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Klima og Energiplan. Gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og
omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47,
og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.
3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn
om tilskudd
4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Tilskudd Enova:
b. Lånopptak:

1,2 mill
0,9 mill
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5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og
fremdrift.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011
7. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47,
og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
8. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.
9. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn
om tilskudd
10. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Tilskudd Enova:
b. Lånopptak:

1,2 mill
0,9 mill

11. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
12. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og
fremdrift.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
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Avstemming:
Hovedutvalg Natur sin tilråding enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011
13. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47,
og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
14. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.
15. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn
om tilskudd
16. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Tilskudd Enova:
b. Lånopptak:

1,2 mill
0,9 mill

17. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
18. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og
fremdrift.

Vedlegg
1

Fjernvarme - aktuelle tomtealternativ for varmesentral

Bakgrunn
Innledning.
Denne saken tar opp følgende spørsmål for politisk avklaring:
1. Forutsetninger for oppfølgning av vedtak i sak 09/67 vedrørende varmeforsyning til
Venna-området.
2. Spørsmålet om iverksetting av ombygging for vannbåren varme ved Inderøyheimen og
nåværende Helsehus basert på gitt tilsagn fra Enova.
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Vedtak og oppfølgning av sak 09/67.

Det vises videre til sak 09/57(Natur) og 09/67(FSK) om varmeforsyning til Venna hvor vedtaket
sammenfattes innholdsmessig slik:
1. Rådmannen etablerer samarbeid med andre brukere om varmeforsyning basert på
vannbåren varme produsert ved bioenergi.
2. Rådmannen innhenter tilbud i privat marked
3. Alternativt til pkt 2 startes planlegging og anbudsinnhenting for utbygging i egen regi.
4. Avtaler og finansieringsbehov forelegges til politisk behandling.
Sak 09/67 inneholder flere utredninger og faktagrunnlag. Disse refereres ikke i sin helhet i
denne sak, men er lagt til grunn i vurderingene.
Anbudsrunden og opprinnelige anbudsgrunnlag.
Rådmannen engasjerte firma Rambøll AS til prosjektering og gjennomføring av
anbudskonkurranse for infrastruktur for vannbåren varme til Venna-området og Næssjordet /
Inderøyheimen – med muligheter for leveranser til så vel private og offentlige brukere.
Det ble valgt å ta med forsyning også til Inderøyheimen for å synliggjøre mulighetene for
stordriftsfordeler. Anbudsforespørselen omfattet både rørnett for varmefordeling
(kulvertsystem) og ny varmesentral med bioenergi. Anbudene åpnet for kommunalt eierskap.
Det kom inn to anbud. Anbudsprosessen hadde karakter av konkurranse med forhandling; dvs
det var åpnet for forhandlinger med beste tilbyder. Anbyderne var Norsk Bioenergi A/S og
NordEnergi A/S.
Innkomne tilbud beskriver to alternative prinsippielle løsninger og som gav energiforsyning til
både Venna og Inderøyheimen (kapasitet i 2 MW energimengde 3 GWh fra 2016). Av de 3
GWh var 75 % levering til kommunen og fylkeskommunen. Resten til andre aktører som så
langt – gjennom rammeavtaler med kommunen – har forpliktet seg til å kjøpe under
forutsetning av konkurransedyktige betingelser. (Inderøy Helsehus A/S; Grande
Eiendom/Nessjordet og Fuglesang-Dahl/Nessjordet.) Venna Eiendom har uttrykt interesse for å
knytte seg til uten at det er inngått noen avtale eller forpliktelser for øvrig.
Begge alternativ innbefattet mulighet for kommunalt gjenkjøp etter 5, 10, 15 og 20 år.
De fysiske løsninger er i anbudene i utgangspunktet beskrevet slik:
1. Et større bioanlegg basert på flisfyring med en varmesentral plassert på Solstadtomta
eller tilsvarende tomt.
2. To eller tre distribuerte fjernvarmeanlegg, herunder videre drift av eksisterende anlegg
ved Samfunnshuset og Inderøyheimen. For Venna var det forutsatt et flisfyrt anlegg på
Solstadtomta eller ved Kulturhuset. Dette alternativet var basert på fortsatt bruk av
pellets i eksisterende anlegg og flis i nytt anlegg på Venna.
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Tilbudene antas å reflektere hvilke prinsippielle alternative løsninger som foreligger og som det
kan forventes blir lansert på nytt ved en eventuell ny anbudsrunde.
Anbudsrunden er avlyst.
Det vises til tidligere muntlige orienteringer om at anbudsrunden er avlyst med grunnlag i
formelle feil. Det foreligger det som kan oppfattes som en klage på avlysningen. KS-advokater
er engasjert for å bistå med de juridiske aspekter. Rådmannen vil kommentere status rundt
selve anbudsrunden i møtet.
Realitetsvurdering av anbudene.
I henhold til opprinnelig sak skal avtaler eller løsninger godkjennes av politisk nivå.
Ettersom anbudsrunden er avlyst på et formalgrunnlag er det ikke grunnlag for å gå inn på en
nærmere realitetsvurdering av tilbudene. Det skal dog presiseres at rådmannen ikke anser det
siste tilbudet fra opprinnelig valgt leverandør som godt nok !
Konsekvenser av avlysning.
Det er inngått avtaler - med noe ulikt innhold – som forplikter Helsehuset A/S (leger og
fysioterapeuter) , Grande Eiendom og Fuglesang Dahl til å knytte seg til et sentral-/fellesanlegg
gitt konkurransedyktige vilkår.
Våre muligheter for å inngå forpliktende avtaler med private om leveranser av biovarme fra et
sentralt anlegg er noe redusert med de forsinkelser som har oppstått. Vi må påregne minst 10
måneders gjennomføringstid for et eventuelt større anlegg dersom en unngår at reguleringsog byggesaksbehandling forsinker. I den forbindelse vil vi være i dialog med private for å se på
alternative strategier for likevel å gjøre det mulig.
På generelt grunnlag kan vi ikke utelukke at kommunen kan møte erstatningskrav fra
anbydere. Det vurderes dit hen at det uansett ikke vil dreie seg om mer enn kompensasjon for
medgåtte arbeider med å levere tilbud.
Eksisterende avtaler om bioenergi i området.
Kommunen har pr. i dag to avtaler med Nord-Energi A/S om levering av varme til skoler og
samfunnshus (pelletsanlegg lokalisert til samfunnshuset) og til Inderøyheimen(pelletsanlegg).
Disse avtalene går ut i 31.12.2016. Avtalene regulerer betingelsene for innløsning i
avtaleperioden.
Tomtealternativer for større eller mindre anlegg.
Anbudsrunden har tydeliggjort behovet for en mer presis avklaring av aktuelle tomtealternativ.
I alle fall må det avklares at tomt vil bli stilt til disposisjon. I denne sammenheng har
anbudsrunden tydeliggjort at et eventuelt frittstående anlegg er relativt plasskrevende.
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I tilbudsrunden er Solstad-tomta (som lokaliseringspunkt for et større anlegg) brukt som
referansepunkt for prisberegninger mv. Det har samtidig vært tydeliggjort at Solstad-tomta
ikke ville være en prioritert lokalisering for et eventuelt flisfyringsanlegg.
Av eget vedlegg fremgår 8 ulike alternativ for lokalisering av et forbrenningsanlegg (flis eller
pellets) med angivelser av fordeler og ulemper.
Det er ikke gjort en realitetsvurdering av godhetene i lokaliseringsalternativene. Alternativene
har ulike tekniske, økonomiske, reguleringsmessige og miljømessige forutsetninger.
Anleggene er miljøanlegg med ytterst begrensede utslipp av miljømessig negativ karakter. (i
praksis damputslipp) Anlegget har i utgangspunktet et industrielt preg, men kan selvsagt
tilpasses det miljø det skal bygges slik at dette inntrykket dempes. Tilsvarende anlegg er
plassert i og nær boligfelt, skoleområder og sentrumsområdet i det ganske land. Det er
vanskelig å se at objektive miljømessige hensyn kan forhindre lokalisering til de områder som
over er antydet som aktuelle – dersom det er politisk vilje til det. Rådmannen legger likevel
merke til at et tilsvarende nytt anlegg i er lagt til industriområdet – med rimelig god avstand til
boligfelt og kunder.
Reguleringsforslag for Venna innbefatter plassering av et forbrenningsanlegg på Solstadtomta.
For gjeldende plan for brannstasjonstomta anser rådmannen det slik at det ikke trengs
omregulering for å plassere et forbrenningsanlegg på området. For utnyttelse av areal ved
idrettsanlegget (Staal-bua) må det avklares med jordvernmyndigheter og andre
planmyndigheter. Rådmannen anser denne tomta som gunstig.
Økonomisk vil naturlig nok effektiv kwh pris – alt annet likt – bli høyere de lengre
ledningsnettet er. Kostnaden pr. meter lagt ledning er over kr. 3500,-. Et eksempel som kan
illustrere effekten: Om det legges en sentral til området vest for idrettsbanen så vil dette gi
effektivt ca 200 meter økt ledningsnett sammenlignet med Solstad-alternativet.
Kostnadseffekten på levert energi ved 2 mill. kwh blir et tilegg på ca 2,5 øre pr. kwh eller kr.
50.000,- i året. (muligens noe mer) Eksemplet illustrerer at det er økonomisk uaktuelt - gitt
de omsetningsvolumer som er realistiske for et sentralanlegg – å flytte anlegg lengre fra
sentrum/kundegrunnlag enn de alternativer som er skissert.
Eierstatus representerer en tileggsutfordring for alternativer 3, 4, 5 og 7. For så vidt gjelder
kulturhusområdet er det Inderøyhallen A/L som er eier; områdene 5 og 7 er i privat eie og en
vil være avhengig av frivillig avtale eller ekspropriering.
Tidsaspektet vil kunne ha betydning her dersom en ønsker å være driftsklar til de nye
anleggene på Venna er realisert rundt årsskiftet 2011/2012. Ved beslutning om ny
anbudsutlysning nå vil en teknisk kunne være på plass med et anlegg innen ca 10 måneder.
Det forutsetter da at reguleringsprosessen ikke gir forsinkelser. Det er åpenbart en risiko for.
I denne sammenhengen ber rådmannen om en oppdatert føring for 1) om et større anlegg skal
inngå i den videre utredning og 2)om de aktuelle lokaliseringsalternativer kan arbeides videre
med – dvs. ikke utelukkes.
Midlertidige løsninger for administrasjonsbygg og Inderøy Helsehus.

Side 8

Det etableres midlertidige løsninger for oppvarming av administrasjonsbygget og det nye
private helsehuset. Avtaleforhold om energi sluttføres ut fra at byggeier er forpliktet til å kjøpe
varme fra et eventuelt sentralanlegg. For så vidt gjelder Inderøy Helsehus A/S hvor
utbyggingen ikke er begynt, er det fortsatt mulig å være klar med leveranser når bygget står
ferdig senvinteren 2011/212.
Når det gjelder administrasjonsbygget vil vi måtte basere oss på elektrokjel og en dispensasjon
fra miljøkravene for en begrenset periode.
Enova-tilsagn om støtte til omlegging av vannbåren varme.
Enova har så langt ikke bekreftet fristforlengelse for utlovt tilskudd på kr. 2 pr kwh for
ombygging til vannbåren varme til ombygging av Inderøyheimen og Helsehuset. (nye regler gir
mindre enn halvparten i tilskudd)
Som tidligere redegjort for har kommunen frasagt seg retten til tilskudd til omgjøring ved Røra
skole og skolene på Sakshaug. Disse investeringene ville ikke la seg forsvare.
Omlegging av vannbåren varme ved Inderøyheimen og Helsehuset er de eneste prosjektene
hvor omlegging med en viss rimelighet kan forsvares økonomisk. Rådmannen har allerede
informert Enova om dette og bedt om en snarlig avklaring av om vi – på bakgrunn av
omstendighetene – kan få en ytterligere fristforlengelse. Vi har pr. dato fått muntlig bekreftet
at det vil bli gitt utsettelse med gjennomføring til 01.10.2011. Dette nødvendiggjør vedtak i
mars om vi skal kunne realisere.
Rådmannen har gjennomført anbudskonkurranse for ombygging til vannbåren varme i D-fløya
på Inderøyheimen. Kontraktforslag er med sum 1,9 mill kroner klart. Entreprenøren vedstår
seg kontrakten til ut februar og er åpen for ytterligere utsettelse, med et tillegg for prisstigning.
Med tillegg for byggeledelse og uforutsette kostnader settes investeringsrammen til 2,1 mill
kroner.
Enova-tilskuddet vil ut fra rådmannens vurdering bli 1,2 til 1,4 mill kroner avhengig av hvor
mye energi som overføres fra EL til vannbåren. Kommunen må dekke et mellomlegg mellom
kontraktssum og Enova-tilskudd på 900 tusen kroner.
Rådmannen er avhengig av en beslutning på om en omlegging kan gjennomføres betinget av
eller ubetinget av utbygging av et felles anlegg for biovarme.

Vurdering
Rådmannen oppfatter at administrasjonen så langt ikke har fullført det oppdraget som lå i
formannskapssak 09/47. Slik situasjonen er, ber rådmannen om en politisk avklaring av
rammer og føringer for det videre arbeidet.
Det er fortsatt teknisk mulig å kunne avklare og implementere ulike alternativer for en
fjernvarmeløsning i forkant av de planlagte tyngre private utbygginger på Nessjordet og
dermed utnytte det energigrunnlag som ligger i disse. Vi må likevel innse at dette praktisk kan
vise seg vanskelig å få til.
Et sentralanlegg for flysfyring har begrensede negative nærmiljøeffekter. Med utgangspunkt i
at forskriftsmessige krav om røykrensing og skorsteinshøyde følges, vil det kun være visuelle
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ulemper med å bo nært et anlegg. Mengde sot er fastlagt ut fra at det ikke skal være synlig
nedfall. For transport av brensel til anlegget er det anslått to til tre trailer-leveranser pr uke og
dette kan skje på utenfor arbeidstid. For levering med mindre kjøretøy vil antall lass øke. På
samfunnshuset fylles pellets-siloen to ganger pr måned, og her skjer levering med tankbil og
blåsing.
Rådmannen har sett på tre ulike anlegg med flisfyring og med nesten samme størrelse som et
stort anlegg for Venna / Straumen. I Grong er anlegget plassert på et industriområde med
avstand ca 1 km til skole, sykeheim og kommunehus. På Levanger (Leira) er et anlegg plassert
inne på skoleområdet og et (Skogn) like i nærheten av ungdomsskolen. På Leira skjer
inntransport av flis over skoleplassen med restriksjon at det kun skjer på kveldstid.
Klima og energiplanen som er vedtatt gir signal om retning og rammer for videre utvikling av
energibruk og klimautslipp i Inderøy kommune. Det er gitt klare signaler om at El-forbruket skal
erstattes med mer miljøvennlig energi. Ny lovgivning forutsetter at for oppvarming av nybygg
skal minst 40 % av energien være fornybar.
Kostnads- nyttemessig er det åpenbart at omlegging til vannbåren varme i eksisterende bygg er
en utfordring. Miljøhensyn bør vektlegges i tillegg til rene økonomiske hensyn, jf vedtatt Klima
og energiplan.
Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen skissere noen foreløpige tilleggsføringer:
1. Det arbeides videre på det grunnlag og de rammer som ble gitt i sak 09/47. Det innebærer
en ny anbudsrunde med tilnærmet samme forutsetninger som i forrige og at man er
forberedt på eventuelt og innplassere et tyngre flisfyrings- eller lignende anlegg i sentrums/vennaområdet.
2. Det kan legges til grunn at det vil bli skaffet til veie relevant tomt (inntil 2 mål) innenfor
sentrumsområdet at regulerings- og planarbeid ivaretar denne muligheten. Aktuelle tomter
holdes åpne inntil valg av løsning har skjedd.
3. Det forutsettes at en løsning minimum kan dokumentere en kwh pris på linje med en
langsiktig forventet kwh pris basert på ordinær elektrisk forsyning.
4. For Venna etableres om nødvendig en midlertidig løsning for oppvarming av Inderøy
helsehus og Inderøy Rådhus med fornybar energi. En midlertidig løsning kan omfatte
legging av et rørnett som knytter den nåværende kapasiteten for vannbåren energi
Samfunnshuset til nybygg på Venna.
5. Det forutsettes en totalentreprise hvor leverandør forplikter seg til å levere kwh til en gitt
pris. Det kan åpnes for et alternativ med kommunalt eierskap til rørnettet.
6. Med tanke på mulig fremtidig kommunalt eierskap legges inn krav om mulig gjenkjøp
(opsjon til forhåndsfastsatt pris ) etter 5, 10 15 og 20 år også i denne anbudskonkurransen.
7. Det gis klarsignal til omlegging av vannbåren varme for Inderøyheimen og nåværende
Helsehus under forutsetning av at Enova forplikter seg på et tilskudd på 2 kr pr omlagt kwh.
8. Økt kapasitet med fornybar energi til Inderøyheimen kan forsynes fra bioenergianlegg.
Rådmannen ber om fullmakt til å vurdere andre løsninger dersom hovedalternativet faller
bort. Et aktuelt alternativ vil være en løsning med varmepumpe fra sjøvarme i samarbeid
med private aktører på Nessjordet.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1170-4
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Administrasjonsutvalget

1/11

02.02.2011

Formannskapet

3/11

02.02.2011

Inderøy kommunestyre

2/11

14.03.2011

IKT-strategi INVEST
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et
vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som
bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere
dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra
til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og
kommunikasajonsløsninger.
3. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 02.02.2011
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
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Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 02.02.2011
4. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et
vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som
bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere
dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
5. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra
til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og
kommunikasajonsløsninger.
6. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011
7. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et
vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som
bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere
dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
8. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra
til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og
kommunikasjonsløsninger.
9. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

Vedlegg
1 Foreløpig IKT-strategi INVEST

Bakgrunn
Administrativ styringsgruppe INVEST består av rådmennene i de tre kommunene og to
tillitsvalgte, med rådmann i Mosvik som observatør. Styringsgruppen har nedsatt ei
arbeidsgruppe med følgende mandat:
”Det skal utredes en felles IKT-strategi for INVEST-kommunene. Denne skal inneholde mål, strategi
og tiltak innenfor IKT-området, og resultere i en oppdatert handlingsplan.
Planen skal bl.a. også inneholde:
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Retningslinjer ved vurdering av IKT-løsninger for fagansvarlige i kommunene, herunder utsjekk
av samarbeidsmuligheter (ikke begrenset til de ”opprinnelige 9” eller ”Programmet for INVEST”)
Retningslinjer ved Innkjøp.
Økonomiske og personellmessige konsekvenser ved organiseringen
Suksessfaktorer
Gevinster
Forslag til minimalisering av risiko ”

