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Forord ved Ordfører Ida Stuberg  
 

Kommunestyret har delegert den daglige driften av kommunen til rådmannen, som er øverste 
administrative leder av organisasjonen. På bakgrunn av vedtatt planverk gjør administrasjonen sine 
prioriteringer i den kommunale hverdagen, og det er også planverket som trekker rammene for 
hvordan rådmannen gjør sine avveininger i budsjett og økonomiplan. Deretter vedtar 
kommunestyret endelig, men det er vesentlig å være klar over at dette har en sammenheng, og 
derfor er planarbeid viktig.  

Som kommune må vi forholde oss til en rekke lover og regler som har innvirkning på prioriteringene, 
men ved siden av disse har hver enkelt kommune rom for å gjøre sine vurderinger basert på lokale 
forutsetninger og fortrinn. Vi må stadig arbeide med å identifisere handlingsrommet for å drive 
utviklingsarbeid. Det være seg både med tanke på tjenesteproduksjon, men også utviklingsarbeid i 
stort. Vi har ambisiøse målsetninger om vekst i Inderøy, og for å lykkes med disse er vi avhengig av 
omforente mål for utviklingsarbeidet, og at alle i Inderøy bidrar med det de kan. Ikke minst må vi i 
inneværende periode skjerpe innsatsen på næringsutvikling for vi trenger flere arbeidsplasser i 
Inderøy. Arbeidet med Lensmyra som regional næringspark har kommet et steg videre, og 
kommuneplanens arealdel er prioritert for å legge bedre til rette for boligbygging og næringsareal.  
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1. Planstrategi  
Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Det er i 
kommuneplanen nye mål og strategier skal behandles og vedtas, og ikke i planstrategien. 
Dette begrunnes blant annet med at det er helt andre krav til medvirkning, samråd og 
høringer ved en kommuneplanprosess enn hva som er tilfellet i en planstrategi.  

I planstrategien skal det imidlertid gjøres en vurdering av om gjeldende kommuneplan skal 
revideres på bakgrunn av erfaringer med gjeldende plan, utviklingstrekk fremover og de 
utfordringer kommunen har som samfunn og organisasjon. Planstrategien er også et verktøy 
å bruke for kommunestyret dersom det er ønskelig med en ny og endret politikk for 
kommunen. 

Kommunalplanstrategi har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere, men gir 
føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Planstrategien er ikke formelt bindende 
for kommunen, og kan fravikes dersom det er gode grunner til det.  

Kommunalplanstrategi bør i tillegg til å omfatte kommunens eget planarbeid også omfatte 
bistand til oppfølging av private planer. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi kan 
kommunen også ta stilling til om det er reguleringsplaner som bør oppheves i planperioden. 
Planstrategien er da et foreløpig varsel om oppheving. 

 

1.1. Hva er planstrategi 
Kommunal planstrategi er innført som verktøy i plan- og bygningslovens kapittel 10. I § 10-1 
heter det:  

«Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organ og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret 
kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.» 
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PLANSTRATEGI I KOMMUNENS PLANSYSTEM 

 

Planprosessen i hver kommunestyreperiode vil alltid starte med planstrategien som legger 
føringene for kommunes arbeid og prioriteringer av planer innenfor perioden. 

 

PLANRULLERING INNENFOR KOMMUNESTYREPERIODEN 

 

 

Kommunens samfunnsdel inneholder visjon, verdier og hovedmålsettinger for kommunens 
planarbeid, samt et sett med delmål som skal være hovedmål i tematiske 
kommunedelplaner. I tillegg vil det innenfor de ulike enhetene være mer konkrete 
temaplaner. Handlingsdelen i kommunedelplaner og temaplaner skal gjenspeiles i årlige 
budsjett og virksomhetsplaner. På denne måten vil det være en " rød tråd" fra kommunens 
overordnede planer til enhetens utførte tjenester.   

Planstrategiens funksjon er å ivareta kommunestyrets lederskap i samfunnsplanleggingen 
ved  

 Å gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling  
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 Å klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres 
 Peke på planoppgaver hvor interkommunal og regional samhandling er fordelaktig 

 

1.2 Dokumentets innhold og planprosessen  
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i 
kommunen.  

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å 
fastlegge det videre planarbeidet. Selve målene og tiltakene for å oppnå en god 
samfunnsutvikling skal vedtas i kommuneplanens samfunnsdel.  

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av 
kommunesamfunnet som: 

 Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø 
 Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi for å ivareta samordning, 

utbygging og vern av områder. 
 Vurdering av prioriterte planbehov og prioritering av planoppgaver med vurdering av 

behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

For at det skal være bred forankring av planstrategien, skal det innhentes synspunkt fra 
statlige og regionale organer, nabokommuner og befolkningen, så prioriteringene i 
planstrategien er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er ikke anledning til å 
fremme innsigelse mot planstrategien, men et samarbeid kan løse aktuelle problemstillinger 
i senere planlegging.  

Inderøy kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i 2017. Det legges opp til en 
begrenset revidering av samfunnsdelen, med fokus på klima, folkehelse og miljø.  

Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for Straumen skal revideres denne 
kommunestyreperioden. I planstrategi for 2016 -2020 var Kommunedelplan for Straumen 
planlagt revidert med oppstart i 2018, dette ble utsatt. Gjeldende arealdel var planlagt å 
gjelde fram til 2025, men vi ser her et klart behov for fornyelse. Det planlegges oppstart av 
arbeid med revisjon av Kommunedelplan Straumen og Kommuneplanens arealdel i mars 
2020 der vi tar sikte på å implementere kommunedelplan for Straumen inn i arealdelen.  

Planstrategien vil legges ut til offentlig kunngjøring 30 dager før vedtak i kommunestyret.  
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2. Målsetting 

2.1. Nasjonale målsettinger og retningslinjer 
Etter plan- og bygningslovens § 6-1 er det lagt opp til at Kongen hvert fjerde år skal 
utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Dette skal følges opp gjennom statlig deltakelse i planleggingen.  

