
Inderøy kommune

7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg.

Dato: 18.11.2009

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Inderøy i.l. er inviterte til møtet for orientering om sentralanlegg for ski- og skiskyting på Gran.

Ole Tronstad
ordfører Solbjørg Kirknes

Sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 88/09 Investeringsprosjekter.  Sluttrapport.

PS 89/09 Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt

PS 90/09 Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av 
utbyggingsområder.

PS 91/09 Distriktsmedisinsk senter.  Rammer for økonomi, innhold og 
framdrift.  Saksdokumentene ettersendes.

PS 92/09 Kulturminneprisen 2009

PS 93/09 Møteplan 2010 -  poliltiske organer m.v.

PS 94/09 Temasak: Rullering av Kulturplanen. Muntlig orientering.

PS 95/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 10/09 Sykefraværsrapport t.o.m. 3 kvartal 2009

RS 11/09 Saker til fylkesmøtet

RS 12/09 Oppfordring til å klage på vedtak om antall kommuner som får delta i 
prøveordn. med 16-årig stemmerett ved lokalvalget 2011.

PS 96/09 Ordføreren orienterer
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--- Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1130-1
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 75/09 16.11.2009

Hovedutvalg Folk 57/09 17.11.2009

Formannskapet 88/09 18.11.2009

Inderøy kommunestyre

Investeringsprosjekter.  Sluttrapport.

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende byggeregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler 
på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet. 

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler 
med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen
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Henvisning:
1 S Investeringsprosjekter.  Sluttrapport.

Avløpssanering i Gangstadhaugen, k-sak 59/05,k-sak 33/07  
Påbygg Røra skole mv, k-sak 67/07 og f-sak 24/08 
Etablering av NAV-kontor i Inderøy, k-sak 67/07, k-sak 02/08 og k-sak 31/08
Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen, k-sak 67/07, k-sak 05/08 og k-sak 14/08
Riving Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samfunnshus, k-sak 50/06 og k-sak 
30/08.

Bakgrunn

Etter gjeldende økonomireglement skal prosjekt-/byggeregnskap avsluttes snarest mulig etter at 
bygg/anlegg er ferdigstilt og normalt inne 6 mnd. etter at arbeidet er ferdigstilt.

Byggeregnskap skal fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra
formannskapet. Det skal tas opp forslag til finansiering av overforbruk eventuelt disponering av
midler som måtte være til overs.

Dersom investeringsoppgaven er finansiert med lån skal eventuelle besparelser disponeres til
ekstraordinær nedbetaling av lånet.

Det har av ulike årsaker – primært kapasitetsmessige - ikke vært fremlagt egne byggeregnskap for 
følgende prosjekter:

481 Avløpssanering i Gangstadhaugen
531 Påbygg Røra Skole, inkl bygging av heis mv
519 Etablering av NAV-kontor i Inderøy
526 Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen. 
514 Rivning Karis og Baktus/opprydding området ved Inderøy Samf.hus.

Regnskapene til prosjekt 481, 519 og 526 er formelt ferdig revidert og politisk godkjent gjennom 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008. Rådmannen velger likevel å gi en nærmere 
redegjørelse.

481 Avløpssanering Gangstadhaugen.  

Prosjektet er sist behandlet i kommunestyre 18.06.2007 under tittelen ”Avløpssanering i 
Gangstadhaugen. Tilleggsbevilgning.” 

Det ble totalt bevilget kr. 1,7 mill. til prosjektet. (Kr. 750.000,- i 2006 og kr. 950.000,- i 2007. 
Det er regnskapsført kr. 95.249,- i 2007 og kr. 1.824.900,- i 2008.  Dette gir en samlet 
overskridelse på kr. 220.149,-.  

Overforbruk ble dekket inn i regnskap for år 2008 ved bruk av salgsinntekter. Disponeringen er 
behandlet og godkjent som en del av behandlingen av regnskap og årsmelding for 2008 –
kommunestyret i juni.
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Overskridelsen ligger i selve anbudet og er i mindre grad knyttet til uforutsette kostnader ved 
gjennomføringen. I ettertid kan anføres at det teknisk ville vært mulig og fått fram en ny sak til 
behandling for godkjenning av en ny kostnadsramme – enten til kommunestyret eller til 
formannskapet (som hastesak).

Prosjektet er kommunens siste større sanering av avløpssystem med formål å skille 
overflatevann og avløpsvann. Prosjektet inkluderer også sanering av vannledningsnett siden 
disse ligger i de samme grøftene. Nyasfaltering av veger som ble berørt av gravingen var også 
en del av prosjektet. Anlegget ble ferdigstilt med kontrollbefaring 18.09.2008 og er 
gjennomført i henhold til planen. 

Ut fra erfaring med tidligere rehabiliteringer av avløpssystem i eldre boligfelt gikk 
gjennomføringen av dette prosjektet meget bra uten alt for mange uforutsette problemer.

Kapitalkostnadskonsekvensene inngår i grunnlaget for VAR – regnskapet og belaster ikke 
kommunens driftsregnskap.

513 Påbygg Røra skole, inkl. bygging av heis, oppgradering av ventilasjonsanlegg og ny
trappeløsning mv.

Prosjektet ble besluttet gjennomført gjennom vedtak i formannskapssak 0024/08 i møte 
12.03.2008 og inkluderer bygging av heis, (universell utforming), oppgradering av 
ventilasjonsanlegg, og ny trappeløsning med en mindre utvidelse av skolearealene.

Det ble godkjent en kostnadsramme på 4,9 millioner kroner inkl. mva. (bevilget brutto kr. 2,0 
mill. i 2007 og kr. 2,9 mill. i 2008)

Det er regnskapsført kr. 142.375,- i år 2007. I 2008 er kostn.ført kr. 4.725.207,- og i 2009 kr. 
belastet kr. 108.693.  Totalt kr. 4.976.275,-. 

Overforbruk på kr. 76.275,- skyldes bl.a.:

1. Installasjon av brannvarslingsanlegg er fakturert sammen med øvrige el-arbeider og 
belastet i prosjektregnskapet.  Det var budsjettert med at dette skulle belastes 
investeringsprosjektet ”Oppfølging av brannsyn” (med egen ramme i økonomiplanen).

2. I de opprinnelige planer var byggeledelse forutsatt håndtert i egen regi. Av 
kapasitetsmessige årsaker var dette ikke mulig og det var behov for å kjøpe tjenester.

Prosjektet ble gjennomført innen fastsatt tidsramme, med ferdigbefaring 12.12.2008. 

Finansiering. Det er lånt totalt kr. 4,7 mill. til prosjektet (2 mill. i 2007 og 2,7 mill. i 2008) samt 
at det er overført fra drift kr. 580.000,-  (mva.komp). Det står kr. 303.725,- i ubrukte lånemidler 
på prosjektet pr. i dag.  I henhold til nytt økonomireglement skal evt. besparelser på 
lånefinansierte prosjekter disponeres til ekstraordinær nedbetaling av lånet. 
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519 Omgjøring NAV:

Saken ble sluttbehandlet i kommunestyret i møte 15.09.2008 som sak 31/08. Saken omhandler 
ombygging av lokaler i Helsehuset for Nav-formål.  Lokalene ble ferdigstilt for innflytting i 
september 2008.

Det ble i vedtaket satt en ramme på netto 1,63 mill. kroner. Grunnlag var et bruttobudsjett for 
ombygging og inventar på 2,6 mill. 

Prosjektet er et nært samarbeid mellom stat og kommune og hvor kommunen forestår 
investeringene i kommunale lokaler og leier ut til Nav. 

Sluttregnskapet for ombyggingen viser følgende hovedtall:

Budsjett Regnskap

Investeringsutgifter 2600000 2517897
- herav 2007 94064
- herav 2008 2423833

Finansiering:

Tilskudd Staten 800000 808625
Mva refusjon 170000 181533

Egenfinansiering 94064

Lånebehov 1630000 1433675

For ”mye” opplånt 196325

Totalt låneopptak på prosjektet er 1,63 mill og ble tatt opp i år 2008.