Arbeidsgruppen har nå levert fundamentet for en IKT-strategi, men anbefaler at det foretas en
avklaring i de samarbeidende kommuner om etablering av en felles driftsorganisasjon i INVEST.
Administrativ styringsgruppe INVEST ber nå kommunestyrene (fellesnemnda) om å ta stilling til
en felles driftsorganisasjon før endelig IKT-strategi utformes og sluttbehandles.
Politisk arbeidsgruppe er orientert og har forutsatt at en prinsippsak legges fram for avklaring i
de respektive kommuner.
Vurdering
Det har i flere år vært jobbet med å få til et tettere interkommunalt samarbeid innenfor IKTfaget i INVEST. Motivet for arbeidet har vært økonomiske
besparelser(samordning/stordriftsfordeler), bedre oppfyllelse av lovpålagte krav, nye
muligheter, enklere rekruttering av IKT personell.
Investsamarbeidet på IT-siden er tett. Eksempelvis drives helpdeskløsningen for Inderøy fra
Steinkjer. Vi samarbeider om de fleste tunge systemer og disse driftes i hovedsak fra Steinkjer.
Det foreløpige strategidokumentet (se vedlegg) gir et godt bilde på utfordringene innenfor
informasjons- og kommunikasjonsteknologien. Dokumentet beskriver relativt høye
forventninger til det offentlige Norge. Den teknologiske utvikling gir samtidig mange
muligheter for å tette gapet mellom status i kommunene i dag, og de forventninger både
overordnede myndigheter, innbyggere, næringsliv og media har til kommunale tjenester.
I rapporten stilles det spørsmål om våre ansatte har den kompetansen vi trenger for å bruke
nye IT-verktøy. Prosjektleder er av den oppfatning at det har vi ikke i dag. Et viktig bidrag vil
være å etablere en felles driftsorganisasjon. Et større fagmiljø vil kunne gi større grad av
spesialisering og dermed bedre kompetanse for utvikling og drift av IKT-systemer.
Men det er også nødvendig med en generell kompetanseheving på alle nivå i virksomheten
1756 Inderøy, samt en bedre forankring og opplæring i bruk av digitale
kommunikasjonssystemer. Prosjektleder støtter derfor også pkt. 2 i arbeidsgruppens
anbefaling om en felles strategi rettet mot hvordan vi raskere og mer effektivt kan levere
tjenester til vårt publikum.
Konklusjon
Prosjektleder foreslår at 1756 Inderøy vedtar arbeidsgruppens forslag i to punkter.
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1. Innledning og bakgrunn
Kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer har i flere år arbeidet for et tettere
interkommunalt samarbeid gjennom INVEST-prosjektet.
Det har vært gjennomført utredninger tidligere vedrørende felles IKT-plattform, og i notater
til styringsgruppa, vært foretatt vurderinger av fagprogrammene og kostnadsanslag på disse.
Interkommunalt samarbeid generelt handler om å utnytte ressurser og muligheter best
mulig, og innen IKT-samarbeid går det på å oppnå de gevinster det innebærer å drive større,
kunne tilby moderne og profesjonell IT-støtte til stadig mer krevende brukere og
bruksområder for IKT. Det handler om utvikling av det offentlige tjenestetilbudet, i takt med
nye krav og forventninger fra brukerne.
Kommunenes vanligste motiver for IKT-samarbeid er:
• Direkte økonomiske besparelser av samordning og stordrift
• Bedre evne til å oppfylle lovpålagte krav
• IKT-samordning gir nye muligheter innen tjenesteområdene
• Enklere rekruttering av IT-personell til et stort IT-driftsmiljø
IKT-samarbeid handler ikke bare om kommunenes interne effektivisering og
prosessforbedring med teknologi. Det handler vel så mye om å innfri de forventninger lokalt
næringsliv og innbyggere har til at kommunen utnytter mulighetene IKT gir. IKT-samarbeid
blir på denne måten et sentralt virkemiddel i fornyelsesarbeidet.
2. Grunnlagsdokumenter og rammebetingelser
INVEST IKT-rapport om felles plattform datert 05.04.2005
Rammeavtaler INVEST IKT-plattform
Kommunenes egne IKT-strategier
o Inderøy april 2007
o Verran 2003
o Steinkjer 2004
Stortingsmelding nr. 17(2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle
eNorge 2009
eKommune 2009 - det digitale spranget
eKommune 2012 - lokal digital agenda
Dette dokumentet er forankret i INVEST kommunenes overordnede plandokumenter samt
andre strategidokumenter. IKT-strategien skal også gjenspeile de krav som er satt fra
kommunenes ledelse når det gjelder samarbeid, effektivisering og gevinstoppnåelse.
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2.1

Styringsgruppe

Styringsgruppen for prosjektet er sammensatt slik:
Rådmennene i INVEST
To representanter for arbeidstakerorganisasjonene i INVEST
2.2

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen for prosjektet var opprinnelig sammensatt slik:
Jon-Ivar Hovd, Verran kommune, leder
Finn Madsen, Inderøy kommune
Ole-Jørgen Hammervold, Steinkjer Kommune
Mari Holien, Prosjektleder INVEST
Sluttproduktet er utarbeidet av:
Jon-Ivar Hovd, PL INVEST
Øystein Larsen, Steinkjer
Kjetil Landsem, Verran
Finn Madsen, Inderøy
2.3

Mandat

Styringsgruppen for INVEST har gitt følgende mandat:
Det skal utredes en felles IKT-strategi for INVEST-kommunene. Denne skal inneholde mål,
strategi og tiltak innenfor IKT-området, og resultere i en oppdatert handlingsplan.
Planen skal bl.a. også inneholde:
Retningslinjer ved vurdering av IKT-løsninger for fagansvarlige i kommunene,
herunder utsjekk av samarbeidsmuligheter (ikke begrenset til de ”opprinnelige 9”
eller ”Programmet for INVEST”)
Retningslinjer ved Innkjøp.
Økonomiske og personellmessige konsekvenser ved organiseringen
Suksessfaktorer
Gevinster
Forslag til minimalisering av risiko
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2.4

Utgangspunkt for arbeidet

Følgende modell skal legges til grunn for tenkningen og gjennomføringen av alle tiltak
knyttet til IKT-strategiarbeidet.

IKTkompetanse

Tjenestetilbud
Innbyggere

Samhandling

Sammen med innbyggere regner vi
også bl.a. kunder, velgere, pasienter,
pårørende, fritidsbeboere, elever og
brukere
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2.5 Modell for utforming av IKT-strategi
Prosjektetablering

Intern analyse
Styrker og svakheter

Status og behovsanalyse
•Forstå nå-situasjonen
•Identifisere behov / utfordringer / ”saker”
•Gruppere og prioritere
•Visjon –ideel situasjon

•Organisasjonsmessige mål og
strategier

•Tjenester/leveranser
•Prosesser og aktiviteter
•Eksisterende systemer
•Eksisterende teknologi
•Økonomi
•Organisasjon
•Personressurser og

Mulighetsanalyse
•Idegenerering omkring mulige løsninger
på prioriterte ”saker”
•Vurdere alternative løsninger
•Bestemme satsingsområder
•Revidere visjon (-er)

Ekstern analyse
Muligheter og trusler
Rammebetingelser
(nasjonale krav og
strategier)

•Kommunenes behov
•Samordning med
leverandører og
samarbeidspartnere

•Teknologisk utvikling

kompetanse

•Ledelse og styringssystem
Mål, strategi, tiltak
og evt. organisasjonsmodell etablering
Planlegging
•Utarbeide handlingsplaner
Gjennomføring
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2.6

Forutsetninger
Vinn-vinn.
Samarbeid er ikke noe poeng i seg selv. Det må være en vinn-vinn situasjon, ikke
slik at noen vinner på bekostning av de øvrige. Samarbeidsområdene bør ha
åpenbare gevinstmuligheter for alle involverte. Også på kort sikt.
Vilje til samarbeid.
De må enes om en felles visjon som konstituerer samarbeidet, og som sikrer at
motkrefter og utfordringer overvinnes. Dette fordrer at alle forstår hva
samarbeidet vil innebære. Eksempelvis er standardisering av programvare og ITløsninger ofte nødvendig for maksimal gevinst. Dette kan bety at
samarbeidstanken må settes høyere enn lokale hensyn og ønsker.
Enighet om ambisjonsnivå.
Det må være avklart hvor omfattende og forpliktende samarbeidet skal være. Fra
det helt enkle: uformelle nettverk og samarbeid om enkelte støttefunksjoner; til
det mer komplekse og krevende: langsiktig samarbeid om det meste.
Alle må vite hva det dreier seg om.
Samarbeidet må forankres hos alle deltakerne og dypt i organisasjonene. De som
i praksis blir berørt av samarbeidet, må vite hva det hele dreier seg om, og se
fordelene. Det må gjennom informasjon og bevisstgjøringstiltak skapes en
interkommunal eller regional identitet.
Planmessighet og gjennomføringskraft.
Har samarbeidet utspring i en ovenfra-og-ned-tilnærming, må gjennomføringen
være planmessig. Det må brukes tid på mobilisering og planlegging, og ledelsen
må vise engasjement. Rollene til de involverte (politikere, administrasjon,
prosjektledere) må være avklarte.
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2.7

Omfang av samarbeid

3. Begrepsbruk
Følgende målstruktur har vært brukt i prosjektet
3.1
IKT – strategi
IKT-strategien er de visjoner, mål og retningslinjer som skal ligge til grunn for virksomhetens
samlede anvendelse av informasjonsteknologi og hvilke satsingsområder som skal
prioriteres.
Når IKT-visjon og IKT-mål er valgt, beskriver strategien hvordan kommunene ønsker å nå
målene – hvilke hovedgrep (tekniske, organisatoriske eller kompetansemessige) som velges i
arbeidet med å nå målene. IKT – strategien og handlingsplaner må løpende tilpasses både
den teknologiske utviklingen og andre endringsprosesser i samfunnet.
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Strategi

Praktisk
bruk av
IKT

Prioriterte
tiltak

Økonomi

3.2 IKT
Med IKT menes informasjons – og kommunikasjonsteknologi.
3.3
IKT-visjon
En IKT-visjon er en idealisert ønsket situasjon for IKT-området som er vid nok til å være
visjonær samtidig som den er konkret nok til å være retningsgivende. IKT-visjonen skal gi
inspirasjon til innsats og er en ”ledestjerne” for IKT-arbeidet .
3.4
IKT-mål
Basert på virksomhetens ulike behov må det fastsettes noen konkrete IKT-mål, som alle er
knyttet opp til virksomhetens overordnede målsettinger. De strategiene som vi siden
utarbeider beskriver hvordan vi skal komme fram til disse IKT-målene. Målene knyttes opp
mot virksomhetens overordnede mål og hvordan IKT kan bidra til å oppfylle disse.
De målene som settes er basert på behov som er kommet fram ved å analysere:
1. Virksomhetenes visjon og mål.
2. Behov meldt inn fra virksomhetens ledelse på ulike nivå
3. Nå - situasjon
3.5
Handlingsplan med prosjektbeskrivelser
En handlingsplan gir en samlet oversikt over prosjekter og investeringer som
strategiutviklingen peker ut og som oppstår i samband med strategiutviklingen. Prosjektene
legges ut i en grov plan med start- og sluttidspunkt.
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I prosjektbeskrivelsen angis på et grovt nivå; prosjektets innhold, kostnader, vurdering av
gevinster, prosjekteier og ressursbruk.
4. Generelle målsettinger
4.1

Visjon

INVEST - kommunene skal være blant de fremste i Norge
på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning.

4.2

Mål og krav

Ved å oppfylle målsettingene i eKommune 2012 vil INVEST - kommunene bidra til å nå
denne visjonen, herunder:
• ØKT SERVICE MOT INNBYGGERNE
– Bedre kommunikasjon og tjenester mot publikum
– En tilpasset teknologi som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav
• MINDRE SÅRBARHET
– Ingen sårbare enpersonsfunksjoner.
– Ingen systemer skal påvirkes av tilfeldig fravær.
• HØYERE KVALITET
– Økt kvalitet på informasjonen for styring, ledelse
og politiske beslutninger
• ØKT KOMPETANSEKRAV
– Høy kompetanse innenfor alle fagområdene
– Imøtekomme innbyggernes kompetansekrav
• BEDRE EFFEKTIVITET
– Sikker, rask og enkel tilgang til informasjon for styring og ledelse
Støttefunksjoner som leverer det virksomhetene etterspør
• RASJONELL TJENESTEPRODUKSJON
– En organisering som effektiviserer og gir samfunnsøkonomiske besparelser
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5. Status i dag

INVEST-samarbeidet
pr. idag

5.1
Generelt
eNorge 2009 stiller følgende hovedkrav til det offentlige:
• skape bedre tjenestekvalitet og mer effektive tjenester i offentlig sektor
• bidra til økt politisk deltakelse
Status i kommunenorge er:
• flere kommuner har for dårlig service
• noen svarer sjelden eller aldri på epost
• noen har foreldet info på nettsidene og de venter på det nye ”publiseringssystemet”
• de fleste har organisert informasjon på nettsidene etter feil prinsipper
• selv relativt enkle tjenester mangler på nett
For INVEST-kommunene kan vi kjenne oss igjen i noen av de nevnte punktene, og har
sammenfallende status og utgangspunkt videre som resten av det offentlige Norge. Derfor
er eNorge2009 nødvendig å følge opp, og det er nasjonalt en politisk vilje til å bruke mer IKT
i offentlig sektor. Videre har vi den generelle samfunnsutviklingen på området, kjennetegnet
med ”eOveralt - eReadyness”
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5.2
Ressurser og kompetanse
Kompetanseutfordringene vil være store for alle tre kommunene mht den teknologiske
utviklingen, noe som understøtter behov for en enda tettere samhandling og samarbeid
mellom kommunene i fremtiden, mht kvalitative og kvantitative ressurser. I dag er
ressursene meget knappe hver for seg, selv om Steinkjer er bedre stilt grunnet størrelsen.
Kostnader ved IKT-bruk er knyttet til bl.a.:
Anskaffelse av maskinvare, programvare og kommunikasjonslinjer
Innstallering og implementering av løsninger
Opplæringstiltak
Teknisk drift og vedlikehold, herunder driftsavtaler og lisenser
Brukerstøtte og problemløsning (”plunder & heft”)
Mangelfull informasjonsflyt og tungvinte rutiner pga dårlig integrasjon mellom løsninger
m.m
En generell antakelse er at anskaffelseskostnader for maskin- og programvare utgjør kun ca.
20 % av totale kostnader ved IKT-bruk. Resten av kostnadene er knyttet til ITmedarbeidernes og brukernes arbeidsinnsats for å ta løsningene i bruk og til en hver tid
sørge for at IKT-verktøyene bidrar til at kommunenes oppgaver løses på beste måte.
Det er en utfordring at mange av IKT-kostnadene ikke kommer direkte til syne i
kommuneregnskapene. Dette vanskeliggjør arbeidet med å få full oversikt over
kostnadene og gjør det dermed også vanskelig å se resultatene av effektiviserende tiltak.
Lite stabile løsninger og løsninger med dårlig funksjonalitet kan være svært
kostnadskrevende, uten at det er mulig å påvise kostnadene i regnskapene. Følgelig blir
det derfor ofte fokusert for mye på anskaffelseskostnader og direkte driftskostnader, og
for lite på de totale kostnadene.
For å kunne ta ut stordriftsfordeler innenfor IKT-området kreves først og fremst
standardisering av løsninger. Jo større variasjon i programvare, maskinvare osv., desto større
kostnader for å få alt til å fungere.
Variasjonene vi i dag har i de tre kommunene på ulike løsninger, gir nok grunnlag for ekstra
ressursbruk av både IKT-medarbeiderne og eksterne kostnader. En endring av dette bør gi
både effekter økonomisk og mer tilfredsstillende funksjonalitet for brukerne.
En endring vil også kunne gi kompetansetilførsel og organisasjonslæring på tvers mellom
kommunene og de enkelte fagmiljøene.
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6. Trender / Utviklingstrekk
6.1
Den Teknologiske utviklingen
Aldri har kravene til utvikling av eForvaltning vært større – og aldri har mulighetene
vært så store. Kravene kommer fra politiske myndigheter, innbyggere, næringsliv og
media, og er begrunnet i behovet for økt brukerfokus, forenkling og
kostnadseffektivisering. Kravet til mobilitet og fleksibilitet fra dagens og ikke minst
fremtidens brukere vil stille store krav til oss og tilrettelegging for dette vil bli en stor
IT – utfordring. Lanseringen av Minside som portal, gir oss utfordringer i å legge opp
og utvikle stadig nye tjenester som innbyggerne vil benytte.

