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Startlån - opptak av lån fra Husbanken til videre utlån
Rådmannens forslag til vedtak:
Inderøy kommune tar opp startlån fra Husbanken for videre utlån med ytterligere kr 3.000.000 for 2012.
Lånet tas opp så snart som mulig på de vilkår som til enhver tid gjelder for Husbankens startlånordning.

Bakgrunn
Under budsjettbehandlingen for 2012 ble det vedtatt å ta opp kr 3.000.000 i startlån til videre utlån.
Startlånmidlene er nå nesten disponert og vi risikerer å måtte si nei til tilsagn resten av året. I 2011 ble
det tatt opp kr 4.000.000. Ved kommunesammenslåingen ble det overført ledige lånemidler fra Mosvik
kommune tilnærmet kr 500.000.
Startlånordningen kom i gang i 2003 og erstattet etableringslånordningen. Inderøy kommune har i
perioden 2003 – 2012 tatt opp kr 14.000.000 i lån til videre utlån. Antall lån er ca 50.
Effektiv rente på innlån er f.t. 2,12%. Kommunen har tapsrisiko for de første 25% av startlånets
restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisiko for de siste 75%. Risikofordeling gjelder ikke etter at
kommunen har innfridd eller refinansiert husbanklånet.
Det er så langt ikke konstatert tap på de lån som er innvilget de 8 siste år, men det foreligger
selvfølgelig risiko for tap. Med den risikofordeling som ligger mellom kommune og stat er denne
risikoen håndterlig.
Etterspørselen etter startlån til toppfinansiering har økt. Dette gjelder både antall lån og lånevolum.
Krav til lånevolum har økt fra 10% til 15% fom. 01.01.12, jfr. Finansavtalelovens bestemmelser som
omhandler at banken nå kan innvilge 85% av total lånesum, toppfinansieringslån de resterende 15%.

Føringer sentralt fra Husbanken er at følgende målgrupper skal prioriteres;
 Unge i etableringsfasen
 Barnefamilier
 Bostedsløse
 Funksjonshemmede
 Flyktninger
 Økonomisk vanskeligstilte
Startlånet skal brukes til;
 Kjøp av brukt bolig
 Toppfinansiering av nybygging
 Refinansiering for å kunne bli boende i boligen
 Utbedring av bolig for eldre og funksjonshemmede
I 2011 og hittil i 2012 har søkermassen vært større enn tidligere og det er innvilget 24 lån til søkere i
2011 og 15 hittil i år for 2012. Lån er gitt til ulike målgrupper, men størst andel har ungdom i
etableringsfasen. Husbankens flytende rente er pr. dato 2,9%. Ordningen er en god drahjelp for
lånekunder som skal etablere seg eller rehabilitere bolig.
Kommunen har et godt samarbeid med private banker som oftest tar hovedfinansieringen, kommunen
topp-finansierer. Utmålingen av lån avhenger av behov og betalingsevne. Bank og kommune
samarbeider om kredittvurderingen.
Steinkjer kommune har tatt opp 30 mill. til videre utlån både for 2011 og 2012. Utlån på mellom
400.000 – 600.000 er det mest vanlige.
Verdal kommune har tatt opp 20 mill. til videre utlån for 2012 og brukt det halve hittil. Det er aktuelt å
ta opp ytterlige lån til høsten.
Begge disse kommunene melder om økt etterspørsel og økt lånesum til toppfinansiering. Boligprisene
er høyere enn tidligere, byggeprisene er også økt vesentlig.
Kommunen følger Husbankens retningslinjer og rapporterer etter årets utgang direkte til Husbanken
om bruken av midlene.

Vurdering og konklusjon
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 vedtok kommunestyret og «ber om en samlet
gjennomgang av virkemiddelbruken». Denne vil rådmannen komme tilbake etter sommerferien.
For å kunne tilby aktuelle målgrupper finansiering gjennom startlånordningen tas opp ytterligere kr
3.000.000 i lån fra Husbanken til videre tildeling
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Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.
Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides
tilsvarende.
3. Formannskapet er politisk styringsgruppe. Ansvar, oppgaver og styrings og
rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.
4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker
en representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.
5. Satsningsområdene defineres som: Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk,
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og
reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.
6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012
Avstemming
Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012
7. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

8. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.
Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.
9. Formannskapet er politisk styringsgruppe. Ansvar, oppgaver og styrings og
rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.
10. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en
representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.
11. Satsningsområdene defineres som: Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk,
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og
reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.
12. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012
Avstemming
Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 22.05.2012
13. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

14. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.
Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.
15. Formannskapet er politisk styringsgruppe. Ansvar, oppgaver og styrings og
rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.
16. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en
representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

17. Satsningsområdene defineres som: Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk,
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og
reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.
18. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012
Avstemming
Innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 23.05.2012
19. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

20. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.
Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.
21. Formannskapet er politisk styringsgruppe. Ansvar, oppgaver og styrings og
rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012.
22. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en
representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.
23. Satsningsområdene defineres som: Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk,
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og
reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.
24. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.

Vedlegg
1

Utredningsnotat - Inderøy 2020

Bakgrunn
Innledning.

Det er naturlig at kommunestyret for 1756 Inderøy avklarer rammer og forutsetninger for Inderøy
2020-satsningen som grunnlag for videre arbeide.
Historikk

1729 Inderøy kommune vedtok i kommunestyre 02.11.2009 (sak 24/09) at Inderøy kommune
skulle gjennomføre et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt i tråd med hovedlinjene i
prosjektplan utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.
Bakgrunnen for prosjektet var stagnasjon i folketallsutviklingen, økning i antall eldre
innbyggere og lav tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen.
Det ble oppnevnt styringsgruppe bestående av to politikere og to representanter fra
næringslivet, og prosjektets hovedmålsetting ble vedtatt.
Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematisk tiltak for økt bolyst
og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv
befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i
Innherred fram til 2020.
Det vises til vedlagte utredningsnotat for en nærmere beskrivelse av prosjektet/programmet.
I notatet er også betydningen av kommunesammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik
nærmere beskrevet.
Status prosjektene
Den nye styringsgruppa har kommet godt i gang med sitt arbeid – og syv delprosjekter er
etablert eller er under etablering: Nærings- og industriutvikling, Mulighetens Landbruk 2020,
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og reiseliv og
Stedsutvikling Mosvik. Det vises til nærmere beskrivelse i utredningsnotatet.

Økonomi
Den samlede økonomiske planleggingsramme for programmet er p.t. på 11,2 mill. kroner.
(med inneværende års avsetninger)
Gjeldende disponeringsplan kan sammenfattes slik:

Prosjekt
Hovedprosjekt
Mulighetenes
landbruk
Nærings- og
industriutvikling
Sentrumsutvikling
Straumen
Kulturløft
Omdømmebygging

2010/2011
0,53
0,29

2012
0,97
0,45

2013
1,00
0,26

2014
1,00
0

Sum
3,50
1,00

0

0,25

0

0

0,25

1,00

1,90

1,90

4,80

0,30
0,30

0
0,30

0
0

0,30
0,60

0
0

Opplevelse og
reiseliv
Stedsutvikling
Mosvik
Sum

0

0,30

0,20

0

0,50

0

0

0,25

0

0,25

0,82

5,57

3,91

2,90

11,20

Det vises til vedlagte notat for en nærmere beskrivelse av gjeldende disponeringsplaner.
Det vil være naturlig å rullere denne årlig – første gang i forbindelse med revisjon av budsjett
og økonomiplan for 2013 til 2016.

Vurdering
Inderøy 2020 vart etablert på grunnlag av politiske vedtak i 1723 Inderøy kommune i 2009.
I ettertid har det vært en omfattende prosess knytta til kommunesammenslåing og
intensjonsplan for kommunesammenslåing har kommet inn som et sentralt dokument i
utforminga av den nye kommunen.
Vi er en ny kommune med nytt kommunestyre. Det er naturlig og nødvendig og oppdatere
rammer og forutsetninger for Inderøy 2020.
I vedlagte notat er begrunnet en del forslag til visse justeringer i programmets innhold og
organisering – se avsnittet «Oppdrag, organisering og føringer for Inderøy 2020 programmet.»
Det foreslås justeringer i funksjonsperiode, organisering og styring, programstyrets
sammensetning, satsningsområder, retningslinjer disposisjonsfond mv.

Konklusjon
Se innstilling

Inderøy 2020

Utredningsnotat - mai 2012

Bakgrunn
Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre
høsten 2009.
Bakgrunnen for prosjektet var negativ utvikling i folketall, økning i antall eldre innbyggere og lav
tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen.
Det ble etablert en styringsgruppe bestående av to politikere og to representanter fra næringslivet.
Som følge av kommunesammenslåingsprosessen Inderøy – Mosvik, ble Mosvik kommune sommeren
2010 invitert med i prosjektet. Styringsgruppa for Inderøy 2020 ble utvida med to personer, med
Fellesnemnda for kommunesammenslåing Inderøy-Mosvik som overordnet politisk styringsorgan.
Prosjektet ble i sin tid formulert (blant annet) på grunnlag av en utredning gjort av Trøndelag
Forskning og Utvikling. Denne beskriver utviklingsutfordringer for Inderøysamfunnet. Underveis er
holdt relativt tett kontakt med kompetansemiljøene – herunder Distriktssenteret – for å innhente så
vel teoretisk som praktisk kunnskap rundt samfunnsutviklingsprosjekter.
En viktig samarbeidspartner er også Nord-Trøndelag fylkeskommune som har bidratt med faglige råd
og økonomiske midler via Rup-programmet. Andre eksterne – så som Fylkesmannen – støtter
delprosjekter som Mulighetenes landbruk - se nedenfor.
Det pågående Inderøy 2020 prosjektet har formelt/teknisk sett pr. i dag mandat på grunnlag av
vedtak i Fellesnemnda, jfr. også budsjett og økonomiplanvedtaket for perioden 2012 til 2015 og
hvor programmet danner en sentral premiss. Dette notatet danner grunnlag for en samlet ny
behandling av Inderøy 2020 satsningen for den nye kommunens politiske organer.

Etablerte målsettinger Inderøy 2020
Inderøy 2020 skal være en gjennomgående mobilisering av hele Inderøysamfunnet.
Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og
næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i
Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020.
De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020 er:




Økt bolyst, bokraft, og tilflytning.
Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser.
En varig nyskapings- og utviklingskultur

I Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner, er det lagt stor
vekt på samfunnsutvikling, noe som understreker hovedmålsettinga for Inderøy 2020. Den ene av to
hovedmålsettinger i intensjonsplanen er etablering av en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av
Innherred.
«Best i lag» er den nye kommunens slagord. Slagordet symboliserer sammenslåingen av to
kommuner og troen på å bli bedre gjennom samarbeidstenking på alle områder. «Best i lag» kan også
brukes mot nabokommuner og region, og signalisere en samarbeidskommune med høge ambisjoner.
Flere av delmålene i intensjonsplanen gir en nærmere presisering:




Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen.
Sikre gode oppvekstsvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljøer.
Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant
annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.

Dagens organisering - prosjektstyret.
Det «nye» formannskapet vedtok i møte 16.11.2011 at styringsgruppe Inderøy 2020 skal bestå av
fem medlemmer, tre politiske valgte, en oppnevnt av næringsforeningen og en oppnevnt av
landbruksorganisasjonene.
I samme møte ble Ida Stuberg, Trine Berg Fines og Signar Berger valgt som politiske representanter i
Inderøy 2020. I ettertid er John Martin Austad og Steinar Klev, oppnevnt av henholdsvis Inderøy
Næringsforening og landbrukets organisasjoner, som representanter i styringsgruppen.
Rådmannen v/kommunalsjef Lars H. Daling er prosjektleder for Inderøy 2020.

Tidsramme for prosjektet.
Prosjektets tidsramme er p.t. 01.01.2014. Prosjektperioden er naturlig nok forlenget som følge av
kommunesammenslåingsprosjektet.

Breddemobiliseringsprosessen 2010-2011.
Breddemobiliseringsprosessen som ble gjennomført vinteren 2010-2011 skal danne et viktig grunnlag
for den videre prosessen med Inderøy 2020. Prosessen ble ledet av Proneo.
Det ble gjennomført folkemøter både på Sandvollan, Røra, Straumen og i Mosvik der bruk av
scenarioteknikk var sentral. Deltakerne kom med synspunkter på tre fremtidscenarier og forslag på
hva vi må gjøre for å nå dit vi ønsker. Data som ble innsamlet er med og legger grunnlag for den nye

kommuneplanens samfunns- og arealdel. Dataene er også et nyttig grunnlag for innholdet i
delprosjektene i Inderøy 2020.

Beskrivelse av definerte delsatsninger/fokusområder/prosjekter.
Inderøy 2020 har pr. i dag mer karakter av et program – enn et prosjekt. Et program defineres som
en overbygning over prosjekter.
Programmet er så langt inndelt i 7 satsningsområder og som i større eller mindre grad er konkretisert
gjennom prosjekter:
Nærings- og industriutvikling.
Mulighetenes Landbruk 2020.
Sentrumsutvikling Straumen.
Kulturløft Inderøy.
Omdømmebygging.
Opplevelse og reiseliv.
Stedsutvikling Mosvik.
I vedlegg er fokusområdene beskrevet med hensyn på innhold, målsettinger, organisering og
økonomi.

Disposisjonsfond Inderøy 2020.
Gjennom eksterne tilførsler, men primært gjennom egne avsetninger, er det over tid bygget opp en
ikke ubetydelig avsetning til Inderøy 2020 satsningen.
Gjeldende retningslinjer for disponering av fondet er vedtatt av Fellesnemnda:






Fondet kan disponeres til utredninger og prosjekter innenfor rammen av
hovedsatsningsområdene.
Fondet kan disponeres til delfinansiering av ressurser til overordnet prosjektledelse og
administrasjon
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.

Samlet er tilført 11,2 mill. kroner til Disposisjonsfond Inderøy 2020, inkludert eksterne midler og
egne avsetninger. I budsjett 2012 er avsatt 2,0 mill. kroner. (Det presiseres for ordens skyld at midler
avsatt i disposisjonsfond vil bli strøket ved eventuelle regnskapsmessige driftsunderskudd.)

Avsatte midler:
IK – avsatte fondsmidler 2010
IK – F.skap 17.02.2010, Mulighetenes Landbruk
IK – avsatte fondsmidler 2011
IK – ekstra bevilgning K,styre 14.11.2011
IK – budsjettert avsatte fondsmidler 2012
Fylkesmannen – tilsagn Mulighetenes Landbruk
NTFK – tilsagn hovedprosjekt
Sum

Beløp
3,25 mill
0,35 mill
3,00 mill
1,50 mill
2,00 mill
0,35 mill
0,75 mill
11,20 mill

Etter gjeldende retningslinjer er det formannskapet som beslutter disponeringer fra fondet.
0,82 mill av midlene er forbrukt gjennom aktivitet i 2010 og 2011, herunder bl.a kostnader knytta til
gjennomføring av breddemobiliseringsprosjektet.
En betydelig del av de avsatte midlene er bundet i form av politiske vedtak. Dette gjelder i særlig
grad 4,8 mill vedtatt brukt til delprosjekt Sentrumsutvikling Straumen, jfr. også intensjonsavtale
inngått mellom Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune,Næringsliv og frivillighet.
Det er tentativt satt av 6,9 mill til uspesifiserte investeringer i andre stedsutviklingstiltak i
økonomiplanperioden, herunder 1,7 mill. kroner til stedsutvikling Mosvik. Dette er midler forutsatt
finansiert over disposisjonsfond Inderøy 2020. Det er et mindre avvik mellom avsatte midler på 11,2
mill. kroner og planlagte kostnader i økonomiplanen på 11,7 mill. kroner. Dette blir å avstemme etter
hvert.