Av lånemidler står det igjen kr. 196.000,-. De 94.064,- som var regnskapsført i 2007 ble 
oppgjort med bruk av salgsinntekter. 
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526 Teknisk infrastruktur i Jætåsen:

I kommunestyresak 05/08 av 04.02.2008 ble prosjekt Teknisk infrastruktur til nye tomter 
Jætåsen besluttet iverksatt med en netto investeringsramme på kr. 950.000,- - eller 1.187 mill. 
kroner brutto. (inkl mva). 

I sak 14/08 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning slik at den totale ramma økt til 1,28 mill eks. 
mva. 

Prosjektet er nå ferdigstilt med et overforbruk på 70.000 i forhold til budsjett. 

Overskridelsen skyldes blant annet bl.a. ekstraordinær innleie til byggeledelse, behov for 
heving av hovedveg for å sikre gode adkomstmulighet til alle tomtene og 
nødvendig utskifting av gamle VA-kummer hvor nyanlegget tilknyttes gammelt anlegg.

Overskridelsene i forhold til budsjett, dvs. kr. 70.000,- er i regnskapet for 2008 besluttet dekket 
inn med inntekter fra tomtesalg. 

Prosjektet ble gjennomført innenfor tidsrammen og ble ferdigstilt høsten 2008.  Det er i 2009 
solgt enda en tomt og vi registrerer stadig en viss interesse for de øvrige tomtene.

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. 

Det vises til k-sak 50/06 samt k-sak 30/08 hvor det til sammen er bevilget kr. 1 mill. til 
prosjektet, eks. mva kr. 0,8 mill. 

Prosjektet omfatter ”umiddelbar fjerning av gamle bygg: brakke, ”Karius og Baktus bygget”,
bassengbygg og omgjøring av lokaliteter i Inderøy Samf.hus. Det forutsettes en minimum 
opparbeiding av områdene.

Budsjett Regnskap
Invest.utg. 1000000 569622
herav 2008 217830
herv 2009 351792

Finansiering:

Mva refusjon 80000 40620
Lånebehov 800000 529002

For mye lån opptatt 270998

Resterende lånemidler utgjør kr. 270.998,- og skal etter nytt økonomireglement benyttes til 
ekstraordinær nedbetetaling av lån.
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Vurdering

Det rapporteres her på sluttføring av 5 prosjekter. 

Rådmannen anser at prosjektgjennomføringen har gått etter plan og i all hovedsak innenfor 
rammen av gitte bevilgninger og forutsetninger til innhold og funksjonalitet.

Samtlige prosjekter anses å ha gitt gode løsninger og med en tilfredsstillende 
kostnad/nyttefaktor.

 
Konklusjon

Det tilrås at redegjørelsen tas til orientering og at byggeregnskaper godkjennes.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/2006-1
Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 89/09 18.11.2009

Inderøy kommunestyre

Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt

Rådmannens forslag til vedtak

§ 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune endres slik:

”I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått deling 
av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er 
oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner. 

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av 
byskattelovens § 4, 4. ledd. 

Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd 
tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør skje etter 
samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om 
taksten ved melding om vedtak.” 

Vedlegg
1 Vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune
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Bakgrunn
Kommunens vedtekter for eiendomsskatt ble vedtatt av kommunestyret 19.03.07 og endret
16.10.07. Vedtektene inneholder regler for gjennomføring av eiendomsskattetaksering.

Kapittel 4 gjelder omtaksering og særskilt taksering. Eiendommer skal omtakseres i tiden mellom de
alminnelige eiendomstakseringene hvis det har foregått deling av eiendom, eller at bygninger rives eller 
bygges. Dette hjemles i Byskattelovens § 4 tredje ledd.

Denne lovhjemmelen sier bl.a. at omverdsettelse skal skje når det er oppført nye bygninger som antas å 
ha en verdi på minst kr 10.000,-. Denne beløpsgrensen ble fastsatt i 1962 og er ikke senere justert. 
Dette har medført at tilbygg ned til 2 m² har resultert i omtaksering av eiendommer. Av praktiske 
årsaker foreslår derfor administrasjonen at beløpsgrensen inflasjonsjusteres til kr 90000,-.

Administrasjonen kan ikke se at det er noe formelt til hinder for slik inflasjonsjustering som vil være til 
gunst for skattyterne.

Vurdering
Gjeldende vedtekter § 4-1 har følgende tekst:
”I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering foretas etter de 
retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 3. og 4. ledd. 
Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. 
Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. 
Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. 
Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.”

Vi foreslår slik ny § 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune:
”I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått deling 
av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er 
oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner. 

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av 
byskattelovens § 4, 4. ledd. 
Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd 
tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør skje etter 
samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om 
taksten ved melding om vedtak.”

Konklusjon
Beløpet som byskattelovens § 4, 3. ledd bruker inflasjonsjusteres i våre vedtekter.

Side 12



VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT
I

INDERØY KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret 19.03.07 
Endret i kommunestyremøte 16.10.07 sak nr 57/07
Endret i kommunestyremøte 16.12.09 sak nr xx/09
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KAP. I – SAKKYNDIG TAKSTNEMND 

§ 1-1 Sammensetning og valg 

I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 og Finansdepartementets 
samtykke av 11. januar 2007 velger kommunestyret én sakkyndig nemnd og en sakkyndig 
ankenemnd til å verdsette eiendommer i Inderøy kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte 
besiktigelsesmenn. 
Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges 
tre varamedlemmer. 
Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt blir personidentisk med kommunens klageutvalg Sakkyndig 
nemnd og sakkyndig ankenemnd konstituerer seg selv. 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. 

§ 1-2 Valgbarhet 

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av sakkyndig nemnd eller ankenemnd, er de som er 
pliktige til å motta valg til kommunestyret, jfr. kommunelovens § 14. 

§ 1-3 Inhabilitet 

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet 
a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen, 
b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje 

så nær som søsken, 
c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er 

fosterbarn til eier, 
d) er verge for en person som nevnt under a), 
e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse eller offentlig 

innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen, 
Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommende medlems upartiskhet. 
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil uten at vedkommende selv deltar. 

§ 1-4 Sakkyndige 

Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på 
det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder når dette anses 
nødvendig. 

KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN 

§ 2-1

Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den 
sakkyndige nemnd og ankenemnd. Rådmannen bestemmer administrativ plassering av 
eiendomsskattekontoret 

§ 2-2

Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres 
til å vurdere. Listen skal også inneholde eiendommer som skal unntas eller kan fritas for 
eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Det bør etableres en egen liste over verk og bruk. 
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§ 2-3

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den 
enkelte eiendom. Eiendomskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for 
taksten. 

§ 2-4

Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn i samråd med den sakkyndige takstnemnd. 
Hver besiktigelsesmann anvises et takstdistrikt eller liste over verk og bruk. 

KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN 

§ 3-1 

Det påligger lederen av den sakkyndige nemnd, i samarbeid med eiendomsskattekontoret å 
planlegge og lede arbeidet med takseringen. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i 
takstnemnda/takstnemndene. 
Eiendomsskattekontoret berammer takstene i samråd med den sakkyndige nemnd og besiktigelsen i 
samråd med besiktigelsesmennene. 

§ 3-2

Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemndalminnelige retningslinjer 
for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. 
Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen. 
Den sakkyndige nemnd kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal være et 
hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at 
eiendommenes beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet kan virke inn på verdien. 
Det skal føres protokoll over forhandlingene i den sakkyndige nemnd. 

§ 3-3

Den sakkyndige nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi 
besiktigelsesmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige 
retningslinjene. Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som besiktigelsesmennene til 
stede for å sikre likeartet praksis. 

§ 3-4

Eiendommens eier bør varsles om at takst skal holdes. Eiendomsskattekontoret fastsetter frist for 
varsel. 

§ 3-5

Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges av en besiktigelsesmann. I forbindelse med befaringen 
utarbeider besiktigelsesmennene forslag til takst. 
Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Ved taksering av 
antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de opplysninger som er nødvendige for at den 
sakkyndige nemnd skal kunne ta stilling til om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk og hvilke 
maskiner og tilbehør som skal medtas i taksten. 