Regjeringen utarbeidet nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 
vedtatt ved kongelig resolusjon den 14.mai 2019. I forventningsbrevet er det lagt vekt på 
gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal og samfunnsutvikling og attraktive og 
klimavennlige by- og tettstedsområder. Brevet har lagt vekt på følgende områder: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et av deres viktigste verktøy. 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 
viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

FNs bærekraftsmål   

FN har utviklet 17 bærekraftsmål som er forankret i en felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, som skal fungere som 
en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn, og som er forpliktende for alle 
land – og alle kommuner – å jobbe etter. Målene ble til gjennom en demokratisk prosess der 
nesten ti millioner mennesker fra land over hele verden kom med innspill, og målene skal 
fungere som en felles global retning for utvikling av land, næringsliv og samfunnsliv.  
 
Iht. lovverket og FNs definisjoner betyr bærekraft å se sosiale forhold, miljø og økonomi i 
sammenheng i et framtidsperspektiv, på tvers av forvaltnings- og beslutningsnivåer, 
sektorer, fagområder og kunnskaps- og politikkområder. Det er dermed mange forhold som 
vil påvirke muligheten for en bærekraftig samfunnsutvikling og som må legges til grunn i 
samfunnsplanleggingen. 
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Kommunen skal jobbe med alle disse målene, men har valgt å prioritere noen spesielt 

I den forbindelse kommer Inderøy til å ha særlig fokus på disse områdene. God helse. God 
utdanning. Ansvarlig forbruk og produksjon. Liv på land. Samarbeid for å nå målene.  

God helse 
 

Målet omfatter 13 delmål som blant annet viderefører helseagendaen fra Tusenårsmålene 
(kvinne- og barnehelse, smittsomme sykdommer), samtidig som det inkluderer 
livsstilsrelaterte sykdommer, psykisk helse og sykdom/død som følge av miljø- og 
trafikkrelaterte årsaker. Universell helsedekning og tiltak for å sikre helsepersonell har også 
egne delmål.  

God utdanning  

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for 
alle. Her må man legge til rette slik at antallet unge som fullfører videregående stiger. Dette 
vil bidra til at flere inkluderes i arbeidslivet og minke sosiale utfordringer på sikt.  

Den skolesatsingen som nå er planlagt i Inderøy er et steg i riktig retning for å sikre at alle 
skal kunne få en tilpasset læring. Bygningene skal være universelt utformet slik at også de 
med nedsatt funksjonsevne skal få like opplæringsvilkår. Fagfornyelsen i skolen er et viktig 
bidrag til å skal inkludere alle barn i undervisningen og gi de en mer kreativ og sosial læring. I 
den forbindelse er det inngått en toårig samarbeidsavtale med Nord universitet gjennom 
ordninga med desentralisert kompetanseutvikling DeKom.   
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Arbeidet med rammeplan for barnehagene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
samt fremme læring og danning. Dette skal gi et godt utgangspunkt for barnas allsidige 
utvikling.  

Inderøy har videre et fond for ansatte som ønsker kompetanse påfyll mens de står i 
arbeidslivet. At kunnskap og kompetanse ofte må fornyes, gir konsekvenser både for den 
enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver, men også for utdanningssystemet. I tiden framover vil vi 
se viktigheten av et godt samspill mellom skole, universitet og næring- og arbeidsliv. Slik at 
man kan sikre både en relevant utdanning og etterutdanning.    

Ansvarlig forbruk og produksjon  

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.  

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi skal 
bidra til en bærekraftig forvaltning av de ressursene vi disponerer. Dette gjøres på flere 
nivåer samtidig, og for å sikre gode levekår for nåværende og framtidige generasjoner må 
også hver enkelt forbruker endre livsstil. Slik at man minker ressurs bruken, og at 
klimautslippene både for samfunnet generelt, men også for enkeltmenneske reduseres.  

Et viktig bidrag her vil være å investere i mer miljøvennlig teknologi, samt å være klima- og 
miljøbevisst når det gjøres innkjøp, investeres i nye bygninger og annet forbruksmateriell.  

Inderøy kommunen er et bærekraftig reisemål, og kommunen har en bevisst holdning til 
avfallshåndtering, klimabudsjett og det er på trappene at Rådhuset blir sertifisert som 
miljøfyrtårn.     

Liv på land  

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig 
skogforvaltning, stanse tap av artsmangfold. Kommunen har et rikt landbruk der beitebruk 
er med og sikre et åpent og rikt kulturlandskap og god skogpleie.  

Inderøy kommune har de siste tre årene avviklet omlag 30.000 kbm årlig. Storparten av 
dette arealet tilplantes, men mellom 5-10 % omdisponeres til andre formål enn skog. Dette 
er formål som nydyrking, beite, bolig eller fritidsformål. I 2019 ble det plantet 243725 
planter fordelt på et areal på ca 1500. Videre ble det gjennomført ungskogpleie på 2100 
dekar, og vi etablerte noe areal til klimaskog samt systematisk gjødsling av eldre 
produksjonsskog p åca 400dekar årlig. Samtlige av disse tiltakene vil videreføres i perioden 
framover som et ledd i å nå FNs klimamål.  

 

2.2. Regional planstrategi for Trøndelag   
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Regional planstrategi for Trøndelag 2020-2023. Denne planen har akkurat kommet på høring 
slik at kommunen har ikke gitt noe høringsinnspill enda. 

Denne planen har tatt inn FNs bærekraftsmål og gitt den et Trøndersk perspektiv. Den legger 
hovedfokus på klima og bærekraft. Videre Inderøy kommune deler fylkesmannens vurdering 
i sin strategi om at bolyst, livskvalitet og deltakelse er viktige momenter for et godt liv. Man 
ser klare sammenhenger mellom god økonomi og god helse. Dette underbygges også av 
HUNT- undersøkelsene. Fokus på tiltak som kan utjevne de sosiale forskjellene vil være viktig 
fremover. Her har Trøndelag et godt utgangspunkt da Frivilligheten og dugnadsånden er 
sterk i fylket vårt. Dette er med å bidra til at flere deltar på ulike samfunnsarenaer og kan 
utjevne forskjellene noe.      

Videre er Inderøy enig i at for å kunne nå bærekraft- og klimamålene, er det hensiktsmessig 
med et nettverk der det legges opp til at samtlige kommuner i fylket får en felles arena for 
samhandling og kunnskaps- og erfaringsdeling. Dette vil kunne bidra til at kommunene og 
fylket samlet når de målene som blir satt.  