Endringer, oppdrag, organisering og føringer for Inderøy 2020 programmet.
Inderøy 2020 ble etablert på grunnlag av politiske vedtak i gamle Inderøy kommune i 2009.
Etter den tid har det skjedd store endringer. Vi har i to år hatt en betydelig prosess knytta til
kommunesammenslåingen og som har gjort det nødvendig og utsette en del prosesser knyttet til
annet utviklingsarbeid. En ny kommune er etablert. En ny plattform skal etableres og politisk
forankres på flere områder.
I sammenslåingsprosessen var det enighet om at Inderøy 2020 skal videreføres i den nye kommunen.
Ettersom Inderøy 2020 i praksis er en overbygning for flere satsninger og prosjekter, velger jeg å tilrå
at Inderøy 2020 omtales som et program og at dagens styringsgruppe for Inderøy 2020 blir
programstyre. Formannskapet blir styringsgruppe.
Programperiode. Det er et entydig råd at brede samfunnsutviklingsprosesser hverken kan eller bør
begrenses for skarpt i tid. Den opprinnelige prosjektperioden ble satt til 2012; sist revidert til
01.01.2014. Det er naturlig å foreslå en ytterligere forlenging fram til 31.12.2014. Det innebærer at
funksjonstiden til de politisk valgte medlemmer naturlig forlenges tilsvarende. Det overlates til
næringslivet å beslutte funksjonstiden til sine representanter.
Organisering og styring. Styringsstrukturen for Inderøy 2020 programmet kan beskrives slik:

1. Kommunestyret fastlegger hovedføringene for programmet gjennom årlige budsjett og
økonomiplaner. Det rapporteres til kommunestyret gjennom tertialrapporteringen.
2. Formannskapet er politisk styringsorgan. Formannskapet gir føringer og beslutter rammer
for satsninger og delprosjekter innenfor rammen av kommunestyrets beslutninger, jfr.
budsjett og økonomiplan. Formannskapet beslutter bruk av disposisjonsfond Inderøy 2020.
3. Programstyrets oppgaver og ansvar beskrives slik:
a. Ivareta en god samhandling mellom kommune, næringsliv og frivillighet i Inderøy
2020 satsningen
b. Ivareta kommunikasjon og mobilisering av samfunn og innbyggere.
c. Ivareta overordnet koordinering og styring av definerte delprosjekter, herunder
hovedprosjektet.
d. Initiere nye konkrete prosjekter innenfor satsningsområdene.
Programstyret er et utviklingsorgan og ikke et forvaltningsorgan.
Formannskapets holdes fortløpende underrettet om programstyrets virksomhet gjennom
rådmannens og eventuelt ordførers (leder av programstyrets) faste orienteringer.
4. Rådmannen ivaretar den administrative prosjektledelsen og er sekretariat for programstyret.
Prosjektleder forbereder saker for programstyret og følger opp vedtak. Prosjektleder følger
opp delprosjektene og rapporterer delprosjektresultater til programstyret.

Programstyrets sammensetning. Med grunnlag i forslaget til oppdatert mandat/oppdrag - jfr. også
Inderøy 2020 programmets brede samfunnsperspektiv – tilrås at programstyret utvides med en
representant for frivilligheten.

Satsningsområder. Det synes naturlig å videreføre de etablerte fokusområder for programmet
sammenfattet slik:

Nærings- og industriutvikling.
Mulighetenes Landbruk 2020.
Sentrumsutvikling Straumen.
Kulturløft Inderøy.

Omdømmebygging.
Opplevelse og reiseliv.
Stedsutvikling Mosvik.
Annen stedsutvikling.
Det åpnes for at det i programperioden også kan iverksettes stedsutvikling i andre grendesamfunn i
kommunen.

Disposisjonsfond Inderøy 2020. Retningslinjer.
Det ble i kommunestyresak 49/10 i 1729 Inderøy skissert noen retningslinjer for disposisjonsfond
Inderøy 2020. Ved gjeldende forutsetninger anses disse ikke hensiktsmessige.
Det foreslås følgende enkle retningslinje:
-

Disposisjonsfond Inderøy 2020 disponeres av formannskapet innenfor økonomiske rammer
og føringer gitt av Inderøy kommunestyret, jfr. budsjett og økonomiplan.

-

Fondet benyttes til finansiering av utredninger, prosjekter og eventuelt materielle
anskaffelser som understøtter intensjonen og målsettingen med Inderøy 2020.

-

Fondet kan benyttes i kombinasjon med andre fond og annen finansiering dersom dette
faller naturlig.

Inderøy 2020 – økonomi. Planleggingsrammer.
Gjeldende planleggingsramme for Inderøy 2020 prosjektet settes til 11,2 mill. kroner.
Planleggingsrammen – herunder øvre ramme for årets disponering av disposisjonsfond Inderøy 2020
– fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjett og økonomiplanbehandling.
Disponeringsplanen er så langt beskrevet nedenfor – denne er tilpasset den foreløpige samlede
planleggingsrammen på 11,2 mill. kroner.

Vedtak/gjennomført:
Hovedprosjekt:

Beløp

Driftskostnader 2010 og 2011 (breddemob med mer)
Lønn – Prosjektleder (Lars), 750`i tre år (2012-2014)
Driftsinntekter
Tillegg budsjett 2012-2014, 220`i 2012 og 250`per år
i 2013 og 2014
Sum

0,620 mill
2,250 mill
0,090 mill
0,730 mill

Mulighetenes Landbruk:
Driftskostnader 2010 og 2011
Budsjett 2012
Budsjett 2013
Sum

Beløp
0,290 mill
0,450 mill
0,260 mill
1,000 mill

Nærings- og industriutvikling:
Budsjett 2012 250` er avsatt
Ingen avsetning i 2013 og 2014
Sum

Beløp
0,250 mill

Sentrumsutvikling Straumen:
Budsjettert med 1,0 mill i 2012 og 1,9 mill per år i 2013
og 2014. Av 1,0 mill i 2012 er avsatt 0,363 til
Muustrøparken og 0,393 til Rambøll.
Sum

Beløp
4,800 mill

3,500 mill

0,250 mill

4,800 mill

Kulturløft:
Foreslår avsatt 300`i 2012. Ingen avsetning i 2013 og
2014. I 2012 brukes 200` av beløpet til kulturplan inkl.
lønn. InderøyFest 50` og ”Festival-Inderøy” og annen
markedsføring 50`.
Sum
Omdømmebygging:
Foreslår avsatt 300`i 2012 og 300`i 2013.
I 2012 brukes 50`til InderøyFest og 50`til andre
omdømmebyggende tiltak. Resten til prosjektering.
Sum
Opplevelse og reiseliv:
Foreslår avsatt 300`i 2012 og 200`i 2013. Midlene
brukes til prosjektledelse og noe forbruksmateriell.
Sum
Stedsutvikling Mosvik:
Det er satt av 200` som ikke er midler knytta til Inderøy
2020. Disse foreslås brukt til konkretisering av tiltak i
2012. Videre foreslås at det settes av 250` i 2013.
Sum

Beløp
0,300 mill

0,300 mill
Beløp
0,600 mill

0,600 mill
Beløp
0,500 mill
0,500 mill
Beløp
0,250 mill

0,250 mill

Oppsummering:
Prosjekt
Hovedprosjekt
Mulighetenes
landbruk
Nærings- og
industriutvikling
Sentrumsutvikling
Straumen
Kulturløft
Omdømmebygging
Opplevelse og
reiseliv
Stedsutvikling
Mosvik

2010/2011
0,53
0,29

2012
0,97
0,45

2013
1,00
0,26

2014
1,00
0

Sum
3,50
1,00

0

0,25

0

0

0,25

1,00

1,90

1,90

4,80

0
0
0

0,30
0,30
0,30

0
0,30
0,20

0
0
0

0,30
0,60
0,50

0

0

0,25

0

0,25

Sum

0,82

5,57

3,91

2,90

11,20

Sammenfattet beskrivelse av satsningsområder
underlagt Inderøy 2020 programmet.
Nærings- og industriutvikling
Vi har et variert og næringsliv i Inderøy. Inderøy kommune har en god dialog med
næringsforeningen. Videreutvikling av eksisterende næringsliv i kommunen må ha høg prioritet.
Inderøy Næringsforening representerer ca 700 arbeidsplasser.
Nærings- og industriutvikling er et delprosjekt som stadig vil være under utvikling, og en av de mest
fundamentale delene av Inderøy 2020.
Vi må bli enda flinkere på å få til en helhetlig næringsstrategi i kommunen.
Delprosjekt nærings- og industriutvikling er så langt ikke prosjektorganisert. Prosjektleder foreslår
følgende organisering:
Styringsgruppe:

Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder:

Gunnar Winther

Prosjekttid:

01.05.2012 – 31.12.2014

En av hovedmålsettingene med Inderøy 2020 er å bidra til vekst i antall bedriftsetableringer.
Tilrettelagt næringsareal vil være vesentlig i så måte. Her vil en møte utfordringer i forhold til blant
annet dyrka mark og strandsone.

Ved hjelp av Selberg Arkitekter AS, er det nå gjennomført en mulighetsstudie på å lage næringsareal
av Lensmyra på Røra. Framtidig regionalt næringsområde – Lensmyra Utviklingspark.
Kostnadsramme kr. 130.000, finansiert gjennom Invest næringsfond. Lensmyra kan bli attraktiv også
som et regionalt næringssenter.
I budsjettet for 2012 er det satt av kr. 250.000,- til ytterligere utredninger/forprosjekt av
næringsarealer på Røra. Kommunen har åpenbart behov for å kunne tilby konkurransedyktige
næringsarealer.












Sette fokus på Røra som knutepunkt i Innherred. Røra stasjon må opprettholdes og en godt
fungerende kollektivtransport i form av bussforbindelser og tilbringertransport, er svært
viktig. Kortere reisetid vil åpne for at flere kan bo i Inderøy og jobbe i Stjørdal/Trondheim.
Tilrettelegging av mindre næringsområder spredt rundt i kommunen bør også ha fokus.
Inderøy er sentral i forhold til aksen Østersund – Trondheim – Steinkjer og bindeledd til
Fosen.
Inderøy må knytte næringslivskontakt med Fosen og særlig grad miljøet i Leksvik/Vanvikan.
Intensjonsavtale med Leksvik bør vurderes.
Samhandling med investorer, gjerne med tilknytning til Inderøy.
Legge til rette for høgteknologibedrifter. IKT-bedrifter. Næringsbygg for høgt utdannede.
Kommunen bør bli med i trainee-ordningen. Tilby sommerjobb for studenter.
Samhandling med kompetansemiljøer, Næringsselskap (Steinkjer), konsulentfirmaer
(Proneo), utdanningsinstitusjoner (HiNT, NTNU, FoU-miljøer).
Blant annet gjennom Nær-Ung må det skape bedre kultur for gründere, entreprenørskap og
innovasjon blant ungdom.
Arbeidet med strategisk næringsplan er under oppstart. Forslag til planprogram blir politisk
behandlet våren 2012. Grensesnitt plan/Inderøy 2020 kan bli en utfordring, men dette må
avklares etter hvert.

Mulighetenes Landbruk 2020
Landbruket er en stor og viktig, men også utfordret næring i Inderøy. Vi ønsket å sette lyset på det vi
kan gjøre noe med, og det er noe av bakgrunnen for etablering av delprosjektet Mulighetenes
Landbruk 2020.
Styringsgruppe : Steinar Klev (leder), Ole Anders Iversen, Lene Leira, Astrid Aasen, Steinar Viken, Jon
Olav Veie (FMLA).
Prosjektleder:

Ketil Verdal

Prosjekttid:

01.01.2011 – 31.05.2013

Mulighetenes Landbruk 2020 ble etablert som prosjekt fra 01.01.2011. Prosjektperioden var
opprinnelig satt til 01.01.2011 – 31.12.2012. Prosjektperioden er nå utvida til 31.05.2013.
Prosjektplan er utarbeidet. Mange tiltak er gjennomført.
Mulighetenes Landbruk 2020 skal bidra til å opprettholde og øke den verdiskapning som landbruket i
kommunen står for. Prosjektet ønsker å se nærmere på det tradisjonelle landbruket og ha
rekruttering som hovedfokus. Skog er en betydelig ressurs for kommunen. Prosjektet har også som
mål å utvikle eksisterende tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket i kommunen.
Videre er det et mål å markedsføre Inderøy kommune som en attraktiv landbrukskommune å bosette
seg i.
Mål:







Styrke rekrutteringen til landbruket – ta bedre vare på nye gårdbrukere.
Synliggjøre landbrukets betydning for kommunen, både i forhold til økonomi og produksjon
av fellesgoder for øvrig.
Målrettet strategiarbeid for utvikling av landbruket, herunder å fremskaffe et bedre
tallgrunnlag/statistikk som basis for strategiske beslutninger.
Bedre samhandling mellom landbruket, øvrig næringsliv og kommunen.
Opprettholde og styrke de ulike produksjonsmiljøene.
Økt bosetting i grendene, herunder tomteutvikling for spredt bebyggelse.

Arbeidsmetodikk:





Ha rekruttering som hovedfokus
Stimulere til veivalg for videre drift.
Få kartlagt situasjonen for landbruket bedre, om nødvendig gjennom analyser helt ned på
det enkelte gårdsbruk.
Se på muligheter for oppfølging av dem som allerede har gjennomført større investeringer.

Økonomisk ramme for Mulighetenes Landbruk 2020 er utvida fra kr 700.000,- til kr. 1.000.000. FMLA
bidrar til finansieringa med kr 350.000,-. Resterende midler dekkes gjennom Inderøy 2020.
Gjennomført en rekke tiltak i 2011. Flere tiltak er gjennomført i 2012 og flere under planlegging.
Møteplasser er et sentralt tiltak innenfor Mulighetenes Landbruk 2020. Dette skaper aktivitet.
Prosjektet setter fokus på samspillet mellom forvaltning og næring. Bør kommunen ta på seg en
sterkere rolle i forhold til å skape møteplasser mellom næring og forvaltning?

Sentrumsutvikling Straumen
Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som styringsgruppe.

Styringsgruppe:

Progarmstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder:

Lars H. Daling/Pål Gauteplass

Prosjekttid:

01.01.2012 – 31.12.2014

Styrking og synliggjøring av Straumen som kommunesenter er forankret i kommuneplan i «gamle»
Inderøy og i «Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner». I
intensjonsplanen presiseres det at kommunesenteret skal tjene alle deler av kommunen, og ha et
utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentre i Innherred. Et hjerte som slår i
sentrum gir spredning og synergier i alle grender. Straumen må utvikles til småby ikke drabantby.
Det er behov for en stedsutviklingsprosess/tettstedsutviklingsinnsats knytta til Straumen. Behovet
forsterkes gjennom utbygging av nytt bolig/handelsområdet på Ness-jordet.
En samordnet innsats forutsetter samarbeid mellom private og offentlige interessenter.( NordTrøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune). Den økonomiske rammen for prosjektet er så
langt skissert til ca 8 mill. kroner, som fordeles slik:
Næringslivet, organisasjoner, private:

ca 10 %

Inderøy kommune:

ca 60 %

Nord-Trøndelag fylkeskommune: (RUP)

ca 30 %

Partnerskapsavtale er underskrevet. I partnerskapet inngår, i tillegg til kommunen og
fylkeskommunen, Inderøy Næringsforening, grunneier i det sentrale sentrumsområdet og andre
interessenter.
Prosjektet omfatter en ideutviklings- og planfase i 2011/2012 og en gjennomføringsfase 2012-2014.
Rambøll er engasjert som konsulenter har sitt forslag klart. Prosessen så langt har bestått i møter
med de næringsdrivende og vel-lag i plenum, deretter møter mellom Rambøll og mindre grupper og
enkeltvise møter med aktørene på Straumen. Partnerskapet ble orientert om planene 3. mai og
folkemøte arrangert 15. mai.
Det lanseres to under-prosjekter, begge med overskrift Tettstedutvikling i Straumen:



En forankret prinsipp-plan for sentrums funksjonsinnhold med vekt på nærings- og
kulturaktivitet. En utredning for identifisering og rekruttering av ny aktivitet i Straumen til
erstatning for den virksomheten som vil bli flyttet til nytt handelssentrum på Ness-jordet.
Prinsipp-plan for fysisk utforming og utsmykking av gater, møtesteder og grøntarealer. Fra
nederst i Straumen via Meieribakken, undergang riksveg, torg ved nytt senter og videre til
båthavna ved Børgin.

Spesielt for Straumen er nærheten til fjorden, og det er påpekt at en i dagens sentrum ikke kommer
seg ned til fjorden på en tilfredsstillende og god måte. I tillegg er det begrenset med båtplasser og
det er utfordrende parkeringsforhold.

Kulturløft Inderøy
Styringsgruppe :

Formannskapet

Prosjektleder:

Reidun Huseth

Prosjekttid:

01.04.2012 – 31.12.2014

Gamle Inderøy ble profilert som en kulturkommune. Intensjonsplanen for kommunesammenslåing
legger til grunn at Inderøy 1756 også skal være en kulturkommune. Det er det brei enighet om.
Kulturløft er et delprosjekt som er etablert blant annet på bakgrunn av innspill i
breddemobiliseringsmøtene, der det framkom ønsker om at Inderøy skal bli den ledende
kulturkommunen i regionen. Vi har et rikt og variert kulturliv i kommunen, og det har våre naboer
også. Hva skal vår spydspiss være i årene framover på dette området?
Planprogrammet for ny kulturplan er nå på høring, og planen kommer til sluttbehandling høsten
2012.
Kulturplanen vil si noe om kulturløft og innholdet i kulturplanen vil gi et kulturløft.
Eksempel på utfordringer:












Integrere kulturlivet som en del av næringslivet i et samfunnsutviklingsperspektiv.
Kommunen som støttespiller/tilrettelegger ved utvikling og etablering av
kulturarbeidsplasser.
Utvikling av kommunale og andre kunst- og kulturinstitusjoner.
Vedlikeholde og utvikle et allsidig profesjonelt kunst- og kulturmiljø.
Tilbud til alle aldersgrupper.
Arenaer
Kultur/idrett/folkehelse
Kultur/ungdom
Kultur som en viktig del av kommunens profilering.
Legge til rette for et allsidig profesjonelt kunst- og kulturmiljø i kommunen.
Nils Aas kunstverksted må styrkes.