§ 3-6

Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er 
utarbeidet av besiktigelsesmennene. 
Den sakkyndige nemnd tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte 
eiendom inngår i eiendomsskatteområdet (hvis dette er avgrenset til områder helt eller delvis utbygd 
på bevis) eller skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten, 

Side 16



jf eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og hvilke eiendommer som skal unntas fra 
eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5. 
Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige skattytere. 
Besiktigelsesmennene deltar ikke i den sakkyndige nemnds fastsettelse av taksten. 

§ 3-7

Takstprotokollen må inneholde opplysninger om når takst er avholdt, hvilken 
eiendom det gjelder, og takstsummen. Videre bør den kort angi hva som inngår i taksten og hvilke 
verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Alternativt kan disse opplysninger gis ved en henvisning til 
besiktigelsesmannens takstforslag. Takstprotokollen skal undertegnes ved avslutningen av hvert 
møte. 

KAP.IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING 

§ 4-1

I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått 
deling av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende 
eller det er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner. 

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av 
byskattelovens § 4, 4. ledd. 
Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige 
nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør 
skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter 
orienteres om taksten ved melding om vedtak.

KAP. V - OVERTAKST

§ 5-1

Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet. 

§ 5-2

Begjæring om overtakst må fremsettes innen tre uker fra utleggelse av skattelisten det året 
alminnelig omtaksering finner sted eller fra melding av vedtak ved omtaksering/ særskilt taksering 
etter byskatteloven § 4, 3. og 4. ledd. 

§ 5-3

Ved fristoversittelse kan fristutsettelse innvilges når skattyter ikke kan bebreides for fristoversittelsen 
eller det er av særlig stor betydning å få behandlet begjæringen. 

§ 5-4

Begjæring om overtakst sendes eiendomsskattekontoret. Så snart som mulig etter at klagefristen er 
ute oversender eiendomsskattekontoret samtlige begjæringer til den sakkyndige nemnd. 

§ 5-5

Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner 
begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige 
ankenemnd. 

§ 5-6

Den sakkyndige ankenemnd avholder overtakst etter forutgående besiktigelse. 
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§ 5-7

Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til 
skattyters ugunst. 

§ 5-8

Den sakkyndige ankenemnd utarbeider en overtakstprotokoll med en kort begrunnelse for 
overtaksten. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse overtaksten bygger på og hvilke 
verdsettelsesprinsipper som er anvendt.Overtakstprotokollen må ta stilling til klagerens anførsler. 

§ 5-9

Begjæring om overtakst har ikke oppsettende virkning. 

KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 

§ 6-1

Kommunestyret/formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmer. 
Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i § 1-4. 
Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen. 

§ 6-2

Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering være avsluttet 
innen utgangen av juni i skatteåret. Deretter skal eiendomsskatten så vidt mulig være 
utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skattåret. Første året bunnfradrag innføres er 
fristen 1. april. 

§ 6-3

Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i 
eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det 
er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. 
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst og hvem begjæringen 
skal sendes til. 
Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter. 

§ 6-4

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1011-35
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 90/09 18.11.2009

Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.

Rådmannens forslag til vedtak

Utbygging av infrastruktur:

1. Det igangsettes utbygging av teknisk infrastruktur for byggetrinn 1 (jfr. vedlegg)

2. Det avventes utbygging av varmefordelingsnett, men igangsettes en utredning som i 
samarbeid med utbygger på sentrumsområdet gir grunnlag for endelig valg av 
energiløsninger området. 

Salg av tomter: 

1. De 5 eneboligtomtene i område B6 legges ut for fritt salg.

2. Område B5 legges ut til salg umiddelbart. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte 
salgsframdriften for områdene B2 og B3. Ved salg av disse 3 områdene skal kommunens 
kvalitetsmålsetninger og pris samlet utgjøre vurderingskriteriene for salgsavtale. 
Formannskapet godkjenner endelige kjøpekontrakter.

Vedlegg
1 Nessjordet - kartutsnitt.

Henvisning: 
Vedtak Formannskapet – februar 2008.
Reguleringsplan for Straumen sentrum (tilgjengelig på kommunens nettside)
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Bakgrunn

Oppsummering: 

- Prosjektkonkurransen for Nessjordet ble avsluttet i mars 2009. Det ble innledet 
forhandlinger med Grande Eiendom AS og det ble inngått en intensjonsavtale om 
videre prosess for sentrumstomta. Utviklingen av deres forslag til utbygging pågår 
fortsatt.

- Reguleringsplan for Straumen Sentrum ble vedtatt mai 2009 med hovedløsning for 
boligområdene på Nessjordet og med en foreløpig åpen løsning for forretningsområde 
og kryssløsning på riksvegen. 

- Det ble gjennomført arkeologiske utgravinger sommeren 2009. Området er nå 
bekreftet frigitt for utbygging av Riksantikvaren.

- Planstyring AS har høsten 2009 arbeidet med detaljprosjektering og anbudsgrunnlag for 
byggetrinn 1. 

- På møtetidspunktet vil det være klart for utlysing av anbud for veg, vann og avløp i 
byggetrinn 1.

- Avhengig av kapasiteten i entreprenørbransjen vil boligområder kunne være byggeklare
i løpet av vinteren. 

Vurdering

Prissetting og salgsprosess - eneboligtomter: 

Det er i reguleringsplanen regulert inn åtte eneboligtomter. Tre av tomtene tilhører Anton 
Næss jfr. kjøpekontrakten fra 2007. Fem av eneboligtomtene kan kommunen legge ut for salg. 

De kan enten legges ut til salg til fast pris eller til markespris (høystbydende). Ved 
fastsatt/redusert pris for f. eks å tilgodese førstegangsetablere er det nødvendig å ha 
tildelingskriterier og en behandlingsprosess i forhold til denne tildelingen. Rådmann ser ikke at 
det er økonomisk rom i prosjektet eller at dette er ønskelig med så få tilgjengelige tomter. 
Rådmannen tilrår at tomtene legges ut i markedet for salg til markedsbetingelser – dog med 
krav om byggestart innen to år.

Det er for øvrig vedtatt detaljerte reguleringsbestemmelser i forhold til utforming og 
bygningsplassering for disse tomtene.

Prissetting og salgsprosess - utbyggingsfelt: 

Det er i gjennom byggetrinn 1, to aktuelle områder som vil gjøres byggeklare, område B3 og 
B5. Område B1 og B2 klargjøres ikke i denne omgang. B1 blir heller ikke endelig avgrenset før 
utformingen av sentrumsområdet og kryssløsning mot riksvegen er på plass. B 1 vil i samsvar 
med tidligere formannskapsvedtak holdes tilbake for eventuelle kommunale boligbehov.
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Selve salgsprosessen kan skje til høystbydende med eller uten bindinger. Det har gjennom hele 
planprosessen vært en forutsetning at utbyggingen skulle ha høy estetisk og miljømessig profil. 
Vi har tidligere ment at disse kriteriene kan styres bedre gjennom kjøpekontrakter enn 
gjennom bestemmelser i reguleringsplanen. Reguleringsplanen er derfor utformet relativt 
åpent for disse boligfeltene. Rådmannen anser derfor et fritt salg uten bindinger for å være 
uaktuelt.

En kan se for seg en budrunde basert på en detaljert kravspesifikasjon i forhold til utnytting og 
innhold i tomtene. Ulempen er at et en ikke får utfordret de private aktørene i forhold til 
kreativitet og nye løsninger. En vil få prosjekter som ligger på kommunens minimumsløsning i 
forhold til miljø og maksimum i forhold til antall boenheter. Deretter konkurranse på pris.

En konkurransesituasjon på kvalitet er en bedre måte å utfordre private aktører til nytenking. 
For sentrumstomta ble det lagt opp til en svært omfattende prosess. Av ulike grunner endte 
det opp med bare ett forslag. En del av grunnen til dette var kanskje at utredningsmaterialet 
(kravspesifikasjonen) som ble etterspurt ble alt for omfattende i forhold til aktørenes ansette 
sjanse til å nå frem. Dersom en skal gjennomføre en tilsvarende form for konkurranse 
boligområdene må det bli i et adskillig mer begrenset format. 