 

2.3. Kommunale mål og retningslinjer 
Med bakgrunn i kommunesammenslåingen i 2012, ble det i forrige periode utarbeidet ny 
kommuneplan, både samfunns- og arealdel. I samfunnsdelen som ble vedtatt i juni 2013, og 
sist revidert i 2017, ble kommunens overordnede visjon, verdier og målsettinger vedtatt.  

I samfunnsdelen er følgende vedtatt:  

 

 

Det skal ligge grunnverdier i bunn for å vise hvorledes Inderøysamfunnet ønsker å fremstå. 
Kommunen skal gjennom åpenhet, raushet og respekt vise vei i omdømmebygging og 
tjenesteproduksjon. Kommunens visjon og verdier skal gjenspeiles i de ansattes og folkevalgtes ord 
og handlinger. 
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Kommunen legger opp til en mindre revidering av samfunnsdelen i denne 
kommunestyreperioden, med fokus på oppdatering på klima og miljø/naturmangfold og 
folkehelse.   

De tidligere vedtatte visjonen og verdiene skal videreføres og skal ligge til grunn for 
kommunens arbeid gjennom overordnede målsettinger samt delmål.  

 

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen 2030.   
 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud.  
 Det skal til enhver tid være de beste oppvekstsvilkår med et godt nærmiljø, rikt kulturliv god 

skole og flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring.  
 Flest mulig skal være i stand til å ta vare på seg selv og ta gode helsevalg, kommunen skal 

utvikle tilbud som legger til rette for livsglede, mestring og god helse.   
 Utvikle Inderøy som miljøkommune med bærekraftig energibruk og redusere utslipp av 

klimagasser.   
 Fremme god næringsutvikling.  
  Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte.  
  Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen.  
 Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherred og 

Trøndelag.  
 Ha en sterk politisk styring i kommunen 

 

3. Utviklingstrekk og planbehov for Inderøy kommune  

3.1. Befolkningsutvikling 
Inderøy kommune har i 2020 et folketall på 6827 innbyggere.  Det har vært en svak 
befolkningsvekst de siste 4 årene.  
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De to forrige kommunestyrene har hatt som mål å få et innbygger tall på 7200 innen 2025. 
Dette var en ambisiøs målsetting da, og er fortsatt meget ambisiøst, når man ser på SSB sine 
prognoser viser en nedgang i innbyggertallet fram til 2030.  Nedenfor er det satt opp en 
tabell med middels utvikling av befolkningstallet i Inderøy fram til 2040. 

 

 

Tallene fra SSB viser en tydelig utvikling i folketallet. Den eldre befolkning øker spesielt i gruppen 80-
89 år, mens det er liten økning av barn i grunnskolealder og ungdommer i videregående. Den 
arbeidsdyktige aldersgruppen (20 – 66 år) er stipulert med nedgang, noe som på sikt vil få betydning 
for antall barn innenfor skole og barnehage.    

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0 – åringer 67 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Barnehage (1-5 år) 388 374 364 359 354 346 347 347 348 350 352 

Grunnskole (6-15 år) 852 864 870 856 867 873 852 837 825 814 810 

Videregående (16-19 år) 407 395 382 367 350 346 362 360 373 377 358 

Voksne (20-66 år) 3 824 3 765 3 757 3 751 3 720 3 695 3 656 3 637 3 601 3 581 3 570 

Eldre (67-79 år) 931 968 992 1 023 1 045 1 052 1 057 1 066 1 053 1 044 1 042 

Eldre (80-89 år) 263 271 272 277 290 324 350 365 403 428 455 

Eldre (90 år og eldre) 72 60 66 63 61 61 64 61 71 77 76 

Total 6 804 6 759 6 767 6 760 6 751 6 761 6 752 6 737 6 738 6 735 6 727 
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Dette forteller oss noe om framtidige behov for innsats innenfor de ulike tjenestene, men 
det forteller også noe om at man er nødt til å se på tilpassing av organisasjonsstrukturen 
innen tjenesteområdene.  

3.2. Bosettingsmønster 
Inderøy kommune bærer preg av et spredt bosettingsmønster. Gamle Inderøy kommune 
hadde tetteste befolkning i forhold til areal i Nord-Trøndelag. Det finns ingen områder som 
har definisjonen uberørt utmark.  

Når det gjelder Mosvik, er det først og fremst beboelse langs fjorden. I noen områder 
strekker bebyggelsen seg opp i høyden. Mosvik har store områder med skog, men selv her er 
det vanskelig å finne større områder med uberørte utmarksområder på grunn av en aktiv 
utbygging av skogsveier inn i utmarksområdene. 

Selv om Inderøy kommune er preget av spredt bosetting, er det noen områder som etter SSB 
sin definisjon kan kalles tettsteder. Dette er områder der det bor minst 200 mennesker og 
avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50m. I dag har kommunen følgende 
tettsteder: Sandvollan med Gangstad og Skjelvågen, Røra- Hyllaområdet og hele 
Straumenområdet.  

 

Befolkning, etter grunnkrets, statistikkvariabel og år 

  Personer  Personer   Personer  Personer  
                                2016                                    2017                 2018                 2019 
Hylla 411 422 422 422 
Røra vest 254 244 243 253 
Røra øst 346 350 344 344 
Lorås 208 217 211 208 
Roel 280 267 278 279 
Straumen 1196 1237 1249 1282 
Sundnes 483 474 495 475 
Ferstad 196 192 190 202 
Verstad 171 168 171 169 
Kirknes 296 284 288 290 
Lyngstad 162 169 172 168 
Kvam 189 186 193 185 
Jystad 257 262 246 245 
Rotvold 283 290 285 289 
Stokkan 124 124 123 124 
Stornes 443 441 429 436 
Hustad 174 171 168 169 
Gangstad 274 289 278 282 
Hjellan 210 218 220 220 
Åsbygda 62 60 60 59 
Vinje 390 369 363 358 
Nordbygda 175 184 182 174 
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Søndre fram-Verran 99 99 92 92 
Vestre fram-Verran 78 77 78 76 

Uoppgitt grunnkrets 8 6 5 3 
  

 

3.3. Næringsliv og sysselsetting  
Inderøy kommune er i utgangspunktet en typisk landbrukskommune, og det er fremdeles 
mange som er sysselsatte innenfor landbruk. Kommunen ligger midt i Innherred med kort 
vei til arbeidsplasser i byene og tettstedene i nærområdet. Derfor har deler av kommunen i 
mange år vært preget av stor pendling ut av kommunen.  