Flere større kultursatsinger er startet opp, andre er under planlegging eller gjennomført. Noen i regi
av kommunesammenslåings-prosjektet, andre har link til Inderøy 2020 eller til begge prosjektene.
Eksempel på kunst- og kulturtiltak som er gjennomført eller på gang:









InderøyFest
Arena Skarnsundbrua. Et markeringsprosjekt og et samtidskunstprosjekt.
Utsmykning Inderøy rådhus. Utendørs.
Danseforestillinger i regi av Dans i Nord-Trøndelag.
Kultur- og frivillighet. Konferanse 23. september 2011.
Markeringer i forbindelse med årsskiftet og ny kommune.
Kulturcampus

Parallelt med framdrifta i arbeidet med kulturplan, må en i løpet av våren konkretisere
delprosjekt Kulturløft Inderøy.

Omdømmebygging
Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som prosjektgruppe.
Styringsgruppe :

Progranmstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder:

Lars H. Daling

Prosjekttid:

01.04.2012 – 31.12.2014

I vid forstand representerer dette punktet en satsning på markedsføring av Inderøy regionalt og
nasjonalt.
Omdømmebygging må synliggjøres som et sentralt delprosjekt under Inderøy 2020.
Hovedprosjektets overordnede mål er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og
næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i
Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020. (Bør vi
si Trøndelag i stedet for Innherred?). Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjerte av
Trøndelag. Delprosjekt omdømmebygging må bli «redskapet» for gjennomføring av hovedprosjektets
overordnede mål. Effektmål i hovedprosjekt kan i stor grad også bli effektmål i omdømmebygging. I
stikkordsform kan vi her nevne: Økt bolyst, bokraft og tilflytning. Attraktive bolig- og fritidsområder.
Arbeidsplasser. Samordna næringsutvikling. Rikt kulturliv. Nyskapnings- og utviklingskultur. Og det er
viktig å ha fokus på det vi er gode på.
Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av
kommunens løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som levers (opplevelse) som avgjør

omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene).
Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeidet. Hva folk i kommunen mener om
kommunen, er et sentralt spørsmål. Gjennom materialet som ble jobbet fram i mobiliseringsmøtene
i fjor, har vi et godt utgangspunkt for identifisering av hva innbyggerne mener om kommunen, og
hvordan vi skal handle for å bli den kommunen vi ønsker å være. Innbyggerne og næringsdrivendes
første møte med kommunen er i stor grad hjemmesiden og servicetorget – og første møte har mye å
si. Formannskapet har vedtatt at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse i løpet av våren.
Prosjektleder har store forventninger til at innbyggerundersøkelsen skal bli et nyttig bidrag i arbeidet
med omdømmebygging.
Ansatte i kommunen er viktige ambassadører i omdømmebyggingen. Forskning viser at vi bruker 7
sekunder å danne oss et førsteinntrykk av en person, og det er personen som gir oss førsteinntrykket
av kommunen.
Måten ordfører og kommunestyret for øvrig opptrer på i møtet med folk har betydning. Folkevalgte
har også den rollen som ombudsmenn – og at folk opplever at de blir tatt på alvor av politikerne
betyr noe.
Distriktssenteret viser til at en del kommuner med høg andel fritidsboliger har gjennomført hytteundersøkelser og brukt dem aktivt. Prosjektleder er pålagt å legge fram utkast til plan for
hytteundersøkelse i Inderøy til møte i styringsgruppen 24. mai.
Omdømmebygging skal inn i kommuneplanens samfunnsdel.
Delprosjekt omdømmebygging må konkretiseres som prosjekt snarest.

Opplevelse og reiseliv
Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som prosjektgruppe.
Styringsgruppe:

Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder:

Lars H. Daling

Prosjekttid:

01.06.2012 – 31.12.2014

Opplevelse og reiseliv ble på ett tidspunkt i 2011 vurdert som et satsingsområde innenfor delprosjekt
Mulighetenes Landbruk 2020. Etter hvert kom vi fram til at Opplevelse og reiseliv bør bli et eget
delprosjekt.

Opplevelse og reiseliv var et sentralt tema på mobiliseringsmøtene i fjor, og vil også inngå i både
kommuneplanens samfunnsdel og næringsplan.

Den Gyldne Omveg er uten forkleinelse for andre den mest synlige i denne sammenheng. DGO
ønsker selv å utvikle sitt konsept. Kommunen bør støtte både DGO, enkeltbedrifter i DGO og
prosjekter knytta til mat og opplevelser. Etter hvert må vi kunne utvikle merkevaren: «Inderøy –
Nordens Toscana».
Et variert og rikt kulturlandskap og natur med mange tilrettelagte turstier. Vi må få tydeliggjort hva
som er unikt for Inderøy. Kommunen har flere «storgårder» med historisk sus f.eks Sundnes, Vinje
Bruk og Rostad.
Trondheimsfjorden (Indre Trondheimsfjord) har et potensiale som reiselivsarena. Kombinert med
charterbuss og anløp av cruisebåter i Trondheim. Den nye kommunen har 18 mil strandlinje. Norges
nest sterkeste tidevannsstrøm. En kan se for seg charter-turer på fjorden med Jekta Pauline som et
sentralt element.
Muligheter for fiske i Skarnsundet og ”toppturer” til Mosviksenderen og Skarnsundbrua. Mange
serveringsmuligheter under veis.
I tillegg til fiske kan dykking, sjøsafari og bruk av sjømat være aktiviteter knytta til ”sjøturisme”.
Jaktturisme og elgsafari kan utvikles.
Kammavegen er et prosjekt som har ligget i dvale en periode og som nå bør revitaliseres.
Kammavegen var forutsatt å skulle bli en viktig brikke i forbindelsen med felles satsing på utvikling av
Reiselivsnæringa i Leksvik og Mosvik. I felles formannskapsmøte mellom Leksvik og Mosvik den
04.01.2006 ble det besluttet at: ”veien mellom Åsbygda og Bergbygda skal være en del av
reiselivsprosjektet Vanvikan-Trongsundet, og at det skulle utarbeides plan for videre arbeid med
prosjektet”. Kostnadsramme var på ca 3 mill.
Smaken av Inderøy som festivalkonsept vil bli utprøvd ut under Straumens dag og Trøndersk
Matfestival i år.
Nye turistkart/turistskilt for hele 1756 Inderøy.
Vi samarbeider med våre nabokommuner om reiselivsutvikling. Innherred Reiseliv vil være en sentral
samarbeidspartner. Innherred Reiseliv vil gi en orientering i styringsgruppen 24. mai

Stedsutvikling Mosvik
Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som styringsgruppe.
Styringsgruppe:

Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder:

Lars H. Daling

Prosjekttid:

01.06.2012 – 31.12.2014

Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner inneholder ett
delmål med ønske om et positivt fokus på utvikling i Mosvik.
Stedsutviklingsplan for Mosvik sentrum – «Trivsel i sentrum», fra januar 2008, er et godt grunnlag for
utvikling av Mosvik sentrum. Planen er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Mosvik kommune.
Målgruppen for arbeidet har vært fastboende, fritidsboligeiere og besøkende.
Området rundt Mosvang kulturhus, inklusiv grusbanen, er innfallsporten til Mosvik sentrum, og har
et stort behov for rehabilitering. Området framstår som uryddig. En bør vurdere å samle
idrettsaktiviteter og friluftsaktiviteter til Mosvang-området. Kanskje bør Mosvang-området gjøres til
en tydeligere del av skoleområdet. Mosvik skole vil være grunnpilaren i lokalsamfunnet og et viktig
element i utviklinga av bygda.
Stedsutvikling Mosvik etableres som delprosjekt i løpet av våren. Styringsgruppa for hovedprosjektet
blir prosjektgruppe.
I budsjettet for 2012 er det satt av kr. 200.000,- til stedsutvikling Mosvik sentrum og det er gjort
vedtak på at et mulig sommeridrettsanlegg i Mosvik, er et tiltak som bør vurderes nærmere.

Arkivsak. Nr.:
2012/1356-5
Saksbehandler:
Finn Bjarne Madsen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
57/12

Møtedato
23.05.2012

Kommunestyret

22/12

30.05.2012

Sandvollan skole. Sluttrapport og sluttregnskap utbygging
Rådmannens forslag til vedtak
1. Sluttregnskapet for utbygging av Sandvollan skole godkjennes med en kostnad på kr.
16.838.202,2. Merforbruket på kr. 1.038.202,- dekkes ved låneopptak.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2012
Avstemming
Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 23.05.2012
3. Sluttregnskapet for utbygging av Sandvollan skole godkjennes med en kostnad på kr. 16.838.202,4. Merforbruket på kr. 1.038.202,- dekkes ved låneopptak.

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 13/09:

Det igangsettes utbygging/ombygging av Sandvollan skole med en kostnadsramme på
15.8 millioner kroner, inkludert pådratte planleggings og prosjekteringskostnader, med
ferdigstillelse til skolestart høsten 2010.
Utbyggingen kommer inn under Husbankens ordning med rentekompensasjon for skolebygg.
Utbyggingen omfatter: Nybygg/tilbygg i 2 etasjer og renovering/ombygging eksisterende
bygningsmasse.
Kontraktsfeste sluttdato for alle arbeider var satt til 03.09.2010. Ferdigbefaring for nybygget ble avholdt
09.09.2010. Skolen ble innflyttet og tatt i bruk fra og med mandag 13.09.2010.
Ferdigbefaring eksisterende bygningsmasse ble avholdt 02.12.2010. Det gjensto en del arbeider som i
hovedsak ble utført før jul samme år. (dog en del sluttarbeider på vårparten 2011)
Byggeregnskapet er i ettertid belastet med tilleggsarbeider som asfaltering og akkustikkdempende
tiltak.
Det er bedt om egen sluttrapport fra byggeleder. Denne er datert 13.09.2011.
Økonomisk sluttresultat:

Prosjektering/byggeledelse
Bygningsmessige
arbeider/utomhus
VVS-installasjoner
Elektroarbeider/tekniske install
Finansiering
Inventar og utstyr
Kjøp av tomt
Avsetninger/marginer

Opprinnelig budsjett
2 187 500
7 097 922

Regnskap
2 100.946
8 510 809

3 018 150
1 386 352
200 000
1 050 075

3 175 831
1 777 259
194 962
978 395
100 000

861 000
15 800 000

16 838 202

Det ble inngått avtale med Sandvollan samfunnshus om at samfunnshuset dekket kostnadene for
installasjon av sprinklingsanlegg i samfunnshuset. I sak 54/10 fattet Formannskapet slikt vedtak:
1. Inderøy kommune yter Sandvollan samfunnshus et lån på kr. 160.000,- til finansiering av
samfunnshusets andel av sprinklingsanlegg for brannforebygging. Lånet finansieres innenfor rammen av
vedtatt låneopptak til utbygging av Sandvollan skole.
2. Lånet tilbakebetales fra Sandvollan samfunnshus til Inderøy kommune over 8 kalenderår
med kr. 22500,- pr. år. (ca 2,75 % gjennomsnittlig rente) Tilbakebetalingene brukes til
ekstraordinær nedbetaling av lån.
Sluttregnskapet viser en overskridelse på 1 mill. kroner. (netto ca 0,8 mill. kroner) Rådmannen har
tidligere varslet en overskridelse i denne størrelsesorden.
Nedenfor er de viktigste enkeltposter fra endringslister beskrevet:
Bygningsmessige
Uforutsett, samt nødvendige
endringer/utomhus
arbeider ikke beskrevet i
anbudsgrunnlaget

Asbestsanering
168 000
Utomhus
195 000
Himlinger/kledninger 150 000

Tilleggsarbeider, standardheving
ikke medtatt i anbudsgrunnlaget

Dusj
Elektro (gml bygg)
Malingsarbeider
Asfaltering
Alarmsyst/bredb

107 000
233 000
350 000
95 000
157 000

Vurdering
Vi er forsinket med avlevering av sluttregnskap i forhold til kravet i gjeldende reglement om
regnskapsavleggelse 6 mndr. etter ferdigstilling. Det skyldes delvis kapasitetsmessige utfordringer i
administrasjonen og delvis behov for en grundig gjennomgang av regnskapene.
Sandvollan skole er ferdigstilt og renovert for en samlet sum på brutto 16,8 mill. kroner. Den reelle
kostnaden for kommunen er 13,4 mill. kroner når refusjon for mva er hensyntatt.
Utbyggingen er i all hovedsak gjennomført i samsvar med forutsetninger for det opprinnelige vedtaket.
Vi må likevel rapportere en overskridelse. Overskridelsen er netto på ca 0,8 mill. kroner når mva
refusjon hensyntas. (Ettersom denne mva refusjonen er tatt til inntekt i driften i tidligere regnskap må
bruttooverskridelsen finansieres ved lånopptak.)
Det registreres at overskridelsene delvis skyldes visse mangler ved plan og prosjekteringsgrunnlaget
knyttet til selve byggeentreprisen. (det opprinnelige anbudet) Byggeregnskapet er i ettertid belastet
visse nødvendige standardhevninger (malingsarbeider mv) og utstyr/IKT mv som ikke var beskrevet i
anbudsgrunnlaget. I praksis er nok erfaringen at kostnadsoverslagene undervurderer usikkerheten og
at reservene settes for lavt.
Selv om enhver overskridelse er uønsket må denne sees opp mot det samlede sluttresultat. Inderøy
kommune har fått svært mye «skole» igjen for pengen. De medgåtte kostnader har vært nødvendige
for å gjennomføre prosjektet med de ambisjonene en hadde for utbyggingen . Sandvollan skole
framstår i dag som en godt funksjonell og innbydende skole, til glede for elevene, ansatte og foresatte.

Konklusjon
Se innstilling
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Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - behandling etter høring.
Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Stokkan steinbrudd med
følgende endringer:
-

Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og
bestemmelser.
Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette.
Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012
Avstemming
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Stokkan steinbrudd med
følgende endringer:
-

Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og
bestemmelser.

-

Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette.
Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes.

Vedlegg
1 Reguleringskart
2 Reguleringsbestemmelse/beskrivelse
3 Tverrprofiler - uttak
4 Driftsplan
5 Inderøy - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd
6 Fylkesmannen i N-Tr.lag - Uttalelse til detaljreguleringsplan Stokkan steinbrudd
7 Uttalelse til reguleringsplan for Stokkan steinbrudd
8 Uttalelse fra Sametinget

Bakgrunn
Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd ble behandlet av Hovedutvalg natur, og vedtatt lagt ut til
offentlig ettersyn 5. mars 2011. Den har ligget ute til ettersyn i perioden 9. mars til 20. april.
Det har kommet følgende innspill til reguleringsplanen.
Direktoratet for mineralforvaltning etterlyser bedre terrengprofiler og en konkretisering av
skjermingssonen mot fylkesvegen. De har for øvrig ingen særskilte kommentarer til plankart eller
bestemmelser.
Nord-Trøndelag fylkeskommune stiller krav om at det må gjennomføres arkeologiske forundersøkelser i
henhold til kulturminneloven før området kan tas i bruk. De har også noen innspill på nødvendige
endringer i kart og bestemmelser.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sametinget har ingen merknader til planen.
Søker har i på bakgrunn av tilbakemeldingen fra Direktoratet for mineralforvaltning utarbeidet tre
terrengprofiler som viser planlagt uttak i forhold til eksisterende terreng. Plassering av profilene er vist i
revidert plankart.
Direktoratet for Mineralforvaltning (tidl. Bergverket) skal etter reguleringsplanen er godkjent, behandle
driftsplanen og eventuelt gi driftskonsesjon for steinuttaket. De har ansvar for å følge opp og føre tilsyn
med selve driften i forhold til sikkerhet og ressursutnyttelse, sørge for økonomisk sikkerhet i forhold til
opprydning og sikring, og stille krav til istandsetting og eventuelt beplanting når anlegget nedlegges.
Forurensingslovens bestemmelser gjelder i forhold til støy og utslipp til luft eller vann.

Vurdering
Det har i høringsperioden ikke kommet vesentlige innvendinger eller innsigelser til reguleringsplanen,
men forslag om noen endringer som anbefales å tas inn.
For å sikre at gjennomføring av drifta blir som forutsatt i planen, og at det er samsvar mellom plan og
bestemmelser tilrår rådmannen at planen suppleres med følgende tillegg og endringer:
-

Regulert faresone langs høyspentledning utvides 30 m fra høyspentledning slik at
varslingskravet i bestemmelsene samsvarer med plankartet.

-

Søker har foreslått en 5 m skjermingssone mot fylkesveg 231, hvor vegetasjon og terreng skal
bevares inntil anlegget skal avsluttes. Rådmannen foreslår at denne utvides til 10 m og vises på
kartet som kombinert grøntstruktur/steinbrudd.