En kan se for seg en innledende åpen budrunde med påfølgende lukkede forhandlinger hvor 
tilbyderne legger fram sine konsepter for utbygging av tomta. Endelig kjøpekontrakt må så 
binde utbygger både i forhold til antall boenheter, boligtype, hovedløsning for plan/arkitektur 
og miljøløsning. Den politisk/adminsitrative arbeidsgruppen for Nessjordet kan bistå 
rådmannen i prosessen. Endelig forslag til kjøpekontrakt framlegges for Formannskapet til 
sluttbehandling. 

Oppstart utbygging / miljøaspekt i utbyggingen: 
Nye krav gjennom plan- og bygningsloven har allerede ivaretatt mange av miljøhensynene som 
en i reguleringsprosessen har ønsket å fremheve. Kort oppsummert er de nye kravene som 
følger:  

- Gjennomsnittlig 25 % nedgang i energibruk i alle bygg.
- Minimum 40 % av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes 

av alternative energikilder (annet enn elektrisitet og fossilt brensel). Alternative 
energikilder vil kunne være; solfanger, fjernvarme/nærvarme, biokjel, alle typer 
varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biogass eller løsninger i kombinasjon.

Forskriftene kan enten oppfylles gjennom konkrete bygningstekniske minimumskrav i forhold 
til økte isolasjonskrav og ventilasjonskrav, eller som dokumentert oppfyllelse av rammekrav i 
forhold til netto energibehov for ulike typer boliger/bygninger (KWh/m2).

Det er anslått merkostnader på 40 000 - 120 000 kr pr boenhet etter de nye kravene, som 
forhåpentligvis vil spares inn over en del år ved reduserte strøm og oppvarmingsutgifter.

Med 25 % reduksjon i oppvarmingsbehovet vil et kommersielt fjernvarmesystem basert på 
bioenergi bli vanskeligere å få til. I utbyggingsforslaget for sentrumsområde (jfr konkurransen) 
er det ønske om å benytte bergvarme som alternativ energikilde fordi en da også kan ha 
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kjøleeffekt i forretningsarealet av dette sommerstid. De jobber i sitt prosjekt fortsatt med 
dette som foretrukket løsning.

Utbygging av nett med varmefordelingsrør har kostnad på ca 2000 kr pr m grøft. I trinn 1 vil det 
ha en kostnad på ca 0,8 million å legge varmefordelingsnett i hovedgrøftene for vann og avløp. 
Totalkostnad med stikkledninger for hele dette området vil trolig ligge rundt 2 millioner kr. 

Alternativ til et fjernvarmeanlegg er mindre nærvarmeanlegg for hvert enkelt 
utbyggingsområde. Dette gir den enkelte utbygger større fleksibilitet i forhold til valg av 
varmekilde og mulighet til også å benytte enda strengere miljøkrav enn de nye tekniske 
forskriftene krever, f. eks passivhus.

Pr. i dag mangler en både varmeleverandør og en endelig avklaring av energiløsningen for 
sentrumstomta. Sentrumstomta vil ha de mest energikrevende byggene i området og må være 
lokomotivet i en eventuell fjernvarmeløsning for området.

Gravekostnaden til varmefordelingsnettet utgjør ca 30 % av totalkostnaden pr m 
varmefordelingsnett, og det vil kun være på enkelte mindre strekninger det er naturlig å legge 
varmerørene i samme traseen som vann/avløp slik at en får direkte innsparinger. Det er 
selvfølgelig praktisk å gjøre alt anleggsarbeidet samtidig, men ikke noe stort problem om en 
skulle ønske å legge varmefordelingsnettet om f. eks ett år. Vegene vil uansett ikke bli asfaltert 
før det meste av ut byggingsarbeidene i området er gjennomført.

Ut fra de nye miljøkravene for bygg er det lite sannsynlig at det blir lønnsomt eller miljømessig 
riktig å bygge et fjernvarmanlegg for Nessjordet. En vil i alle fall være avhengig av at utbygger 
av sentrumsområdet vil gå for en slik løsning. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at 
kommunen sammen med utbygger for sentrumsområde får gjort en utredning i forhold til valg 
av fjernvarme eller nærvarme Nessjordet/Straumen. Kostnaden med en slik utredning vil ligge 
på 50 – 70 000 kr. Framdriften i forhold til utbygging og salg av boligtomter bør nå gå sin gang 
og ikke forsinkes av dette.

Byggetrinn 1 som er gjort klart for anbud inneholder ca 700 m traseer for vann/avløp, ca 500 m 
permanente veger, og 150 m midlertidig anleggsveg. Kostnaden med byggetrinn 1 vil ligge på 
3-4 millioner kr.

Det er avsatt budsjettmidler med ramme nok både for utbygging av byggetrinn 1, og videre
utredninger. Foreslått oppstart medfører derfor ingen budsjettmessige endringer.

Konklusjon

For å holde oppe på framdriften på boligtilrettelegningen anbefales det å igangsette 
anleggsarbeidet på Nessjordet så fort som mulig. 

I samarbeid med utbygger på sentrumsområdet bør det på plass en utredning og vedtak om 
valg av energiløsning for Nessjordet (fjernvarme eller nærvarme). Det utredes også om ny 
teknologi nå kan benyttes i forhold til miljøvennlig gatebelysning.

Side 22



Salg av boligareal bør startes så raskt som mulig i samsvar med prosess skissert i 
saksutredningen. 

Salg av boligfeltene (B2, B3, B5) gjennomføres som en åpen budrunde med påfølgende 
forhandlinger. Kommunen opprettholder sine tidligere vedtatte kvalitetsmålsetninger:

- Miljøvennlige og framtidsretta løsninger når det gjelder materialbruk, bygningenes 
energibehov og valg av energibærer/kilde til oppvarming.

- Gode løsninger for arkitektur og byggeskikk.
- Tilgjengelighet for alle (universell utforming).
- En andel av boligene spesielt tilrettelagt for ungdom.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1209-20
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 58/09 17.11.2009

Formannskapet 91/09 18.11.2009

Inderøy kommunestyre

Distriktsmedisinsk senter.  Rammer for økonomi, innhold og framdrift.

Rådmannens forslag til vedtak

Bakgrunn

Vurdering

Konklusjon
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1728-14
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 92/09 18.11.2009

Kulturminneprisen 2009

Innstillingsutvalgets forslag til vedtak:

Kulturminneprisen i Inderøy kommune for 2009 tildeles……….

Vedlegg
1 Regler for utdeling av kulturminneprisen

Bakgrunn
Inderøy kommune i samarbeid med med Sparebank1 Midt-Norge opprettet i 95 en egen 
kulturminnepris. Kulturminneprisen består av plakett, diplom og pengebeløp. Det er forutsatt 
utdeling annet hvert år. 

Tidligere kulturminneprisvinnere er:
1995: Reidar Gran og Petter Klepp
1997: Sigurd Aasen
1999: Inger Lise og Ole Andreas Gjørv
2001: Inderøy Museums og historielag.
2003: Svein Kvistad
2005: Inderøy Slakteri A/S
2007: Bunadssaum A/S

Kommunen har mottatt flere gode forslag til kandidater. 
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Innstillingsutvalget – se vedlagte retningslinjer – består av ordfører, representant Sparebank 1 
og kultursekretær. Det forventes at innstillingsutvalget legger frem sitt forslag i møte. 

Konklusjon

Forslag fra innstillingsutvalget legges frem i møtet.
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INDERØY KOMMUNE

7670 Inderøy

Notat
Til:

Arkiv 
Kopi til:
Fra: Kåre Bjerkan
Sak: REGLER FOR FOR UTDELING AV KULTURMINNEPRISEN 

Saksnr./Emnekode Sted Dato
07/01114-001/ Inderøy 12.10.2007

REGLER FOR FOR UTDELING AV KULTURMINNEPRISEN

 REGLER FOR UTDELING AV

 KULTURMINNEPRISEN  I INDERØY KOMMUNE

§ 1. PRIS

Kulturminneprisen er en plakett, en diplom utført av kunstner, samt et pengebeløp.

§ 2. FORMÅL

Kulturminneprisen skal stimulere til økt forståelse og interesse for kulturminner som:
- ivaretakelse av eldre byggeskikk eller bevaring av verneverdige kulturmiljø.
- ivaretakelse, bruk og levendegjøring av immaterielle kulturminner.