Både industri og bygg- og anleggsdrift er viktige nærigringer. Mange jobber innenfor 
offentlig sektor, der helse- og oppvekstsektoren er en betydelig gruppe.  

Nedenfor er det sett opp SSB sin tabell over sysselsatte i Inderøy kommune 4. kvartal 2018:  

 

11619: Lønnstakere per 4. kvartal, etter region, kjønn, alder, yrke, statistikkvariabel og år. 
15-74 år 

    Lønnstakere   
                        2018         2019 
Menn Alle yrker 1549 1590 
  Ledere 127 140 
  Akademiske yrker 229 227 
  Høyskole- og militære yrker 237 250 
  Kontoryrker 62 67 
  Salgs- og serviceyrker 190 193 
  Bønder, fiskere mv. 70 76 
  Håndverkere 304 312 
  Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 238 252 
  Renholdere, hjelpearbeidere mv. 67 68 
Kvinner Alle yrker 1457 1461 
  Ledere 89 88 
  Akademiske yrker 473 507 
  Høyskole- og militære yrker 157 149 
  Kontoryrker 83 88 
  Salgs- og serviceyrker 485 480 
  Bønder, fiskere mv. 19 23 
  Håndverkere 22 16 
  Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 38 34 
  Renholdere, hjelpearbeidere mv. 77 76 
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4. Status og planbehov for tjenesteområdene 2020-2024  
Under dette kapittelet er det tatt med de enhetene som yter tjenester og oppgaver direkte 
til befolkningen. Når det gjelder administrative tjenester i kommuneadministrasjonen, 
regner en dette som interne planer og retningslinjer som ikke henvender seg direkte til 
innbyggerne i kommunen og blir behandlet i interne fora.  

4.1. Helse og omsorg 
Arbeidet med helse- og omsorg må ta utgangspunkt i samfunns- og befolkningsutviklingen 
innen kommunen samt de nasjonale føringene gjennom lover og forskrifter. 
Samhandlingsreformen er fulgt opp med ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov der 
nye oppgaver og ansvar blir overført fra stat til kommune for å imøtekomme en ny 
pasientrolle og et «sømløst» behandlingsforløp.   

Inderøy kommune vedtok i 2012 kommunedelplan for Helse- og omsorg for 2012- 2019. 
Planen er utarbeidet med tanke på å møte nye lovkrav og oppgaver samt forbedringer etter 
kommunesammenslåingen. Siden kommunen får en stadig større andel med eldre, bør 
kommunedelplanen for Helse- og omsorg revideres både med tanke på tilstrekkelig 
ressurser og kvalitet på framtidige oppgaver. Med denne bakgrunn bør revidert plan ha en 
vurdering av alternative organisasjonsstrukturer innenfor tjenesten samt utarbeide en ny 
konkret handlingsdel med tiltak.   

Planen har lagt vekt på følgende utfordringer:  

1. Samhandling mellom ulike nivå innen helse samt gi et helhetlig pasientforløp. 
2. Kompetanse med vekt på rekruttering, kvalitet og kunnskap for å ivareta oppgavene. 
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3. Forebygging/egenmestring innenfor folkehelse og helhetlig brukerforløp. 
4. Effektiv ressursutnyttelse med krav til sikkerhet og kvalitetsforbedrende tiltak som 

dokumentasjon og kommunikasjon. Det skal skapes nye arbeidsrutiner for personell 
med godt arbeidsmiljø og rekruttering. 

Planen skal revideres i inneværende kommunestyreperiode og man bør ha vekt på følgende.  

Kommunedelplan for Helse og omsorg har behov for en revidering med tanke på en mer 
konkret og fullstendig tiltaksdel. Nye utfordringer, organisasjonsstrukturer og 
arbeidsområder bør legges inn i planen, ikke minst med tanke på en fremtidsretta plan for 
eldreomsorg, veteraner og nye flyktninger. Det vil være fornuftig å ha fokus på våre 
krigsveteraner, og håndtering av veteranene etter endt tjeneste da med særlig fokus på 
psykisk helse og rus.   
 
Det anbefales at det utarbeides en egen temaplan for å ivareta krigsveteranene etter endt 
tjeneste, da men hovedfokus på psykisk helse og rus. Denne kan gjøres i felleskap med 
nabokommunene på Innherred.   
 

I tillegg har Inderøy kommune vedtatt Ruspolitisk handlingsplan for 2012- 2015. Denne 
planen er en temaplan forankret i Helse og omsorgsplanen. Planen bør revideres samtidig 
med kommunedelplan for Helse- og omsorg. Den ruspolitiske handlingsdelen kan dermed 
være en del av handlingsplanen i kommunedelplan Helse- og omsorg.  

Det legges opp til en revidering av Alkoholpolitiske retningslinjer i løpet av våren 2020. 
Denne ble sist revidert 2017. Med en revidering nå i vår vil retningslinjene være oppdatert til 
festivalsesongen starter.   

Kommunen har også en Boligsosial handlingsplan som gjelder for 2012- 2019.  Dette 
arbeidet tar utgangspunkt i St.meld. nr. 49 som gjelder boligetablering for unge og 
vanskeligstilte. Denne planen gjennomføres etter samme planprosess som ruspolitisk 
handlingsplan med revidering sammen med Kommunedelplan for helse og omsorg. Denne 
planen ble sist revidert 01.10.2018.  

Kommunen har vedtatt en Folkehelseplan 2014 – 2025.   Planen er utarbeidet med henblikk 
på å forebygge livsstilsykdommer, psykiske lidelser samt rus og tobakkavhengighet. På 
denne bakgrunn er det utarbeidet en liste med tiltak, råd og anbefalinger til politikere og 
ansatte.  