-

Nord-Trøndelag fylkeskommunes krav om arkeologiske forundersøkelser tas inn som et
rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre gjennomføring av dette.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den er vedlagt saken med de endringer som er
foreslått i saksframlegget.
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1. PLANGRUNNLAGET
1.1 Plankrav
Arealdelen til Inderøy kommunes kommuneplan ble vedtatt 14.05.2007. Stokkan steinbrudd
ligger innenfor LNF-område i planen. Uttak av masse har hittil skjedd etter dispensasjon fra
kommuneplanen. Det er satt som krav at før eventuell utvidelse av bruddet, skal det
utarbeides reguleringsplan.
Reguleringsplanen for råstoffutvinning skal inneholde:
 Driftsplan for gjennomføring av uttaket
 Beskrivelse av sikringstiltak (kan inngå i driftsplanen)
 Plan for utforming av arealet etter ferdig uttak og hvilket formål arealet er tenkt til.

1.2 Bakgrunn for planarbeidet
Etter at det var konstatert at det på dette stedet var stein av god kvalitet, ble det i 1992 søkt om
tillatelse til uttak. Slik tillatelse ble gitt 21.07.1992 og deretter var det en periode drift, også
med eget pukkverk.
Etter en 10-årsperiode uten aktivitet, var det fjøsbygging og vegopprusting som foranlediget
at det i 2011 ble søkt om tillatelse til nytt uttak. Søknaden ble innvilget ved at Inderøy
kommune den 21.06.2011 ga tillatelse til uttak av inntil 5.000 m³ masse. Dette iht. vedtak
etter plan- og bygningsloven § 20-1. Masseuttaket ble gjennomført med Røstad AS som
ansvarlig entreprenør.
Stokkan Stein og Pukk DA, org.nr. 996 997 650, med grunneier Idar Berg som en av tre eiere,
er etablert for å forestå driften av steinbruddet.

1.3 Planområdets beliggenhet og avgrensning
Planområdet grenser i sør mot en voll og vest mot granskog. I nord grenser det mot blandingsskog og i øst mot fylkesvei 231. I planen inngår privat vei fra fylkesvei 231.
Det regulerte området omfatter er areal på 38.700 m². Da planarbeidet ble påbegynt, ble det
laget en kartskisse som omfattet ca. 18.000 m ². Den betydelige utvidelsen har sammenheng
med det som terrengmessig fremstår som naturlig avgrensing og at det anses hensiktsmessig å
behandle det aktuelle området som en helhet.
Grensen for planområdet følger fylkesvei 231, men et område mellom masseuttak og veien
beholdes uendret og vil danne naturlig skjerming mot vei og grendehus.

1.4 Kartgrunnlaget
Kartgrunnlaget er økonomisk kartverk med 5 meters høydekurver. Reguleringsplanen er
framstilt i målestokk M= 1:2000.

1.5 Eiendomsforhold
Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen Stokkan, gnr 55 bnr 2 som eies av Idar Berg.

1.6 Naturforhold
Bruddet ligger i et område med barskog og blandingsskog - middels og lav bonitet.

1.7 Eksisterende arealbruk
Inntil det første steinuttaket for ca. 20 år siden, var området bevokst med gran- og lauvskog.

2. PLANBESKRIVELSE
2.1 Arealbruk
Området for steinbrudd skal nyttes til uttak, foredling og nødvendig opplagsplass for ferdige
produkter. Eksisterende uttaksområde er tatt med i planen.
Av arealet på ca 38,7 da som omfattes av planen, og som er regulert til steinbrudd, utgjør:
- Ca 7,4 da eksisterende uttaksområde
- Ca 12,5 da barskog middels bonitet
- Ca 9,1 da barskog høy bonitet
- Ca 9,7 da blandingsskog middels bonitet
Arealet reguleres til kombinert formål – spesialområde/jord- og skogbruk. Det innebærer at
når driften av steinbruddet opphører, endrer arealet fomål til jord- og skogbruk. Bruddsålen
påføres jord og bruddkanten(skjæring) trappes og påføres avdekkingsmasser. Det plantes
gran.

2.2 Vegadkomst/trafikksystem
Steinbruddet har egen privat veg med avkjørsel fra Fv 231. Transporten fra steinbruddet til
forbruker/kunder vil hovedsakelig skje langs Fv 231 i begge retninger, og videre langs Rv 755
eller Fv 232.

3. REGULERINGSBESTEMMELSER
Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Stokkan steinbrudd, del av eiendommen gnr. 55
bnr. 2 i Inderøy kommune.
§ 1 Formål
Hensikten med reguleringsplanen er å sikre steinressurser og gi rammer for uttak og drift.
Området reguleres til følgende formål (lovhenvisningene gjelder aktuelle bestemmelser i
plan- og bygningsloven):
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
- råstoffutvinning, steinbrudd/masseutak
2. Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
- privat veg
3. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5)
- særlige landskapshensyn
- etterbruk
§ 2 Fellesbestemmelser
1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren
varsles, jf lov om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.
2. Driftsplan
Driftsplan for Stokkan steinbrudd danner grunnlaget for reguleringsplanen. Drift og
etterbehandling skal skje som angitt i driftsplanen som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Drift av steinbruddet kan ikke settes i gang før Direktoratet for mineralforvaltning har innvilget driftskonsesjon for uttaket.
3. Etterbruk
Når drifta er avsluttet og området er satt i stand i samsvar med reguleringsplan og
driftsplan, går hele planområdet over til landbruksformål (skogbruk)
4. Etablering av ny vegetasjon
Ny vegetasjon skal etableres som angitt i driftsplanen.
5. Arbeidet med masseuttak skal innenfor tidsrommet 06.00-23.00 på hverdager. I tilfelle
arbeid på lørdag, skal det foregå mellom kl. 09.00 og 18.00. Søndager og andre helligdager skal det ikke være aktivitet i steinbruddet.
§ 3 Anleggsområde og infrastruktur
1. Steinbrudd/masseuttak
I området kan det drives uttak og knusing av stein samt lagring av ferdigvare. Uttaket
skal skje som vist i dreiftsplanen. Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrense mot
LNF-område, og ikke under det kotenivå 80, jf. vedlagte terrengprofil.
2. Adkomstveg
Den aktuelle vegen ble anlagt i 1992.

§ 4 Etterbruk
Etter avsluttet drift av steinbruddet, skal Bruddsålen påføres overskuddsmasse/jord,
bruddkanten trappes og påføres avdekkingsmasser. Det plantes gran og arealet blir igjen
skogsmark.
§ 5 Hensynssoner
1. Frisiktsone ved avkjørsel skal være fri for sikthindringer høyere enn 50 cm over
tilstøtende veiers nivå.
2. Høyspentledning er markert som fareområde i reguleringsplanen. Ledningseier må
kontaktes før maskiner brukes i eller langs regulert fareområde, dvs nærmere enn
30 meter fra høyspentledningen. Regulert fareområde utgår automatisk dersom
høyspentledningen flyttes ut av planområdet.
3. Grensen for planområdet følger fylkesvei 231, men et område mellom masseuttak og
veien beholdes uendret og vil i driftsperioden danne naturlig skjerming mot vei og
grendehus. Når driften avsluttes, og uttaksområdet klargjøres for etterbruk, ”avrundes”
kanten mot veien.

STOKKAN STEIN OG PUKK DA

Driftsplan for
Stokkan steinbrudd
Del av eiendommen
Stokkan, gnr. 55, bnr. 2
i Inderøy kommune
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1. Innledning
1.1 Beliggenhet
Steinbruddet ligger i Inderøy kommune, ca. 12 kilometer vest for kommunesenteret Straumen.
Bruddet ligger på eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2. Grunneier: Idar Berg.

1.2 Bakgrunn for planen
Første uttak av masse på dette stedet var i 1992, etter at Inderøy kommune i brev av
21.07.1992 godkjente uttak av inntil 8.000 m³ fast fjell for knusing. Virksomheten ble drevet
av Stokkan Pukk ANS, med grunneier Idar Berg som medeier.
Etter at driften i regi av Stokkan Pukk ANS opphørte, inngikk Berg i 2000 avtale med
entreprenør Farbu & Gausen AS som en kort periode drev utsprenging og knusing av fjell på
stedet.
Deretter ca. 10 år uten aktivitet, inntil behov for masse til fjøsbygging og vegopprusting
foranlediget at det i 2011 ble søkt om tillatelse til nytt uttak. Søknaden ble innvilget ved at
Inderøy kommune den 21.06.2011 ga tillatelse til uttak av inntil 5.000 m³ masse. Dette iht.
vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Inderøy kommune har gjort oppmerksom på at en ikke kan regne med dispensasjon for videre
uttak og har anbefalt at det utarbeides reguleringsplan for videre drift. Som vedlegg til reguleringsplanen skal det utarbeides en driftsplan som skal inneholde en beskrivelse av det
framtidige driftsopplegget og hvordan landskapet tenkes utformet og behandlet etter at drift
opphører.

1.3 Avtaler
Stokkan Stein og Pukk DA, org.nr. 996 997 650, er etablert for å forestå driften av
steinbruddet. Det er inngått avtale mellom selskapet og grunneier.

2. Plan for uttak og drift
2.1 Størrelse/utforming
Totalområdet, inkl. tidligere uttak og vei, er 38.700 m². Da planarbeidet ble påbegynt, ble det
laget en kartskisse som omfattet ca. 18.000 m ². Den betydelige utvidelsen har sammenheng
med det som terrengmessig fremstår som naturlig avgrensing og at det anses hensiktsmessig å
behandle det aktuelle området som en helhet.
Bunnen i eksisterende brudd ligge på ca. kote 90. Utvidelse vil skje i et område med
terrenghøyde mellom kote 80 og 125.
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Sålen i uttaket skal legges med stigning ca 1:50 for å hindre ansamling av vann.

2.2 Forberedende arbeid
Det er behov for noe skogrydding, noe som gjøres i samarbeid med grunneier. Humus og
humusholdig jord fjernes og legges til side. Disse massene skal brukes etter hvert som driften
avsluttes.

2.3 Sprengning
Årlig produksjon forventes å være ca. 10.000 m³, avhengig av etterspørselen.
Ved hver sprengning tas ut ca. 5.000 m³. Sprengning varsles med rop/sirene. Nærmeste
bebyggelse varsles ved personlig oppmøte.
Sprengningsarbeidet vil bli utført av inneleid entreprenør.

2.4 Knusing/sikting
Til knusing/sikting vil det bli leid inn mobilt knuse- og sikteverk. Dette plasseres inne i
bruddområdet for best mulig å skjerme omgivelsene mot støy og støv. Dette arbeidet vil være
konsentrert til en periode på 5-10 dager pr. år.

2.5 Deponering av avdekkingsmasser og mottak av overskuddsmasser
Avdekkingsmasse deponeres langs østre kant av bruddet som vist på tegning. Så snart det ikke
er til hinder for videre drift, skal masse brukes til istandsetting/vegetasjonsetablering.
Bruddet kan fungere som mottak av overskuddsmasse fra anleggsvirksomhet i området. Slik
masse vil benyttes til planering utover bruddsålen.

2.6 Sikring
Bruddkanten sikres med gjerde

2.7 Framdrift
Rydding av skog og avdekking av løsmasser gjøres i takt med boring- og sprengningsarbeidet.
Årlig uttak: ca 10.000 m³, avhengig av etterspørselen.
Det berørte området istandsettes og det plantes skog så snart det ikke hindrer videre drift.

3. Avslutningsplan
3.1 Bruddsåle
Etter avsluttet drift skal området planeres med avdekkingsmasse og tilkjørt overskuddsmasse.
Området endrer formål fra steinbrudd til skogbruk og det plantes gran.
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3.2 Bruddkant (skjæring)
Bruddkanten trappes/skrås som vist på tegning. Det påføres avdekkingsmasse og plantes gran.

3.3 Fond
Det skal settes av penger i et bundet fond for tilbakeføring av området til formål jord- og
skogbruk. Fondet består av midler som tilføres under driftsperioden, og det skal avsettes
kr 1,- m³ fast fjell som tas ut.

3.4 Sikring
Etter avsluttet drift, renses fjellskjæringen for løs stein for å hindre utrasinger. Bruddkanten
trappes/skrås som vist på tegning. Eventuelle kratervegger og skjemmende knauser sprenges
ned slik at de avrundes til mer naturlige terrengformer.
Det settes opp gjerde på bruddkanten.

4. Påvirkning på omgivelsene
4.1 Landskap
Sett fra nord, er uttaket synlig fra ca. 250 meters avstand. Ellers skjermet mot innsyn. Grensen
for planområdet følger fylkesvei 231, men et område mellom uttak og veien beholdes uendret
og utgjør naturlig skjerming mot vei og grendehus. Etter endt uttak, vil området bli tilbakeført
til barskog av lav/middels bonitet.

4.2 Kulturminner og biologisk mangfold
Det er ikke registrert kultur-/fornminner innen det aktuelle området.
Området består av grunnlendt mark med barskog av lav og middels bonitet samt noe
lauvskog.

4.3 Friluftsliv
Eksisterende brudd ligger ca 100 meter fra kultursti som ble anlagt for noen år siden. Planlagt
utvidelse av bruddet vil ikke berøre kulturstien.

4.4 Bebyggelse
Det er liten bebyggelse i området. Nærmest ligger nedlagt skole som benyttes som grendehus. Mellom bruddet og grendehuset er et høydedrag som skjermer mot innsyn og støy. Det er
innsyn mot bruddet fra ett bolighuset som ligger ca. 250 meter nord for bruddet.

4.5 Grunnvann og overflatevann
Det forventes ikke endrede avrenningsforhold som følge av tiltaket
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4.6 Støy og støv
Boring, sprengning, knusing og transport medfører støy. Sprengning gir høyt, men kortvarig
støynivå. Normalt vil det bli foretatt 1-2 sprengninger i året. Knusing vil pågå en kort periode
hvert år.
Beliggenheten, med naturlig skjerming, samt avstanden til nærmeste bebyggelse, gjør at støy
og støv ikke anses som noe problem for omgivelsene.

Vedlegg:
1. Avtale
2. Oversiktskart
3. Reguleringskart
4. Driftskart
5. Profiler

6

Inderøy kommune
Vennaliveien 37
7670 INDERØY

Deres referanse Vår referanse

Saksbehandler

Dato

2012/1261-4

Ivar Guntvedt

08.05.2012

12/01685-2

Inderøy - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd
Vi viser til oversendelse datert 13.3.2012.
Generelt:
Reguleringsplanen er utarbeidet i forbindelse med ønske om gjenopptakelse av drift i
et eksisterende masseuttak. Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens
arealdel. I samråd med kommunen er uttaksområdet noe utvidet i forhold til
arealdelen for å gi en bedre landskapsmessig innpassing og avslutning av uttaket.
Driftsplan for steinbruddet er vedlagt planforslaget og knyttet til reguleringsplanen
gjennom bestemmelsene.
Det er ikke samsvar mellom plankartet og bestemmelser mht. reguleringsformål. I
henhold til opplistingen av formål i §1 skal det være innregulert et LNF-område, men
dette framgår ikke av plankartet. Vi antar at dette gjelder et skjermingsområde mot
veg og grendehus, jf. § 5.3 og pk. 2 i kommunens vedtak. Vi vil anbefale at hele
beltet lang adkomstvegen innreguleres som LNF-område, eventuelt som
grønnstruktur vegetasjonsskjerm.
Vi har fått ettersendt terrengprofiler for ferdig uttak som viser at det er muligheter for
å skape en landskapsmessig god innpassing og avslutning/etterbehandling i
bruddområdet.
Reguleringsbestemmelsene bør gis en mer systematisk/oversiktlig oppbygging ved å
samle bestemmelser for tema og under egne paragrafer for hvert reguleringsformål.
Bestemmelser for drift, driftsplan og etterbehandling er eksempelvis spredt på flere
paragrafer. I bestemmelsen for formål kjøreveg må det fastsettes at vegen er privat,
jf planbeskrivelsen.
Kulturminner:
I denne saken må vi gjøre en befaring for å avklare forholdet til eventuelle
automatisk fredete kulturminner i området. Det er kjent slike kulturminner i
omkringliggende områder, og vår kunnskap tilsier at det også i det aktuelle
planområdet kan finnes hittil ikke kjente automatisk freda kulturminner. Jfr.
Kulturminneloven § 8-9, jfr § 3 samme lov.
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Orgenhet:
Regional Utviklingsavdeling
Postadresse:
Postboks 2560
7735 STEINKJER

Besøksadresse:
Seilmakergata 2
7735 STEINKJER
Org.nr.:

Telefon:
+47 74 11 10 00

E-postadresse:
postmottak@ntfk.no

Bankkonto:
4410.06.00290

Internet:
www.ntfk.no

Befaringen bekostes av tiltakshaver etter Kulturminnelovens § 10. Timeprisen for
Nord-Trøndelag Fylkeskommune er kr. 850,-.
Dersom det skulle vise seg at forundersøkelsen avdekker freda kulturminner i hht.
KML § 3-4, må saken via Fylkeskommunen forelegges for NTNU/ Vitenskapsmuseet
for å avklare dispensasjon fra Kulturminneloven (jfr. KML §§ 3,4 og 8.4).
Dispensasjon fra fredningsbestemmelsene gis normalt på betingelse av en
arkeologisk undersøkelse.
Vi ber om at kommunen varsler tiltakshaver og tar kontakt med oss for å avklare
spørsmål i forbindelse med det videre arbeidet.