Andre forhold er:
6.1.1 Teknologikonvergens
Teknologibegrepet vil utvides til å omfatte nye funksjoner og løsninger. Flere ulike
teknologier vil smelte sammen (teknologikonvergens), slik at man har mange ulike
funksjoner i samme ”dings” (eks: mobiltelefonen som både er radio, mp3-spiller,
video, kamera og telefon mm)
It-verden er ikke lenger bare en pc- det er en utvidelse med mange digitale medier, itbegrepet er i ferd med å forsvinne, og mobiltelefonen tar over mange av
funksjonene.
6.1.2 Standardisering
Standardisering av programvare blir stadig viktigere. Dermed blir det lettere for ulike
datasystemer/løsninger å snakke sammen og utveksle data. Programvare som ikke er
basert på standarder bør derfor ikke anskaffes.
Biometriske1 system for identifisering vil forenkle pålogging, og være framtidens
identifikasjon.
6.1.3 Nye anvendelsesområder
I årene framover vil ny it-teknologi vinne stadig nye anvendelsesområder, ikke minst
vil vi se dette innenfor helse/omsorgsområdet. Her taes teknologien også i bruk i
behandlingssammenheng, fysisk avstand kan i noen tilfeller forsvinne i forhold både
til diagnostisering og behandling.
Det vil skje en automatisering og forenkling av dagens papirbaserte registreringer.
Informasjonen vil være oppdatert, korrekt og fullstendig og elektronisk samhandling
mellom 1-2-linje-tjenesten/ulike forvaltningsnivå vil foregå elektronisk.
6.1.4 Stabile system
Etter hvert som it-verktøy vil gripe stadig sterkere inn i vår hverdag, vil vi også bli
mer sårbar- vi blir mer avhengig av at datasystemene fungerer, og også mer avhengig
av at eksterne system som vi ikke har kontroll over, fungerer. Det vil stilles stadig
større krav til oppetider, kraftige nettverk, sikkerhet og stabile løsninger.
1

Biometrisk system kan være fingeravtrykk eller informasjon om ansikt og øyeiris.
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6.1.5 Automatisering
Digitalt innhold vil være tilgjengelig til alt - fra hvor som helst - og det vil skje en
overgang fra stasjonær til bærbart datautstyr. Våre innbyggere vil forvente digitalt
innhold på nettet, de vil ikke bli henvist til kontor og ekspedisjon, de vil ha
informasjonen tilsendt – på mobiltelefonen. Innbyggeren forventer også økt
samhandling med det offentlige, hvor brukeren vil delta aktivt i en elektronisk dialog.
Innbyggeren vil også møte økt grad av selvbetjening i form av automater, roboter o.a.
i sin samhandling med kommunen. (økt automatisering eksvis på biblioteket)
6.1.6 Kompetanse
En av de største utfordringer blir IKT-kompetanse: har våre ansatte den kompetansen
vi trenger for å bruke nye IT-verktøy?
Allerede i dag er dette en utfordring innenfor en del områder: ansatte som er
sporadiske it-brukere, ansatte som vegrer seg for å ta i bruk denne type teknologi,
ansatte i svært lave stillingsandeler, osv. En stor gruppe internt i kommunen sliter
allerede i dag og har kanskje ikke forutsetning for å lære ny teknologi. Dette vil stille
store krav til organisasjonen, både mht å ta i bruk hensiktsmessige og pedagogiske
virkemidler, tilrettelegge for å gi de ansatte økt it-kompetanse, og også sikre at de
personer som ikke klarer å anvende it-verktøy ikke faller utenfor i arbeidslivet.
Samtidig som stadig flere innbyggere blir rutinerte it-brukere, vil det også blant våre
innbyggere være en gruppe som av ulike årsaker ikke behersker teknologien og som
har behov for personlig bistand og veiledning. Strategier må legges for å møtekomme
også deres behov.
6.1.7 Samhandling
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fremstår i dag som ett av de viktigste
virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT
kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av
ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Samtidig kan IKT bidra til samordning
og samhandling mellom ulike offentlige virksomheter og utvikling av helhetlige og
kvalitativt gode offentlige tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.
6.1.8 eKommune 2012
Offentlige IKT-strategier og handlingsplaner må løpende tilpasses både den
teknologiske utviklingen og andre endringsprosesser i samfunnet. eKommune 2012 lokal digital agenda skal være en støtte for kommunene og fylkeskommunene i
utviklingen av egne målsettinger og strategier for bruk av IKT i tiden framover. Flere
mål og tiltak i eKommune 2009 er videreført i den nye planen. Dokumentet er knyttet
til KS' langtidsstrategier for perioden fram til 2012.

Ver. 5.0

Side 14 av 18

16.11.2010

Side 29

6.1.9 Oppsummering
Interkommunalt samarbeid er et virkemiddel for bedre og mer effektive kommunale
tjenester. IKT gir muligheter til å samarbeide om oppgaveløsning i «sann tid»,
uavhengig av fysisk plassering av personell og teknisk utstyr. En viktig forutsetning vil
som regel være at det er etablert bredbåndsforbindelse med tilstrekkelig kapasitet til
å håndtere oppgavene.
Mange kommuner samarbeider om ulike oppgaver innenfor IKT-området, for
eksempel om anskaffelser, felles brukerstøtte, drift og vedlikehold av maskiner,
utstyr og programvare. Det er også mange eksempler på kommuner som
samarbeider om drift av fagsystemer innenfor f.eks. byggesaksbehandling, landbruk,
miljø og planlegging. I tillegg er det mange kommuner som samarbeider om
utbygging av bredbånd.
Mulighetene for effektivisering og bedre ressursutnyttelse gjennom interkommunalt
samarbeid med IKT som verktøy er likevel på langt nær utnyttet. Spesielt gjelder
dette ressurskrevende områder som helse- og sosialtjenester, pleie- og
omsorgstjenester og skole/utdanning. Særlig for mindre kommuner med begrensede
ressurser bør det være aktuelt å etablere samarbeid om fellesoppgaver basert på
bruk av IKT.
Det eksisterer ulike former for organisering av interkommunalt IKT-samarbeid.
Organisasjonsformen vil ofte være avgjørende for hvilke oppgaver som kan overlates
til samarbeidet. Samarbeid om rene IKT-tjenester bør organiseres slik at de
tilfredsstiller kravene til egenregi i konkurranseregelverket. Det er viktig å være
oppmerksom på at vertskommune-modellen ikke er «klarert» i forhold til denne type
tjenester. Det er også viktig å være oppmerksom på at ikke alle IKT-oppgaver uten
videre kan overlates til interkommunalt samarbeid. Den enkelte kommune bør
fortsatt ha kompetanse på strategisk IKT-planlegging, bestillerkompetanse og
kunnskap om hvordan en kan realisere gevinster ved bruk av IKT.

7. IKT- strategiske satsningsområder
Strategien har vektlagt noen grunnleggende faktorer som må være tilstede for å lykkes med
å nå strategiske mål, herunder teknologi, kompetanse og vilje. Strategien må forankres i
virksomhetene fra topp til bunn i den hensikt å skape en felles forståelse for utfordringene
og målsettingene, samt medvirke til gjensidig forpliktelse kommunene mellom både
ledelsesmessig og faglig.
Et samlet INVEST vil kunne bidra til å danne et troverdig og solid fundament for politiske
beslutninger.

(1)
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med å utvikle og sikre:
Bedre kommunikasjonen mot publikum
Mer effektive arbeidsprosesser.
Bedre samhandling og økte effektiviseringsgevinster.
Økt kvalitet på tjenestene.
(2)

Dette krever:
Felles arkitektur og systemvalg for INVEST
Standardisering av fagsystemer
Tjenestetilbud mot innbyggerne på felles portalløsning
Heve IKT – kompetansen hos ansatte og innbyggere.
Økt utnyttelse ved bruk av felles stabile og sikre standardiserte løsninger.
Etablere arenaer for å knytte fagmiljøene tettere sammen

(3)

Dette får konsekvenser med tanke på:
Organisastoriske endringer og/ eller tilpasninger
Automatisering av datafangst
Sentralisering av ressurskrevende oppgaver
Etablering av ordninger for felles styring og ledelse innen IKT INVEST

(4)

Effekter som ønskes oppnådd
Effektivisering av rutiner
Frigjøring av tid til primær tjenesteyting
Bedre tjenester for innbyggerne
Samfunnsøkonomiske gevinster

(5)

Dette innebærer at INVEST-kommunene må bli moderne eKommuner som
Prioriterer den digitale kommunikasjonskanalen
Ivaretar informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunenes nettsider/
portaler
Gir innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige
samfunnsspørsmål
Samhandler elektonisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter
for å skape helhetlige offentlige tjenester
Bruker IKT til å skape tjenester med høy kvalitet
Frigjør ressurser gjennom effektivisering av forvatningen
Ivaretar personvernet og sørger for sikker informasjonsbehandling

Ver. 5.0

Side 16 av 18

16.11.2010

Side 31

Modellen viser sammenhengen mellom arkitektur, samhandling og integrasjon mellom ulike virksomheter

8.

Vurderinger

Felles strategi, tydelig ledelse og god kompetanse er fundamentalt for å lykkes.
Et overordnet mål og grunnleggende prinsipp er at IKT skal brukes på alle områder
der teknologi kan føre til at oppgavene blir løst på en bedre måte og gir merverdi for
organisasjonen.
Bruk av IKT krever ny kompetanse på alle nivå i kommunene. Lederne trenger
strategisk IKT-kompetanse for å kunne planlegge og lede omstillingsprosesser og
realisere gevinster. Medarbeidere på alle nivåer trenger praktisk IKT-kompetanse for
å kunne benytte IKT-løsningene på en fruktbar måte.
For å se og forstå hvordan IKT griper inn i og påvirker andre virksomhetsområder i
organisasjonen er det viktig å ha et strategisk og overordnet syn. I hovedsak er det
tre nivåer som her må inkluderes: operativt, taktisk og strategisk nivå.
IKT er en av de sterkeste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Det er anslått at IKT står
for hele 40 prosent av produktivitetsveksten i EU. Norge er blant de land i verden
som har høyest produktivitet. Dette har mange årsaker, men en av hovedgrunnene er
utstrakt bruk av teknologi. Høy produktivitet er like viktig i offentlig som i privat
sektor. Uten en effektiv offentlig sektor er det vanskelig for det private næringsliv å
oppnå høy produktivitet. IKT er samtidig viktig for distriktsutbygging og utvikling av
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lokalsamfunn. Regioner og kommuner som vil tiltrekke seg nærings-bedrifter og
innbyggere, må legge til rette for bredbånd og effektive elektroniske tjenester. Både
innbyggere og næringsliv forventer i dag elektroniske tjenester fra kommuner og
fylkeskommuner, på samme måte som fra private tjenesteytere.
I INVEST er situasjonen den at hver for seg er kommunene sårbare med hensyn til
ressurser og kompetanse til å utføre alle disse oppgavene.
En felles strategi blir derfor et viktig redskap for at INVEST - kommunene skal bli i
stand til å oppfylle visjonen og målsettingene.
9.
Anbefaling
Med bakgrunn i de overordnede målsettingene og krav til
• ØKT SERVICE MOT INNBYGGERNE
• MINDRE SÅRBARHET
• HØYERE KVALITET
• ØKT KOMPETANSEKRAV
• BEDRE EFFEKTIVITET
• RASJONELL TJENESTEPRODUKSJON
anbefaler arbeidsgruppen at:
1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST hvor man tilrettelegger for
kommunikasjonsløsninger som bedrer integrasjonen, forenkler drift og
vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere dialog mellom fagmiljøene
internt og relevante aktører eksternt.
2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette
skal bidra til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og
kommunikasjonsløsninger.

Steinkjer, 11. november 2010
----------------------------------------Jon-Ivar Hovd/s
Prosjektleder Invest
------------------------------Finn Madsen/s
Inderøy kommune
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--------------------------------Kjetil Landsem/s
Verran kommune

-------------------------Øystein Larsen/s
Steinkjer kommune
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/523-25
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Natur

3/11

31.01.2011

Hovedutvalg Folk

3/11

01.02.2011

Formannskapet

4/11

02.02.2011

Inderøy kommunestyre

3/11

14.03.2011

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011:
Anita Axelsson foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Under det videre arbeid/revidering av planen, må en ta høyde for at en større del av
befolkningen får anledning til aktiviteter i nærområdet, for eksempel turstier,
sykkelstier og lignende.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Anita Axelsson sitt tillegg, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.
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Under det videre arbeid/revidering av planen, må en ta høyde for at en større del av
befolkningen får anledning til aktiviteter i nærområdet, for eksempel turstier,
sykkelstier og lignende.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011:
Lena O. Heggstad foreslo slikt tillegg til vedtak:
Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet.

Avstemming:
Lena O. Heggstad sitt forslag til tillegg:
Rådmannens forslag:

Enstemmig.
Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.
Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet.

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011:
Ordføreren foreslo å innstille på Hovedutvalg Folk sitt forslag.
Avstemming.
Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.
Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet.

Jostein Gjermstad fratrådte møtet, etter behandling av sakene 1-4,6, 7, 9 og 12.
Vedlegg
1 Forslag - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
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Bakgrunn
Formannskapet behandlet høringsutkast – Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i møte
20. Oktober 2010.
Planen skal danne grunnlag for kommunens prioritering og grunnlag for å se kommunens
anleggsutvikling i et helhetsperspektiv
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
sendes ut på høring med høringsfrist 20. november.
Planen ble sendt som e-post til aktuelle høringsinstanser samtidig som det ble annonsert i
Trønder-Avisa og Inderøyningen.
Høringsutkastet ble også lagt ut på kommunens hjemmesider der det var lagt til rette for
direkte tilbakemelding.
Det er mottatt fire innspill til planen. Samtidig er det også andre saker som berører planen.

Vurdering
Planen inneholder:
 Overordnede føringer og målsettinger
 Hva har skjedd siden forrige plan
 Beskrivelse av dagens situasjon
 Behov – registrerte behov og vurdering
 Mål og strategier
Beskrivelsene av dagens situasjon baserer seg på elektronisk anleggsregister som er bygd opp
gjennom kulturdepartementet og ellers lokale opplysninger. Oversikten har fortsatt et
forbedringspotensiale.
I desember hadde vi en gjennomgang sammen med fylkeskommunen og Mosvik kommune der
flere anlegg ble fjernet fra det elektroniske registret.
Her følger en oversikt og vurdering av innkomne innspill:
Nina Tjæder-Gran etterlyser tiltak i forhold til hestesporten. Hun har selv planer om ridebane,
ridehall, ny stall og varmestue.
Kommentar:
Hestesport er også blitt pekt på i andre sammenhenger. Det kan gis spillemidler til rideanlegg
som ridehall, stall, utendørsbane og ridesti. Samtidig vil det være krav til hvem som
søker(offentlig eller organisasjon).
Selv om det ikke er konkrete forslag så har rådmannen tatt inn rideanlegg i planen. Dette som
et punkt under analyse og vurdering av behov og samtidig rideanlegg på uprioritert tiltaksliste
under ordinære anlegg.
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Inderøy skytterlag har meldt tilbake at de er fornøyd med prioriteringen i planen.
Kommentar:
Skytterlaget forventer å få frem planer i løpet av 2011. Det virker som planlegging av ny
skytebane er i godt gjenge.
Torunn Zeiner (på vegne av kroppsøvingslærerer på IVGS) påpeker viktigheten av
skøytebanene ved Sakshaug skole som brukes av tre skoler foruten nærmiljøet og andre.
FAU ved Sakshaug skole har ansvar for vedlikehold. Det foreslås at drift/vedlikehold settes bort
til Flyndra Vekst.
Kommentar:
Dette vil sikkert være en oppgave som Flyndra Vekst kan ta på seg men det vil bety at det
stilles midler til disposisjon. Det vil være flere lignende anlegg som drives på dugnad rundt om i
kommunen. Det er likevel spesielt at det benyttes av tre skoler. Det legges inn støtte til drift av
mindre anlegg under pkt 7.3 i planen.
Inderøy Idrettslag foreslår at det legges inn kr 3,5 mill til nytt fotballdekke på kunstgressbanen
og 1,5 mill til avlastningsbane ved Inderøy Idrettspark.
Kommentar:
Som idrettslaget påpeker ble det antydet 10 års levetid for dekket på fotballbanen når den ble
bygd. Siden det er liten erfaring fra andre anleggseiere, er det vanskelig å forutsi. Tilstanden pr
i dag er absolutt brukbar, men det bør legges inn på slutten av handlingsplanperioden.
Avlastningsbane er også tatt inn på uprioritert liste.
Inderøy Idrettslag har også søkt om tilskudd til vintervedlikehold av kunstgressbanen. Det er
gitt pris fra lokal entreprenør som har egnet utstyr. Årskostnad kr 200.000 pr år eller alternativ
pr tur som vil medføre usikkerhet for oppdragsgiver.
Kommentar:
Kunstgressbanen er holdt åpen i flere år. Fra sesongen 2009/2010 har den vært vinterstengt.
Diskusjon omkring vinteråpen bane går på økonomi og på vurdering av slitasje. Det er i
tiltakslista lagt inn som et tiltak i 2011. Det forutsettes åpen bane fra 1. Desember.
Kommunens bidrag må avklares videre og det settes inn en foreløpig sum på kr 35.000. Beløpet
er ikke lagt inn i budsjett 2011 og må eventuelt innarbeides ved revisjon av budsjett.
Inderøy Idrettslag arbeider med planer for klubbhus Gran. Detaljerte planer viser høyere
kostnader(3,6 mill) enn forutsatt som sannsynlig vil bety kommunal deltakelse for at det skal
realiseres.
Kommentar:
Ny tall er lagt inn i tiltaksplan. Det forutsettes at saken må avklares nærmere i kommunen på
grunnlag av ny informasjon.
Regionale anlegg
Inderøy har ikke anlegg som er klart definert som regionale men det er sandvolleyballanlegg
Sundsand, friidrettsanlegg og skianlegg Prestlia er av regional betydning. Kampsportsenter og
ishall er pekt på som mulige regionale anlegg. Samarbeid mellom to eller flere kommuner kan
også gi grunnlag for høyere tilskudd fra spillemidlene.
Hallflate flerbrukshus
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Gjennom idretten og kulturhuset som utleier, er det pekt på behovet for økt hallkapasitet. Det
er ikke foretatt noen konkret behovsregistrering, men det vil være lett å leie ut en ekstra
hallflate iflg Inderøy kulturhus.
Dette kan løses gjennom en helt ny hallflate eller mulig gjennom rehabilitering av Inderøy
samfunnshus.
Sandvollan samfunnshus/Sandvollan Idrettslag ønsker en hallflate knytt til skole/samfunnshus.
Dette kan dekke idrettsbehov for hele kommunen samtidig som det også vil være viktig for
skolen og øvrig kulturaktivitet i kretsen.
En ny hallflate i tilknytning nåværende idrettshall vil foruten idrettsbehovet, være en gunstig
løsning for skolene (spesielt ungdomsskolen) og vil kunne løse garderobebehov i forhold til
Idrettsparken.
Hallflate er prioritert som nr 5 av de ordinære anlegg i tiltaksplanen uten at det er tatt stilling
til plassering.
Inderøy samfunnshus og Kulturcampus er fortsatt uavklart og en lokalisering må sees i
sammenheng med dette. Dette betyr at initiativet til flerbrukshall på Sandvollan fortsatt er
ubesvart.
Fra Røra har det ikke kommet konkrete forslag.
Fysisk aktivitet for livskvalitet og helse
Forskning peker på at de tradisjonelle idrettsanleggene i mindre grad har betydning for
folkehelse enn anlegg for friluftsliv og turaktivitet. Gjennom kulturlandskap og allerede
tilrettelagte stier har Inderøy et fortrinn. En videreutvikling av dette gjennom felles merking,
sammenhengende stier og informasjon vil gjøre dette til anlegg som når svært mange.
Samtidig som det kan bli et reiselivsprodukt i internasjonal klasse. Dette bør vektlegges ved
senere revisjon.