Ressursbehov ut over egne ansatte kan være aktuelt, men revidering av gjeldende planer 
bør håndteres innenfor egne stillingsressurser.  

Folkehelse skal gå som en rød tråd gjennom samtlige av kommunens planverk. jf. 
folkehelseloven § 6. 
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Folkehelseloven § 5 gir kommunen ansvaret for å ha en nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som innvirker på dette. 
Dette utfordringsbildet skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi 
(Folkehelseloven § 6) og skal baseres på:  

o Tilgjengelig statistikk  

o Kunnskap om de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-3)  

o Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 
innvirkning på befolkningens helse.  

 

4.2. Oppvekst 
Oppvekst omhandler hele oppveksten fra 0-18 år. Området omfatter flere fagområder, men 
planstrategien tar for seg kommunens tjenesteområde der barnehage og skole inngår som 
de viktigste tjenestene. Selv om dette har hovedfokus, vil oppvekstområdet gå inn i flere av 
kommunens planer som for eksempel folkehelse og kultur.  

Når det gjelder befolkningsutviklingen i årene framover, vil det mest sannsynlig være 
nedgang i antall barn i skole og barnehage.  

Inderøy kommune har i dag 6 offentlige barneskoler og en ungdomsskole. Tre av disse er 
vedtatt slått sammen til ett oppvekstsenter fra skoleåret 2021-2022 slik at det fra da av vil 
være 4 barneskoler og en ungdomsskole.  

Tallene fra SSB viser ingen dramatiske tall, men en generell nedgang i antall elever både 
innenfor barne- og ungdomstrinnet. Tabellen tar ikke høyde for sammenslåingen av skoler.  

 

SSB: Vektet elevtall i barne- og ungdomsskolen.  
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Det har vært en positiv økning av antall barn i barnehagene de siste årene, og det ser ut som 
behovet for barnehageplasser også fram i tid vil ligge på 350.  

 

 

Inderøy kommune vedtok i 2015 kommunedelplan for Oppvekst 2015-2020. Formålet med 
planen er å få et godt oppvekstmiljø på tvers av faglige, geografiske og aldersmessige forhold 
som gir en trygg og sikker oppvekst med like muligheter.  

Planen har en egen tiltaksdel der hovedfokus, mål og tiltak er skisserte flere av tiltakene 
innenfor hovedfokusområdene er igangsatt. Viktige områder som er gjennomført, er 
oppretting av Familiesenter og Foreldreskolen. Det er også opprettet Beredskapsteam mot 
mobbing og flere tiltak for å ivareta barn og unges helse både fysisk og psykisk.  

Oppdatert 28.10.19  
Antall barn 15.12 

                         
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sakshaug barnehage 73 77 72 71 71 68 73 74 
Røra barnehage 49 48 49 50 43 68 66 60 
Sandvollan barnehage 48 48 50 47 48 52 54 54 
Utøy barnehage 25 28 28 24 24 25 25 22 
Lyngstad barnehage 26 27 27 27 25 23 30 30 
Mosvik barnehage 25 20 26 23 25 25 20 19 
Kribelin barnehage 39 45 43 43 44 43 47 47 
Eventyrskogen barnehage 13 14 19 15 20 18 21 21 
Elvebakken barnehage 13 14 19 18 24 27 0 0 
Markvoll familiebarnehage 11 11 11 9 10 10 10 12 
Inderøy familiebarnehage 9 7 7 8 10 10 10 10 
Samlet sum barn i barnehage 331 339 351 334 344 369 356 349 

         
Gjsnitt antall barn     2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Sakshaug barnehage   75 72 71 70 70 73 
Røra barnehage   48 49 47 53 67 64 
Sandvollan barnehage   49 49 47 50 53 54 
Utøy barnehage   28 26 24 24 25 24 
Lyngstad barnehage   27 27 26 24 26 30 
Mosvik barnehage   23 25 24 25 23 20 

         

         
Fordeling privat og kommunale 
bhg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall barn i kommunale 
barnehager 246 248 252 242 236 261 268 259 
Antall barn i private barnehager 85 91 99 92 108 108 88 90 

 331 339 351 334 344 369 356 349 
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I tillegg er det vedtatt Kvalitetsplan for grunnskolen og barnehage for 2013- 2017. Dette er 
temaplaner med utspring i Oppvekstplanen og skal vise hvilke satsingsområder og 
utviklingsarbeid som prioriteres. I planen er det tatt hensyn til nasjonale kvalitetssystem og 
vurderinger av skoler/ barnehager enkeltvis. Det er gjennomført prinsipper for opplæring 
som Læringsplakaten og en egen del med fokusområder innenfor innsatsområder og 
resultatmåling. Fokusområdene er ledelse, læring og læringsmiljø.  

Ved gjennomføring av planen er fokus og forbedringer på den daglige læringen, samt å 
benytte rapportering og evaluering til forbedring og utvikling av skole og barnehager.  

Det legges opp til en mindre revidering av denne planen i inneværende kommunestyre, der 
man tar høyde for de vedtatte strukturendringene som ble vedtatt i forrige 
kommunestyreperiode.  

Ressursbehov også her må man benytte egne ansatte i arbeidet med ny oppvekstplan, det 
samme gjelder for strategiske planer for barnehager og skole.   

4.3. Kultur 
Kulturlivet og aktiviteten er en del av den nasjonale, regionale og lokale 
samfunnsutviklingen.  Dette kan avhenge av generelle utviklingstendenser både når det 
gjelder befolkning, næringsliv og trender innen kultur. Kulturarbeidet er nedfelt i en del 
nasjonale lover og retningslinjer som kulturloven, folkebibliotekloven, opplæring og 
kulturminne. I tillegg vil regional planstrategi og regionale temaplaner som 
kulturminnepolitikk, museum, kunst, kulturnæring og teater ha betyding for kommunens 
kulturarbeid.  

Utfordringen og formålet med kulturarbeidet er å legge til rette for et vidt spekter av 
kulturvirksomhet.  Tanken er at alle innbyggerne i kommunen skal få et tilbud om å delta i 
kulturaktiviteter og oppleve et mangfoldig kulturliv.   