§ 3. TILDELING
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Kulturminneprisen kan deles ut annet hvert år, første gang i 1995.

Prisen kan deles ut til privatpersoner, firmaer, institusjoner, organisasjoner og foreninger.

Tildelingen av prisen bestemmes ved vedtak i formanskapet, etter innstilling fra særskilt 
innstillingsutvalg, bestående av:

ordfører
kultursekretæren
representant for SpareBank 1 Midt-Norge.

§ 4. OVERREKKELSE

Formannskapet bestemmer måten for overrekkelse.

Korrigert 2007.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1201-3
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Ungdomsrådet

Eldres Råd 12/09 12.11.2009

Rådet for funksjonshemmede 4/09 12.11.2009

Arbeidsmiljøutvalget 16/09 13.11.2009

Hovedutvalg Natur 84/09 16.11.2009

Hovedutvalg Folk 62/09 17.11.2009

Formannskapet 93/09 18.11.2009

Inderøy kommunestyre

Møteplan 2010 -  poliltiske organer m.v..

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til møteplan for 2010  vedtas.

Vedlegg
1 Forslag til møteplan 2010

Bakgrunn

Det er for året i forslaget til møteplan satt opp 9 hovedutvalgsmøter, 10 møter for 
formannskapet og 5 kommunestyremøter.  I tillegg er det satt av to datoer for temamøter i 
kommunestyret.
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Det er ført opp 3 møter i administrasjonsutvalget, men det kan justeres etter behov.

Møter for Eldres Råd og Rådet for funksjonshemmede er satt opp på møteplanen på samme 
dag, da det oftest er de samme saker som skal til behandling i de to rådene.

For Ungdomsrådet er det satt opp 9 møter.

For Arbeidsmiljøutvalget er det satt opp to møter 1. halvår og to møter 2. halvår.

Hovedutvalgs- og formannskapsmøtene avholdes i 3. etg. på Inderøyheimen.  
Kommunestyremøtene vil i utgangspunktet avholdes på Kulturhuset, men endringer kan skje 
underveis.

I oppsettet er det tatt hensyn til vinterferie og skoleavslutning m.v.

Vurdering.

På grunn av ferie og helligdager vil avstanden i tid mellom møtene i hovedutvalg og 
formannskap variere noe.

Konklusjon
Vedlagte møteplan for 2010 anbefales vedtatt.

Side 31



S
id

e 
3
2



S
id

e 
3
3



Side 34
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1658-2
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget 13/09 13.11.2009

Formannskapet 10/09 18.11.2009

Sykefraværsrapport t.o.m. 3 kvartal 2009

Rådmannens forslag til vedtak

Arbeidsmiljøutvalget tar ”Sykefraværsrapport t.o.m 3.kvartal 2009” til orientering. 

Vedlegg
1 Sykefraværsrapport t.o.m. 3 kvartal 2009 - tallrapport

Bakgrunn

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal i henhold til Arbeidsmiljølovens § 7 – 2 nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Inderøy kommune har i 
plansammenheng satt et måltall på vårt sykefravær til 7 % i 2009.

Inderøy kommune sluttet seg til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv i 2003 og deltar i 
kvalitetskommuneprogrammet hvor sykefravær er satt i fokus.
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Utviklingen fra 1999 fram til 2007 har vært følgende:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fravær i prosent 6,7 6,3 8,1 8,9 9,1 6,7 8,1 8,1 8,4
Fravær i dagsverk 7.329 8.178 8.062 5.959 7.044 7.133 7.667
Fravær i årsverk 31,8 35,5 35,5 35 25,9 30,6 30,9 33,3
Kilde for fraværstall: EDB fravær – egen rapport

Utviklingen fra 2008 har vært følgende – med kilde Agresso – sykefravær egen rapport:

2008 1.kv 2009 2.kv 2009 2.kv 2009
Fravær i prosent 11,1 14,7 13,4 9,4
Fravær i dagsverk 9.804
Fravær i årsverk 42,6

Utviklingen av legemeldt sykefravær – kilde NAV viser følgende utvikling
(kommunal sektor):

Norge Nord-Trøndelag Inderøy kommune
2006 7,8 7,8 8,1
2007 7,8 7,7 7,8
2008 7,9 8,2 8,9

1.kv 2009 8,3 8,7 10,7
2.kv 2009 8 8,8 11,3

Tall for 3. Kvartal fra NAV kommer senere. I møtet vil rådmannen gi en nærmere redegjørelse 
for fraværet fordelt på varighet og en orientering om fravær fordelt på ansvarsområder. I 
tillegg vil vi orientere om arbeidet i de ulike prosjektene for kvalitetskommuneprogrammet. 

Vurdering

Rapporten viser at vi har hatt en negativ utvikling i forhold til våre egne mål og i forhold til 
sammenlignbare tjenester. Rådmannen vil nå forsterke arbeidet med sykefravær og nærvær, 
gjennom arbeidet med Handlingsplan for HMS 2010 – 2012 samt gjennom de ulike prosjektene 
innenfor kvalitetskommuneprogrammet. I tillegg kommer en større satsning på forebyggende 
tiltak gjennom utvidet bruk av BHT fra 1.1.10. 

Konklusjon

Sykefraværsrapporter drøftes i våre faste ledermøte i og HTV forum. Det er viktig at fokus på 
området holdes samt at de ulike prosjektene og tiltakene for å få ned sykefraværet 
opprettholdes. Når det gjelder fokusområder og tiltak for å få ned sykefraværet, viser 
rådmannen til ”Handlingsplan for 2010 -2012” som behandles av AMU i møte 13.11.09.
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INDERØY KOMMUNE

360 årsverk
470 ansatte

Fravær – tallmateriell for 2009
oppdatert 19.10.09 JOH

1
Personal- og organisasjonsrådgiver 

19.10.09
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Inderøy kommune – sykefravær 1, 2, 3 og 4 kvartal 08 og 09 oversikt gitt på hele organisasjonen

Personal- og organisasjonsrådgiver 
19.10.09
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Inderøy kommune – sykefravær 1, 2. og 3 kvartal 09 oversikt gitt på hele organisasjonen

Personal- og organisasjonsrådgiver 
19.10.09
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Inderøy kommune – sykefravær  - måned - oversikt gitt på hele organisasjonen 2009

Personal- og organisasjonsrådgiver 
19.10.09
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Inderøy kommune – sykefravær  - måned - oversikt gitt på hele organisasjonen 2008 - 2009

Personal- og organisasjonsrådgiver 
19.10.09
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illillilelillegilliFra:  Jon Arve Hollekim
Sendt:  25. oktober 2009 22:21 014495
Til: arkiv
Emne:  VS: SAKER TIL FYLKESMØTET.
Vedlegg:  PLAN 2010.doc; Årsmelding 2009.doc; VedtektsforslagNT.doc; Forslag til

saksframlegg.doc; Alt.11-kriterier.doc

journalføres

Fra: Einar Johan Jakobsen [einar.jakobsen@ks.no]
Sendt: 23. oktober 2009 15:16
Til: Bjørg Tingstad; Bård Langsåvold; Endre Skjervø; Gaundal, Aud Marie; Karl Audun
Fagerli; k.aal@frisurf.no; Nils Jørgensen; Per Jarle Eriksen ; Tomas Iver Hallem; Anne
Hagen Fevang; Arne Ketil Auran; Arnt Wendelbo; Erlend Myking ; Geir Staldvik (E-post);
Hege Sørlie ; Henrik Vinje (E-post); Inge Fornes; Jacob Br. Almlid (E-post); Jon Arve
Hollekim; Kjell Fosse (E-post); Knut Dypvik; Lars H. Daling; Ola Stene (E-post); Ole
Jørgen Rødøy (E-post); Reidar Viken (E-post); Roar Pedersen (E-post); Roy Harald Ottesen
(E-post); Rudolf Holmvik (E-post); Rune Strøm ; Svein Helland (E-post); Torunn Austheim;
Trond Stenvik; Truls Eggen (E-post)
Kopi: Marit Moe; Oystein.Forr@ks.no
Emne: SAKER TIL FYLKESMØTET.

