Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2021:
Saksordfører: Trond Bjørken
Innspill i møtet:
Inderøy arbeiderparti:

Aktuelle punkt/endringer:
S7, 3.2 FNs bærekraftmål
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. Planstrategien
omtaler FNs bærekraftmål mer i detalj og legger opp til at Inderøy kommune skal ha særlig
fokus på de følgende bærekraftmålene:
- God helse og livskvalitet
- God utdanning
- Ansvarlig forbruk og produksjon
- Liv på land
- Liv i havet
S12, 5 Visjon, verdier og målsetting
5.1 Visjon
Det er lov å ha høye mål og det er lov å lykkes. Ildsjelene skal verdsettes. Inderøy kommune
assosieres i så måte gjerne med «Den Gyldne Omveg»( Nils Aas og Petter Northug)
S13, 5.4 Overordna prioriteringer
Strekpunkt 4: Det skal være fokus på klima, miljø og bærekraft i alt videreutviklingsarbeid.
Strekpunkt 5: Inderøy skal ha en tydelig bred kulturprofil, og tilrettelegge
for haaktive samfunnsborgere innbyggere.
Strekpunkt 7: Inderøy kommune skal sørge legge til rette for at alle innbyggere og
næringsdrivende har god digital infrastruktur
S14, 6.3 Miljø og klima
Miljø/klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Klimaendringene er den største
utfordringen menneskeheten har stått over for. Alle må, på alle områder, bidra til at

verden skal nå sine mål. Samtidig ser vi at deler av naturen og miljøet vi lever i er under
press. Inderøy kommune skal være med og ta ansvar for offensive miljø- og klimatiltak i
egen virksomhet og i kommunen for øvrig.
S15,
Tilleggsforslag før siste setning før strekpunktene: En egen klimaplan, klimabudsjett og
klimaregnskap skal brukes aktivt som styringsverktøy for å redusere kommunens
fotavtrykk. Disse verktøyene vil også bidra til arbeidet med beredskap, knytta til
klimaendringene.
Nytt strekpunkt: Årlig rapportering av klimaregnskap
S17, 7.1.2 Mål – befolkning og levekår
Hovedmål (endret rekkefølgen på strekpunktene, samt laget ett nytt punkt 2)
- Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen år 2034.
- Inderøy skal være en god livsløpskommune.
- Inderøy skal være den beste kommunen å være ungdom i, med fokus på møteplasser og
tilgjengelige voksne som bryr seg.
- Videreutvikle Straumen som kommunesenter, og attraktive lokalsamfunn i alle grender i
kommunen.
S18, 7.2 Verdiskaping og næringsliv
7.2.1 Status og utfordringer
Få inn at kommunen må tilrettelegge for Kontorhotell med tilstrekkelig kapasitet.

S22 og 23, 7.3.2 Mål – kultur og nærmiljø
Nytt strekpunkt nr 1: Inderøy har som mål å ligge blant topp 10 på rangeringen av
kulturkommunene.
Nytt strekpunkt nest siste linje: Inderøy skal tiltrekke seg aktive utøvere innen kunst og
kultur.
S24, 7.4.2 Mål – langsiktig arealplanlegging

- Det skal legges til rette for varierte boformer i alle grender med fortetting i
sentrumsområdene hele kommunen. Herunder har kommunen en ambisjon om å få opp et
prosjekt på en øko-landsby
- Arealet skal bære preg av en livskraftig landbruks- og skogbruksnæring, og en skal unngå
nedbygging av dyrka jord
-----------------------------------Omforent innspill – Tekst fra vedlegg side 575 i saksdokumentene (mail fra Katrine Iversen) tas inn
i planen. Tema arbeidsgiverpolitikk.
-----Innspill fra Svein Arne Sundfær (AP): I starten med planarbeidet er det etterlyst en egen turistdel.
Kommunedirektøren ønsket at det skulle være en del av samfunnplanen og ikke som en egen plan.
Dette er ikke i varetatt i kommunens samfunnsdelen som skal vedtas i juni 2021.

Avstemming
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Innspill i møtet sendes med videre til
formannskap og kommunestyre.
Innstilling hovedutvalg Natur - 31.05.2021
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2033
for Inderøy kommune.