Inderøy kommune vedtok i 2013 kommunedelplan for Kultur 2013- 2025. Planen gir klare 
mål og strategier for utvikling innen kommunens egne ansvarsområder og oppgaver, og sier 
noe om kommunens rolle som samarbeidspartner, støttespiller, rådgiver og pådriver.  

I planen er det lagt opp til ti ulike innsatsområder med utgangspunkt i visjonen om " 
Jordnært og himmelhøyt". 

Planen har en konkret handlingsplan med tiltak med prioritering og ansvar. Mange av 
tiltakene er kontinuerlig kulturtiltak, men noen tiltak er enkelttiltak som er iverksatt eller 
gjennomførte. Det kan nevnes følgende:     

Arven etter Nils Aas; Arealutvidelse i Prixbygg og omvisning med formidling av kunst i Mustrøparken 

Arbeid med utsmykking innenfor Straumen sentrum, rådhus og IOKS 

Tilskudd til frivillige organisasjoner og aktivitet, årlige og engangstilskudd 
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Gjennomførte tilbud for ungdommer innenfor sommerarbeid og rusfrie arrangement. 

Gjennomførte tiltak innenfor Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.  

Iverksatt samarbeid med ulike eksterne fagmiljø som Musikk i Trøndelag, Inderøy videregående skole 
Dans i Nord- Trøndelag  

Kulturplanen har såpass langsiktige mål og tiltak, at revidering innenfor denne 
kommunestyreperioden anses som unødvendig.  

Temaplaner innenfor kulturenheten: 

Bibliotekplanen for 2013- 2017. Denne planen bør revideres med tanke på nye utfordringer 
og samarbeidet mellom skolene og kulturhuset. 

Plan for idrett og fysisk aktivitet er gjeldende for 2015- 2018. Denne planen revideres årlig i 
forbindelse med søknad om spillemidler.  

Plan for Kulturskolen er under arbeid.  

Plan for kulturminne er vedtatt. Det er ennå ikke registrert kulturminner i Mosvik, og det er 
også behov for en ny gjennomgang i Inderøy kommune, dette arbeidet bør iverksettes 
innenfor planperioden.  

Ressursbehov til revidering og nye temaplaner hentes innen egen enhet.  

 

4.4. Kommunalteknikk. 
Enheten har ansvar for kommunal eiendom. Dette gjelder vann, veg og kloakk samt 
kommunale bygg og offentlige friområder. Innenfor enheten er det utarbeidet følgende 
temaplaner: 

Hovedplan for veg for 2013- 2016 ble utarbeidet i 2012. Planen inneholder en oversikt over 
alle kommunale veger og et overslag på økonomiske etterslep. Hovedplan for veg med 
tiltaksdel ble revidert og vedtatt i november 2015. Denne planen var laget for å kunne ta 
større hensyn til kunnskap om vegene, driftsutfordringer, typen trafikk og omkringliggende 
veger. Det er satt opp prioritetsliste for en 4 årsperiode. Tanken er at planen skal revideres 
årlig. Denne ble sist vedtatt i hovedutvalg Natur 2020.   

Felles temaplan VA- Vann ble vedtatt i 2013 og gjelder for planperioden 2013- 2017. Planen 
inneholder en status på alle vannanleggene i kommunen. En ny tiltaksdel ble utarbeidd i 
2014/2015 som var basert på VA- planen og driftsorganisasjonens innspill og erfaringer. 
Bakgrunnen var å gjøre anleggene mer kostnadseffektive og robuste i forhold til driften. 
Planen er revidert med tanke på prioritering for budsjettåret 2016. Det legges opp til at 
revidering av denne planen i inneværende kommunestyreperiode.   
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Felles temaplan VA- Avløp ble også vedtatt i 2013 og gjelder for planperioden 2013- 2022. 
Planen omfatter status på alle kommunale anlegg. Planen har også en områdebeskrivelse og 
handlingsdel med tiltak for planperioden. Det er senere utarbeidet en mer kortsiktig 
handlingsdel basert på VA- planen og ny kunnskap om driftssituasjonen. Denne 
handlingsdelen ble revidert i samband med budsjett 2016. Det legges opp til at revidering av 
denne planen i inneværende kommunestyreperiode.   

Temaplanene bør sees i sammenheng for å oppnå synergieffekt i utbygging og vedlikehold 
av infrastrukturen.  

Vedlikeholdsplan for bygg: I løpet av 2015 ble tilstanden på de kommunale byggene kartlagt 
med tanke på å få utarbeidet en vedlikeholdsplan bygg.  

Med tanke på strukturendringer i oppvekst og helse/omsorg har en ennå ikke funnet det 
formålstjenlig med en langsiktig vedlikeholdsplan for kommunale bygg. De årlige 
vedlikeholdsplanene har tatt stilling om bygg skal saneres eller omdisponeres til annet bruk. 

Det vil bli aktuelt med en mer langsiktig vedlikeholdsplan oppvekst og helse i løpet 
planperioden. Dette må vurderes fortløpende.  

Plan, landbruk og miljø: Enheten Plan, landbruk og miljø omfatter fagområdene planlegging, 
byggesak, oppmåling, landbruk og miljø. Arbeidsoppgavene er stort sett knyttet til 
forvaltning av lover og forskrifter innenfor hvert fagområde. De viktigste er plan- og 
bygningsloven, matrikkelloven, jordlov, konsesjonslov, kulturminneloven og 
naturmangfoldloven. I tillegg vil den årlige jordbruksavtalen legge store føringer på mye av 
forvaltningsarbeidet innenfor fagområdet landbruk.  

For å innfri de politiske føringene til enhver tid, samt hovedmålsettingen i kommuneplanen, 
er det knyttet store utfordringer til:  

Arealforvaltning med lang strandsone, mye dyrka areal innenfor sentrumsområdene og 
tilgjengelig byggeområder /næringsareal nær utbygd infrastruktur. Fokuset bør derfor være 
på bedre utnyttelse av eksisterende arealer til utbyggingsformål og å utnytte eventuelle nye 
utbyggingsområder på en god og framtidsrettet måte uten å komme i konflikt med 
jordlovens bestemmelser. Oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel vil skje i mars 
2020.   