Etter fullmakt
Karl-Heinz Cegla
Funksjonsleder plan og miljø
Ivar Guntvedt
overarkitekt

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler:
Ivar Guntvedt, overarkitekt, tlf: 74111271
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf: 74111273

Kopi:
'mail@dirmin.no'
'postmottak@fmnt.no'
Sametinget - Sámediggi
Statens Vegvesen Region midt
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Fylkesmannen
Nord-Trøndelag
Saksbehandler: Julie Helmersberg
Tlf. direkte: 74 16 83 03
E-post: jbr@fmnt.no

Brevik

Deres ref.: 2012/1261-4
Vår ref.: 2012/1893

Arkivnr: 421.4

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Fylkesmannens uttalelse til detaljreguleringsplan
steinbrudd i Inderøy kommune

for Stokkan

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 13. mars 2012.
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader:
Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser
planforslaget.

ingen merknader til

Fra Miljøvernavdelingen:
Forurensingsforskriftens kap 30 regulerer driften av anlegg for produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Fylkesmannen tilskrev eier av Stokkan steinbrudd, Idar Berg, og orienterte om
dette regelverket 14.02.2012.
Stokkan steinbrudd ligger på vestsiden av Inderøy i et område med relativt lite bebyggelse
med unntak av det gårdsbruks som eier bruddet. Planen inneholder bestemmelser om
driftstider og etterbehandling etter ent uttak. Ut fra hensynet til regionale og nasjonale
miljøverninteresser har vi ingen merknader til planforslaget.
Fra Kommunalavdelingen:
Ingen merknader.

Med hilsen

Roald Huseth (e.f.)
Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Julie Helmersberg Brevik
Rådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og hur derfOr ingen underskrift

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Statens hus
Strandveien 38

Telefon:
Telefax:
Org.nr.:

74168000
74168053
974 772 108

e-post: postmottak@fmnt.no
Internett: www.fmnt.no
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Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Statens Vegvesen Region Midt

Postboks 2560
Fylkeshuset

7735
6404

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen:
Miljovernavdelingen:
Kommunalavdelingen.:

Anne Berit Lein —74 16 82 09
74 16 81 51
John Haugen—
Per Arne Stavnås —74 16 80 52

STEINKJER
Molde

1 72

IIIII 11
II
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Direktoratet for

mineralforvaltning
med Bergmesteren

for Svalbard

009423

Inderøy kommune
Vennalivegen
7
7670 Inderøy

Deres

Vår ref:

ref:

REGULERINGSPLAN

11/00867-6

FOR STOKKAN

Det vises til Deres oversendelse

Dato:

16.04.2012

STEINBRUDD

av 13.03.12.

Direktoratet
for mineralforvaltning
med Bergmesteren
for Svalbard
(Direktoratet)
registrerer
at Hovedutvalg
Natur i vedtak av 05.03.12 sier at det
skal utarbeides terrengsnitt
som viser planlagt uttak i forhold til eksisterende
terreng.
Dersom foranstående
var et krav om at terrengsnitt
skulle følge planforslaget
kan ikke Direktoratet
se at så var tilfelle. Vi har imidlertid mottatt en skisse
18.02.12 som viser et profil under uttak og etter avslutning.
Da profilet ikke er
relatert til et horisontalkart
betrakter vi det som en skisse og vil komme tilbake
til dette når reguleringsplanen
eventuelt er vedtatt.
Det fremgår av foran nevnte vedtak at plankartet
skulle oppdateres
med bl.a. en
skjermingssone.
Vi kan ikke se at dette er gjort, mens de øvrige oppdateringer
er
foretatt.
Det er ikke sagt noe om utstrekningen
av en slik sone i planforslaget.
Man bør derfor vurdere omfanget av sikringssonen
med grunnlag i terrengets
beskaffenhet.
Det er viktig at dette blir avklart i behandlingen
av
reguleringsplanen
da en slik sone vil begrense det foreslåtte uttaksområde
og
legge premisser for driftsplanen.
Vi har ingen merknader
til at området reguleres som foreslått.
ingen merknader
til forslaget til reguleringsbestemmelser.

Vi har heller

Når det gjelder det vedlagte forslaget til driftsplan for uttaksområdet
gir den
beskrivende
delen et greit bilde av hva som skal skje. Når det gjelder kart og
profiler ville vi komme tilbake til dette når premissene
for uttaket innenfor
uttaksområdet
er fastsatt i reguleringsplanen.

Leiv Eirikssons vei 39, postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim – Telefon +47 73 90 40 50 – Telefax +47 73 92 14 80
E-post: mail@dirmin.no — www.dirmin.no – Giro: 7694.05.05883 Swift: DNBANOKK – IBAN: N05376940505883
Org.nr. NO 974 760 282 MVA – Svalbardkontor: Telefon +47 79 02 12 92

Direktoratet for

mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ut over dette har ikke Direktoratet merknader til planforslaget.

hilsen
%tf2fiv,
Dt.v.
Per Zakken Brekke
seniorrådgiver
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9730 Kåra-Sjohka/Karasjok
Teelefovne +47 78 47 40 00
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Vennalivegen7

samediggi@samediggi.no
www.samediggi.no
NO 974 760 347
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Rune Floor, +47 78 47 40 26

2012/12614

12/1693 . 2

29.03.2012

rune.floor@samediggi.no

Uttalelse - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Gbnr. 55/2 Inderøy kommune
Vi visertil deresbrev av 13.03.2012.
Etter vår vurderingav beliggenhetog ellerskjenteforhold kan vi ikkese at det er farefor at tiltaket
kommeri konfliktmedautomatiskfredetesamiskekulturminner.Sametingethar derforingen
spesiellemerknadertil planforslaget.
Skulledet likevelunder arbeidi markenkommeframgjenstanderellerandrelevningersom visereldre
aktiviteti området,må arbeidetstansesog meldingsendesSametingetomgående,jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner(kml.)§ 8 annet ledd.Viforutsetterat dette påleggformidlesvideretil dem
som skalutføre arbeideti marken.
Vi minnerom at allesamiskekulturminnereldreenn 100år er automatiskfredai følgekml.§ 4 annet
ledd.Samiskekulturminnerkan for eksempelværehustufter,gammetufter,tekboplasser(synligsom
et steinsattildsted),uliketyperanleggbrukt vedjakt,fangst,fiske,reindriftellerhusdyrhold,graver,
offerplasserellerstederdet knyttersegsagntil.Mangeav disseer fortsattikkefunnet og registrertav
kukurminnevemet.Det er ikketillattå skadeellerskjemmefredet kulturminne,ellersikringssonenpå
5 meter rundt kulturminnet,jf. kml.§§3 og 6.
Vi gjørforøvrigoppmerksompå at denne uttalelsenbare gjelderSametinget,og visertil egenuttalelse
fra Nord-Trøndelagfylkeskommune.

Heelse

Rune oo
raerije/rådgiver

Elin KristinaJåma

Kopiija/ Kopi til:
Nord-TrøndelagFylkeskommunePostboks2560 7735 STEINKJER

Arkivsak. Nr.:
2012/374-4
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
24/12

Møtedato
30.05.2012

Reglement Inderøy ungdomsråd - ny behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Reglement for Inderøy ungdomsråd vedtas i samsvar med ungdområdets innstilling, med følgende
endring:
5. Organisering, kulepunkt 4, tas ut av reglementet.

Vedlegg
1 Revidert reglement 30.04.12

Bakgrunn
Reglement for Inderøy ungdomsråd er behandlet to ganger tidligere, senest i kommunestyret 19.03.12
sak 13/12, hvor saken ble utsatt i påvente av formell uttalelse fra Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har i møtet 16.04.12, sak 1, behandlet reglementet og fattet følgende vedtak:
«Vedtak: Inderøy Ungdomsråd vedtar rådmannens forslag til vedtak med følgende endring:
Punkt 5, kulepunkt 4: Omformuleres: Uteblir medlemmene fra møter, vil det i første omgang føre til en
samtale med leder. Dersom fraværet likevel blir et problem kan vedkommende ekskluderes fra styret.
Eventuelle ekskluderinger av rådsmedlemmer må vedtas med et flertall i styret.
Punkt 7: «Vedtekter» erstattes med «reglement»
Behandling: Ungdomsrådet ønsker å ha med punkt 5 kulepunkt 4 p.g.a. at rådet ønsker engasjerte
medlemmer som vil gjøre en innsats for kommunens ungdommer.»

Vurdering

Det er punkt 5, kulepunkt 4, i forslag til reglement det har vært diskusjoner omkring. Rådmannen strøk
dette kulepunktet i sitt forslag til kommunestyret sist saken var til politisk behandling. Ungdomsrådet
ønsker fortsatt at dette punktet skal være med, dog med en liten omformulering. Det er først etter
uteblivelse fra flere møter at punktet kommer til anvendelse.
Rådmannen er opptatt av, som Ungdomsrådet, at rådet har engasjerte medlemmer. Rådmannen er
fortsatt av den oppfatning at eksklusjonsbestemmelser ikke naturlig hører hjemme i et reglement for et
kommunalt råd. Det bør finnes andre måter og oppnå målsettingen på.

Konklusjon
Rådmannen foreslår et reglement for ungdomsrådet i tråd med ungdomsrådets uttalelse, med unntak
av punktet om eksklusjon.

Inderøy kommune
Forslag etter uttalelse fra ungdomsrådet 16.04.12

Reglement for Inderøy ungdomsråd.
1.Formål
Inderøy ungdomsråd skal være et partipolitisk uavhengig talerør, og en felles arena for
saker som er aktuelle for barn og unge i kommunen.
Ungdomsrådet skal ha rett til å:
 Uttale seg i saker som angår barn og unge
 Foreslå saker til politisk behandling
 Sette i verk tiltak innenfor en gitt økonomisk ramme
Ungdomsrådet har som mål å arrangere en årlig ungdomskonferanse der ungdom på
Inderøy kommer med forslag på hva ungdomsrådet skal bruke tid og ressurser på.
2. Sammensetning
Inderøy ungdomsråd består av medlemmer med følgende sammensetning:
 4 representanter fra ungdomsskolen
 4 representanter i aldersgruppen for videregående skole. Det tilstrebes at det velges
2 representanter utenfor Inderøy vg. skole
 1 politiker fra kommunestyret med tale og forslagsrett
 En fast sekretær oppnevnt av rådmann
3. Ledelse
Ungdomsrådet konstituerer seg selv. Rådet skal ha leder og nestleder som velges blant
ungdomsrepresentantene. Disse velges for et år om gangen.
4. Valg
Medlemmene av ungdomsrådet velges for to år av gangen. Etter to år kan et medlem
stille til gjenvalg om ønskelig. Da skal dette medlemmet stille på lik linje med alle andre
kandidater. Ved eventuelle fritak av vervet i løpet av valgperioden velges et nytt medlem
som sitter ut den påbegynte valgperioden.
Valgt politiker har funksjonstid som tilsvarer valgperioden.
Alle ungdommer i alderen 12- 20 år som er bosatt eller går på skole på Inderøy er
valgbare i rådet. Det skal tilstrebes lik kjønnssammensetning.
Elevrådene ved Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole er ansvarlig for å
gjennomføre valg. Medlemmer av rådet besøker elevrådene i forkant og informerer om
valgprosedyren og om ungdomsrådets arbeid.
Valg gjennomføres hvert år i november. Det nye rådet blir operativt fra 1. januar. For å
ivareta kontinuitet i rådet stiller tre av rådets medlemmer, som er ferdig med sin
toårsperiode til valg hvert år. De nyvalgte medlemmene deltar på møtene til det gamle
ungdomsrådet frem til 1. januar, da det nye rådet tar over.
5. Organisering
 Inderøy ungdomsråd har møter minst 8 ganger pr. år eller når leder eller minst 1/3
av medlemmene krever det.
 Leder kaller inn til møtene med 5 dagers varsel. Til møtet foreligger sakliste, og det
skrives referat fra møtene.
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Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederen stemme
avgjørende. Rådet er vedtaksfør når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er til
stede.
Uteblir medlemmene fra møter, vil det i første omgang føre til en samtale med leder.
Dersom fraværet likevel blir et problem kan vedkommende ekskluderes fra styret.
Eventuelle ekskluderinger av rådsmedlemmer må vedtas med et flertall i styret.
Leder får tilsendt alle møteinnkallinger til politiske utvalg. Ungdomsrådet skal
involveres og få mulighet til å uttale seg om saker som berører barn og unge.
Ungdomsrådet utarbeider årsplan med budsjett og årsmelding som begge
oversendes kommunestyret.
Rådet har taushetsplikt i h.h.t. forvaltningsloven.

6. Økonomi
Det avsettes årlig midler til drift av ungdomsrådet arbeid. Rådets medlemmer får dekket
utgifter i forbindelse med representasjon, reise, utgifter til møter og lignende mot å
sende regning med kvitteringer til administrasjonen.
Utgifter i forbindelse med den årlige ungdomskonferansen og reiser utenfor
nærområdet må godkjennes av den som har rådmannens funksjon i rådet. Denne
personen attesterer også regninger. Ungdomsrådet kan søke kommunen om å iverksette
tiltak.
7. Reglementet
Reglementet er fastsatt av Inderøy kommunestyre i sak…
Reglementet justeres av kommunestyret etter forslag fra ungdomsrådet.
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Årsmelding 2011 for Naturvernforbundet i Inderøy
Styret
Styreleder: Per Flatberg
Nestleder: Arne Aasan
Kasserer: Asbjørn Berg
Sekretær: Brock McLellan
Aktiviteter i 2011









Forrige årsmøte ble avholdt 14. mars 2011 kl. 19.00, hvor Hallgeir Frøseth Opdal foreleste
om trygg mat i Trøndelag.
Styret har hatt 6 styremøter i løpet av det siste året.
Styret har endret navnet av organisasjon fra Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik til
Naturvernforbundet i Inderøy. Lokallaget har egen nettside under Naturvernforbundet i
Nord-Trøndelag. Antall medlemmer pr.31.12.2011 er 61
Lokale saker:
o Inderøy 2020 – Deltakelse på folkemøte 14. april 2011.
o Marin verneplan – oppfylling i Børgin. Drøftet utfordringer med utfylling av fjorden
og bygging helt ned til fjæresteinen.
o Naturvernforbundet samarbeider om å ”sponse” tur i regi i Inderøyturer 2012.
o Ungdommenes Miljøfond der kr. 10 000 kan brukes til å støtte miljøengasjerte
ungdommer i kommunen. Overføring fra Mosvik til Inderøy. Det er Arne Aasan som
er mest engasjert i denne saken.
o Verveuke uke 39 med bruk av sms, e-post, Facebook, stand på Prix, Straumen.
o Arrangerte en vellykka Botanikktur 24.juli 2011 til Breivika gård i Mosvik med
professor Kjell Ivar Flatberg som foreleser. Som oppfølging drøftet utarbeidelse av
et hefte om Inderøys flora.
o Kommunevalgkamp med miljøspørsmål til alle politiske partier som stilte til valg i
Inderøy i samarbeid med Inderøyningen.
o Deltakelse på møte om sentrumsutvikling på Straumen 2020.
o Deltakelse på veiplanmøte 30. januar 2012.
o Møte mellom styret og Inderøys ordfører og vareordfører er planlagt 05. mars 2012.
Vi skal ta opp: Klima og energiplan -oppfølging, kulturlandskapspleie,
kollektivtransport og gang- og sykkelvei i forbindelse med turisme, strandsone
utvikling, marin verneplan.
o Etter anmoding får vi reguleringsaker til uttalelse fra kommunen
Andre saker:
o Møte med Runa Falck Langaas, NU sekretær for Trøndelag og Møre og Romsdal 9.
mai 2011 med hensikt å oppfordre til større aktivitet i Inderøy.
o Deltakelse på et møte om Dåapma nasjonalpark v/Arne Aasan
o Foreslo sammen med fylkeslaget at Miljøfestivalen 2012 skulle legges til Inderøy, og
det ble lagt ned mye arbeid i profilering, bl.a. med et dagsbesøk fra
Naturvernforbundet sentralt. Dessverre vedtok landsstyret et annet sted for
Miljøfestivalen.
Landsmøte: 26. – 28. august 2011 på Hamar. Representant: Anneke Liesker. Per Flatberg
deltok som sentralstyremedlem.
o Drøftet bl.a. regionsatsning, industriutviklingen i Tromsdalen , Ramsarsenter på
Ørin, 100 års jubileum for Naturvernforbundet i 2014. Vedtok arbeidsprogram og
prinsippprogram for perioden fram til neste landsmøte.