Konklusjon
Planen er et godt grunnlag for kommunens prioritering og grunnlag for å se kommunens
anleggsutvikling i et helhetsperspektiv. Tilpasning til ny planstrategi og ny kommune betyr at
det vil være nødvendig å ta igjen planen relativt raskt.
Planen vil imøtekomme Kulturdepartementet sitt krav i forhold til framtidige stønad til
idrettsanlegg(spillemidler).
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Innledning
1.1. Plankrav
Det gjeldende plankravet er fra 1988. Det er senere gjort enkelte endringer i plankravet.
Plankravet går ut på at en eventuell framtidig stønad til idretts- og friluftsanlegg må være
forankret i en kommunal plan. Nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, samt anlegg for
idrett og friluftsliv skal inngå i temaplanen. Planen skal revideres hvert fjerde år.
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.
”Plan for idrett og fysisk aktivitet ” er navnet og er en temaplan og samtidig en delplan av
fremtidig kulturplan og vil integreres i denne. I den sammenheng må idrettsplanen også
samordnes med Mosvik. I Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000)”Idrettslivet i endring” er
friluftsliv definert under begrepet fysisk aktivitet.
Inderøy kommune har hatt en kommunedelplanen for anlegg for idrett, friluftsliv og
kulturbygg. Den ble vedtatt i desember 1999. Planen var en videreføring av tidligere
kommunedelplan for tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv(1995).
Handlingsprogrammet i den siste planen har vært rullert hvert år siden 2000. I utgangspunktet
skulle planen ha vært revidert etter fire år.

1.2. Formål og intensjoner med planarbeidet
Formålet med en revidering av planen er å få en oppdatert plan som legger grunnlaget for en
langsiktig politikk som kommunen skal føre innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet. Planen
skal underbygge de statlige og fylkeskommunale føringer som gis av Kulturdepartementet
(politikkutforming på idrettsområdet), Miljøverndepartementet (utforming av statens
friluftslivspolitikk) og Sosial – og helsedepartementet (utforming av statens helsefremmende og
forebyggende arbeid).
Et annet viktig formål er at en revidert plan skal være et godt styringsverktøy for kommunens
planlegging innenfor dette feltet i tida framover.
Sikre arealer for leik, idrett og friluftsliv, samt samordne behovene for disse.
Planen skal også være et verktøy for å skape aktivitet.
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1.3. Planprosessen
Formannskapet vedtok i sak 14/09, 18.03.09 oppstart av arbeidet med Kulturplan. En del av
kulturplanen er ”Idrettsplanen” som et delprosjekt. For arbeidet med kulturplanen er
formannskapet styringsgruppe mens Kultursmia er referansegruppe. I arbeidet med
Idrettsplanene har Idrettsrådet med de tre lederne i idrettslaget vært en egen referansegruppe.
Idrettsrådet har hatt 2 møter.
Formannskapet behandlet foreløpig plan i møte 20. Oktober 2010. Det ble vedtatt å sende planen på
ordinær høring.
Kulturkonsulenten har hatt sekretærfunksjonen og hovedansvaret for revideringa.

1.4. Utviklingstrekk i Inderøy kommune
Utviklingstrekk generelt
En stadig større del av befolkningen oppgir at det driver fysisk aktivitet i form av trening eller
mosjon. På den annen side har vi fått en mindre fysisk aktiv hverdag. Både skole- og
arbeidsdagen innebærer mindre aktivitet enn før, og det har blitt mer vanlig å benytte
transportmidler til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter som ikke innebærer fysisk aktivitet.
For eksempel oppgir nesten halvparten barn og unge i alderen 8-15 år at de aldri går eller sykler
til skolen (Synovate MMI, 2007). I tillegg har stillesittende fritidsaktiviteter blitt sterkere
konkurrenter til fysisk aktivitet.
Økt fysisk aktivitet i befolkningen i form av trening eller mosjon kan kun i begrenset grad
kompensere for den reduserte hverdagsaktiviteten. Resultatet er at den samlede fysiske
aktiviteten er redusert med de helsemessige utfordringer dette medfører (St.meld. nr. 39, 20062007 - Frivillighet for alle).
Undersøkelser viser at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15-25 år.
Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og variere litt fram til pensjonsalderen. Den mest kritiske
fasen er mellom 17-20 år, da andelen fysisk inaktive øker med 24 % (Breivik & Vaagbø, 1999)
I rapporten Ungdom, idrett og friluftsliv – skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra
1992-2002 fremheves det at norske ungdommer trener like ofte i 2002 som i 1992. Andelen
ungdommer som er medlem i idrettslag går noe ned, men det samlede aktivitetsnivået blant
ungdommer er like høyt. Rapporten trekker fram at det bare er observert en liten nedgang for
tradisjonelle friluftsaktiviteter (NOVA rapport 16/2004).
Samfunnsmessige og institusjonelle endringer har de siste
tiårene endret vilkårene for barns aktivitet utendørs, spesielt i
nærmiljøet. Barns hverdag preges i større grad enn tidligere av
tilstedeværelse og utfoldelse innen andre aktivitetsarenaer enn
i og rundt hjemmet. Barn og unge tilbringer stadig mer tid i
offentlige institusjoner (bla. barnehager, 10-årig grunnskole,
SFO) og de utgjør kanskje en av de viktigste arenaer for barns
lek og fysisk utfoldelse. Barn og unge anbefales å være i
aktivitet i minst 60 min. daglig, og aktiviteten bør ha både
moderat og høy intensitet.

Høydehopp i idrettsparken
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Norske 10-åringer sitter i gjennomsnitt 10 timer pr. dag. Hver femte tenåring har symptomer på
muskel/skjelettplager (Norsk senter for barneforskning, 1999).
En WHO-studie i flere land, viser at barn og unge i alderen 11-16 år sitter stille og ser på
fjernsyn, pc eller gjør lekser i gjennomsnitt 40 timer pr. uke utenom skoletid (Torsheim 2004).
Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse
Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er
nedfelt bla i St.melding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Handlingsplanen for
fysisk aktivitet 2005-2009 er utarbeidet for å begrense og motvirke faktorer som skaper fysisk
inaktivitet, og å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. I et folkehelseperspektiv handler fysisk
aktivitet om å gi alle muligheter til organisert og egenorganisert aktivitet i hverdagen. Det kan
være alt fra arealdisponering og kommunal planlegging til innbyggernes kunnskap om
viktigheten av fysisk aktivitet. Kommunene har et særlig ansvar for å sikre befolkningen
muligheter til å drive fysisk aktivitet i hverdagen.
MMI gjennomførte i årene 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 en landsrepresentativ barne- og
ungdomsundersøkelse der det bla ble konkludert med at hovedgrunnene til at barn og unge i
alderen 8-15 år slutter å trene/konkurrere i idrettslag, er at aktiviteten oppfattes som kjedelig.
De mister interessen og synes ikke lenger aktivitetene i laget er morsomme. Denne
aldersgruppa ønsker mer tid til venner, skole og andre fritidsaktiviteter enn idrett og friluftsliv.
Andre undersøkelser (Vestfoldundersøkelsen 1995 og Østfoldundersøkelsen 1997) viser at
mangel på tid, lyst overskudd og sosial støtte er viktige hindringer blant voksne.
Når det gjelder HUNT-undersøkelsen, viser resultater fra HUNT 1 og HUNT 2 at det er færre
inaktive i 1995-97 enn i 1984-86 blant den voksne befolkning.
Befolkning og befolkningssammensetting
Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst)
indikerer at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.
År
År
År
År
År
År
Aldersgruppe 2010
2012 År 2014 2016
2020
2025
2030
0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-66 år
67 år og eldre
SUM

403
858
374
3455
767
5857

388
832
379
3470
835
5904

407
784
380
3461
906
5938

400
775
354
3461
969
5959

415
750
335
3414
1128
6042

422
762
309
3374
1305
6172

423
774
311
3365
1429
6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning. I praksis har
befolkningen i Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990.
Det interessante med denne statistikken er endringen i befolkningssammensetningen – hvor de
eldre blir flere og de yngre blir færre. Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil
kreve – innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre
befolkning.
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Kommunene Inderøy og Mosvik blir en kommune fra 1. Januar 2012. Plan for idrett må også
tilpasses dette.
Folketallsutviklingen er avgjørende når behovet for nye idrettsanlegg skal vurderes. Folketall,
aldersfordeling, skolekretsinndeling og busettingsmønster må ligge til grunn for hvor mange og
hvilke type anlegg kommunen skal ha. Det må også tas hensyn til at idrettsaktiviteter
regionaliseres.
Inderøy har i dag anlegg som er av regional betydning samtidig ser vi også at anlegg, stier,
badeplasser med mer er viktig for tilreisende. En videre utvikling av Inderøy som
reiselivskommune betyr at visse friluftslivs- og idrettsanlegg må tilrettelegges med tanke på
det.

1.5 Begrepsavklaringer
Idrett:
Idrettsmeldinga nr 14 (1999-2000) - Idrettslivet i endring sier følgende om hva begrepet idrett
innebærer: ”Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte
idretten”.
Fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet mener vi
egenorganiserte trenings- og
mosjonsaktiviteter og aktiviteter preget av
leik.

Sykkelbane ungdomsskolen

Friluftsliv:
Miljøverndepartementet (St.meld. nr. 39 2000-2001 Friluftsliv) definerer friluftsliv som
opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritida, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.
Kultur – og kirkedepartementet velger å definere friluftsliv under begrepet fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som
ligger i eller direkte tilknytning til boligområder. Anlegget er
beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta
behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper,
barnas leikebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis
ikke beregnet for konkurranser eller konkurranseidrettens
regler og bestemmelser.

Ballbinge Lyngstad
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Rehabilitering av anlegg:
Istandsetting av anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i
forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming
for å kunne tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

2 Målsetting for kommunens satsing idrettspolitikk
2.1 Føringer og målsettinger i Kommuneplan for Inderøy 2006-2018.
I kommuneplanen overordnet del (2006-2018) Inderøy – ”gjør det gode bedre” er det føringer
og målsettinger som er førende for denne planen:
 Inderøy skal være en attraktiv, kultur-, bo-, og utviklingskommune. En ettertraktet
moderne landkommune hvor folket trives og vokser sammen med stadig nye
innbyggere. En kommune hvor arbeidsplasser, gode boforhold, allsidige
utdannelsesmuligheter, kulturtilbud og fritidsaktiviteter gir vekst, velstand og velferd.
 tilrettelegge for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter slik at alle aktivt kan delta
 Kommunens rolle i kommunesamfunnet ellers utøves etter erfaring best gjennom aktiv
og forpliktende samhandling med næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner gjennom
å innta rollen som tilretteleggeren.

2.2 Overordnet mål for denne planen
Inderøy kommune skal ha som satsingsområde å tilrettelegge for fysisk aktivitet, både
som forebyggende helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som boog reiselivskommune.

2.3. Delmål













Barn og unge skal ha tilbud om deltaking i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i skoler,
SFO, barnehager og på fritida i sitt nærmiljø.
Folkehelseperspektivet skal implementeres i alle deler av kommunens planarbeid
Få flere innbyggere i aktivitet, spesielt utsette grupper
Areal for lek, idrett og friluftsliv skal innarbeides som en del av bomiljøet ved
utarbeiding av kommunale planer
Anlegg som blir brukt av mange skal prioriteres i planperioden
Ved behov for større kostnadskrevende anlegg skal regionalt/interkommunalt samarbeid
om investeringer og drift vurderes
Funksjonshemmede skal ha tilgang til idrettsanlegg og skal gis gode og varierte
muligheter for friluftsliv
Inderøy kommune skal bidra til et forsvarlig vedlikehold og opprusting av eksisterende
anlegg
Samarbeid mellom kommune og idrettslag må videreutvikles
Det må settes fokus på informasjon, skilting og vedlikehold av turstier, sykkelveger og
skiløyper
Preparering av langrennsløyper må i samarbeid med utøvende aktører, organiseres og
finansieres på en slik måte at tilbudet kan opprettholdes og videreutvikles
For å få flere i aktivitet skal det stimuleres til at nye aktiviteter settes i gang
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3 Inderøy kommunes idrettspolitikk
3.1. Planen som politisk og administrativt styringsverktøy
Planen skal fortsatt være et aktivt verktøy i arbeidet med å kunne utføre en helhetlig
planlegging av bygg, anlegg og områder. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år, slik at en
til enhver tid har en god oversikt over anlegg som skal rehabiliteres eller bygges. Det er viktig
at handlingsprogrammet blir fulgt, både av administrasjonen og politikerne. På denne måten vil
planen forhåpentligvis fungere etter intensjonen.

3.2. Temaplan idrett i forhold til andre planer
Planen er en delplan til kulturplanen. Både kommuneplan og kulturplan er under revisjon. En
sannsynlig sammenslåing med Mosvik betyr at det vil komme nye planer etter hvert.
Arealbehov for idrettsanlegg må innarbeides i andre planer.

4 Resultatvurdering av forrige plan
Ved denne revideringa blir det foretatt en evaluering med en kort beskrivelse av måloppnåelse
og resultatvurdering av forrige plan.

4.1. Utvikling i perioden
Forrige plan ble utarbeidet og vedtatt i 1999.
Inderøy kommune har en relativt god
anleggsdekning sett i forhold til
kommunestørrelsen. Inderøy har i perioden 1999
- 2009 mottatt i underkant ca 13 millioner i
spillemidler og det er bygd anlegg for nærmere
39 mill kroner.
Tidevannspromenaden

Store anlegg som Inderøy Idrettspark, svømmebasseng Sund, skitrekk Prestlia er fullført
samtidig som det kommet en rekke nærmiljøanlegg som f.eks. fem nye ballbinger.

4.2. Gjennomførte tiltak i perioden 1999-2010
I perioden 1999 til 2009 er det bygd til sammen 59 anlegg i kommunen Tabellen nedenfor viser
type anlegg fordelt på skolekrets.
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Lyngstad
Røra
Sakshaug
Sandvollan
Utøy
Hele kommunen
SUM

Mindre
nærmiljøanlegg
2
4
4
3
3
1
16

Nærmiljø
2
6
15
4
3
0
31

Ordinære
anlegg
0
0
10
1
1
0
12

Sum
anlegg
3
10
29
8
7
1
59

Gjennom anleggsutbyggingen i perioden er det bygd anlegg for nærmere 36 millioner kroner
som er finansiert med dugnad, private midler, kommunale midler. Oversikten viser
spillemidler, kommunalt bidrag og total kostnad fordelt på typer anlegg. I 1000-kr.
Spillemidler
Inderøy kommune
Mindre
478
0
kostnadskrevende
Nærmiljøanlegg
4.134
Ordinære anlegg
8.396
Ca 2.500
SUM
13.015
Ca 2.500
Utenom spillemidler har Idrettsparken mottatt kr 600.000 i RUP-midler.

Kostnad
952
9.096
25.756
35.804

En total oversikt over utbygde anlegg i perioden følger planen som vedlegg,

Klatrevegg Sandvollan

Volleyball Inderøy kulturhus

Kultursti Utøy

5 Status
I dette avsnittet er det tatt med en del omkring status i dag innenfor idrett/friluftsliv og aktivitet.
Å få en fullstendig oversikt over den fysiske aktiviteten som utøves er vanskelig og om ikke
umulig.

5.1. Tidligere planer

 Miljøplan for Inderøy 2003-2010.
 Kommunedelplan: Anlegg for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2000-2009
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I handlingsprogrammet til sistnevnte plan var det foreslått 8 prioriterte ordinære anlegg. Fem av
disse er utbygd eller under utbygging.

5.2. Idrettsaktivitet og utvikling i Inderøy
Organisert idrettsaktivitet
Det er i dag 10 klubber i kommunen som er tilsluttet Norges idrettsforbund. De representer til
sammen 2262 medlemskap. Tradisjonelt er det de tre idrettslagene; Røra, Sandvollan og
Inderøy som har vært tilsluttet idrettsbevegelsen. De nye klubbene som har kommet til
representerer en del nye aktiviteter.
De tradisjonelle idrettslagene hadde i 1999 1265 medlemmer. De tre idrettslagene har samlet
nærmere 50 % flere medlemmer i 2009, totalt 1883. Tabellen nedenfor viser utviklingen av
medlemmer siden 1988.
Lag:
Inderøy IL
Sandvollan IL
Røra IL
Inderøy
motorklubb
Inderøy
Undervannskl.
Røra Pistolklubb
Skarnsundet
idrettsforening
Utøy
fotballklubb
Røra
Taekwondo
Innhered
kajakklubb
SUM

Medl 1988
1486
388
606

Medl 1994
1149
390
477

Medl 1999
750
265
250

Medl 2009
1267
348
268
189
43
21
16
19
91

2480

1858

1265

2262

De tre store idrettslagene representerer følgende aktiviteter:
Fotball, friidrett, håndball, idrettsskole for barn, kampsport, Volleyball, Trim i mosjonsgrupper,
Orientering, Ski, styrkeløft, sykkel, skiskyting, gymnastikk/turn, klatring, skyting, motorsport
og dykking.
Flere frivillige organisasjoner har frilufts- og idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet.

5.3. Egenorganisert fysisk aktivitet
Det finnes i liten grad statistikk som viser omfang av egenorganisert fysisk aktivitet i Inderøy. I
tillegg til idrettsorganisasjonene er det stadig flere lag og foreninger har friluft-, trim- og
idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet.
Landsomfattende undersøkelser viser at vel halvparten av befolkningen utøver en eller annen
form for regelmessig fysisk aktivitet. En stor del av aktiviteten skjer i regi av familie, venner,
gjennom skole eller alene. Det er ingen grunn til å tro at det er færre i vår kommune.
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Inderøy har en natur som inviterer til aktivitet. Tilrettelagte stier og badeplasser gir gode
muligheter for aktivitet.
 Opparbeidete nærmiljøanlegg gir nye muligheter. Sandvolleyball, sykkelbane alpinbakke og
kunstgress er populært blant barn og unge.
 Idrettslagene og andre har satt ut trimkasser. Dette er populært for mange trimere.
 Mange trener i treningsstudio. Treningsrommet ved kulturhuset har opptil 50 brukere mens
”Fresk” treningssenter har 450 medlemmer.

5.4. Utviklingsprosjekt
I de senere årene har det vært et økende fokus på behovet som alle har for å drive fysisk
aktivitet. Samtidig har det også vært en økt forståelse for betydningen idrett og kultur har i
forhold til folk sin helse og livskvalitet. Inderøy kommune har ma deltatt i.
 KULTUR OG HELSE. To prosjekt for utprøving av kulturelle virkemidler i
folkehelsearbeidet. Det siste spesielt rettet mot barn/ungdom, eldre og personer som deltar
lite i aktivitet.
 FYSAK- fysisk aktivitet for alle. Samarbeid med fylkeskommunen om å styrke det
forebyggende og helsefremmende arbeid. Gjennomføring av egne tiltak og tilskudd til tiltak
i regi av organisasjoner.
 UTVIKLINGSAVTALE IDRETT – samarbeidsavtale mellom idrettslagene, NordTrøndelag Idrettskrets og Inderøy kommune for å øke antall fysisk aktive i kommunen og
styrke samarbeidet. Konklusjonen er at en har styrket samarbeidet samtidig som nye
aktiviteter har vært iverksatt mellom anna for ungdom. Partene mener det har blitt økt
aktivitet selv om idrettsregisreringen ikke fanger opp dette.
 INDERØYTURER

5.5. Registrering av anlegg til idrettsformål:
ALPINBAKKE
ANLEGG
Prestlia

EIER
Stiftelsen Prestlia

BASKETBALLBANE
ANLEGG
EIER
Ungdomsskolen
Inderøy kommune

Inderøy idrettspark

Inderøy kommune

DAGSTURHYTTER
ANLEGG
EIER
Lundsaunet skihytte
Røra IL
Bøl
Inderøy Museum og
Historielag/Inderøy

MERKNAD
Liten alpinbakke med
skitrekk. Planer for
Halfpipe og
snøproduksjon ikke
realisert.