Inderøy ønsker å være en attraktiv og innovativ næringskommune. Dette gjelder både 
innenfor tradisjonelle næringer som jord- og skogbruk, men også utvikling av andre typer 
næringsområder som kan bidra til utvikling og vekst innenfor denne sektoren i kommunen. 
Dette vil på sikt kunne ha en positiv innvirkning på folketallet i kommunen og skal således 
være et prioritert satsingsområde i Inderøy.  

Kommunedelplan for Miljø 2015-2025   ble vedtatt i 2015. Miljøplanen skal bidra til at 
Inderøy kommune styrkes og utvikles som miljøkommune samt være et godt verktøy for å 
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løse miljøspørsmål innenfor planperioden. Planen skal være et overordnet styringsdokument 
der de ulike miljøspørsmålene må sees i sammenheng.  

Med bakgrunn i Miljøplanen for 2003- 2010 samt nasjonale resultatområder, har planen 
følgende satsingsområder med konkret tiltaksdel for:  

 Naturmangfold og naturvern 
 Friluftsliv, vilt og innlandsfiske 
 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 Vannmiljø 
 Forurensing, avfall og gjenvinning 
 Klima og energi 
 Miljøsertifisering 

Utføring av tiltakene innenfor miljøarbeid vil være kontinuerlig arbeid gjennom ulike lover, 
ordninger og hendelser som skjer. Det er likevel konkrete tiltakene som er gjennomførte 
eller under arbeid. Det kan nevnes: 

 Samordning av ulike naturtyperegistreringer med tanke på biologisk mangfoldkartet 
 Bekjempelse av svartelistede arter 
 Tilrettelegge turstier og friluftsområder 
 Rydding skog for å unngå viltpåkjørsler 
 Bekkeundersøkelse med tanke på vannkvalitet  
 Oppfølging av forurensingsaker og avfallshåndtering 
 Redusere energiforbruk i kommunale bygg og nytt bioenergianlegg tatt i bruk 
 Kommunen har egen miljøsertifisør til rådighet for næringslivet. 

I 2015 fikk Inderøy kommune lokal forvaltning av verneområdene unntatt 
fuglefredningsområdet i Vika. Det har vært en tendens at flere forvaltningsoppgaver 
innenfor naturforvaltning blir flyttet fra regionalt nivå til kommunenivå.  

Når det gjelder denne planen, er veldig mange av de tiltakene som er oppført alt 
gjennomført. Det skal derfor lages to nye planer, en Klimaplan og en ny Naturmangfoldsplan, 
som erstatter dagens miljøplan.  

Trafikksikkerhetsplanen for 2018- 2022 ble vedtatt i 2018. Formålet med planen er å øke 
kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg må kommunen ha en oppdatert plan 
for å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns skoleveg 
på offentlige veger.  

Planen revideres jevnlig i forbindelse med søknad om tilskudd til trafikksikring. 

Beredskapsplaner.  Enheten for Plan, landbruk og miljø har også ansvar for utarbeidelse av 
kommunens beredskapsplaner. Det ble vedtatt en overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse i 
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2014, revidert i 2019, som skal ligge til grunn for kommunens beredskapsplaner. Årlige 
øvelser samt hendelser og kontroller vil være avgjørende for om kommunens ROS-analyse 
skal revideres.  

Overordnet beredskapsplan for kommunal krisehåndtering er oppdatert 2019.  

Planen skal årlig revideres med bakgrunn i nye hendelser og erfaringer.  

 

 

4.5 Næring  

Kommunedelplan for næring 2013- 2025. ble vedtatt i 2013. Planen er en strategisk 
næringsplan med en konkret handlingsplan. Planprosessen ble gjennomført av tidligere 
enhet for Næring og miljø.  

Mange av tiltakene er kontinuerlig arbeid opp mot organisasjoner og enkeltforetak. Arbeidet 
med konkrete mål og tiltak er i gang. Dette er blant annet:   

 Bred satsing på bredbåndutbygging 
 Arbeid med tilrettelegging næringsareal på Lensmyra 

Selv om næringsarbeidet er et kontinuerlig arbeid, vil det være aktuelt med en oppgradering 
av planen i løpet av perioden.  

I tillegg vil enheten ha kontinuerlige oppgaver innenfor private og offentlige 
reguleringsplaner. Antall planer kan selvfølgelig variere fra år til år, men oppgavene gir et 
sammenhengende planarbeid gjennom hele året.  

Ressursbehov i planperioden vil i hovedsak dekkes innenfor dagens bemanning. Det kan i 
noen tilfeller være aktuelt å leie inn ekstern kompetanse, som kan finansieres gjennom 
prosjektrettet tilskudd.  

5. Fokusområder og prioriteringer av planer for 2020-2024.  

5.1.    Langsiktig arealbruk 
Landskapet i Inderøy er variert. I Inderøy vest er kulturlandskapet varemerket, noe som har 
gitt næring innenfor landbruk og reiseliv. I Inderøy vest, Mosvik er det de store 
skogområdene som har skapt næringsgrunnlag innenfor skogbruk og jakt. 

I planleggingen av kommunens arealer må det tas hensyn til nasjonale og regionale lover, 
retningslinjer for arealbruk og kommunens sine mål for langsiktig arealplanlegging. Dette er i 
kommuneplanens samfunnsdel samlet i følgende hovedmålsettinger:  
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 Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle arealene 
både på land og sjø for kommunens innbyggere.  

 Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke gjennom aktiv bruk.  
 

Bruk og vern av kommunens arealer er nedfelt i kommuneplanens arealdel der kart og 
planbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg har kommuneplanen retningslinjer som skal 
benyttes i dispensasjonssaker. Dette går særlig på bruk av arealer innenfor LNF-R områder. 
Dette systemet legges også til grunn ved revidering av kommuneplanen.  

 

5.2. Klima og miljø  
Med en vedtatt internasjonal klimaavtale (desember 2015), vil det bli øket krav til klima- og 
miljøtiltak. Selv om Inderøy kommune har satt fokus på dette område tidligere, blant annet i 
kommunedelplan for Miljø, må nok kommunene forvente nye og flere krav fra sentrale 
myndigheter. Inderøy kommune skal ha et overordnet fokus på klima og miljø både innenfor 
ulike prosesser i kommunen, men også innenfor ulike avtaler og investeringsprosjekt samt i 
egen organisasjon.   