Side 1 av 1

Fra: Ida Stuberg
Sendt: 15. april 2012 22:30
Til: Solbjørg Kirknes
Emne: VS: Årsmelding for Norsk Kulturarv 2011
Hei Solbjørg,
kan du legge med denne som referatsak til kommunestyret i mai?
Ida

Fra: Thea Grobstok Dalen [mailto:thea@kulturarv.no]
Sendt: 11. april 2012 15:15
Emne: Årsmelding for Norsk Kulturarv 2011

Vedlagt ligger årsmelding for Norsk Kulturarv i 2011. Vedlegget er i et lite format slik at det skal være enkelt
å åpne. Dersom dere ønsker å lese et høyoppløselig format finner dere det på vår hjemmeside
www.kulturarv.no
Vennlig hilsen
Norsk Kulturarv
Thea Grobstok Dalen
fagsjef
tlf 469 75 101
thea@kulturarv.no
www.kulturarv.no www.olavsrosa.no

file:///C:/ePhorte/ephortetemp/PdfDocProc/EPHORTE-IND-P/9261_FIX.HTML

16.04.2012

ÅRSMELDING

2011

Norsk Kulturarv
VERN GJENNOM BRUK

KYSTEN

2008
2008

Årsmelding
Norsk Kulturarv

2
0
1
1

ÅRSMELDING2011

Frå kringvern til bruksvern:

Vern gjennom bruk er verdiskaping
FOTO: MATHIAS ØVSTENG

Stortingsmelding 16, 2004-2005 – «Leve med kulturminner», gjengir
rekneeksempel frå EU-/EØS-land der det mellom anna går fram at det
for kvar krone det offentlege investerer i vedlikehald og rehabilitering av
ÅRSMELDING
ulike kulturminne, kjem verdiar for ti kroner attende til samfunnet. Vidare kan vi lesa at for kvar krone ein gjest bruker på eit kulturminne, blir
det brukt nesten ti kroner på kjøp av varer og tenester i lokalsamfunnet
rundt kulturminnet.
HØG VERDISKAPING
Tala frå EU- og EØS-landa er kanskje noko overraskande for folk flest. Ein verdiauke med multiplikatorfaktor på rundt ti både i
form av investering og omsetning i lokalsamfunnet kan nesten verke
for god til å vera sann. Like fullt er dette tal som går fram av offisielle
rapportar om den verdiskapinga som skjer når kulturarv blir tatt vare
på og brukt. Uansett kva vi måtte meine om kor pålitelege tala i denne
rapporten er, kan det ikkje vera tvil om at rentabiliteten som ligg i vern
og bruk av kulturminne, er formidabel – også samfunnsøkonomisk.
VERN GJENNOM BRUK
Essensen i stortingsmelding 16 reflekterer også kjerneverdiane for
Norsk Kulturarv, som har «vern gjennom bruk» som sitt motto.
Vern utan bruk vil i praksis ofte bety kringvern til forfall – både av
økonomiske grunnar, og fordi vern utan bruk blir livlaust vern – som
vil kjennast uinteressant og unyttig for folk flest. Den aktive vernetanken ligg i ryggmergen for Norsk Kulturarv, som i dag er den sentrale
koordinatoren for marknadsføring og nettverksbygging av norske kulturarvprodukt. Formålet er nettopp å få norske kulturarvprodukt fram
på marknaden, og skapa eit fagleg fellesskap for slike produkt. Om lag
500 næringsmedlemmer deltar i vår nettportal www.olavsrosa.no og
reisehandboka VEIVISEREN. Aktørane er mangslungne og forskjellige
både i type og storleik, men med ein fellesnemnar: Dei er kulturminne
i bruk, kulturarvprodukt som på kvar sin måte representerer ei kulturarvoppleving for gjesten. Å kjøpe ei kulturarvoppleving er noko meir
enn å kjøpe mat og seng – det er å kjøpe historia bak. Det er å kjøpe
samanhengen vi alle er ein del av – den heile opplevinga av oss sjølve
som menneske.
AKSJONANE SKAPER VERDI
Norsk Kulturarv er også profilert gjennom aksjonane våre, der vi deler
ut midlar både frå offentleg og privat hald. Denne spleisedugnaden har
gjennom aksjonane «Ta eit tak» og «Rydd eit kulturminne» dei siste
tretten åra formidla om lag 16,3 mill. kr til ulike formål. Undersøkingar
viser at vi kan rekne med at desse midlane har generert ei verdiskaping
på nesten 100 mill. kroner – også eit eksempel på stimulans til vedlikehald og restaurering av kulturminne lønner seg!

KVILEBU PÅ HARDANGERVIDDA, FØR OG ETTER AKSJONSINNSATS.
FOTO: PRIVAT

FOTO: HARDANGER FARTØYVERNSENTER

VI INNBYR NORSKE KOMMUNAR TIL SAMARBEID
Norsk Kulturarv har heile landet som sitt arbeidsfelt. Både kyst, innland og by er for oss like interessante – av den enkle grunn
at ulike kulturminne finst over alt. Ikkje minst vil det likevel vera slik at det er småskala kulturminne som treng mest stimulans og
nettverkshjelp – anten dei er i byen eller rundt i dei ulike distrikta. Norsk Kulturarv har derfor bede med seg norske kommunar til
eit dugnadslag for den levande kulturarven, som i tillegg til å vera ein miljøskapar i nærmiljøet er ein nasjonal ressurs. Ved årsskiftet
hadde vi rundt 70 samarbeidskommunar, og vi får stadig fleire med på laget.
AV MATHIAS ØVSTENG
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Styret i Stiftelsen Norsk Kulturarv

IVAR ODNES
styreleiar
ivar.odnes@oppland.org
tel. 950 47 024

ELLEN NORDSTOGA
styremedlem

PER KRISTIAN SKULBERG
nestleiar

JARLE BRAUT
styremedlem

ARNE WIKAN
styremedlem

ARNSTEIN BREKKE
styremedlem

BJØRN ØLANDER
styremedlem

MARIANN ISUMHAUGEN
Personleg vara for Ivar
Odnes etter 18.10.

2008
Inger-Lise Skarstein, styreleiar til 30.11.
Signe von Streng, personleg vara for Ivar Odnes til 18.10.
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Norsk Kulturarvs
formålsparagraf
Stiftelsen Norsk Kulturarvs hovudmål
er å bidra til å sikre vår kulturarv for
komande generasjonar.

ÅRSMELDING

FOTO: HANSMORTENBALLO2010

Norsk Kulturarv skal ivareta interessene
til eigarar og brukarar av freda og verneverdige kulturminne.
Norsk Kulturarv skal arbeide for og delta
aktivt i forsvarleg næringsutnytting av
kulturarven.
Norsk Kulturarv skal gjennom økonomisk
og fagleg hjelp drive aktivt kulturminnevern
med heile landet som arbeidsområde.
MOSJØEN, SJØGATA

Interngrupper nedsett av styret

Fagrådet

Arbeidsutvalet i Stiftelsen Norsk Kulturarv 2011

Inger-Lise Skarstein (til 30.11.), Ivar Odnes og Per
Kristian Skulberg. Styret vedtok 30.11.11 å leggje ned
arbeidsutvalet. Oppgåvene blir ivaretatt av styret.

Arbeidsgruppe for bedriftsalliansar

Ellen B. Nordstoga, Dagfinn Hansen, Inge Håvard
Aarskog, Øystein Rudi.

Fagrådet er oppnemnt av styret i Stiftelsen Norsk Kulturarv og skal
gi råd i faglege spørsmål, blant anna gi tilråding om tildeling av
kvalitetsmerket Olavsrosa og Norsk Kulturarvs ærespris.

Fagrådet har hatt følgjande medlemmer

Jens Peter Ringstad (leiar), Mari Lending, Runar Døving
og Egil Murud.

Valkomité fram til årsmøtet 13.4.2011

Kirsten Tegle Bryne, leiar. Martin Vik, Jens Peter
Ringstad.

Valkomité frå årsmøtet 13.4.2011

Kirsten Tegle Bryne, leiar (attval). Jens Petter Ringstad
(attval). Magnar Lussand (ny).
Jens Peter Ringstad

Rådet
Årsmøtet 13.04.2011 valde seks personlege
representantar til Rådet.
Erling Lae, leiar
Harald Velsand, nestl.
Ole Serinius Trodahl

Elsa Jensen
Widar Salbuvik
Inge Halstensen

Mari Lending

Runar Døving

Egil Murud

Generalforsamling for Senter for bygdekultur AS
og Handverkskolen AS
Ivar Odnes med vara Mikkel Dobloug

Æresmedlemmer
Arild Bakken
Øivind Lunde

Norsk Kulturarvs gullnål

Christian Sulheim, Martin Vik,
Inger Lise Gjørv (død), Rune
Øygard, Jens Petter Ringstad,
Magnar Lussand.
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Norsk Kulturarvs ulike
kjerneområde:
Styrke økonomien i Norsk Kulturarv
Medlemsarbeidet, inkludert individuelle medlemmer, bedriftsmedlemmer og kommunar
Reiselivsarbeidet, med fokus på Olavsrosa,
næringsmedlemmer, www.olavsrosa.no og
Veiviseren
Aksjonane «Ta eit tak» og «Rydd eit
kulturminne»
Magasinet Kulturarven.

RIKSANTIKVAR JØRN HOLME BESØKJER UNDEBERG SKOLE I VESTFOLD, SOM
HAR DELTATT I AKSJONEN «RYDD EIT KULTURMINNE».
FOTO: THEA G. DALEN

Stiftar og innskytarar av eigenkapital
Offentleg sektor
Oppland fylkeskommune (stiftar) 1993
Kvam herad (Hordaland) 1994
Vågå kommune (Oppland) 1994
Nord-Fron kommune (Oppland) 1995
Halsa kommune (Møre og Romsdal) 1995
Røros kommune (Sør-Trøndelag) 1995
Sel kommune (Oppland) 1995
Møre og Romsdal fylkeskommune 1995
Vestfold fylkeskommune 1995
Kvinnherad kommune (Hordaland) 1995
Lom kommune (Oppland) 1995
Skjåk kommune (Oppland) 1996
Dovre kommune (Oppland) 1996
Sør-Fron kommune (Oppland) 1996
Odda kommune (Hordaland) 1996
Ullensvang herad (Hordaland) 1996
Fusa kommune (Hordaland) 1997
Sør-Trøndelag fylkeskommune 1998
Rogaland fylkeskommune 1998
Aust-Agder fylkeskommune 1998
Fylkesmannen i Telemark 2004
Eidfjord kommune (Hordaland) 2008
Hordaland fylkeskommune 2008
Privat sektor
ELOPAK 1994
Fokus Bank 1994
Tine BA 1995
Norges Bondelag 1996
Storebrand ASA 1997
Sons of Norway International 1998
ICA Norge (tidlegare HAKON-gruppen) 2000

2008
Samarbeidspartnarar
i 2011
Landbruks- og matdepartementet:
Samarbeid om kulturlandskapsprosjektet knytt til Kulturlandskapssenteret i Telemark og Slåttefestivalen i Hjartdal.
Utdeling av Den nasjonale kulturlandskapsprisen. Departementet
har tildelt Norsk Kulturarv 350 000 kroner til informasjonsarbeid
overfor barn og unge i tillegg til kr 70 000 til Den nasjonale
kulturlandskapsprisen.

Direktoratet for naturforvaltning:
100 000 kroner til aksjonen «Rydd eit kulturminne» i 2011.
Miljøverndepartementet:
100 000 kroner til aksjonen «Rydd eit kulturminne» i 2011.
Statens Landbruksforvaltning:
Samarbeid om Den nasjonale kulturlandskapsprisen.
NorgesGruppen ASA:
Fornya avtala som hovudsamarbeidspartnar i 2010 og 2011
og ga 250 000 kroner i støtte til Norsk Kulturarv i 2011.
Tine BA:
Samarbeid om pultosten og gamalosten.
SpareBank 1, Buskerud-Vestfold:
90 000 kroner til «Rydd eit kulturminne» i 2011.
Innovasjon Norge:
Tilskot til eit pilotprosjekt om næringsutvikling i 20 utvalde
kulturlandskap i 2010.
Riksantikvaren:
100 000 kroner til «Rydd eit kulturminne» i 2011.
Stiftelsen UNI:
575 000 kroner til aksjonen «Ta eit tak» i 2011.
Nettverk for miljølære:
Samarbeid om «Rydd eit kulturminne».
Hjerleid Skole- og Handverksenter:
Er vidareutvikla med besøkssenter, og Handverksskolen AS er inne i sitt
første driftsår etter avviklinga av Stiftelsen Handverksskolen i 2010.
«Stadutvikling gjennom aktivt kulturminnevern»
er vidareført. Gjennom avtaler med 70 kommunar om profilering av
ulike kulturminne i kommunane, undervisningsopplegg for grunnskulen
og tilbod om kurs i rehabilitering ved Senter for bygdekultur. Talet på
kommuneavtaler vil truleg auke i 2012, etter ein rekrutteringskampanje
med invitasjonar og nyttårshelsing til alle ordførarane.
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Norsk Kulturarv skal stå fram som ein
profilert aktør i forvaltninga av
aktivt miljø- og kulturvern

Årsmelding frå styret

Styret har i meldingsåret halde fram med arbeidet for å styrke
økonomien og optimalisere drifta. For å effektivisere arbeidet
er ei ny fordeling av oppgåver mellom Stiftelsen Norsk
Kulturarv og Norsk Kulturarv AS er vedtatt med gjennomføring
frå 1.1.2011. Stiftelsen vil vere medlemsorganisasjon og
oppdragsgivar, og vere morselskap med 100 % eigarskap av
aksjane i Norsk Kulturarv AS og Senter for bygdekultur AS og
67 % av aksjane i Handverksskolen AS. Folkekulturforbundet
eig dei andre 33 % av aksjane i Handverksskolen AS
Aksjeselskapet Norsk Kulturarv er gitt oppgåva med å ha
sekretariatet og gjennomføre alle prosjekt. Prosjektfinansiering
er kortsiktig, og det er framleis maktpåliggjande for styret å
sikre ei langsiktig og sikker drift framover. Den økonomiske
situasjonen bekymrar styret. Å få dei årlege inntektene meir
påreknelege er ei høgt prioritert oppgåve.
Styreleiar Inger-Lise Skarstein valde å trekkje seg frå sitt verv
som leiar i Norsk Kulturarv hausten 2011. Styret tok denne
avgjerda til etterretning. Ivar Odnes overtok 30.11.11 som
styreleiar i Norsk Kulturarv. Styret ønskjer å takke Skarstein
for den innsatsen ho har lagt ned for Norsk Kulturarv gjennom
mange år.
Styret mottar inga godtgjersle for styrevervet.

Årsmøtet 2011

Årsmøtet vart halde 13. april på Hafslund Hovedgård i
Sarpsborg, Østfold med 67 frammøtte (39 med stemmerett). Ordførar Jan Olaf Engsmyr, Sarpsborg kommune og
komitéleiar for opplærings-, helse- og kulturkomiteen IngerChristin Torp, Østfold fylkeskommune helste ved opninga
av årsmøtet. Rådsleiar Magnar Lussand vart vald til å leie
årsmøtet.
Fylkesmann Anne Enger overrekte kvalitetsmerket Olavsrosa til Hafslund Hovedgård ved dagleg leiar Dan Karlsen
Wang.
Etter den formelle delen av møtet vart det avvikla eit fagseminar med tema «Vern gjennom bruk av kulturhistoriske
steder». Hovudinnleiarar var eigedomsutviklar Widar Salbuvik, Møllebyen i Moss, tidlegare rådmann i Moss, Kirsten
Tegle Bryne, advokat og juridisk rådgivar Jan Bangen, Nor-

ges Bondelag, styreleiar Jan Tjosås i HANEN og eigar Steinar Sørli, Åmot gard.
Den 14. april var det synfaring til Møllebyen og Refsnes
Gods i Moss med Widar Salbuvik og hotelldirektør Gunn
Salbuvik som omvisarar.
Utvalsleiar Erik Roth Nilsen i samferdsels- og miljøutvalet i Moss kommune overrekte kvalitetsmerket Olavsrosa
til Møllebyen v. Widar Salbuvik og Refsnes Gods v. Gunn
Salbuvik saman med styreleiar Inger-Lise Skarstein.