TILSTAND
Bakken i Prestlia er
rehabilitert i 98/99.
God

MERKNAD
Aktivitetsflate
asfaltert 1999
18 x 24 m

TILSTAND
God

Aktivitetsflate i
Nærmiljøanlegg

God

MERKNAD

TILSTAND
God

Samarbeid om drift
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Floåsen
FOTBALL
ANLEGG
Lensmyra stadion
Lensmyra stadion
Lyngstad gressbane
Næssplassen
Rostadbanen
Inderøy idrettspark

Stornesøra gressbane
Sund

IL
Floåsen Venner

Nybygg 2009

EIER
Røra IL

MERKNAD
Grusbane

Meget god

TILSTAND
Behov for opprusting
– redusert størrelse
Røra IL
Gressbane 60 x 110 m God
Inderøy kommune
Gressbane 50 x 90 m God
Inderøy IL
Gressbane 50 x 95 m God
Rostad ungdomsheim Gressbane 57 x 100 m God
Inderøy kommune
Kunstgress 2004
God
Grusbane 67 x 105 m
(sjekk mål)
Lys
Staten
Gressbane 60 x 100 m God
Del av friområde.
Sund Folkehøgskole Gressbane 95 x 50 m. Banen trenger
renovering pga
ujevnheter og fortettet
drenering.

FRIIDRETTSANLEGG
ANLEGG
EIER
Lensmyra stadion
Røra IL
Rostadbanen
Rostad Ungdomsheim
Inderøy Idrettspark
Inderøy kommune
GYMNASTIKKSALER
ANLEGG
EIER
Inderøy samfunnshus Inderøy kommune
Lyngstad
Lyngstad
samfunnshus
samfunnshus A/L
Rostad Ungdomsheim Rostad Ungdomsheim
Røra skole
Inderøy kommune
Sandvollan
A/L Sandvollan
samfunnshus
samfunnshus
Sund Folkehøgskole Sund folkehøgskole
Utøy skole
Inderøy kommune

MERKNAD
400 m løpebane.
350 m løpebane.
400 m med 6
løpebaner. Lys

TILSTAND
Dårlig. Ikke i bruk.
Dårlig. Ute av bruk.
Kunststoffdekke. Ikke
tilrettelagt for kastøv.

MERKNAD
200 m²
140 m²

TILSTAND
Ikke i bruk

128 m²
205 m²
140 m²
260 m²
128 m²

IDRETTSHALL
ANLEGG
Inderøy kulturhus

EIER
A/L Inderøyhallen

MERKNAD
45 x 24 m
Klatrevegg. Hoppgrop
Sprintfelt

TILSTAND
Behov for
rehabilitering. Golv,
garderober og dusjer.

IDRETTSHUS
ANLEGG

EIER

MERKNAD

TILSTAND
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Lensmyra klubbhus

Røra IL

Materiallager
Lensmyra
Næssplassen
Stålbua
Materiallager

Røra IL

Garderober m.m.
Stornesøra
Skjelvågen -toalett

Sandvollan IL/
Inderøy kommune
Skjelvågen
båtforening.

Inderøy IL
Inderøy IL
Inderøy IL

KART
ORIENTERINGSKART (status usikker)
ANLEGG
EIER
Granakammen
Inderøy IL
Ertsåsen O-kart
Sandvollan IL
Straumen
Inderøy IL
Nosa O-kart
Sandvollan IL
Sund O-kart
Sund Folkehøgskole
Høgkammen
Inderøy IL
Vangsmarka O-kart
Inderøy IL
Åsakammen
Røra IL
Volhaugen
Verdal O-klubb
SKOLEKART/NÆRMILJØKART (SMÅ)
ANLEGG
EIER
Kastvollen B/S-kart
Nord-Trøndelag Okrets
Vennesborg
Inderøy IL
Jætaasen
Inderøy IL
Lyngstad skole
Inderøy IL
TURKART
ANLEGG
EIER
Friluftskart
Inderøy kommune
LYSLØYPER
ANLEGG
EIER
Inderøy skipark; Gran Inderøy kommune
lysløype
Lundsaunet
lysløype(Røra)
MOTORSPORT
ANLEGG
Hogstad
motorsportsbane

Kombinert med
barnehage.

Klubbhus
Knytt til Inderøy
Idrettspark

MERKNAD
Målestokk 1: 10000.
Målestokk 1: 15000.
Målestokk 1:10000

TILSTAND
Ferdig 2011
Ikke i bruk
Nytt 2010
Ukjent

Målestokk 1: 10000
Målestokk 1:5000
Målestokk 1:20000
Målestokk 1:20000

Fra 2000
Ikke i bruk

MERKNAD

TILSTAND

MERKNAD
Inderøy med
Volhaugen 1:30.000

TILSTAND
Utgitt 1996

MERKNAD
Kommunens
sentralanlegg for ski

Røra IL

2,5 km

TILSTAND
Ny tase med
belysning under
arbeid. Klubbhus
aktuelt.
Behov for opprusting.

EIER
Inderøy
motorsportklubb

MERKNAD
En større og en
mindre bane

TILSTAND
Ny
underferdigstillelse.
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IDRETTSHUS
SKYTEBANE (UTE)
ANLEGG
EIER
Kjerknesvågen
Inderøy sk. lag
skytebane
Røra skytebane
Røra sk. lag
Røra Pistolbane
Røra Pistolklubb
SKYTEBANE (INNE)
ANLEGG
EIER
Røra samfunnshus
Røra samfunnshus
A/L
Utøy skole
Inderøy kommune
SKYTTERHUS
ANLEGG
EIER
Kjerknesvågen
Inderøy skytterlag
skytterhus
Røra skytterhus
Røra skytterlag
SVØMMEHALL
ANLEGG
EIER
Sund
Sund Folkehøgskole

MERKNAD
300m og 100 m
300 og 100 m
25 og 50 m

Ikke tatt i bruk

MERKNAD

TILSTAND

MERKNAD

TILSTAND
Dårlig
Ikke ferdigstilt

MERKNAD
16 m X 8,5 m
Bygd i 1974.
Opprustet 2004

TRIMROM/STYRKETRENING
ANLEGG
EIER
MERKNAD
Rostad
Rostad Ungdomsheim
Kulturhuset
Inderøy kulturhus

Sund

Sund Folkehøgskole

VOLLEYBALL (UTE)
ANLEGG
EIER
Sandvolleyball
Inderøy kommune
Sundsand

TILSTAND
Ny bane under
planlegging. Ny
lokalisering.

TILSTAND
God

TILSTAND
Oppgradert 2009.

Enkelt utstyrt
trimrom.

Ombygd garderober
til trimrom.

MERKNAD
3 stk
Sandvolleyballbaner

TILSTAND
Ny. Meget bra.

AKTIVITETSANLEGG - NÆRMILJØANLEGG
ANLEGG
EIER
MERKNAD
Ball-løkke
Stokkan grendehus
Ball-løkke/skileik
Lyngstad skole
Ball-løkke Flatås
Vuddu Grendelag
Tursti-Verdalsgrenda Verdalsgrenda Vel
Ball-løkke
Kvistadbakkan Vel
Kvistadbakkan
Ball-løkke Solhaugen Solhaugen Vel
Ball- løkke
Røsetberga Vel
Røsetberga

TILSTAND
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Ball-løkke
Ball-løkke
Ball-løkke
Ball-løkke

Vangslia
Hellemshaugan Vel
Nessveet Vel
Øvre-Kvamsgrenda
Vel
Vinet aktivitetsanlegg Vinet skotthyllklubb
Aktivitetsområde
Sandvollan skole
Aktivitetsområde
Utøy skole
Aktivitetsområde
Einhaugen Vel
Aktivitetsområder
Inderøy kommune
Inderøy Idrettspark
Aktivitetsområde med Inderøy
sykkelløype
ungdomsskole
Aktivitetsområde
Sundsnesset
Ballbinge
Sakshaug skole
Ballbinge
Røra skole
Ballbinge
Sandvollan skole
Ballbinge
Lyngstad skole
Ballbinge
Rostad ungdomsheim
Bandy/tennis
Rostad ungdomsheim
Isflate Osbekken
Hylla Vel
Sandvolleyball
Stornesøra
Skileik
Krogs
Åsen/Lyng turveg
Utøy skole
Turveg Hyllbukta
Hylla Vel
Turveg Lensmyra
Røra IL
Kjerknestangen tursti Kjerknesvågen Kai og
Båtforening
TidevannsSundsnesset
promenaden
Velforening
Lensmyra
Røra IL
skateboardrampe
Isflate
Sakshaug skole
Ballbane
Lyngstad sykkelbane
Klatrevegg
Sandvågen
aktivitetsanlegg

Røra skole
FAU Lyngstad
Sandvollan
samfunnshus
Straumen Båtforening

I denne oversikten er de anleggene som har mottatt spillemidler de siste årene med. I tillegg
finnes en rekke andre nærmiljøanlegg knytt til boligområdene.
FRIOMRÅDER.
ANLEGG
Stornesøra
Sundsand

EIER
Staten
Kommunen

MERKNAD
106 da. Reg. område
68 da. Reg. område

TILSTAND
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Undersåker
Koabjørga
Haugen
Vennesborg
Hustadlandet
Muustrøparken

Kommunen
Staten
Staten
Kommunen
Privat
Kommunen

1 da
12 da
30 da
36 da
Inkludert
aktivitetsflate og tursti

Utenom friområdene blir friluftsområder brukt i friluftssammenheng. I strandområdene, i skog
og åsområdene, og i kulturlandskapet i tilknytning til boligområdene er det en rekke gode
områder for friluftsliv. Tilrettelagte stier finnes ved Lundsaunet, Røra, Næssberget og i
Verdalsgrenda.(Jfr. Miljøplan) I miljøplanen er også undervisnings- og utferdsområder for
skoler og barnehager beskrevet. Se vedlegg til planen.

5.6. Registrering av friluftsområder
(fra miljøplanen)
Offentlige friområder








5 offentlige friluftsområder; Stornesøra, Sundsand, Koa, Haugen og Undersåker. Alle
ligger ved sjøen. De to førstnevnte er viktig i regional sammenheng.
Stornesøra: Fasiliteter - sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon,
fotballbane, sandvolleybane, lekeapparat, gode parkeringsforhold, leirsted for telting.
Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, ballspill, lek, turgåing, sykling, båtliv, teltliv.
Sundsand: Fasiliteter – Sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon,
sandvolleybane, lekeapparat, turstier, gode parkeringsforhold. Friluftsaktiviteter – Bading,
solbading, turgåing, sykling, båtliv, lek, sandvolleyball.
Koa: Fasiliteter – Renovasjon. Friluftsaktiviteter – Bading, solbading.
Haugen: Fasiliteter – Renovasjon, utedo, vannpost, leirsted for telting og åpent naust.
Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, teltliv og båtliv.
Undersåker: Fasiliteter – Renovasjon, utedo og gode parkeringsforhold. Friluftsaktiviteter –
Bading og solbading.

Andre viktige tur- og friluftsområder













Talgøra (Sakshaug): Badeplass
Folsanden (Kjerknesvågen): Badeplass
Bernvågen (Sandvollan): Badeplass
Vangshylla (Utøy): Badeplass
Høsholmen (Sakshaug): Badeplass
Venåsen/Heggstadmarka (Sandvollan): Turområde sommer og vinter. Tilrettelagt med
turstier, leirplasser og gapahuker
Letneslandet (Kjerknesvågen): Egnet for fottur, strand- og båtliv.
Tittinghalla/Kåråsen/Ørdalshalla (Utøy): Turområde sommer og vinter
Kvistadvåttan (Sakshaug): Turområde sommer og vinter. Tilrettelagt med stier og
gapahuker.
Bøl (Sakshaug): Turområde vinter
Floåsen/Volhaugen (Røra): Mye benyttet tur- og utfartsområde til alle årstider
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Jakt og fiske






Ferskvannsfiske: Granavatnet har en fin ørretbestand, og det er tilrettelagt for fiske fra land.
Sjøfiske fra land: Straumen (Grytnesset), Skarnsundet (Tjeldhammaren), Letneslandet,
Stornesøra, Galgsøya.
Storviltjakt: Elg- og rådyrjakt i hele kommunen. Forvaltes av Røra grunneierlag,
Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.
Småviltjakt: Jakt i hele kommunen. Forvaltes av Inderøy fjellstyre, Røra grunneierlag,
Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.

Turstier














Natur- og kultursti i Nessberget
Kultursti i Verdalsgrenda
Røsetstien
Gamle Kongeveg, Røra
Berg natur- og kultursti, Kjerknesvågen
Muustrøparken
Stokkan natur- og kultursti, Utøy
Ørdalshalla natur- og kultursti, Utøy
Kultursti Undersåker – Vangshylla
Kjerksti Malihaugen – Sakshaug
Trim-/tursti ved Utøy skole
Tursti Kverkilberget

Friluftsliv i skole og barnehage






Ungdomsskolens GAP prosjekt
Friluftsbarnehage på Sandvollan
Friluftsbarnehage på Straumen
Grønt flagg, Sandvollan skole

Utsikt fra kultursti Verdalsgrenda

Vinet aktivitetsanlegg Hylla

6 Analyse og vurdering av behov
I en vurdering av behovene for anlegg i kommunen er det viktig å legge vekt på:
 målsetting for idrett, friluftsliv og kulturbygg
 aktiviteter som utøves i kommunen og ønske fra brukerne
 behovet for nærhet til ulike anleggstyper
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6.1. Friidrettsanlegg
Det er lagt til rette for friidrett i Inderøy Idrettspark og på Lensmyra. Ved Rostad ble det også
bygd løpebaner i sin tid. I konkurransesammenheng er det vel kun Inderøy Idrettspark som
benyttes og de to andre anleggene er også i en dårlig forfatning. I forbindelse med etablering av
Inderøy idrettspark ble det ikke lagt til rette for kastøvelser. Det er ikke signalisert behov fra
idretten. Med etablering av ny innendørshall for friidrett i Steinkjer vil det optimale forhold for
de som ønsker å satse på friidrett.

6.2. Fotball
Det er mange gressbaner i kommunen. Med en koordinert bruk er behovet godt dekt.
Kunstgressbanen gir muligheter for en intensiv bruk. Behovet for rehabilitering av
kunstgressbanen kan bli aktuelt i løpet av 5-10 år.
Røra Idrettslag har sett på mulighetene for å legge kunstgress på sin grusbane. I Verdal er det
bygget mindre kunstgressbaner flere steder i kommunen med stort hell. En slik løsning vil være
gunstig eller alternativt store ballbinger.
Siden kunstgressbanen ble åpnet er det forsøkt ulike ordninger i forhold til vinterbruk. Noen år
er banen holdt åpen hele vinteren mens den andre år har vært vinterstengt opptil 4 måneder. Det
stilles store faglige krav til å holde banen åpen på vinteren. Inderøy IL, som drifter banen,
ønsker ikke å prioritere å holde banen åpen. Siste vinter leide de seg inn på bane i Verdal.

6.3. Hallidretter og trim
Idrettshallen i kulturhuset dekker behovet for hallidretter. Det er spesielt volleyball og handball
som har stort behov. Inderøy kulturhus fordeler treningstid sammen med idrettsrådet. Barn og
ungdom prioriteres. Kapasiteten ved kulturhuset er en begrensende faktor i forhold til aktivitet.
Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har laget plan for anleggsutvikling. Generelt
mener de det er behov for en spilleflate pr 5000 innbyggere. Regionen konkluderer med at det
er et større potensiale og at det er behov for en ekstra spilleflate i forhold til aktivitet på
kveldstid. På kort sikt må en se på innendørsidrett kontra utendørsidrett.
En må regne med at det blir flere idretter som kan bli aktuell for innendørsbruk som f.eks.
fussball
Det er registrert to forslag til flerbrukshall:
Sandvollan
Sandvollan Samfunnshus har skissert løsning for Sandvollan Flerbrukshus. De ønsker en
løsning i tilknytning til skole og eksisterende samfunnshus. Foruten en aktivitetsflate på 23 x 44
m til skole og fritidsbruk vil en kunne frigjøre plass til andre kulturaktiviteter samtidig som en
kan arrangere messer og andre idrettsarrangement.
Prosjektet vil være fremtidsrettet for skole og samfunnshus. Skolen har et prekært behov i
forhold til dusj og garderober. En hallflate vil foruten kretsbruk måtte være med å dekke det
totale hallbehovet i kommunen. Initiativtakerne har pekt på muligheter for effektiv drift.
Sakshaug
Inderøy kulturhus opplever stort press i forhold til bruken av idrettshallen og har ikke kapasitet
til å imøtekomme ønsker i forhold til treningstid. De mener at de ut fra ønsker lett vil kunne
fylle en hallflate til. Det er ikke skissert konkrete løsninger men det ligger god til rette for en
utbygging knytt til eksisterende idrettshall. En utbygging knytt til eksiterende hall vil bety
effektiv drift og god utnyttelse av kompetanse. I forhold til garderobebehov i skoletid og i
forhold til Inderøy Idrettspark vil det være en aktuell løsning. En ny hallflate ved kulturhuset
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bør sees i sammenheng med Kulturcampusprosjektet og mulig gjennomføres som en del av
dette. Kulturhuset vil også bli mer konkurransedyktig i forhold til store arrangement.
En alternativ løsning kan være opprusting av sal i Inderøy samfunnshus.
En gruppe på Røra har også sett på mulighetene for hall lokalisert til Røra uten at noen har
fremmet forslaget i forbindelse med idrettsplanen.
De lokale samfunnshusene er viktige for lokale aktiviteter og er sentrale for å ivareta en sterk
grendestruktur i kommunen. Sund Folkehøgskole har en liten hall som leies ut på kveldstid.

6.4 Kampidrettsanlegg
Røra Tae Kwon Do ble startet i 2009. Interessen er meget stor og de ønsker primært egne
lokaler sentralt på Røra. Klubben er aktiv og har medlemmer fra flere kommuner. Kanskje kan
det være grunnlag for et regionalt kampsportanlegg.