I siste styremøte ble vi enige om at sakene som skal til Fylkesmøtet skulle via styret før
de ble sendt ut.
Fristen for merknade ble satt til den 28 med utgangspunkt i utsendelse fra AU den 21.
Vi er etpar dager bakpå så den nye fristen blir innen fredag 30.

Utkast til Plan 2010 har vært til diskusjon i RU og AU.

Utkastet til årsmelding har vært til gjennomsyn i AU mtp. struktur.

Forslag til vedtekter, saksframlegg og et alternativ til §6 Kriterier er det samme som
dere har sett tidligere bortsett fra at jeg har tatt ut beløpene i §6 idet opplegget er at
dette skal være en prinsippdiskusjon.
Det alternativet til §6 som er vedlagt er ikke arbeidsgruppens forslag men kun en
oversendelse.
Arbeidsgruppens forslag er slik den fremgår av vedtektene.

Lykke til med lesingen og god helg!

Med vennlig hilsen
Einar Jakobsen
Daglig leder KS Nord -Trøndelag
Epost Email: einar..akobsen ks.no<mailto:einar.'akobsen ks.no>
Mobil Cellular: (+47) 48 15 68 78
htt : www.ks.no<htt : www.ks.no >
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11111
Nord-Trøndelag

Plan 2010
(Nov.09  — Okt. 10)

Plan 2010 fastlegger aktiviteter i regi av KS Nord Trøndelag for a)å støtte opp om prioriterte
mål i organisasjonen og b) for å støtte opp under utviklingen av kommunene i Nord
Trøndelag.

KS Nord Trøndelag ønsker gjennom Plan 2010, i samhandling med kommunene og regionale
partnere, å bidra til utviklingen av effektive og selvstendige kommuner som ivaretar
innbyggernes behov.

I dette arbeidet vil KSNT vektlegge følgende hoved- og delområder:

1111111111111111111111111111111111

Hovedområde 1.

RAMMEBETINGELSER OG LOKALDEMOKRATI.

Kravene til kommunesektoren vil fortsatt øke og det vil mest sannsynlig fortsatt være et
betydelig gap mellom forventninger og virkelighet. Denne virkeligheten må møtes med en
offensiv holdning til å finne nye løsninger innenfor de til enhver tid tildelte rammer.

KS Nord Trøndelag skal arbeide innenfor følgende delområder for å møte disse utfordringene:
o Konsultasjonsordning
o Inntektssystemet
o Barnevern
o Lokaldemokratiske utfordringer (kommunenes handlingsrom)
o Infrastruktur
o Trygghet i lokalsamfunnet — integrering og likestilling
o Distriktsutfordringer
o Samfunnsutviklerrollen

Hovedområde 2.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG UTVIKLING.

Det er to store utfordringer de kommende årene og det er a) evnen til utvikling og nyskaping
og b) tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft.
Dette innebærer satsing på følgende delområder:

o Samhandlingsreformen
o NAV- reformen — flere i arbeid.
o Arbeidskraftbehovet.
o Rekruttering
o Utdanning
o Forskning og utvikling
o Internasjonalt arbeid.
o Eierrollen
o Orndømme
o Klima og miljø.
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Hovedområde 1

RAMMEBETINGELSER OG LOKALDEMOKRATI.

1. KONSULTASJONSORDNINGEN.
Påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter skal bidra til at det blir samsvar mellom
forventninger og økonomiske/lovmessige rammebetingelser som sektoren arbeider under.
Tiltak:
1. Motivere kommunene til å komme med innspill til fylkesstyret/RU om saker som kan egne

seg i konsultasjonene.
2. I ethvert møte med Stortingsbenken synliggjøre utfordringene for kommunene.
3. Synliggjøre kostnadene med forskrifter/regelendringer som ikke synliggjøres i

inntektssystemet.
4.
2.  INNTEKTSSYSTEMET.
For kommunene er det en kontinuerlig prosess å oppnå en bedre balanse mellom inntekter og
utgifter for å kunne møte kommende velferdsutfordringer. Samtidig er det viktig å få en felles
forståelse med staten om at økonomisk balanse prioriteres og at nye krav og forventninger må
tilpasses denne virkeligheten.
Tiltak.
1. Gjennom Arbeidsgruppen for økonomi arbeide med oppfølging av inntektssystemet for å
synliggjøre kommunenes behov og særtrekk.
2. Arrangere fagdager med kommuneøkonomi som hovedtema (statsbudsjett/k-øk.prop)
3. Bidra til at NT-økonomiforum videreutvikles.
4. Arbeide spesielt med kostnadsnøklene i inntektssystemet overfor stortingsbenken..
5.
3. BARNEVERN.
Barnevernsbarna er ikke så mange, men de er trolig de svakeste av de svake i samfunnet
Kommunene er "det egentlige barnevernet" og påtar seg gjennom dette et betydelig
samfunnsansvar både moralsk og økonomisk
Tiltak:
1. Etablere møteplass mellom kommunalt og statlig barnevern og lokalpolitikken.
2. Bidra til oppfølging av Vederlagsordningen(hvis vedtak)
3. Arrangere dagseminar for lokalpolitikere og administrative ledere om temaet.
4.
4. LOKALDEMOKRATIETS NYE UTFORDRINGER (kommunenes handlingsrom)
Det lokale folkestyret er bærebjelken i demokratiet og må utvikles i takt med endringene ellers
i samfunnet. Nye reformer og nye krav til tjenester, kvalitet og omfang stiller kommunene
overfor strukturelle utfordringer. Tegn i tiden tyder også på at lokaldemokratiet vil bli
utfordret gjennom økt rettighetsfastsetting gjennom lov og forskrift.
Tiltak:
I. Fast deltagelse i regionrådenes ordinære møter.
2. Bidra til en debatt om en ny fremtidig rollefordeling mellom kommunene og tredje

sektor(frivilligheten)
3. Bidra til en debatt om hvor langt den offentlige velferden kan/skal strekke seg og

nødvendigheten av lokale løsninger.
4.
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5. INFRASTRUKTUR
Kommunene er store forvaltere av infrastruktur (veg,vann,avlop, bygg osv)
I et ftlke med store avstander og spredt bosetting vil vegtransport være den mest fleksible
transportformen.
Moderne teletjenester er sterkt innovasjonsdrivende(IKT/ITS) og det er derfor viktig at
næringsliv og husholdninger har best mulig tilgang til tjenestene.
Tiltak:
1. Bidra til fortsatt oppmerksomhet knyttet til etterslep på vedlikehold av kommunal

infrastruktur med sikte på bedre og enklere finansiering av tiltak.
2. Synliggjøre muligheter/utfordringer for kommunene knyttet til utvikling og bruk av de

elektroniske motorveiene til beste for næringsliv og innbyggere.
3. Arbeide for at endringene i forvaltningen veiene blir til beste for kommunene.
4.
6. TRYGGHET I LOKALSAMFUNNET  — integrering og likestilling
For å skape et trygt samfunn må alle ressurser i lokalsamfunnet taes i bruk. I en slik
sammenheng kan frivillighetsarbeid og 3:dje sektor være viktige bidragsytere.
Det kommer flere reformer som vil endre måten det offentlige gir sine innbyggere tjenester.
Det vil være viktig at dette skjer med full åpenhet og innsikt for ikke å skape trygghet.
Tiltak:
1. Videreutvikle dialogen med Politimesteren i Nord Trøndelag om saker av betydning for
kommunene.
2. Bidra til etablering av krisesenter i tråd med med ny lov fra 01.01.2011
3. Bidra til at kommunene arbeider aktivt med universell utforming av lokaler og

arbeidsmiljø.
4. Gjennom å vise fra de gode eksemplene bidra til stor takhøgde og frimodighet slik at alle

føler seg trygge i velkommen til kommunene i NT.
5. Bidra til å synliggjøre Pasientombudets nye rolle i forhold til kommunene.
6.
7.  DISTRIKTSUTFORDRINGER.
Et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse er grunnleggende for å møte
samfunnsutfordringene. Målet er å legge til rette for likeverdige levekår i hele frlket.
Tiltak:
1.KS NT skal gjennom flere tiltak arbeide for å bringe inn utfordringer og problemstillinger
som er spesielle og viktige for utviklingen av distriktene.
2. Legge til rette for en debatt om rovdyr, husdyr og vilt, der spesielt bolyst og miljøhensyn
står sentralt.
3.
8. SAMFUNNSUTVIKLERROLLEN.
KS har utarbeidet en arbeidsgiverstrategi fram mot år 2020 — AGS 2020. Strategien viser til
at kommunene må ha et økt fokus på samfunnsuNiklerrollen. Arbeidet med samfimnsutvikling
blir løst på ulikt vis mellom kommunene.
Tiltak:
1. Bidra til at kommunene kommer styrket ut av iverksettingen av endringene i kjølvannet av

Forvaltningsreformen.
2. Gjennom samarbeid med regionale institusjoner (HINT) synliggjøre

hvordan kommunene på best og mest effektive måte kan arbeide med
samfunnsutviklingsspørsmål(inkl. samhandling med tredje sektor/privat sektor).