Økonomi

Styret meiner framlagd resultatrekneskap og balanse med
tilhøyrande noter gir tilfredsstillande informasjon om drifta i
Stiftelsen Norsk Kulturarv pr. 31.12.2011.
Årsrekneskapen er sett opp under føresetnad av at det er
grunnlag for framleis drift.
Rekneskapen for 2011 viser eit samla resultat for Stiftelsen
Norsk Kulturarv og Norsk Kulturarv AS med eit underskot på
363492 kroner etter finansposter mot eit underskot i 2010 på
341 816 kroner.
Årsresultatet er oppgjort med -365 545 kroner for Stiftelsen
Norsk Kulturarv og 2503 kroner for Norsk Kulturarv AS.
Driftsresultatet er på -434 962 kroner for Stiftelsen Norsk
Kulturarv og -36 103 kroner for Norsk Kulturarv AS.
Resultatet fører til ein eigenkapital for Stiftelsen Norsk Kulturarv
som blir ståande med 2 398 068 kroner, medan Norsk Kulturarv
AS har ein eigenkapital på 1 548 106 kroner etter årsoppgjeret.
Eigenkapitalen er ein reserve som skal nyttast til å vidareutvikle
tenestetilbodet til næringsmedlemmer og arbeid med å ivareta
interessene til eigarar og brukarar av freda og verneverdige
kulturminne. Stiftelseskapitalen er på 1 550 000 kroner.
Det vesentlegaste av inntektene er prosjektstøtte ved sida
av medlemskontingent. Det må arbeidast intensivt for å få
påreknelege rammer frå det offentlege og inngå nye, langsiktige
samarbeidsavtaler med kommunar og private selskap. Nye
prosjektsøknader må utarbeidast og fleire medlemmer vervast.
Norsk Kulturarv har ein sårbar økonomisk situasjon der om lag
halvparten av inntektene er til kortsiktige prosjekt, som ikkje gir
stabil økonomisk basis for det arbeidet som skal utførast. Det er
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nødvendig å byggje opp ein reservekapital.
Styret er bekymra over den økonomiske situasjonen ved
dotterbedrifta Senter for bygdekultur, der eigenkapitalen er
vesentleg mindre enn aksjekapitalen. Styret vil følgje utviklinga
nøye framover.
Stiftelsen Norsk Kulturarv har i fleire år arbeidd med å få
grunnstøtte over Miljøverndepartementets budsjett, kapittel
1400, post 70. Dette arbeidet vart intensivert i 2011. Det har
vore gjennomført ei omfattande møteverksemd med politiske
grupperingar i Stortinget. I statsbudsjettet for 2012 er det
endeleg varsla at Norsk Kulturarv er blant dei aktørane som
vil få nytte av ei ny tilskotsordning med grunnstøtte til drift,
oppretta av Miljøverndepartementet.

Likestilling, sjukefråvær og arbeidsmiljø

Stiftelsen legger vekt på at kvinner og menn blir gitt like
mulegheiter i administrasjon og styre.
Sjukefråværet var i 2011 på 6,02 % mot 1,6 % i 2010.
Ikkje noko av sjukdomsfråværet skuldast skade eller
ulykke på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet og trivselen på
arbeidsplassen er god. Verksemda forureinar ikkje det ytre
miljøet.

2011

kulturlandskapet i reiselivspolitikken. Norsk Kulturarv har spelt
ei aktiv rolle i samband med revisjonen av reiselivsstrategien,
som etter planen blir lansert på nyåret.
Norske styremakter, Riksantikvaren og kommunane må utvikle
ei aktiv service- og ja-haldning til entreprenørskap og utvikling
av kulturarven, slik at eigarane får vilkår som gjer at dei kan
utvikle lønnsame og berekraftige bedrifter.

Nasjonalt utviklingsprogram

Å bevare kulturarven gjennom aktiv bruk er ei
samfunnsoppgåve. Dei økonomiske støtteordningane og
skattevilkåra for eigarar av freda og verneverdige bygningar må
derfor forbetrast.
En stor del av bygningsarven går nå ut av bruk og forfell på
grunn av strukturendringar i landbruket. Det må etablerast
eit nasjonalt utviklingsprogram for korleis vi gjennom endra
bruksmåtar kan ta vare på låvar og andre uthusbygningar.

Frivilligsektor og samarbeid

Styremaktene må satse meir på den frivillige sektoren i
gjennomføringa av sin kultur- og reiselivspolitikk. Dei frivillige
organisasjonane kan på mange område oppnå meir og betre
samfunnsresultat enn eit offentleg byråkrati.

Ny organisering av drifta

Organisasjonar som arbeider for berekraftig natur- og kulturbruk
er ei løftestong for utvikling. Norsk Kulturarv har gjennom
aksjonane «Ta eit tak» og «Rydd eit kulturminne» organisert
frivillig arbeid over hele landet, basert på stor dugnadsinnsats.
Dette arbeidet må halde fram og aukast. Styret oppfordrar
offentlege styremakter og private sponsorar om å støtte opp om
arbeidet økonomisk.

Styrets vurdering for det vidare arbeidet

Det må utviklast eit langt betre samarbeid mellom
organisasjonane som arbeider for kulturarv, bygdeturisme og
matkultur til beste for næringsutøvarar og samfunn. Det er i
2011 inngått avtale om samarbeid med organisasjonen HANEN,
Opplysningsvesenets Fond og Nasjonale turistveger.

Ny arbeidsdeling mellom Stiftelsen Norsk Kulturarv og Norsk
Kulturarv AS er gjennomført frå 1.1.2011 der Stiftelsen har
eigarrolle og overordna ansvar, medan aksjeselskapet er det
operative organet som gjennomfører prosjekt og aksjonar, har
sekretariatsfunksjonen og driv organisasjonen.

Styret vedtok 3.12.2009 ein strategi for fire år framover, frå
2010 til og med 2013. Norsk Kulturarvs kjerneoppgåver legg
føringar for det vidare arbeidet til styret. Handlingsplan for
2011 vart vedtatt 2.12.2010 med dette som grunnlag, og er
gjennomført med nokre mindre avvik.
Norsk Kulturarv skal sikre vår kulturarv for komande
generasjonar og ivareta interessene til eigarar og brukarar av
freda og verneverdige kulturminne. Norge har ein stor ressurs i
vår bygningsarv. Vi kan likevel ikkje makte å ta vare på den og
vidareutvikle kulturarven utan at den er i aktiv bruk og får nye
bruksmåtar, tilpassa vår tid.
Norsk Kulturarv skal framstå som ein profilert aktør i
forvaltninga av aktivt miljø- og kulturvern. Norsk Kulturarv
skal stå i fremste rekkje når det gjeld informasjon,
haldningsskapande arbeid, rådgiving og deltaking i ulike forum
der næringsutvikling basert på ulike kulturminne er tema.
For denne basisaktiviteten er det sentralt for Norsk Kulturarv å
søkje om økonomisk bidrag. Slike oppgåver blir berre til ein viss
2008 eller andre inntekter frå privat
grad dekt av medlemskontingent
og offentleg verksemd.
Norge skal bli eitt av dei fremste turistlanda i verda. Landet
må satse vesentleg meir på å ta vare på og bruke kulturarven
vår med norsk mat og norske mattradisjonar og vidareutvikle

Utoverretta verksemd

Ein ny og forbetra versjon av den kulturhistoriske
reisehandboka Veiviseren er utgitt (2010), og bladet
Kulturarven har fått ei kvalitetsheving i løpet av de seinare
åra. Desse publikasjonane blir etterspurt av stadig fleire.
I løpet av meldingsåret har Norsk Kulturarv blitt synlege i
sosiale medium som Facebook og Twitter. Norsk Kulturarv
og Olavsrosa har nå ei eiga gruppe på Facebook. Vi erfarer
at fleire orienterer seg gjennom bruken av ulike sosiale
medium.
Kulturarv-TV på You-Tube er også lansert som eit
nytt tilbod for å synleggjere smakebitar av aktiviteten
vår i 2011. Vi profilerer også våre Olavsrosestader og
næringsmedlemmer på fotonettstaden Flickr.
Sjølv om nye medium overtar noko av dei tradisjonelle
funksjonane til ulike nettportalar, er det behov for å revidere
heimesidene våre. Det blir arbeidd vidare med dette i 2012.
Publiseringsløysinga vi bruker i dag, treng ei oppgradering.
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Styret er tilfreds med at drifta i 2011 har vidareført
konsolidering av verksemda omkring kjerneoppgåvene
til Norsk Kulturarv, med vekt på vern gjennom bruk,
informasjon og aksjonar. Styret vil halde fram det sterke
engasjementet for arbeidet med barn og unge.
I 2012 vil styret arbeide sterkare for å gjere Norsk
Kulturarv
til ein interessant organisasjon for
ÅRSMELDING
næringsmedlemmer og andre aktørar. Styret vil leggje vekt
på arbeidet med å ivareta interessene til eigarar og brukarar
av freda og verneverdige kulturminne.
Styret vil takke Landbruks- og matdepartementet for støtte
til kulturlandskapsprosjektet og takke Stiftelsen UNI,

Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning,
Riksantikvaren og SpareBank1 Buskerud-Vestfold for støtte
som gjorde det muleg å gjennomføre aksjonen «Ta eit tak»
i 2010 og starte opp aksjonen «Rydd eit kulturminne» i
2011. Stor takk også til hovudsponsoren NorgesGruppen
og andre samarbeidspartnarar og bidragsytarar for godt
samarbeid i meldingsåret. Utan dette samarbeidet ville ikkje
arbeidet med vern gjennom bruk av kulturarven og aksjonar
som «Rydd eit kulturminne» og «Ta et tak» vore muleg å
gjennomføre.
Styret takkar vår effektive administrasjon i Vågå for godt
arbeid i 2011.

VÅGÅ
den 31. desember
2011
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Administrasjonen

Administrasjonen i Norsk Kulturarv har kontor i Vågåvegen 35, 2680 Vågå.

Pr. 31.12.11 var administrasjonen samansett slik:
Simen Bjørgen
direktør, (frå 1.10.11
100 % stilling

FOTO: NK

Mathias Øvsteng, redaktør for bladet Kulturarven,
60 % stilling frå 1.10.
Thea Grobstok Dalen, fagsjef, eitt års engasjement,
80 % stilling
Reidar Stangenes, administrasjonskonsulent, 100 % stilling
Hans Morten Ballo, AD, grafikar. 50 % stilling
Øyann Brendhaugen Strand, organisasjonsskretær,
permisjon, 100% stilling

ADMINISTRASJONEN I 2011, FØR GRETE HORNTVEDT SLUTTA
1. OKTOBER

Grete Horntvedt slutta som direktør i Norsk Kulturarv etter eige ønske 1.10.11. Styret vil takke Horntvedt for den
aktive tenesta ho hadde for Norsk Kulturarv.

Verv for Norsk Kulturarv
Mathias Øvsteng
• Medlem i referansegruppa for forskingsprosjektet
«Cultour – Cultural Landscapes of Tourism and
Hospitality».
• Medlem i referansegruppa for TV-prosjekt
«Kulturlandskap – Skal Norge gro igjen?»

Representasjon og møte

Stiftelsen Norsk Kulturarv har hatt sju styremøte, eitt fellesmøte mellom styret og Norsk Kulturarvs Råd i Fokus Bank,
Oslo og eitt fellesmøte med fagrådet.
Norsk Kulturarv har elles deltatt i diverse møte med offentlege og private verksemder:
• Norsk Kulturarv har deltatt både i nærings-, familie og
kultur-, finans- og energi- og miljøkomiteen i stortingshøy-

Panorama over Vågå
2008

FRÅ VÅGÅ. FOTO: HANSMORTENBALLO2010

ringar om statsbudsjettet for 2012. Det har elles vore diverse
kontaktmøte med stortingspolitikarar og representantar for
andre sentrale styremakter.
• Kontaktmøte med ei rekkje instansar og samarbeidspartnarar, bl.a. Norges Kulturvernforbund, Norsk Kulturminnefond, Opplysningsvesenets Fond, Riksantikvaren, Norges
Bondelag, politisk leiing i både Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og NorgesGruppen.
• Tildeling av kvalitetsmerket Olavsrosa har blitt markert
med overrekking av diplom med deltaking frå styret v.
styreleiar, nestleiar og fagrådsleiar.
• Deltaking i med foredrag av styreleiar og direktør i seminar og på stands.

Revisor

BDO AS vart vald som revisor på årsmøtet i 2011. Ansvarleg er statsautorisert revisor Rune Pettersen, Lillehammer.
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Aktivitetar i Stiftelsen
Norsk Kulturarv
1. Medlemsarbeidet
Enkeltpersonar og lag/organisasjonar kan vere medlemmer
i Stiftelsen Norsk Kulturarv. Magasinet KULTURARVEN
kjem
ut fire gonger årleg, og blir sendt til medlemmene.
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Medlemmene mottar også den kulturhistoriske reisehandboka VEIVISEREN, og dei får rabatt på varer frå Norsk Kulturarv og Senter for bygdekultur.
Talet på betalande enkeltmedlemmer i 2011 var 1762, inkludert 90 familiemedlemmer.
Pr. 31.12.11 hadde Stiftelsen Norsk Kulturarv og Norsk
Kulturarv AS totalt 2207 betalende medlemmer mot 2278
pr 31.12.10.

37 av desse fekk tilsegn om støtte i 2011. Pr. 31.12.2011 har
28 rapportert om ferdigstilt prosjekt, og ni har søkt om og
fått utsetjing til 2012 p.g.a. sjukdom, vêrforhold eller problem med å skaffe arbeidskraft. Tilskotta vert utbetalt direkte
frå Stiftelsen UNI.

4. Samarbeid med kommunar om «Stadutvikling
gjennom aktivt kulturminnevern»
Det er i meldingsåret inngått samarbeidsavtaler med nye
kommunar om dugnadslaget for stadutvikling og aktivt kulturminnevern. Vi samarbeider nå med 70 kommunar, noko
som også gir seg utslag i aukande serviceavgift frå kommunane. Norsk Kulturarv profilerer ulike kulturminne i kommunane på internett, tilbyr eit undervisningsopplegg for
grunnskulen og kurs i rehabilitering av verneverdige bygg.

5. Kulturlandskapsprosjektet

Totalt nyinnmeldt medlemmer i 2011 er 144. 84 av desse
har meldt seg inn pr. e-post, 19 gjennom aksjonen «Ta eit
tak», 18 gjennom Kulturarven, 16 gjennom telefon og 7 pr.
brev.

Sluttrapport med rekneskap og andre vedlegg vart i 2011
levert Innovasjon Norge og LMD for prosjektet «Kulturlandskap i endring». Prosjektstøtta frå departementet var til
saman kr 1,8 mill over tre år.

Norsk Kulturarv har i meldingsåret brukt magasinet Kulturarven til verving og nytta vervebrosjyren i nytt opplag i forbindelse med møte og arrangement. Frå 2010 tel også familiemedlemmer som enkeltmedlemmer.

6. Pilegrimsvegen – Norges turveg nr. 1

2. Aksjon «Rydd eit kulturminne»
I 2011 vart førebudd i løpet av 2010 med omtale og invitasjon i KULTURARVEN, som vart distribuert til alle skular i
landet. Søknadsskjema og informasjon vart lagt ut på www.
kulturarv.no, og alle historielag, kommunar, fylkeskommunar og media er tilskrivne med informasjon om aksjonen.
I løpet av vinter og vår 2010-2011 foregjekk påmelding til
aksjonen gjennom eit elektronisk søknadsskjema. Alle søknadene vart registrert og behandla av Norsk Kulturarv. I alt
127 søknader kom inn, fordelt over heile landet. Prosjektgruppene hadde våren og hausten 2011 på seg til å gjennomføre tiltaka, og i alt 57 prosjektrapporter vart levert inn
til fristen 31.12.11. Ein del av rapportane er registrert på
Nettverk for miljølære, www.miljolaere.no. Om lag 1500
barn og unge har deltatt i aksjonen. Samarbeidspartar i 2011
har vore Miljøverndepartementet (100 000 kr), Direktoratet for Naturforvaltning (100 000 kr), Riksantikvaren (100
000 kr), Sparebankstiftelsen (tilsegn om inntil 250 000 kr til
prosjektgrupper i deira nedslagsområde. Kr 90 000 er brukt)
og Nettverk for miljølære.

3. Aksjon «Ta eit tak»
Ved hjelp av midlar frå Stiftelsen UNI (kr 500 000 + kr
75 000) har ”Ta eit tak” blitt gjennomført også i 2011, med
våningshus som tema. Totalt i 2011 er det kome inn 118
søknader på rundt 2 millionar kroner. 94 av disse gjaldt bygningar over 40 kvm, medan dei resterande gjaldt bygningar
under 40 kvm. 106 prosjekter vart kvalifisert for tilskott og

Det har vore viktig for Norsk Kulturarv å bidra til næringsutvikling for aktørar langs pilegrimsvegane gjennom å føre
pilegrimstradisjonen inn i vår tid. Dette omfattar tilrettelegging og informasjon om det breie tilbodet den moderne pilegrimen vil ha bruk for, som f.eks. enkel overnatting, matservering og kjøp av mat. Norsk Kulturarv har også ønskt å
løfte fram pilegrimsvegane som «Norges turveg nr. 1» ved
å byggje opp om dei kulturhistoriske verdiane som ligg i
vandringane inn mot Nidaros – eitt av dei mest sentrale pilegrimsmåla i Europa. Norsk Kulturarv selde i 2007 nettstaden www.pilegrim.info til Pilegrimsprosjektet i Nidaros for
kr 100 000, og deltok i prosjektperioden i ei referansegruppe
for nettstaden.

7. Informasjon
Magasinet KULTURARVEN, www.kulturarv.no og aktivitet
i sosiale medium er sentrale kanalar for basisinformasjon om
organisasjonen. Medlemsmagasinet kjem ut med fire nummer i året. I tillegg til distribusjonen blant medlemmer og
næringsmedlemmer går magasinet til ulike politiske miljø
både nasjonalt og regionalt, til kommunar med samarbeidsavtale og andre stader der folk ferdast, f.eks. i bibliotek og
resepsjonar av forskjellig slag.
Nettportalen www.kulturarv.no er blitt ein viktig møteplass
for alle som har interesse av aktivt kulturminnevern, reiselivsnettsida www.olavsrosa.no og www.kulturlandskap.net
like eins.