6.5. Svømming
Kommunens bruk i undervisning er ivaretatt gjennom avtale med Sund Folkehøgskole. Det er
ønskelig at bassenget kan brukes større deler av året og mer på kveldstid. Etter initiativ fra
enkeltpersoner ble det vinteren 2009/2010 gitt et tilbud til barn og unge. Kapasiteten på Sund
tilsier at bassenget kunne brukes mer. Kommunen gir tilskudd til Leklemåsen om varmebading
for eldre og grupper med bestemte behov.

6.6. Skiaktiviteter/skiskyting
Skianlegget på Gran er i ferd med å fornyes (skiskytteranlegg, trase og lys). Det blir et
tidsmessig anlegg godt egnet for trening og trim. Det er ønskelig med klubbhus og større
standplass for skyting.
Lysløypene rundt i kommunen er ellers delvis nedlagt på grunn av manglende opprusting i
forhold til nye krav. Røra IL har vurdert omklassifisering av lysløype til nærmiljøanlegg. Det
har i liten grad blitt diskutert behovet for desentraliserte lysløyper.
Det er ikke hoppbakker i bruk i kommunen. Flere aktive innenfor hopp og kombinert trener i
Steinkjer.
Alpinanlegget i Prestlia fungerte er et flott aktivitetsanlegg. Anlegget er avhengig av
vinterklima. Flere aktiviteter kan knyttes til anlegget.

6.7. Motorsport
Inderøy motorsportklubb er i ferd med å ferdigstille nytt motorsportanlegg på Utøy. Det er ikke
registrert nye utbyggingsplaner.

6.8. Orientering
Det er et aktivt orienteringsmiljø i kommunen. En del kart er gammelt og bør fornyes.

6.9. Ishall
I forbindelse med diskusjoner om idrettsanlegg har en regional ishall gjerne lokalisert til Røra
blitt nevnt. En har ikke mottatt konkrete forslag i forbindelse med idrettsplanen.

6.10. Turstier
Erfaringen med å etablere turstier viser at det fremmer aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging
kan utvikle med bedre nær boligområder. Inderøy hat fine stier og flott natur. Det finnes fortsatt
et stort utviklingspotensiale gjennom nye stier, felles merking og sammenknytning av stier.
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6.11. Anlegg for ungdom
Mange ungdommer forlater organisert idrett fordi de synes det er kjedelig, for mye stress og
bare for vinnere. Utfordringen ligger i anlegg der grenser kan sprenges i bevegelse og trygg
galskap gjerne utendørs. Aktuelle anlegg kan være sandvolleyball, asfaltert bane for ulike
aktiviteter, skileik, klatrevegger, minifotball, skateanlegg osv.

6.12. Treningsstudio
Vi har fått treningsstudio og treningsrom knyttet til Inderøy kulturhus. Disse utfyller hverandre
stor grad.

6.13. Rideanlegg
Hestesport drives av mange inderøyninger i og utenfor kommunen. Det kan ytes tilskudd til
ulike typer rideanlegg. Selv om det i dag drives mest i privat regi kan det være aktuelt at slike
anlegg etableres i kommunen.

6.14. Nærmiljøanlegg
Det er de lokale organisasjoner som best kjenner behovet for nærmiljøanlegg. Ønsker og behov
skifter raskt og en kan derfor regne med nye forslag i løpet av perioden

7 Prioritering av tiltak
7.1. Ordinære anlegg
Prio.

Anlegg

Sted

1.

Rehabilitering av
garderober og golv
idrettshall
Ny skytebane
Klubbhus Gran
Klubbhus skytebane
Hallflate (23x44)

Inderøy
kulturhus

2011

Inderøy
Gran

2012
2012

2.
3.
4.
5

6.
Kampsportlokaler
7.
Kunstgress 7’er
8.
Idretthus
9.
Kunstgress - rehab
kom= Inderøy kommune

Oppstart år Kostnad

3600

Finansiering
Kom Sm
Priv

1500

1200

900

1600
0
Røra
Prestlia
Idrettsparken
sm=spillemidler

2014
3500
p= privat inkludert dugnad

* Kommunal bevilgning avgjøres gjennom økonomiplan.
Uprioritert liste over aktuelle anlegg 2015-20:
 Utvidelse av skiskytteranlegg Gran
 Ishall
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 Inderøy samfunnshus (ikke avklart- ved eventuell rehabilitering vil flere
spillemiddelprosjekt være aktuelt.)
 Rideanlegg
 Avlastningsbane grus i tilknytning til idrettsparken

7.2. Nærmiljøanlegg
Prio.

Anlegg

Sted

Oppstart år Kostnad

1
2.
3
4.

Inderøy u-skole
Vinet, Hylla
Lyngstad skole
Gangstadhaugen

5.

Skateboardrampe
Kunstgress
Aktivitetspark
Rehabilitering
Nærmiljøanlegg
Miniatyrskytebane

6.

Klatrevegg

2012
2012

Finansiering
Kom Sm
Priv

400
170
400

Inderøy
Idrettspark
Inderøy u-skole

Uprioritert liste over aktuelle nærmiljøanlegg 2004-2009:
 Tursti Sundsbukta til Sundsand
 Tidevannspromenaden til Sundsand
 Hoppbakke Prestlia
 Akebakke Prestlia
 Opprusting sykkelløype Lyngstad
 Vannsportanlegg (Inderøy ungdomsskole)
 Sti/Gapahuk/hinderløyper Vennesborg
 Idrettshus – for materiell GAP
 Lysløype Røra
 Turkart Inderøy
 Turveg Bjørga Rasteplass til Koa med eventuell forlengelse (samarbeid med Verdal
kommune)
 Turveg Grytnesset til Sund Prosjektet kan deles i Forbindelse fra riksveger, Parkering ved
Inderøy Trelast, Inderøy Trelast til Straumbrua, Inderøy Trelast til Grytnesset, Straumbrua til
Sundsnesset (opprusting av eksisterende veg), Sundsnesset, Sundsnesset til Sundsand,
Hundstangen (sikring av markdekke mot slitasje, kvisting m.m.) og Sundsand til
fotballbanen på Sund.
 Tursti fra Vangslia til Sundneshamn.

7.3. Aktivitet
Det er i stor grad lag og foreninger som er ansvarlig for den organiserte fysiske aktiviteten som
foregår på fritida.
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Tiltak
Skape møteplasser for ungdom for
uformell/uorganisert aktivitet
Åpent svømmebasseng på kveldstid
Inkludere funksjonshemma i
idrettslagets aktiviteter – utvikle nye
tilbud
Kommunal investeringstilskudd til
anlegg i regi av lag og
organisasjoner til anleggsprosjekt i
regi av lag og foreninger
Tilskudd til løypepreparering
Skilte, merke og rydde turstier etter
felles mal
Videreutvikle ”Inderøyturer”
Åpen kunstgressbane vinter
Gi lavterskeltilbud om trim/mosjon
Opprette idrettsstipend for ungdom
Tilskudd til drift av ulike småanlegg

Ansvarlig
Inderøy kommune i
samarbeid med lag
og organisasjoner
Inderøy kommune i
samarbeid med
frivillige
Idrettslagene/Inderøy
kommune

Kostnad
40.000

År (fra)
2013

10.000

2013

50.000

2013

Inderøy kommune

50.000

2012

Inderøy kommune
”Tursti-eiere” i
samarbeid med
Inderøy kommune
Inderøy kommune i
samarbeid med
frivillige
Inderøy kommune

30000
40.000

2012
2014

40.000

2012

35.000
140.000

2011
2012
2011

15.000
30.000

2012
2013

Frivillige
organisasjoner
Inderøy kommune
Inderøy kommune

8 Avslutning
Med denne nye planen for idrett og aktivitet har vi fått en god oversikt over hva som ”rører”
seg av aktivitet i kommunen, både når det gjelder anlegg og fysisk aktivitet. Vi tror vi har fått
med det viktigste av anlegg og områder som er tenkt realisert i løpet av kommende år.
Forskningsrapporter konkluderer oftere og oftere at den norske befolkning i økende grad er
inaktive. Desto viktigere er det at anleggssituasjonen er tilfredsstillende for kommunens
innbyggere slik at alle har muligheter til å utføre fysisk aktivitet. Kommunens rolle som
pådriver for fysisk aktivitet sett i et folkehelseperspektiv må bli større.
Vi vil fortsatt være avhengig av stor frivillig innsats både når det gjelder anlegg og aktivitet.
Ansvaret for arbeid med og fremdrift med søknader tilligger anleggseierne. Det er viktig å ha
en plan men vi må fortsatt være åpen for initiativ.
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Regelmessig fysisk aktivitet gir:
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Vedlegg:
Oversikt over nye anlegg i perioden 1999-2010

Følgende tabeller er ført opp og inndelt i tre kategorier; ordinære anlegg,
nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg:
Ordinære anlegg
1.

Kvistadvåttan O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2000
Kostnad kr 113.000
2. Skitrekk Prestlia – Stiftelsen Prestlia – Sakshaug 2002
Kostnad kr 1.590.000
3. Svømmebasseng – Sund Folkehøgskole – Sund 2004
Kostnad kr 6 350.000
4. Skjelvågen sanitæranl- Skjelvågen kai- og båt – Sandv 2004
Kostnad kr 602.132
5. Inderøy Idrettspark(kunstgress)- Ind kommune – Sakshaug 2004
Kostnad kr 5.829.000
6. Inderøy Idrettspark(friidrett)- Ind kommune – Sakshaug 2004
Kostnad kr 3.641.000
7. Inderøy Idrettspark(lys)- Ind kommune – Sakshaug 2004
Kostnad kr 670.000
8. Inderøy skipark(skiskyt)- Ind kommune – Sakshaug 2006
Kostnad kr 1.101.000
9. Inderøy skipark(løype)- Ind kommune – Sakshaug 2006
Kostnad kr 2 323.000
10. Inderøy skipark(lys)- Ind kommune – Sakshaug 2006
Kostnad kr 1.634.000
11. Sundsand sandvolley- Ind kommune – Sakshaug 2008
Kostnad kr 603.000
12. Hogstad Motorsport – Inderøy Motorsportkl – Utøy 2008
Kostnad kr 1.300.000

Spillemidler kr

45.000

Spillemidler kr

680 000

Spillemidler kr 1.933.000
Spillemidler kr

70.000

Spillemidler kr 2.200.000
Spillemidler kr 1.000.000
Spillemidler kr

221.500

Spillemidler kr

367.000

Spillemidler kr

700.000

Spillemidler kr

545.000

Spillemidler kr

201.000

Spillemidler kr

434.000

I perioden er det bygd ordinære anlegg til en kostnad på 25,8 millioner kroner og det er mottatt
8,4 millioner kroner i spillemidler. De fleste nye anleggene er forankret i tidligere plan men det
har også kommet til nye i perioden. Noen anlegg som var med i den tidligere planen har ikke
blitt realisert. Det gjelder leirduebane med klubbhus, garderobe sundsand, rehabilitering av
grusbane Sund og hoppbakke Rostadkollen.
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Nærmiljøanlegg
1.

Muustrøparken turveg – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 439.000

2.

Muustrøparken aktivitetsflate – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 360.000
Krogs skileik – Sandvollan IL – Sandvollan 2000
Kostnad kr 150.000
Åsen/Lyng turveg – Inderøy IL – Utøy 2000
Kostnad kr 330.000
Stornesøra sandvolleyb – Sandvollan IL – Sandvollan 2000
Kostnad kr 96.000
Solhaugen Balløkke – Solhaugen Vel – Sakshaug 2000
Kostnad kr 431.000
Hellemshaugan Balløkke – Hellemsh. Velforening– Røra 2000
Kostnad kr 26.000
Bandy/Tennisbane Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 242.000
Røsetberga nærmiljøanl – Røsetberga Vel – Sakshaug 2000
Kostnad kr 34.000
Osebekken Skøytebane – Hylla Vel - Røra – 2001
Kostnad: 96.000
Aktivitetsanl – Kvistadbakkan Vel Sakshaug 2001
Kostnad kr 138.000
Aktivitetsomr Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy 2001
Kostnad kr 150.000
Aktivitetsflate Sandv skole – Inderøy kom – Sandvollan 2001
Kostnad kr 270.000
Turveg Hyllbukta – Hylla Vel – Røra 2001
Kostnad kr 114.000
Inderøy Idrettspark Nær 1 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 479.000
Inderøy Idrettspark Nær 2 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 430.000
Inderøy Idrettspark Nær 3 – Inderøy kom – Sakshaug 2002
Kostnad kr 454.000
Turveg Lensmyra – Røra IL – Røra 2002
Kostnad kr 248.000
Ballbinge Saksh skole – FAU Saksh skole – Sakshaug 2003
Kostnad kr 432.000
Nærmiljøanlegg Sandv skole- Sandv IL- Sandv 2004
Kostnad kr 166.000
Ballbinge Røra skole – FAU Røra– Røra 2004
Kostnad kr360.000
Ind u-skole Nærmiljø1 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004
Kostnad kr 562.000
Ind u-skole Nærmiljø2 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004
Kostnad kr 400.000
Sundsand Sandvolleyballbaner – Inderøy kommune– Sakshaug
2004

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Spillemidler

kr

Spillemidler

kr

180.000

Spillemidler

kr

75.000

Spillemidler

kr

165.000

Spillemidler

kr

48.000

Spillemidler

kr

186.000

Spillemidler

kr

13.000

Spillemidler

kr

121.000

Spillemidler

kr

17.000

Spillemidler: kr

48.000

Spillemidler

kr

69.000

Spillemidler

kr

75.000

Spillemidler

kr

135.000

Spillemidler

kr

57.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

124.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

83.000

Spillemidler

kr

180.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

200.000

219.000
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Kostnad kr 400.000
25. Ballbinge Lyngstad skole – FAU Lyngstad skole – Lyngstad 2004
Kostnad kr 473.000
26. Kjerknestangen Tursti – Kjerknesvågen Kai og Båtfor - Lyngstad –
2006
Kostnad kr 100.000
27. Tursti Verdalsgrenda- Røsetberga – Verdalsgrenda Vel – Sakshaug
2006
Kostnad kr 400.000
28. Ballbinge Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 720.000
29. Sundsand tidevannspromenade – Sundsnesset Vel – Sakshaug
2000
Kostnad kr 376.000
30. Vinet aktivitetsanlegg – Vinet skothyllklubb - Røra 2008
Kostnad kr 24.000
31. Granakammen O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2009
Kostnad kr 196.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

50.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

200.000

Spillemidler

kr

188.000

Spillemidler

kr

12.000

Spillemidler

kr

98.000

I perioden er det bygd nærmiljøanlegg til en kostnad på 9,1millioner kroner og det er mottatt
4,1 millioner kroner i spillemidler. Halvparten nye anleggene er forankret i tidligere plan men
det har også kommet til nye i perioden.
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Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lensmyra Skateboardrampe – Røra IL- Røra -2001
Kostnad: 56.000
Sakshaug skole - Ishockey – Inderøy kommune – Sakshaug 2001
Kostnad: 50.000
Balløkke – Øvre Kvamsgrenda Velforening – Utøy 2002
Kostnad: 50.000
Ballbane/vanning – FAU Røra skole Røra – Røra 2002
Kostnad: 42.000
Lyngstad sykkelbane – FAU Lyngstad – Lyngstad 2003
Kostnad: 80.000
Einhaugen aktivitetsanlegg – Einhaugen Vel – Sakshaug 2004
Kostnad: 26.000
Nessveet Balløkke – Nessveet Velforening – Sakshaug 2004
Kostnad: 80.000
Klatrevegg – Sandvollan samfunnshus A/L- Sandvollan 2005
Kostnad: 80.000
Sandvågen aktivitetsanlegg – Straumen Båtforening - Sakshaug–2005
Kostnad: 80.000
Turløpe Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy 2006
Kostnad: 52.000
Vinet aktivitetsanlegg- Vinet skotthyllklubb – Røra- 2006
Kostnad: 78.000
Turkart – Inderøy kommune – Inderøy- 2006
Kostnad: 68.000
Trøa Balløkke – Nesset Grendelag – Sandvollan – 2007
Kostnad: 54.000
Røra skolekart – Røra IL – Røra- 2007
Kostnad: 70.000
Aktivitetsområde Utøy skole- FAU Utøy – Utøy – 2008
Kostnad: 24.000
Småland Balløkke – Småland Vel – Sandvollan- 2008
Kostnad: 62.000

Spillemidler: kr 28.000
Spillemidler: kr 25.000
Spillemidler: kr 25.000
Spillemidler: kr 21.000
Spillemidler: kr 40.000
Spillemidler: kr 13.000
Spillemidler: kr 40.000
Spillemidler: kr 40.000
Spillemidler: kr 40.000
Spillemidler: kr 26.000
Spillemidler: kr 39.000
Spillemidler: kr 34.000
Spillemidler: kr 27.000
Spillemidler: kr 35.000
Spillemidler: kr 12.000
Spillemidler

kr 31.000

I perioden er det bygd mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til en kostnad nesten
1millioner kroner og det er mottatt 50 % i tilskudd fra spillemidlene.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2011/71-4
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

11/11

02.02.2011

Inderøy kommunestyre

4/11

14.03.2011

Kjøp og finansiering av bolig- Årfallveien 12
Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til tidligere vedtak i formannskapet er anskaffet ny kommunal bolig i Årfallveien 12.
Investeringsbeløpet, i alt kr. 2.205.183,- , finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011
I henhold til tidligere vedtak i formannskapet er anskaffet ny kommunal bolig i Årfallveien 12.
Investeringsbeløpet, i alt kr. 2.205.183,- , finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen vedtar detaljert budsjett.
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Bakgrunn
Kommunen har måttet forholde seg til akutte behov for nye kommunale boliger i Straumen
etter at det er fastslått at en kommunal tomannsbolig i sentrum ikke kan bebos på permanent
basis på grunnlag av miljømangler. (soppdannelser mv)
I formannskapets møte den 16.12.2010 fikk rådmannen fullmakt til å gå til anskaffelse av bolig
for å dekke akutte behov som kommunen har.
Det er i etterkant av dette inngått avtale med Block Watne om kjøp av bolig i Årfallveien 12.
Kjøpesum for bolig er kr. 2.148.000,-. I tillegg kommer samlet tinglysningsgebyr på kr. 3.483,samt dokumentavgift på kr. 53.700,-. Totalt finansieringsbehov blir etter dette kr. 2.205.183,-.

Vurdering.
Kommunen har et akutt behov for flere boliger. Samtidig har kommunen et økt behov for flere
boliger på permanent basis med bakgrunn i økt opptak av flyktninger. Denne investeringen er
kan derfor uansett sees på som langsiktig.
Det registreres at utbudet av relevante boliger i sentrum er begrenset og at våre alternativer
på denne bakgrunn er begrensede.
Samlet investering på kr. 2.205.183,- foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
Fondet har p.t. en status på ca 4,3 mill. kroner og vil etter disposisjonen utgjøre ca 2,1 mill.
kroner.
Ved bruk av disposisjonsfond må det alltid tas et formelt forbehold for regnskapsavslutningen
og årsoppgjørsdisposisjoner.