3.

3
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Hovedområde  2.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG UTVIKLING.

Satsingsområder:
1. SAMHANDLINGSREFORMEN (kompetanse, fagmiljøer, struktur)
I reformen legges til grunn at veksten i helsetjenestene i størst mulig grad skal finne sin
løsning i kommunene. Det er en ambisjon at kommunene skal sørge for en helhetlig tenking,
med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og rehabilitering slik at
helhetlig pasientforløp i størst mulig grad ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå.
Tiltak:
1. Synliggjøre fremtidige utfordringer i helsetjenestene (HUNT) og bidra til aksept for

nødvendige endringer for å møte behovene
2. Samhandle tett med kommuner, helseforetak, organisasjoner og frivillig sektor for å finne

gode løsninger.
3. Bidra til å koordinere prosessene bl.a. gjennom "Fylkessamhandlingsutvalget".
4. Støtte opp under prosessene i og mellom kommuner, mellom kommuner og helseforetak.
5. Formidle utfordringer, erfaringer og krav til overordnede myndigheter.
6. Sammen med regionale kompetansemiljøer (eks.HINT,TFU, Senter for omsorgsforskning)

bidra til at kommunene får tilgang til nok og riktig kompetanse for å møte behovene i
reformen.

7. Etablere og drifle et lederforum for pleie- og omsorgsledere.

2. NAV
Det er sterke føringer fra staten sentralt som kommunene må rette seg etter, staten har mye
makt og er dominerende når det gjelder informasjon, ressurser og kompetanse. Det er derfor
en åpenbar risiko at samhandlingen med Staten om NAV-reformen kan føre til endret fokus
slik at rollen som innovasjonsaktør over tid forvitrer.
Tiltak:
1. Bidra til videreføring av "FylkesNAV" for å sikre at reformen utvikler seg i riktig retning
slik at det oppnås best mulig resultater for enkeltmennesker og samfunn.
2. Gjennomføre en årlig NAV-erfaringskonferanse.
3. Bidra til at kommunene vier sosialpolitikken i lys av NAV-reformen oppmerksomhet.

3. ARBEIDSKRAFTBEHOV.
Kommunene står midt inne i betydelige og langsiktige rekrutteringsutfordringer særlig til
pleie- og omsorgsyrkene, men også til de andre sektorene hvor det stilles høge kompetanse-
krav.
Kommunene oppleves som lite aktive og lite fleksible m.t.p. tilrettelegging av praksis- og
lærlingeplasser. Dette er bekvmringsfullt på lang sikt og det må arbeides på flere områder for
å bedre situasjonen.
Tiltak:
1. Bidra til at kommunene, sammen med næringslivet for øvrig, tar sin del av ansvaret i

forhold til å gi ungdom en god start i arbeidslivet gjennom å opprette gode praksis- og
læreplasser.

2. Fortsette arbeidet sammen med partene i arbeidslivet regulert gjennom avtalen om
Inkluderende Arbeidsliv(IA).

4. Støtte opp under arbeidet med å få en bedre balanse mellom hel- og deltidsstillinger
gjennom å synliggjøre de "gode eksemplene"
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4. REKRUTTERING.
Kommunene har og vil i årene som kommer få betydelige utfordringer i å rekruttere og
beholde den arbeidskraften som behøves. Det vil derfor være en klar ledelsesutfordring å
legge til rette for utvikling av ulike miljøer som kan virke faglig utviklende og utfordrende.
Tiltak:
1. Bidra til å videreføre intensjonene i Aksjon Helsefagarbeider sammen med

fylkeskommune og fylkesmannen i NT.
2. KS NT vil legge betydelige ressurser inn i den regionale GNIST-satsingen.
3. For å beholde og rekruttere gode og kompetente ledere vil KS NT legge til rette for at

kommuner deltar i utviklingsverksted knyttet til AGS 2020 (arbeidsgiverstrategien 2020)
4. Bidra til å få satt fokus på problematikken med deltid. Vi vil følge opp dette med å få fram

De gode eks. fra kommunesektoren.
5. Gjennom aktivt samarbeide med utdanningsinstitusjonene å synliggjøre kommunesektoren

for framtidig arbeidskraft

5. UTDANNING OG OPPVEKST.
Det vil være viktig, i samarbeid med kommunene og frlkeskommunen, å stimulere og legge
ti rette for å rekruttere, beholde og utvikle gode ledere og medarbeidere med rett kompetanse

for å løse grunnopplæringens samfunnsoppdrag.
Tiltak:
1. Bidra til at kommunene tar bedre ansvar som skoleeiere
2. Bidra til å befeste Skolenettverket i NT til å bli et viktig forum for de skoleansvarlige på

rådmannsnivå, ute i kommunene.
3. Videreutvikle Skolelederkonferansen i Trøndelag sammen med samarbeidspartnerne. For

ledere i grunnopplæringen.
4. Bidra til å gjennomføre Røstadseminaret og Barnehagekonferansen, sammen med

samarbeidspartnere.
5. Bidra til å videreutvikle etablerte samhandlingsarenaer.
6. Gjennomføre tiltak innenfor rammen av intensjonsavtalen mellom primærkommunene og

Nord-Trøndelag fylkeskommune om det 13-årige læringsløpet.
7. Ha fokus på rekrutteringen av ledere og lærere til skolene i fylket.
8. Bidra til å få utviklet en arbeidstidsavtale for undervisningspersonell som gir de beste

resultater for samfunnet som helhet.
9. Gjennomføre tiltak i tråd med partnerskapsavtalen med Høgskolen i Nord-Trøndelag.
10.

6. FORSKNING OG UTVIKLING.
Kravene til de kommunale tjenestene blir stadig større og forventningene om at kommunene
skal kunne løse stadig flere, nye og mer kompliserte oppgaver øker.
I et 'forskningsfattig"ftlke som NT vil kommunene(offentlig sektor) sammen med høgskole,
lokale og regionale forskningsmiljø ha en stor og viktig funksjon som synliggjører av
utfordringer og bestillere av oppdrag.
Tiltak:
1. Aktiv formidling av ny kunnskap om teknologiske muligheter, særlig innenfor helse og

pleie- og omsorgsområdet.
2. Bidra til å etablere større offentlige fagmiljø for å kunne utnytte de mulighetene som ligger

i samhandlingen med forskningsmiljøene.
3. Sammen med forskningsmiljøene bidra til større interesse for forskning i NT
4.
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7.  INTERNASJONALT ARBEID
En stadig større del av rammevilkårene for norske kommuner legges innenfor EU/EØS.
Kunnskaper om og bruk av de muligheter som ligger i avtaleverket er derfor nødvendig og
viktig.
Tiltak:
1. Bidra til videreutvikling av de samarbeidsordninger som er og blir etablert mellom
kommuner i fylket og kommuner i EU/EØS-området.
2. Bidra til å legge grunnlaget for å fa på plass en internasjonal koordinator for kommunene.
3.