Inderøy kommune har et CO2- utslipp over landsgjennomsnitt. Dette skyldes i stor grad 
prosessutslipp med Verdalskalk. Med bakgrunn i SSB – kommunetall fordeler utslippene seg i 
hovedsak slik:  

 

 

 

Dagens klimagassutslipp i en kommune gir en indikator på hvor utslippskuttene kan skje. 
Grafen viser direkte klimagassutslipp i Inderøy 2017, fordelt på utslippskilder. Tallene i begge 
grafene er hentet fra kommunefordelt utslippsstatistikk hos Miljødirektoratet.   
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Inderøy kommunen har nylig inngått en avtale med Klimapartnere som skal være med på 
bidra til at Inderøy når sine mål om redusert klimaavtrykk pr innbygger. Videre legges det 
opp til at vi skal lage et klimabudsjett og utarbeide en ny klima- og miljøplan. 

 

5.3. Folkehelse 
 

Da ny folkehelselov kom i 2012, ble det satt i gang arbeid med ny kommunedelplan som ble 
vedtatt i 2014. Kommunen har et klart politisk mål om å sette fokus på forebygging og 
påvirkning istedenfor et tradisjonelt sykdomsperspektiv. Folkehelse er et overordnet arbeid 
som skal synliggjøres og involveres både i politiske og administrative vedtak og tjenester. 
Arbeidet er tverrsektorielt og skal involveres i alle enhetene og berøre alle ansatte i "Helse i 
alt vi gjør."?  Dette medfører at samtlige sektorer og enheter må sette folkehelse på 
dagsorden, og se hvilke folkehelsetiltak som vil være aktuelle for sine enheter.  

 

5.4. Samfunnsberedskap 
I de senere årene er det nasjonalt og regionalt satt et sterkt fokus på samfunnssikkerhet. 
Ulike hendelser, både innenfor sikkerhet og endringer i klimasituasjonen, har bidratt til 
behovet for oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser, samt beredskapsplaner.  

Inderøy kommune har jobbet mye med beredskap de siste årene. Det er utarbeidd en 
overordnet ROS-analyse som skal gjenspeile hva slags hendelser kommunen forventer kan 
skje. I tillegg skal kommunen ha fokus på at både overordnet beredskapsplan og fagplanene 
innenfor hver enhet skal være oppdaterte. Kommunen må ha på plass gode varslingsrutiner 
og jevnlig øvelser med tanke på forbedringer.   
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Kommunen skal også ha et sterkt fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser i arbeidet med 
arealplaner.  

 

5.5. Universell utforming 
Inderøy kommune skal ha fokus på å ivareta god tilgjengelighet med universell utforming i 
planlegging og krav til byggetiltak. Følgende bør vektlegges i det videre arbeidet:  

 Skape oppmerksomhet og resultat for universell utforming på tvers av fagmiljøet.  
 Bidra til tiltak i lokalsamfunnet 
 Sikre fysiske løsninger med god tilgjengelighet 
 Samarbeid mellom kommune og brukergrupper 
 Øke kompetanse ved planlegging, gjennomføring og drift.  

 

5.6. Forslag til planstrategi 

5.6.1. Kommuneplan - samfunnsdel 
NAVN VEDTATT PERIODE OPPSTART NY 

PLAN 
OPPSTART 
REVIDERING 

Kommuneplanens 
Samfunnsdel 

17.06.13 2016-2020 2017 2020 

Kommunedelplan for 
Helse og omsorg 

14.12.12. 2012-2019  2016 

Kommunedelplan for 
Kultur 

17.0613 2013-2025   

Kommunedelplan for 
Næring (Strategisk 
næringsplan)  

11.12.13 2013-2015  2018 

Kommunedelplan for 
Folkehelse 

14.08.14 2014-2025  2020 

Kommunedelplan for 
Miljø, ny plan klima og 
miljø 

23.03.15 2015-2025  2020 

Kommunedelplan for 
Oppvekst 

02.06.15 2015-2020  2020 

Kommunedelplan for Kultur, Miljø og Oppvekst vil ikke bli revidert uten at kommunen blir pålagt nye og viktige nasjonale og regionale 
oppgaver. 
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5.6.2. Kommuneplan -arealdel 
AVN VEDTATT PERIODE OPPSTART NY 

PLAN 
OPPSTART 
REVIDERING 

Kommuneplanens 
Arealdel 

16.06.14 2014-2025  2020 

Kommunedelplan 
Straumen  

25.06.12 2012-2025  2020 - legges inn 
i arealdelen 

Kommunedelplan Røra 10.12.2018 2018-2030  2025 

 

5.6.3. Temaplaner 
NAVN VEDTATT PERIODE OPPSTART NY 

PLAN 
OPPSTART 
REVIDERING 

Bibliotekplan 17.06.13 2013-2017  2020 

Idrett og fysisk aktivitet 10.12.14 2015-2018  Årlig 

Kulturskoleplan   2016 (vedtak)  

Kulturminneplan   2017 2019 

Boligsosial handlingsplan 
 

2018 2018-2022  2022 

Ruspolitisk handlingsplan 
 

2012 2012- 2015  2020 

Kvalitetsplan grunnskole 
 

14.10.14 2013-2017  2016 

Kvalitetsplan barnehage 
 

11.03.14 2014-2017  2016 

Hovedplan veg 
 

15.08.12   Årlig 

Hovedplan for Vann og 
avløp 
 

06.02.13   Årlig 

Tiltaksplan for kommunale 
bygg 

  2017 Årlig  

Overordnet 
beredskapsplan  

30.01.2019   Årlig 

Trafikksikkerhetsplan  
 

17.09.18 2018-2022  Hvert 2.år 
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5.6.4. Reguleringsplaner 
NAVN VEDTATT PERIODE OPPSTART NY 

PLAN 
OPPSTART 
REVIDERING 

Private planer    Kontinuerlig  

 

Planstrategien er basert på normalsituasjonen. Dette medfører at dersom det skulle oppstå en 
situasjon der kommuneøkonomien tilsier at det må gjøres ytterligere prioriteringer, vil de lovpålagte 
oppgavene går først.  