Konklusjon
Se innstilling.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1717-1
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

8/11

02.02.2011

Inderøy kommunestyre

5/11

14.03.2011

Nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte ”Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy” godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011
Vedlagte ”Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy” godkjennes.

Vedlegg
1 Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy
kommune
2 Gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune
3 NTFK - retningslinjer fond 2010
4 INVEST næringsfond - prosedyrer mv
5 INVEST næringsfond - retningslinjer
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6

Prosjekt Inderøy 2020 - hovedretningslinjer

Bakgrunn
Gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy er fra 2007 (se vedlegg 2).
Det er det siste året gjort endringer i føringene fra regionalt nivå gjennom Regionalt
utviklingsprogram (RUP) når det gjelder arbeidsdelingen mellom lokalt og regionalt nivå i
næringsarbeidet. Dette innebærer at Innovasjon Norge er tildelt rollen som finansieringskilde
for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked.
De regionale fondene (eks. INVEST næringsfond) og de lokale fondene (eks Inderøy kommunale
næringsfond) skal på sin side bistå i forhold til prosjekter med hovedsaklig et lokalt/regionalt
marked. De tidligere anbefalte beløpsgrensene – som også er gjenspeilet i gjeldende vedtekter
for lokalt næringsfond i Inderøy – er samtidig fjernet i føringene fra Nord-Trøndelag
fylkeskommune i tråd med denne nye arbeidsdelingen.

Vurdering
Rådmannen mener det er behov for å endre gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond i
Inderøy i tråd med de nye føringene fra fylkeskommunen gjennom RUP, og samtidig samordne
praksisen for kommunalt næringsfond med INVEST Næringsfond og hovedretningslinjene for
prosjekt Inderøy 2020.
Rådmannen ser gjennom den konkrete tilgangen av søknader om støtte fra det kommunale
næringsfondet at det også er lokale grunner for å utvide den ytre rammen på maksimalt kr
50.000 i tilskudd pr prosjekt som ligger i de gjeldende vedtektene for næringsfondet. Dette vil
kunne gjøre kommunalt næringsfond til en aktuell kilde for støtte også for de litt større
bedriftene i kommunen. Dette betyr imidlertid ikke at det bør være fritt fram for store og
kostnadskrevende prosjekter i forhold til vårt eget næringsfond, siden rammene tross alt er
begrensede sett i forhold til en regional virkemiddelaktør som Innovasjon Norge. Rådmannen
mener imidlertid at foreslåtte økningen av de ytre rammene for enkeltprosjekter vil gi en
større fleksibilitet og mulighet for å utgjøre en forskjell i prosjekter med et spesielt stort
potensial.
Rådmannen ser det også som formålstjenlig at den administrative fullmakten økes fra dagens
kr 25.000 for enkeltprosjekt til kr 40.000. Dette for å kunne opprettholde god service og rask
saksbehandling overfor hovedtyngden av søkerne til det kommunale næringsfondet, samtidig
som dette er en harmonisering i forhold til den administrative fullmakten for INVEST
næringsfond som også er på kr 40.000.

Konklusjon
Rådmannen viser til vedlagte ”Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy
kommune” (se vedlegg 1) for nærmere detaljer omkring endringsforslag. Hovedendringen i
forslaget til nye vedtekter er at maksimalt mulig tilskudd til enkeltprosjekter støttet fra
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kommunalt næringsfond i Inderøy økes fra kr 50.000 til kr 100.000. Det vil ikke være mulig for
enkeltbedrifter å motta mer enn kr 100.000 pr år i samlet støtte.
Det innstilles i tillegg på at rådmannens fullmakt økes fra dagens kr 25.000 til kr 40.000 for
enkeltprosjekter.
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Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy
1. Satsingsområder:
For tildeling av midler fra Inderøy kommunale næringsfond legges følgende planer til grunn:





Regionalt utviklingsprogram (RUP)
Kommuneplan
Næringsplan
Prosedyrer og retningslinjer for INVEST næringsfond

Lokal saksbehandler gjør en vurdering av om prosjektet er lokalt og skal behandles i forhold til
støtte fra kommunalt næringsfond. Søknader som av lokal saksbehandler vurderes å ha regional
karakter, fremmes i felles møte hvor næringsapparatet i de tre INVEST kommunene deltar. En
enstemmig avgjørelse i dette organet avgjør om saken er regional og skal behandles i forhold til
INVEST næringsfond.

2. Støtteform:
Støtte er forbeholdt enkeltpersoner eller bedrifter i Inderøy kommune. Støtte gis fortrinnsvis
som tilskudd til mindre prosjekter der markedet er lokalt. Søknader fra potensielle
vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked skal behandles av
Innovasjon Norge.
Samlet støtte skal ikke overstige 50 % av prosjektets totale kapitalbehov. Maksimal støtte til
enkeltprosjekt er kr 100.000. Ingen enkeltvirksomhet kan motta mer enn kr 100.000 årlig fra
Næringsfondet.

3. Formål
Støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være
forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk
kompetanseheving. Mindre investeringer i nødvendig utstyr og maskiner til oppstartsfasen kan
også støttes, men da med en maksimal støttesats på 25 %.

4. Generelle betingelser for støtte
Prosjekter som mottar støtte skal så langt som mulig tilfredsstille krav om kjønnsbalansert
representasjon i styringsgrupper og prosjektgrupper m.v.
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5. Fullmakter, klageadgang og rapportering
Formannskapet er styre for Næringsfondet. Rådmannen er sekretær.
Tilskudd inntil kr 40.000 kan besluttes av rådmannen. Tilskudd over dette besluttes av styret for
Næringsfondet.
Styret for Næringsfondet er klageorgan for vedtak gjort av rådmannen.
Det rapporteres innen 1. februar til Nord-Trøndelag fylkeskommune om tildelinger over
kommunalt Næringsfond foregående år, og rådmannen legger samme rapport fram for styret for
Næringsfondet.

6. Utbetaling
Anmodning om utbetaling skal skje skriftlig. Tilskuddet utbetales mot regnskap attestert av
regnskapsfører for enkeltpersonforetak og revisorgodkjent regnskap for aksjeselskaper.
Rådmannen kan etter individuell vurdering sluttutbetale med basis i regnskap med bilag dersom
antallet bilag er få og oversiktlige. Regnskapet skal kunne sammenliknes med planene som lå til
grunn for tilsagnet.
Gitte tilsagn har en varighet på to år fra tilsagnsdato.
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Vedlegg 7

Retningslinjer for bruk av regionale-/kommunale fond 2010
Formålet med tildeling av fondene er å skape økt politisk engasjement for et aktivt
næringsutviklingsarbeid i kommunene, tilføre midler til mindre og lokale prosjekt, og
at det kommunale tiltaksapparatet skal kunne spille en mer aktiv rolle på heimebane.
Det er et krav at alle prosjekter som finansieres gjennom programmet ivaretar
kjønnsperspektivet og miljøperspektivet. Det vises til fylkestinges vedtak i sak
07/85 pkt 10.
Følgende prinsipper er lagt til grunn for bruk/tildelingen av midler:
 Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i det regionale
utviklingsprogrammet og med spesiell vekt på næring.
 Det stilles krav om et tiltaksapparat med ansvar for forvaltningen
 Midler fra fondet kan ikke brukes til ordinære kommunale oppgaver
 Prioritering av midler til fondene skal skje i forhold til distriktspolitiske
retningslinjer og status; jfr. Tilsagnsbrev fra Kommunal- og
regionaldepartementet
 Det åpnes for at også kraftkommuner kan tilføres fondsmidler
 Stjørdal kommune tilføres fond gjennom fylkeskommunale midler
 De distriktspolitiske sonene definert av Kommunal- og regionaldepartementet,
er lagt til grunn for størrelsen av fondene.
 Regionale fond prioriteres med ekstra midler.
For å ha en avklart rollefordeling i forholdet mellom fylkesnivå og kommunalt/regionalt nivå gjelder følgende veiledende avgrensninger for hvor sakene skal
behandles.
I bedriftssaker er det følgende arbeidsdeling:
 Kommunene behandler alle saker som krever lokal innsikt og som har et lokalt
marked.
 Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for
bedrifter med nasjonalt-/internasjonalt marked.
Utviklingsprosjekter med kostnadsrammer under kr 150 000, bør behandles på
lokalt nivå.
Dette gjelder ikke BU-midlene. BU-saker behandles på fylkesnivå uavhengig av
beløpsgrenser. De regionale/lokale fondene kan likevel benyttes i ”gråsonesaker”.
Når det gjelder organisering av de regionale fondene, ser en for seg følgende
hovedmodell:
 Prosjekteier: Kommunene i samarbeid og med politisk valgt styringsgruppe.
 Sekretariat som foretar ordinære sekretariatsoppgaver.
 Saksbehandlingen blir foretatt i nært samarbeid med det lokale
tiltaksapparatet.
 Vedtekter
Sekretariatene har ansvaret for rapporteringen for bruken av hele fondet. Det åpnes
for at en andel på inntil 5% av fondet kan brukes til administrasjon.
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Referat fra møte i den administrativ styringsgruppen INVEST
Møtedato:
Møtested:
Tidspunkt:
Deltakere

22.02.2010
Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen
Kl. 12.00
Jon Arve Hollekim, Torunn Austheim
Rolf Bosnes, tillitsvalgt, Nanna Marit Dyrendahl, tillitsvalgt
Jacob Almlid - fravær
I tillegg møtte Jon Ivar Hovd og Bjørn Holder

Jon Ivar Hovd ble ønsket velkommen som nytilsatt prosjektleder. Tiltrer 100% i stillingen
6.april, men vil være i aktivitet på timebasis frem til da.
Strategisk næringsfond:
Saken er tidligere behandlet den 26.10. og forslag til drift og rutiner var sendt ut i forkant av
møtet.
Diskusjon i møte resulterte i justeringer/endringer og flg vedtak:
1. Administrativ styringsgruppe vedtar vedlagte arbeidsprosedyrer med roller og drifting
av fondet ihht dette saksfremlegget med vedlegg. Med følgende kommentarer:
(a) Verran kommune får hele INVEST næringsfondsbeløpet inn på sin konto fra
NTfk. Verran overfører så den kommunale delen av fondet fra sin konto til
Steinkjer og Inderøy slik at de kan bevilge og overføre lokale tilskudd til de som
er innvilget dette.

(b) Vedtak om å omdefinere innkomne søknader til regionale saker skal være
enstemmig i næringsapparatet i INVEST kommunene. Det samme gjelder
alle saker/prosjekter som skal defineres og håndteres som regionale.
Ny beskrivelse av ”Prosedyrer og saksbehandling med roller” følger vedlagt
2. Administrativ styringsgruppe vedtar vedlagte maler for informasjon til søkere, mal for
saksfremlegg, retningslinjer for budsjett, regnskap og sluttrapport fra mottaker av
tilskudd.
3. Verran kommune honoreres med 5% av fondets størrelse for utførelse av
sekretariatstjenestene.
4. Det avsettes likelydende beløp fra hver av kommunene som kan benyttes til regionale
tildelinger. For 2010 er dette i ”fordeling av fond 2010” angitt å være Kr 467.250.-.
Til lokale tildelinger overføres Kr 290.750.- til Verran kommune, kr 230.750.overføres til hver av kommunene Steinkjer og Inderøy.
5. 5% av fondets størrelse for utførelse av sekretariatstjenestene.
6. Det avsettes likelydende beløp fra hver av kommunene som kan benyttes til regionale
tildelinger. For 2010 er dette i ”fordeling av fond 2010” angitt å være Kr 467.250.-.
Til lokale tildelinger overføres Kr 290.750.- til Verran kommune, kr 230.750.overføres til hver av kommunene Steinkjer og Inderøy.
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Aktivitetsplan 2010:
Flg aktiviteter skal ha hovedfokus dette året:
 IKT-strategisk plan
 Barnevern
 Oppfølging DMS
Neste møte:
29.3. i Verran
Næringsfondssøknader til behandling
Hilmarstiftelsen – innvilget.
Skognettverket – innvilget. Endelig behandling i politisk styringsgruppe 7.4.

Vedlegg:

Prosedyrer og saksbehandling med roller
Administrasjon og rapportering
Verran kommune har det administrative ansvaret for INVEST-næringsfond. I det ligger utforming av
prosedyrer, rutiner, retningslinjer, maler og skjemaer, saksbehandling på lokalt og regionalt nivå, samt
oppfølging og rapportering ihht NTfk krav.
Saksbehandlingsverktøyet RAPP 1350 benyttes til å holde orden og oversikt i fondet.
Dette gjelder søkere, vedtak, økonomiske disposisjoner og utbetalinger.
Hver enkelt kommune har ansvar for å registrere disponeringer i egen kommune mens adm.leder har
ansvar for å registrere disponeringer på regionalt nivå.
Disse registreringene skal kunne brytes ned på måten fondet disponeres på mht om det har regional
karakter, lokale enkeltbevilgninger i kommunene og på NTfk sitt behov for årsrapporter.
Adm.leder har ansvar for å bekjentgjøre fondet i regionen, kommunene skal bekjentgjøre fondet på
sine respektive hjemmesider.
Søknader til fondet
All kommunikasjon mellom søker og fondet skjer mot tiltaksapparatet i den enkelte kommunene.
Alle søknader sendes søkerens hjemmekommune, søknadene behandles der etter de rutinene en har
hatt for dette tidligere. Dvs. med de tidligere saksbehandlerne, med de fullmakter disse har hatt og
med det styre de kommunale fondene har hatt. Nytt blir at Verran kommune får hele INVEST
næringsfondsbeløpet inn på sin konto fra NTfk. Verran overfører så den kommunale delen av fondet
fra sin konto til Steinkjer og Inderøy slik at de kan bevilge og overføre lokale tilskudd til de som er
innvilget dette. Dette etter at søkers regnskap og sluttrapport er godkjent av saksbehandler. Eventuell
klage fra søker behandles i hver kommune i henhold til tidligere praksis.
Regionale saker
Søknader som av lokal saksbehandler vurderes å ha regional karakter, fremmes i felles møte hvor
næringsapparatet i de tre INVEST kommunene deltar. En enstemmig avgjørelse i dette organ avgjør
om saken er regional og skal behandles som det i fondet. Adm.leder delegeres en fullmakt på å tildele
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tilsagn på inntil kr 40.000.- i slike saker. Større saker må til adm.styringsgruppe for vedtak og
saksbehandles og fremmes av adm.leder eller av annen person etter fullmakt fra adm.leder.
Tiltaksprosjekter skal vedtas av adm.styringsgruppe. Disse saksbehandles og fremmes av adm.leder
for fondet eller av annen person etter fullmakt fra adm.leder. Regnskap og sluttrapport skal godkjennes
av adm.styringsgruppe før utbetaling av tilskuddsbeløpet. Tiltaksprosjekter er av karakteren
”kommunalt tiltaksarbeid”. Slike saker fremmes ofte av tiltaksapparatet og kan derved komme i en
dobbeltrolle eller innhabilitet. Ordinære søknader kan også være av en slik karakter at de er å oppfatte
som tiltaksprosjekter. Disse sakene skal også til adm.styringsgruppe til vedtak for å unngå at
tiltaksapparatet blir inhabil.
Ev klage på vedtak i adm.styringsgruppe behandles ihht vedtektene.
Administrasjonen sender bekreftelse til søker om utbetalt støtte.
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INVEST-næringsfond
Inderøy – Verran – Steinkjer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet:
Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra INVEST-næringsfond:
1. Fondet benyttes i mindre prosjekter som har et lokalt marked og i utviklingsprosjekter
som har en kostnadsramme under kr 150.000.-.
2. Ved beregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen
arbeidsinnsats beregnes inn i kapitalbehovet. For beregning av egeninnsatsen kan
inntil kr 200.- pr. time benyttes.
3. Støtteandel pr. bedriftsutviklingsprosjekt begrenses til maks. 50 % av totalbudsjettet.
4. Søknader for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med nasjonal-/internasjonalt
marked sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler.
5. For tiltaksprosjekter som er til nytte for flere bedrifter/etablere kan det ytes tilskudd på
inntil 100 % av et godkjent kostnadsoverslag.
6. Fondet anvendes i tråd med satsingsområdene i det regionale utviklingsprogrammet og
de kommunale næringsplanene.
7. Fondet skal fortrinnsvis gi tilskudd til bedriftsetableringer eller utviklingsprosjekter i
etablerte bedrifter i en tidlig fase.
8. Fondet skal fortrinnsvis støtte prosjekter som har til hensikt å gi initiativtaker et best
mulig beslutningsunderlag og å styrke forberedelsene i forbindelse med en etablering,
eller i forbindelse med investering i en utviklingsoppgave i bedriften.
9. Fondet skal unntaksvis støtte fysiske investeringer og støtter ikke investeringer som
tilhører den ordinære driften.
10. Tilskudd fra fondet kan ikke benyttes i prosjekter hvor også Innovasjon Norge har gitt
tilskudd.
11. Det ytes kun tilskudd. Lån og eventuelt garantier er utelukket.

INVEST-næringsfond
c/o Verran kommune, 7790 MALM

Tlf. 982 44 044
stig.solum@verran.kommune.no
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Prosjekt ”Inderøy 2020 ”
Hovedretningslinjer

Organisering og styring.
1. Fellesnemnda for kommunesammenslåing ivaretar den overordnede politiske styring
av Inderøy 2020
2. Fellesnemnda disponerer avsatte fondsmidler til prosjektet tilsvarende 4,0 mill.
kroner, fordelt med 3,25 mill. kroner til samfunns- og næringsutvikling og 0,75 mill.
kroner til tjenesteutvikling.
3. Ledelsen av prosjektet ivaretas av en egen styringsgruppe bestående av politikere og
representanter for næringslivet. Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda.
4. Fellesnemnda kan delegere til styringsgruppen og beslutte disponering av midler
avsatt til samfunns- og næringsutvikling på grunnlag av godkjente prosjektplaner
innenfor vedtatte hovedsatsningsområder – se punkt 5.

Inderøy 2020 – hovedsatsninger.
5. Inderøy 2020 – samfunns- og næringsutviklingsdelen - videreføres med grunnlag i
følgende hovedfokusområder:
Grendemobilisering
Nærings – og industriutvikling
Straumen som kommunesenter
Kulturløft Inderøy
Infrastruktur
Profilering og markedsføring Inderøy
6. Fellesnemnda kan beslutte endringer i hovedsatsningsområder.

Nærmere om retningslinjer for disponering av avsatte fondsmidler - 3,25 mill.
kroner.

