 

Inderøy kommune har søkt om deltakelse i denne satsingen fra høsten 2019 til desember 2021. 

Deltakere er Sakshaug barnehage, Lyngstad barnehage, Eventyrskogen barnehage – og fra 

grunnskolen Sakshaug skole og Inderøy ungdomsskole. 

 

Kompetanseutviklingen skal, som nevnt, styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape 

og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer - og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og 

andre krenkelser. Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske 

kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive 

kvalitetsutvikling lokalt.  

 

Hovedinnhold i tilbudet er:  

 Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser  

 Utvikling og opprettholdelse av gode og trygge barnehage- / skolemiljø  



 Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid  

 

Deltagere skal få mulighet til å:  

 Få veiledning og støtte i arbeidet med barnehage- og skolemiljø, fra lokal ressursperson og 

på faglige samlinger  

 Videreutvikle et systematisk og målrettet samarbeid om barnehage- og skolemiljø  

 Utveksle erfaringer med andre  

 Videreutvikle egen praksis i den enkelte barnehage/ skole og på kommunalt nivå  

 Være med å utvikle gode modeller og samarbeidsformer for kompetanseutvikling knyttet til 

barnehage- og skolemiljø, mobbing og krenkelser  

 

Arbeidsform 

Sentrale elementer i tilbudet er:  

 Lokalt utviklingsarbeid i barnehage/skole: barnehage-/skolebasert kompetanseutvikling 

 Arbeid i lokale lærende nettverk  

 Nasjonale og regionale samlinger  

 Lokal ressursperson på barnehagemyndighet (20 %) og skoleeiernivå (20 %) 

 

Det vil være lokalt handlingsrom innenfor de felles rammene, og muligheter for å tilrettelegge til 

lokale forhold.  

 

Økonomi 

Utdanningsdirektoratet tildeler midler til barnehagemyndighet og skoleeier via Fylkesmannen. 

Barnehagemyndighet og skoleeier disponerer midlene ut fra forhåndsdefinerte kriterier. Kommunen 

skal bruke disse midlene til å  

 dekke frikjøp/tilsetting av ressursperson(-er) gjennom hele deltakerperioden  

 dekke reise i forbindelse med møter og samlinger i regi av Utdanningsdirektoratet og/eller 

Fylkesmannen  

 gjennomføre lokal oppstartsamling  

 dekke utgifter til møter og samlinger i lokale nettverk underveis  

 

Hver barnehagemyndighet som deltar får tildelt tilskudd på 260.000 kr som skal dekke hele 

deltakerperioden.  

Hver skoleeier som deltar får tildelt tilskudd på 260.000 kr som skal dekke hele deltakerperioden.  

Kommuner som deltar både som barnehagemyndighet og skoleeier, mottar altså kr. 520 000 kroner. 

Rådmannen regner med at man må bidra med en egenandel. Størrelse på dette beløpet er ennå ikke 

avklart. 

 

Den 6 mars fikk vi bekreftet fra fylkesmannen i Trøndelag, at Inderøy kommune er plukket ut til å 

delta i denne satsingen sammen med Steinkjer kommune og Midtre Gauldal kommune. 

 

Oversikt over saldo næringsfond, samt tilsagn, gitt i 2018 

Det vises til vedlagte oversikt. 

 

 



Status digital infrastruktur 

Bredbåndsetappe 4: 

For området Framverran ble det gjennomført møter med innbyggerne i midten av februar med veldig 

god oppslutning. En forventer at en i løpet av 1-2mnd har tilstrekkelig med oppslutning og at en kan 

gå i gang med anskaffelsesprosessen for utbyggingen. For områdene Grønnesby-Hellhaugan, Bartnes, 

Verdalsgrenda, Hylla-Sund og Røra-Loråsmarka er Inderøy kommune inne i en fase der en skal velge 

utbygger. Oppslutningen i disse områdene har vært formidabel, hvor en for enkelte delområder har 

oppnådd bortimot 100% dekning. Dette gjør at de tidlige kostnadsestimatene har vært for lave, og en 

forventer en økt kostnad på ca 1.7 MNOK for disse områdene. En forklaringen til økning i kostnad er 

en oppslutningen for å koble seg til bredbånd kombinert med avstanden mellom husstandene som er 

større enn tidligere utbygde områder i Inderøy.  

 

Bredbåndsetappe 3: 

Stokkan/Letnes ble startet opp i september 2018. Framdriften her er veldig god og første kunde 

kobles opp i uke 10. Utbygging her skal være ferdigstilt innen 1.juli 2019. I området Røra-Vollan ble 

graving startet i februar. For Korsavegen/Kløfstad-Åsen blir utbyggingen samkjørt med NTE Nett som 

skal sanere høyspentledning og legge denne i jord. Her forventes oppstart i løpet av kort tid. 

Utbygging for disse to områdene skal ferdigstilles innen 1.oktober 2019 

 

Bredbåndsetappe 2: 

Utbyggingen av Straumen- Skarnsundet ble avslutte ved årsskifte 2018/2019. En forventer at faktura 

på anleggsbidraget på 12.500 vil gå ut i løpet av mars. 

 

Mobilmast Ørdal/forbedret dekning Skarnsundet: 

Mobilmasta på Ørdal, som skal drives av Telia, er ferdig montert. En forventer at en har signal fra 

masta til Telias kunder i løpet av mars 2019. Denne masta er åpen for alle teleaktører og en har også 

forhåpninger om at Telenor vil etablere seg i masta etter hvert. 

 

 

 

 

Status økonomisk sosialhjelp 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