8. Norsk Kulturarvs ærespris
Styret har vedtatt å dele ut ein ærespris til enkeltpersonar eller grupper, lag og organisasjonar som har vist evne og vilje
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til å yte særleg aktiv innsats for den norske kulturarven.
Fagrådet har med mandat frå styret utarbeidd eit kriteriesett
for tildeling av æresprisen, som styret har slutta seg til.

• Norsk Kulturarvs første ærespris vart utdelt til
Nasjonale Turistveger av miljøvernminister
Helen Bjørnøy 12. september 2007.
• I 2008 fekk Harald Grytten frå Ålesund Norsk
Kulturarvs ærespris for sitt pionerarbeid med 		
byvandringar og forfattarskap om kulturarven.
• Norsk Kulturarvs ærespris for 2009 vart over
rekt til Engøyholmen Kystkultursenter for beva
ring av kystkulturen.
• I 2010 vart den nasjonale æresprisen tildelt
Storfjordens venner ved leiar Asgeir Kvernberg.

Fylkesmannen i Nordland Hill-Marta Solberg og styreleiar
Inger-Lise Skarstein stod for utdelinga av Norsk Kulturarvs
ærespris for 2011 til Astri Riddervold 31.10.11 under eit arrangement på Nordland Kultursenter. Fylkesordførar Sonja
Alice Steen og Bodø-ordførar Ole-Henrik Hjartøy deltok
med helsingar under utdelinga. Det same gjorde Arnstein
Brekke, som også presenterte prisvinnaren.

Astri Riddervold (bildet) fekk prisen for arbeid med formidling av matkulturen gjennom mange år. Prisen denne gongen la der med avgjerande vekt på bevaringa av immaterielle kulturminne. Matkultur som kulturminne representerer
ein svært viktig del av identiteten vår, og inngår i det tradisjonsomgrepet Norsk Kulturarv legg til grunn for arbeidet
sitt.

2011
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• I 2007 fekk Hjartdal kommune, Telemark og
ordførar Olav Tho den første nasjonale kulturlandskapsprisen.
• I 2008 gjekk prisen til Herand Bygdelag i Jondal
kommune, Hordaland.
• I 2009 gjekk prisen til Nordherad-prosjektet i
Vågå kommune, Oppland.
• I 2010 var det Vegaøyans Venner i Nordland
som fekk Den nasjonale kulturlandskapsprisen.

OLA T. HEGGEM, INGER-LISE SKARSTEIN OG TOR ØYSTEIN OLSEN
FOTO: SIMEN BJØRGEN

9. Den nasjonale kulturlandskapsprisen
Norsk Kulturarv har tatt initiativ til Den nasjonale kultur
landskapsprisen, som blir delt ut årleg i samarbeid med
Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning for å stimulere til vidareutvikling av kulturlandskapet.
Statssekretær Ola T. Heggem frå Landbruks- og matdepartementet og styreleiar Inger-Lise Skarstein delte
ut prisen for 2011 til Maridalens venner ved leiar Tor
Øystein Olsen. Maridalens venner fekk prisen for sitt
systematiske og målretta arbeid med utviklinga av kulturlandskapet i Maridalen. I 2011 konkurrerte heile 26
prosjekt frå 11 ulike fylke om den gjæve prisen.
VEGAØYANE, NORDLAND. FOTO: HANSMORTENBALLO2010

MEDIEOMTALE
Det har vore arbeidd systematisk med kontakt mot pressa. Dette har ført til oppslag i nasjonale, regionale og
lokale medium. Dekninga av overrekking av kvalitetsmerket Olavsrosa har vore svært god.

Faksimile frå: Nasjonalparkmagasinet, Hol kommune.
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MEDIEOMTALE

TRE OM NORSK KULTURARV
Ordførar Eli Hovd
Prestegården,
Nore og Uvdal
kommune
«Norsk Kulturarv
tar vern på alvor ved
å arbeide for vern
gjennom bruk. Det er
vi veldig glade for fordi
det er et stort potensial
i å utvikle kulturminner
som for eksempel Numedalsbanen for å skape nye
aktiviteter. Samarbeidet videre med Norsk Kulturarv og
det organisasjonen står for, blir viktig for Nore og Uvdal
kommune framover. Som samarbeidskommune med Norsk
Kulturarv har vi mye å bygge på i fortsettelsen. Sammen
med Norsk Kulturarv vil vi bruke våre kulturtradisjoner for
å skape ny aktivitet som kan bygge samfunnet vårt videre.»
Harald Bodøgaard,
Olavsrosestaden
Galleri Bodøgaard
«Det betyr
vedig mye for
oss å være
innehaver av Norsk
Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa.
Olavsrosa representerer
høy kvalitet, og det er det vi bestreber oss på å levere.
De positive virkningene merker vi godt i besøkstallet,
men også ut fra at vi nå står midt oppe i et byggeprosjekt på over 10 millioner, der vi erfarer at Olavsrosestatusen er med på å gjøre det lettere å få gjennomslag hos offentlige myndigheter. Olavsrosa er en viktig
brikke i det store puslespillet som skal til.»
Ordførar
Ole-Henrik Hjartøy,
Bodø kommune

2008

«Kulturarven vår
betyr veldig mye for
verdiskaping i Bodøregionen. Det at vi
alle har et opphav og
en identitet som går
mange år tilbake, betyr
veldig mye for oss i dag.
Det at vi kan kombinere kulturarv med næringsutvikling,
er viktig for Bodø kommune. At vi har Olavsrosestedene
Gamle Kjerringøy handelssted og Galleri Bodøgaard, er
også veldig viktig. Det betyr at Bodø har satsinger som
verdsettes høyt på nasjonalt plan, men det er også en fin
tilbakemelding til oss politikere om at kommunen har
aktiviteter og satsinger som settes høyt.»
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Nasjonale turistveger og
Norsk Kulturarv samarbeider
ÅRSMELDING

I et samarbeid med Statens
vegvesen, Nasjonale turistveger,
skal Norsk Kulturarv rydde opp
kulturlandskapene langs
Nasjonale turistveger.
På dugnad.

HENSIKTEN med samarbeidet er å se på om det faktisk lar seg gjøre å
vedlikeholde og rydde opp i det flotte kulturlandskapet langs enkelte nasjonale turistvegstrekninger i sann norsk dugnadsånd. Norsk Kulturarv

SAMARBEIDSAVTALEN mellom Nasjonale
turistveger og Norsk Kulturarv ble undertegnet av
seksjonsleder Jan Andresen fra Statens vegvesen og
direktør Simen Bjørgen i Norsk Kulturarv.

vil stå for organisering av dugnadene. Samarbeidet skal også lede til en
felles profilering av kulturlandskap og kulturminner for å styrke innhold
og opplevelser langs Nasjonale turistveger.
NORSK KULTURARV arbeider for å ta vare på – og bruke – kulturminner og kulturlandskap. Ikke minst når tradisjonelle driftsformer
opphører og landskapet gror igjen, kan dette være en stor utfordring.
Under prøveprosjektet legger partene dugnadsryddingen av kulturlandskapene til to områder; Ryfylke i Rogaland og Sjodalen i Oppland.
Norsk Kulturarv har vært i kontakt med kommuner og grunneiere med
intensjon om å starte det praktiske arbeidet i år.
Norsk Kulturarv vil forsøke å innlemme sine aksjoner «Rydd et
kulturminne», som så langt har engasjert 22 000 skoleelever, og «Ta et

LOVRAFJORDEN VED SAND I SULDAL, NASJONAL TURISTVEG RYFYLKE.
FOTO: PER KOLLSTAD, STATENS VEGVESEN

tak», hvor stiftelsen har gitt tilskudd til restaurering av 2 700 bygninger. Norsk Kulturarv håper og tror at samarbeidet med Nasjonale
turistveger skal gi en større bevissthet på kulturlandskapets kvalitet og
betydning i samfunnet.
EN RIKERE OPPLEVELSE for de som ferdes langs veien, en kommune
som tar vertskapsrollen på alvor, dugnadspenger til lokalt kulturliv –
dette er alt sammen mål for prosjektet. Eller sagt på en annen måte:
Samfunnsnyttige dugnader som gir inntekter til lokalt kulturliv.
PROSJEKTET skal pågå til 2014 og avsluttes med en evaluering. Samarbeidet skal lede til en felles profilering av kulturlandskap og kulturminner
for å styrke innhold og opplevelser langs Nasjonale turistveger.

AV REIDAR STANGENES

SOHLBERGPLASSEN, NASJONAL TURISTVEG RONDANE. UTSIKT MOT ATNSJØEN OG
RONDANE. FOTO: ROGER ELLINGSEN STATENS VEGVESEN
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SAMARBEIDSPARTNARAR

SAMARBEIDSKOMMUNAR

Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Innovasjon Norge
NorgesGruppen
Stiftelsen UNI
TINE
Norges linforening
Kulturvernforbundet
Opplysningsvesenets fond
Hjerleid skole- og handverksenter
Nordeca
Kulturlandskapssenteret i Telemark
Slåttefestivalen i Hjartdal
Bygg og Bevar
HANEN
Fokus bank
Advokatfirmaet Wedø
Statens landbruksforvaltning
Norsk kulturråd
Aschehoug
Aspelin Ramm
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold

Arendal
Bodø
Bremanger
Dovre
Drammen
Eidfjord
Etnedal
Flå
Fosnes
Frosta
Fusa
Fyresdal
Granvin
Gratangen
Grong
Halsa
Hamar
Hemnes
Hjartdal
Inderøy
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Kviteseid

PR. 31.12.2011

PR. 31.12.2011

2008

SETERLANDSKAP, BEITO I ØYSTRE SLIDRE. FOTO: MATHIAS ØVSTENG

Lesja
Levanger
Lom
Lærdal
Løten
Marnardal
Moss
Namsos
Nord-Aurdal
Norddal
Nord-Fron
Nordreisa
Nore og Uvdal
Nærøy
Odda
Os i Hedmark
Oslo
Rennebu
Ringebu
Ringsaker
Røros
Sel
Seljord
Skjåk

Snåsa
Stange
Steinkjer
Stjørdal
Stordal
Stor-Elvdal
Sør-Aurdal
Sør-Fron
Tinn
Tolga
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Vang i Valdres
Vefsn
Verdal
Verran
Vestre Slidre
Vik
Vinje
Vågå
Øystre Slidre
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Norsk Kulturarv AS

Den kommersielle delen av verksemda til organisasjonen er
lagt til Norsk Kulturarv AS.

Styret i Norsk Kulturarv AS 2011

• Refsnes gods
• Numedalsbanen frå Rollag til Rødberg
• Romenstad hytte- og gardsferie
• Kulturmiljøet Spillum dampsag og høvleri

6. Magasinet KULTURARVEN

1. Administrasjon

Magasinet KULTURARVEN er eit viktig organ for profilering av Norsk Kulturarv, for opinionsdanning og formidling
av verdiane til organisasjonen. Magasinet kom ut med fire
nummer i 2011. Målet med magasinet er å tilby eit interessant og spennande blad for medlemmene, og i tillegg gjere
det allment interessant. KULTURARVEN har eit normalopplag på 7 000.

2. Likestilling, sjukefråvær og arbeidsmiljø

Utdrag frå magasinet KULTURARVEN er tilgjengeleg i
nettversjon under www.kulturarv.no. Det har lykkast å få
fleire faste annonsørar. Arbeid med å skaffe fleire annonsørar i 2012 er intensivert.

ÅRSMELDING
Inger-Lise Skarstein (leiar) fram til 30.11.11,
Ivar Odnes, Ellen Nordstoga og Jarle Braut

Aksjeselskapet held til i Vågå Næringshage, har adresse i
Vågåvegen 35, 2680 Vågå og deler dei administrative kostnadene med Stiftelsen Norsk Kulturarv.
Aksjeselskapet legg vekt på at kvinner og menn blir gitt like
vilkår i styret. Administrasjon og redaksjonell leiing blir
leigd av Stiftelsen Norsk Kulturarv. Verksemda forureinar
ikkje det ytre miljøet. Sjukefråværet var i 2011 på 6,02 %
mot 1,6 % i 2010. Ikkje noko av sjukdomsfråværet har sin
grunn i skade eller ulykke på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet
og trivselen på arbeidsplassen er god. Verksemda forureinar
ikkje det ytre miljøet.

7. Den kulturhistoriske reisehandboka VEIVISEREN

Den kulturhistoriske reisehandboka VEIVISEREN blir nytta
i profileringa av Norsk Kulturarvs arbeid innan reiselivet og
næringsutvikling av stader med kulturhistorisk verdi. Alle
medlemmer mottar VEIVISEREN som ein del av medlemsfordelane.

3. Økonomi

Norsk Kulturarv AS gjekk med eit overskot på 2053 kroner
i 2011 etter finansposter. Årets driftsresultat er på -36103
kroner i 2011 etter finanspostar.
Norsk Kulturarv AS gir ut den kulturhistoriske reisehandboka VEIVISEREN og magasinet KULTURARVEN i tillegg til arbeidet med næringsmedlemmer og kvalitetsmerket
Olavsrosa. Produksjonsutgifter til VEIVISEREN og KULTURARVEN blir dekt av salg, medlemskontingent og serviceinntekter frå Olavsrosa og næringsmedlemmer. Salg av
profileringseffektar som smykke, t-skjorter og krus gir berre
små inntekter.
Frå 1.1.2011 overtok Norsk Kulturarv AS ansvaret for drifta
av sekretariatet og alle prosjekt i regi av Norsk Kulturarv.
Rekneskapen er avlagd under føresetnad av framleis drift.

4. Næringsmedlemmer

Pr. 31.12.11 var det 491 næringsmedlemmer i Norsk Kulturarv mot 467 pr. 31.12.2010. Dette inkluderer ikkje-kommersielle kulturminne i samarbeidande kommunar.

5.Kvalitetsmerket Olavsrosa – våre beste opplevingar

KKvalitetsmerket Olavsrosa er eit sentralt arbeidsområde.
Pr. 31.12.2011 var det 125 innehavarar av Olavsrosa. Olavsrosa er representert i alle fylke unntatt Finnmark. Det er heller ingen Olavsroseinnehavar på Svalbard.
Åtte nye stader har fått kvalitetsmerket Olavsrosa i 2011:
• Amperhaugen
• Hafslund hovedgård
• Holmen gård
• Møllebyen i Moss
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Senter for bygdekultur AS
Stiftelsen Norsk Kulturarv har overtatt alle aksjane i Senter
for bygdekultur AS frå Norsk Kulturarv AS. Senter for bygdekultur er såleis frå 1. januar 2011 eit selskap som Stiftelsen Norsk Kulturarv fullt og heilt eig.
Senter for bygdekultur AS arrangerer kurs og driv opplæring
i tradisjonshandverk.

Handverksskolen AS

Stiftelsen Norsk Kulturarv og Folkekulturforbundet oppretta
Handverksskolen AS 26. mars 2009, med ein aksjekapital
på 150 000 kroner fordelt med 100 000 på Stiftelsen Norsk
Kulturarv og 50 000 kroner på Folkekulturforbundet.

Stiftelsen Randine og Haldor Hjerleid

Norsk Kulturarv har gått inn med kr 50 000,- og er ein av
fire stiftarar av Stiftelsen Randine og Haldor Hjerleid. Stiftarar elles er Senter for bygdekultur og kommunane Lesja og
Dovre.

Kulturlandskapssenteret AS

Stiftelsen Norsk Kulturarv har 4 aksjar a kr 1 250, tilsv. kr
5 000 i Kulturlandskapssenteret AS. Dette utgjer 1,42 % av
den totale aksjekapitalen på kr 352 500. Kulturlandskapsprosjektet blir gjennomført i samarbeid med Landbruks- og
matdepartementet, Kulturlandskapssenteret og Slåttefestivalen.
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Kvalitetsmerket Olavsrosa blir tildelt stader av høg kvalitet
med grunnlag
i den norske kulturarven, og som er opne for publikum. Dei kulturhis-

AS

toriske verdiane skal vere ivaretatt på ein god måte, og tilbodet skal ha
høg kvalitet, både fysisk og immaterielt. Innehavarane av Olavsrosa har
forplikta seg til å vere gode ambassadørar for ein levande kulturarv og til
å formidle historia til Olavsrosestaden.

BYEN

DogA, KNUT BRY

EKEBERGRESTAURANTEN, MATHIAS ØVSTENG
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KULTURARV-TV PÅ

kulturarv.no – olavsrosa.no

SAKSHAUG BERG, INDERØY, NORD-TRØNDELAG

SJØGATA I MOSJØEN, HANS MORTEN BALLO

KULTURSTUA I RO, MATHIAS ØVSTENG

MENNESKET INNLANDET

SENTER FOR BYGDEKULTUR

PEER GYNT VED GÅLÅVATNET. LARS ERIK SKREFSRUD
HANS MORTEN BALLO, NORSK KULTURARV 2012
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