Side 80

7. Fondet kan disponeres til:
-

Utredninger og prosjekter innenfor rammen av hovedsatsningsområdene

-

Delfinansiering av ressurser til overordnet prosjektledelse og
administrasjon

8. Det settes følgende begrensninger:
-

Midlene kan normalt ikke benyttes til investeringer eller tilskudd til
investeringer.

-

Midlene kan ikke benyttes til prosjekter som støttes av lokalt Næringsfond
eller Invest Næringsfond.

-

Det settes en øvre grense for bevilgninger til hovedfokusområder på 1. mill.
kroner.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/493-6
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Inderøy kommunestyre

6/11

14.03.2011

Kontrollutvalgets årsrapport for 2010
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010

Bakgrunn
I henhold til kommunelovens § 77 skal kommunene ha et kontrollutvalg. Kontrollutvalget
forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.
Utvalget skal påse at revisjon og kontrolltiltak fungerer på betryggende måte.
Kontrollutvalget behandlet sin årsrapport i møte den 07.02.11, sak 6/11, og gjorte slikt vedtak:
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Vurdering
Det vises til Kontrollutvalgets behandling.
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Konklusjon
Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 legges med dette fram for kommunestyret til behandling,
jfr. utvalgets vedtak, pkt. 2 og 3.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2011/311-1
Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

21/11

09.03.2011

Inderøy kommunestyre

7/11

14.03.2011

Navn på nytt administrasjonsbygg
Rådmannens forslag til vedtak
Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011
Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

Bakgrunn og vurdering
Nytt administrasjonsbygg for Inderøy kommune er under oppføring med beregnet
ferdigstillelse 01.04.2011.
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I formannskapets møte den 25.08.10, under pkt. rådmannen orienterer, ble tatt opp
spørsmålet om en midlertidig benevnelse på bygget. Dette var nødvendig for en søknad om
tilskudd til kunstnerisk utsmykking. Rådmannen fikk entydig signal om at Inderøy Rådhus
kunne brukes som arbeidstittel.
Rådmannen legger nå saken fram til realitetsbehandling . Etter rådmannens skjønn er de mest
nærliggende:
Inderøy Rådhus eller bare Rådhuset
Inderøy kommune
Kommunehuset
Dette er alle høyst akseptable og dekkende navnevalg. Bemerk at bygget omfatter så vel
administrasjons – som helsestøttetjenester, barnevern mv. Det er vanskelig å se for seg navn
som yter rettferdighet til bredden av tjenester.
Rådmannen er i tvil om hva som er det mest formålstjenlige, samtidig som det på mange måter
kun er et spørsmål om å gjøre et valg mellom gode alternativer. Det mest nøytrale vil nok være
å bruke Inderøy kommune. Bruk av ordet Rådhus gir en sterkere symbolsk markering.

Konklusjon
Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/265-5
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Eldres Råd

1/11

10.03.2011

Hovedutvalg Folk

4/11

01.02.2011

Inderøy kommunestyre

8/11

14.03.2011

Årsmelding 2010 for Eldres råd
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

Behandling i Eldres Råd - 10.03.2011
Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 10.03.2011
Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
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Innstilling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011
Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

Vedlegg
1

Årsmelding 2010

Bakgrunn
I vedtektene for Eldres råd, pkt. 6, står det:
Eldres råd skal hvert år utarbeide årsberetning som skal legges fram for kommunestyret til
behandling.

Konklusjon
Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.
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ÅRSMELDING 2010
FOR
ELDRES RÅD

For perioden 2008 – 2011 er følgende valgt:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

1.
2.
3.
4.
5.

Åse Sakshaug
Kristian Austad
Åsta Grønnesby
Marie Nossum
Per Flatberg

Magnus Balgaard
Jarle Holmsve
Eldrun Stavrum
Arnulf Farbu
Inger Sofie Stendahl Ness

Leder:
Nestleder:

Magnus Balgaard
Arnulf Farbu

Rådet har i 2010 hatt 5 møter og behandlet 14 saker. Både ordfører og rådmann har deltatt
på møtene og orientert, så langt det har vært mulig.
De fleste møter er avholdt samme dag som Rådet for funksjonshemmede. Da de to rådene
ofte har de samme saker til behandling, har det i forkant blitt gitt en orientering om hver
enkelt sak.
Her er noen av sakene som har blitt behandlet:
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Eldres råd, 04.03.10, vedtak:
Eldres råd beklager at søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken ikke ble forelagt Eldres råd
til behandling slik at alternative prosjekter/tilbud kunne vært vurdert omsøkt.
Nye søknader til Den kulturelle spaserstokken fremlegges for Eldres råd i god tid til behandling.
ÅRSMELDING 2009 FOR ELDRES RÅD
Eldres råd, 04.03.10, uttalelse:
Årsmelding 2009 for Eldres råd tas til etterretning.
REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET – HØRING
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Eldres råd, 19.04.10, uttalelse:
Eldres råd har følgende innspill til planforslaget:
Eldres råd vil på det sterkeste anmode om at det anlegges skråparkering ved parkeringsplass.
Foreslått plan gjør det lett å skade andres biler og forårsaker mye vondt i stive nakker når en
skal ut av parkeringen. De to plassene som går tapt, tror vi oppveies av at det blir mindre
dobbelparkering.
PLANGODKJENNING NYTT ADMINISTRASJONSBYGG
Eldres råd, 19.04.10, uttalelse:
Eldres Råd viser til tegninger ”Nytt administrasjonsbygg” utarbeidet av Letnes Arkitektkontor
AS, datert 10.02.2010. Eldres Råd har ingen til merknader til tegningene som grunnlag for
videre prosjektering og saksbehandling.
BESTILLINGSTRANSPORT
Eldres råd, 19.04.10, uttalelse:
Eldres råd har følgende innspill til arbeidet med å etablere bestillingstransport:
Servicetrafikk fra grendesentrene bør i særlig grad tilrettelegges for eldre i tidsrom offentlig
kontorer og andre tjenestetilbud er tilgjengelige.
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - MIDLER TIL TILTAK I 2010
Eldres råd, 19.04.10, vedtak:
Pensjonistlagene i Inderøy kommune setter ned et utvalg som kommer med forslag til
tiltak/arrangement eller prosjekter som grunnlag for søknad om midler fra den kulturelle
spaserstokken innen 04.05.10.
Den 09.06.10 ble det holdt et TEMAMØTE på Berg Gård med følgende tema:
· Grønt arbeid.
Orientering v/leder NAV Inderøy, Elin Andersen.
Orientering fra Berg Gård v/Svein Berfjord
Grønt arbeid, orientering fra en bruker
· Helse- og sosialplan. Ruspolitisk handlingsplan.
Orientering v/Per Arne Olsen, enhetsleder Bistand og omsorg
Orientering v/Bente Molde, enhetsleder Helse/rehab/barnevern
Under orienteringene ble det stilt spørsmål og det ble gitt mange innspill til ovennevnte
planer.
MARKERING AV DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN
Eldres råd, 19.08.10, vedtak:
Den internasjonale eldredagen markeres med et arrangement torsdag 30.09.2010.
Eldrerådet vil være vertskap for arrangementet.
Administrasjonen bistår med tekniske forberedelser.
Arrangementet avholdes på Jegtvolden Fjordhotel.
KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Eldres råd, 11.11.10, uttalelse:
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet tas til etterretning.
BUDSJETT 2011
Eldres råd, 11.11.10, uttalelse:
Eldres råd tar Budsjett 2011 slik det fremgår av rådmannens forslag, til etterretning.
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PS 9/11 Referatsaker
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Orgnr. 987672196
Postboks 2564
7735 Steinkjer
Tlf. 74 11 14 76
www.komsek.no

Trø9dela
1

II II
II

--seiretariatfor lor2trollutualepef,

Inderøy kommune
v/ ordføraren

Vår ref :
10/025-PHG

Dykkar ref :

Arkiv:
421-1729-5.6

Dato:
08.12.2010

Sakshandsamar:
Per Helge Genberg

MØTEPROTOKOLL OG SAKSPROTOKOLLAR FRÅ MØTE I KONTROLLUTVALET
Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 06.12.2010 ligg ved, likeins saksprotokollar frå:
•
•

Sak 021/10 Oppfølging av tidligere kommunestyrevedtak
Sak 022/10 Besøk ved kommunale institusjoner/avdelinger - oppsummering

Sak 021/10 skal sendast rådmannen, og sak 022/10 skal leggjast fram som referatsak for
kommunestyret.

Med helsing
Å';3
Per elgiGen erg
konti'-`ollekretær
E-post: er.helae. enber
komsek.no
Dir.tlf. 74 11 14 73/41 68 99 12

Kopi: Rådmannen
Vedlegg

Felles e-post:

os

komsek.no

—Hjemmeside:
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www.komsek.no
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INDERØY KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Saker:

6. desember 2010
Kl. 08.00 —09.50
Inderøyheimen, kantina
019/10 —024/10

Av 3 medlemmer møtte 3.
Følgende medlemmer møtte
Svein Jørum
Anstein Lyngstad
Karin Kjølmoen

Andre
Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Håkon Kolberg, KomRev Trøndelag IKS
Kommunalsjef Finn Madsen (sak 24)

Merknader
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sak 24/10 ble behandlet først.

Underskrifter

Sve•

ørurn
eder

Anstein L gst
nestleder

Karin Kj
oen
medlem
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SAKLISTE
Sak nr.
Sakstittel
019/10
Orientering fra revisjonen
020/10
Oppfølging av kontrollutvalgets saker
021/10
Oppfølging av tidligere kommunestyrevedtak
022/10
Besøk ved kommunale institusjoner/avdelinger - oppsummering
023/10
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011
024/10
Orientering fra administrasjonen

2
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SAK 019/10
ORIENTERING FRA REVISJONEN
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Behandling:
Revisjonen orienterte om status i revisjonsarbeidet.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 020/10
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS

SAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Behandling:
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 021/10
OPPFØLGING AV TIDLIGERE KOMMUNESTYREVEDTAK
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig rapport om status for
oppfølging av kommunestyrevedtak.
Behandling:

3
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Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig rapport om status for
oppfølging av kommunestyrevedtak.

SAK 022/10
BESØK VED KOMMUNALE AVDELINGER/INSTITUSJONER
Saksbehandlers forslag til vedtak
Saken blir lagt fram uten innstilling.
Behandling:
Forslag i møtet
Kontrollutvalget oversender følgende orientering til kommunestyret:
Orientering til kommunestyret etter kontrollutvalgets besøk i Sosialtjenesten,
02.11.2010:

Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fått i møter med leder og ansatte, mener utvalget
at Sosialtjenesten i Inderøy samlet sett fungerer godt.
Brukerundersøkelser viser at 80-90 % av brukerne er fornøyde.
Tiltak for ungdom blir høyt prioritert, med godt resultat.
Alt internt planverk er på plass, og tjenesten har lavt sykefravær og positivt arbeidsmiljø.
Sosialtjenesten har særlige utfordringer knyttet til at NAV er både kommunal og statlig.
Varierende mål og ulike slag sentrale resultatmålinger bør forenkles og samordnes bedre.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget oversender følgende orientering til kommunestyret:
Orientering til kommunestyret etter kontrollutvalgets besøk i Sosialtjenesten,
02.11.2010:

Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fatt i møter med leder og ansatte, mener utvalget
at Sosialtjenesten i Inderøy samlet sett fungerer godt.

4
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Brukerundersøkelser viser at 80-90 % av brukerne er fornøyde.
Tiltak for ungdom blir høyt prioritert, med godt resultat.
Alt internt planverk er på plass, og tjenesten har lavt sykefravær og positivt arbeidsmiljø.
Sosialtjenesten har særlige utfordringer knyttet til at NAV er både kommunal og statlig.
Varierende mål og ulike slag sentrale resultatmålinger bør forenkles og samordnes bedre.

SAK 023/10
KONTROLLUTVALGETS

ÅRSPLANIMØTEPLAN

FOR 2011

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011.
Behandling:
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011.

SAK 024/10
ORIENTERING

FRA ADMINISTRASJONEN

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Behandling:
Kommunalsjef Finn Madsen orienterte om leieavtale for lokaler mellom kommunen og
legene/fysioterapeutene, og om prosessen i forbindelse med kommunesammenslåinga.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
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SAKSPROTOKOLL
SAK 021/10
OPPFØLGING AV TIDLIGERE KOMMUNESTYREVEDTAK

Saks an
Kontrollutvalget

Møtedato
06.12.2010

Saksbehandler
Per Helge Genber

Saksnr. Arkiv:
021/10 421-1729-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig rapport om status for
oppfølging av kommunestyrevedtak.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig rapport om status for
oppfølging av kommunestyrevedtak.
Behandling:
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig rapport om status for
oppfølging av kommunestyrevedtak.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal drive "løpende tilsyn med den kommunale forvaltning" (§ 77 i
kommuneloven), og behandler som et ledd i dette revisjonens rapporter etter gjennomgang av
møteprotokoller fra kommunestyre og formannskap. Disse rapportene er en formell kontroll
av saker av "vesentlig økonomisk betydning", og innebærer ikke noe tilsyn med om
administrasjonen har fulgt opp de politiske vedtakene.

Kommunestyret gjør gjennom året en del vedtak der administrasjonen konkret blir pålagt å
utrede spørsmål, sette i verk tiltak eller legge fram en sak innen en viss tidsfrist. Inderøy
kontrollutvalg har tidligere —i sak 06/10 - valgt ut en del 1-2 år gamle kommunestyrevedtak
og bedt administrasjonen svare på hvordan og når vedtakene er gjennomført.
I stedet for disse stikkprøvene fra kontrollutvalgets side vil det være ønskelig at administrasjonen systematisk legger fram en rapport til kommunestyret hvert år om hvordan kommunestyrevedtak er fulgt opp.

Vurdering
Med mange arbeidsoppgaver som skal utføres og stadig nye aktuelle saker, kan oppfølgingen
av tidligere kommunestyrevedtak i visse tilfeller bli utsatt eller nedprioritert. Men administrasjonens rolle som politisk sekretariat skal sikre at de folkevalgtes vedtak blir realisert, og at
kommunestyret får nødvendig tilbakemelding om oppfølgingen, også hvis nye faktorer gjør
det vanskelig å sette vedtaket ut i livet. Det bør derfor innføres en fast, årlig rapportering til
kommunestyret.
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SAKSPROTOKOLL
SAK 022/10
BESØK VED KOMMUNALE AVDELINGER/ INSTITUSJONER —
OPPSUMMERING

Saks an
Kontrollutval et

Møtedato
06.12.2010

Saksbehandler
Per Hel e Genber

Saksnr. Arkiv:
022/10 421-1729-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget oversender følgende orientering til kommunestyret:
Orientering til kommunestyret etter kontrollutvalgets besøk i Sosialtjenesten,
02.11.2010:

Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fått i møter med leder og ansatte, mener utvalget
at Sosialtjenesten i Inderøy samlet sett fungerer godt.
Brukerundersøkelser viser at 80-90 % av brukerne er fornøyde.
Tiltak for ungdom blir høyt prioritert, med godt resultat.
Alt internt planverk er på plass, og tjenesten har lavt sykefravær og positivt arbeidsmiljø.
Sosialtjenesten har særlige utfordringer knyttet til at NAV er både kommunal og statlig.
Varierende mål og ulike slag sentrale resultatmålinger bør forenkles og samordnes bedre.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:
Saksbehandlers forslag til vedtak
Saken blir lagt fram uten innstilling.
Behandling:
Forslag i møtet
Kontrollutvalget oversender følgende orientering til kommunestyret:
Orientering til kommunestyret etter kontrollutvalgets besøk i Sosialtjenesten,
02.11.2010:

Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fått i møter med leder og ansatte, mener utvalget
at Sosialtjenesten i Inderøy samlet sett fungerer godt.
Brukerundersøkelser viser at 80-90 % av brukerne er fornøyde.
Tiltak for ungdom blir høyt prioritert, med godt resultat.
Alt internt planverk er på plass, og tjenesten har lavt sykefravær og positivt arbeidsmiljø.
Sosialtjenesten har særlige utfordringer knyttet til at NAV er både kommunal og statlig.
Varierende mål og ulike slag sentrale resultatmålinger bør forenkles og samordnes bedre.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget oversender følgende orientering til kommunestyret:
Orientering til kommunestyret etter kontrollutvalgets besøk i Sosialtjenesten,
02.11.2010:

Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fått i møter med leder og ansatte, mener utvalget
at Sosialtjenesten i Inderøy samlet sett fungerer godt.
Brukerundersøkelser viser at 80-90 % av brukerne er fornøyde.
Tiltak for ungdom blir høyt prioritert, med godt resultat.
Alt internt planverk er på plass, og tjenesten har lavt sykefravær og positivt arbeidsmiljø.
Sosialtjenesten har særlige utfordringer knyttet til at NAV er både kommunal og statlig.
Varierende mål og ulike slag sentrale resultatmålinger bør forenkles og samordnes bedre.
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Saksopplysninger:
Kontrollutvalget vedtok i sak 022/09 å besøke Sosialtjenesten (den kommunale delen av
NAV). Besøket ble gjennomført 02.11.2010.

Fra kontrollutvalget deltok Svein Jørum, Karin Kjølmoen og Anstein Lyngstad. Per Helge
Genberg fra KomSek Trøndelag IKS, Grethe Haugan Aasen og Håkon Kolberg fra KomRev
Trøndelag IKS var også til stede.
Besøket var delt inn i to bolker:
1. Møte med leder for NAV Inderøy, Elin Andersen.
Lederen orienterte grundig, hadde en dialog med kontrollutvalget om utfordringer for
tjenesten og svarte på spørsmål.
Kontrollutvalget ble også vist rundt i NAVs lokaler.
2. Møte med de ansatte i Sosialtjenesten; Åse Melgård, Oddrun Fiskum, Anita Gjærum
og Randi Severinsen.
De ansatte hadde en dialog med kontrollutvalget om utfordringer for tjenesten og
svarte på spørsmål.
Lederen i kontrollutvalget gjorde ved starten av hver møtedel oppmerksom på at det ikke ville
bli skrevet noe formelt referat der innhold kan knyttes til enkeltpersoner.
Vurdering
Besøket i Sosialtjenesten fungerte godt som kommunikasjon mellom kontrollutvalget og
ledelse/ansatte. Gjennom slike møter får både kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen
bedre kjennskap til virksomheten ved enheter og institusjoner i kommunen.
Kontrollutvalget må sjøl vurdere hvordan besøket ev. skal følges opp.
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Fra: Willy Petersen [mailto:willy.petersen@ntebb.no]
Sendt: 23. februar 2011 11:41
Til: Postmottak
Emne: Interpellasjon

Oversender interpellasjon til førstkommende kommunestyre.
Willy Petersen
Sundsnesv. 21
7670 Inderøy
willy.petersen@ntebb.no
97569430
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