8. EIERROLLEN.
Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede
verdier og har direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og markedsposisjon.
Et aktivt eierskap gir viktige signaleffekter overfor omverdenen og kan derigjennom styrke
kommunenes omdømme.
Tiltak:
1. Motivere kommunene til deltakelse i KS- Eierforum og innmelding av bedriftene i KS-
Bedrift.
2. Arrangere fagdag om eierskap.
3. Arrangere fagdag om anskaffelsesreglement.
4. Bidra til at flest mulig kommuner deltar i prosjekt "Samarbeid om etisk kompetanseheving"
5.
9.0MDØMME— etisk standard
Kommunesektoren er, i likhet med alle andre, avhengig av å ha et godt omdømme. Dette for å
framstå som attraktiv for samarbeidspartnere, for å beholde og rekruttere arbeidskraft og for
å framstå som en god leverandør av tjenester for innbyggerne.
Tiltak:
1. Bidra til at minst 25 % av kommunene i NT deltar i omdømmeskolen(distriktssenteret).
2. Motivere kommunene for registrering i Styrevervregistret.
3.

10. Klima og miljø
Kommunenes rolle som miljø- og klimaaktør er uomtvistelig.
Kommunene i ftlket inkl, ftlkeskommunen har i 2008/2009 gjennomført gode prosesser og har
etter hvert fått på plass klima- og miljøplaner som skal iverksettes.
Tiltak:
1. Støtte opp under kommunenes arbeid med å gjennomføre miljø- og energiplanene.
2. Bidra til å synliggjøre kommunenes aktiviteter på miljø- og klimaområdet ved å vise fram
de gode eksemplene.
3.
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KS

i  11111,11111111
Nord-Trøndelag

Årsmelding 2009

Årsmeldingen konsentrerer seg hovedsaklig om de utadrettede aktivitetene hovedsakelig
vedtatt i Plan 2009 og dermed ikke den ordinære driften av kontoret og den interne aktiviteten
i KS Midt-Norge.

Aktiviteten generelt.
Det har vært stor aktivitet over et stort spenn av tjenesteområder. De fleste av de planlagte
aktivitetene i Plan 2009 er gjennomført og det er rapportert jevnlig til styret, AU og
Rådmannsutvalget.
Utfordringene igjermom året er å prioritere aktiviteter som dukker opp i kraft av hendelser
lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Miljø.
Aktiviteten ved kontoret generer ikke intern eller ekstern miljøbelastning.
Reisevirksomheten er begrenset til det aller nødvendigste. Der det er naturlig blir kollektive
transportmidler benyttet.
Video- og telefonkonferanser benyttes stadig hyppigere.

Etiske retningslinjer.
Kontoret følger sentralt fastlagte retningslinjer.

Likestilling og diskriminering.
Det er fra KS-styret oppnevnt representanter til råd/utvalg på fylkesnivå som arbeider med
disse spørsmålene(Bruker — etat).
Universell utforming og likestilling var også tema på Strategikonferansen.

Sykefravær.
Sykefraværet ved kontoret er ubetydelig.

Organisering KS Nord -Trøndelag.
Fylkeskontoret er underlagt regionleder for KS Midt-Norge, Gunnar Bendixen, med kontor i
Molde. Bendixen har hatt permisjon fra 1.1.2009 og sa opp sin stilling 1. november. Christine
Norum har fungert som stedfortreder.

-Politisk.
Politikken utformes av fylkesstyret og rådmannsutvalget.

Styret.
På fylkesmøtet høsten 2007 ble det valgt eget styre som ble sammensatt slik:
Tomas Hallem(SP), leder
Endre Skjervø(FRP), nestleder
Aud Gaundal(AP)
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Bjørg Tingstad(SP)
Bård Langsåvold(AP)
Nils Jørgensen(V)
Kåre Aalberg(SV)
Karl Audun Fagerli, rådmannsutvalget.
Per Jarle Eriksen fra KS Bedrift

2

Styret har hatt i alt 3 møter og behandlet til sammen 24 saker.
Styret har delegert daglig arbeid til arbeidsutvalget som har hatt i alt 5 møter og behandlet til
sammen 34 saker.

Rådmannsutvalget.
Rådmannsutvalgets medlemmer:
Karl Audun Fagerli, Lierne kommune
Unni Storstad, Steinkjer kommune fra april 2008 til april 2009.
Svein helland, Grong kommune fra april 2009
Roy Ottesen, Vikna Kommune
Rudolf Holmvik, Verdal kommune
Inge Fornes, Nord Trøndelag Fylkeskommune

Møter.
Rådmannsutvalget har hatt 5 møter og behandlet i alt 52 saker.
-Administrativt
Einar Jakobsen, daglig leder i 100% stilling
Marit Moe, rådgiver i 100% stilling
Turid Haugen, rådgiver i 100% stilling (dekker Nord og Sør-Trøndelag)
Øystein Forr, konsulent i 80% stilling
Elin Veimo (Aksjon Helsefagarbeider)

Prosjektene.
Følgende prosjekter pågår i KS regi i Nord Trøndelag hvor fylkeskontoret i forskjellig gad er
representert:
Effektivitetsnettverkene.
Livskraftige kommuner
Kvalitetskommuneprosjektet
Flink med folk
Aksjon Helsefagarbeider.

PLAN 2009.
Plan 2009 har vært retningsgivende for arbeidet gjennom året. Det har i løpet av året kommet
en rekke oppgaver som ikke er omtalt i planen. I Plan 2009 var det omtalt 53 tiltak. Av disse
er 45 helt gjennomført. 6 tiltak kunne det nok vært gjort noe mer med, mens 2 tiltak ikke er
utført. Styringsorganene er orientert i løpet av året.
Skjematisk er tiltakene gjennomført slik:
1.  RAMMEVILKÅR OG LOKALDEMOKRATI.

FORVALTNINGSREFORMEN.

Tiltakene gjennomført
KONSULTASJONSORDNINGEN.

Tiltakene gjennomført
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FOLKEVALGTOPPLÆRINGEN.

Tiltakene gjennomført. 24 av 25 kommuner(inkl.fylkeskommunen) har gjennomført
grunnopplæringen i folkevalgtprogrammet.
INNTEKTSSYSTEM OG DEN KOMMUNALE FRIHETEN.

Tiltakene gjennomført med god oppslutning.
Det er dessuten satt i gang et arbeid med kostnadsnøklene i inntektsystemet i
samarbeid med KS'ene i LU-området.
NÆRINGSUTVIKLING OG KOMMUNENES HANDLINGSROM.

Det er gjort lite på tiltak 3 og 4. Det pågår et arbeide knyttet til tiltak 5.
INFRASTRUKTUR.

Tiltak gjennomført med unntak av tiltak 6.
Arbeidet med tiltak 6 (mobil og bredbåndsdekning) er igangsatt, men ble nedprioritert
da det kom inn svært få svar fra kommunene
TRYGGHET I LOKALSÆMFUNNET — INTEGRERING OG LIKESTILLING.

Det er gjort lite på tiltak 1, men dess flere ressurser er lagt inn i tiltak
4(vederlagsordning)

2. Arbeids ive olitikk o utviklin .
NAV-REFORMEN — FLERE I ARBEID.

Tiltakene gjennomført.
ARBEIDSKRAFTBEHOVET
Tiltakene gjennomført med unntak av tiltak 2 og 4.
UTDANNING OG OPPVEKST.
Tiltakene gjennomført.
BEDRE HELSE  OG OMSORGSTILBUD.
Tiltakene gjennomført.
SAMHANDLINGEN MELLOM 1: OG 2:LINJETJENESTEN.
Tiltakene gjennomført.
SAMFUNNSUTVIKLERROLLEN.
Tiltakene gjennomført
OMDØMME.
Tiltak 1 og 2 er ikke tilfredsstillende behandlet gjennom året.
Tiltak 3 er gjennomført.
KOMMUNENE OG DET INTERNASJONALE ARBEIDET.

Tiltakene gjennomført.

DRIFT  AV  FAGFORUM.
Rådmannssamlinger.
Rådmennene er samlet kvelden før strategi og høstkonferansene.
Dessuten arrangeres årlig en todagers samling. I år var denne lagt til Frosta.
Fast tema i disse samlingene er rådmannsrollen.
Personalforum.
Gjennomført 2 samlinger med Personalforumet i NT med arbeidsgiverrelaterte tema basert på
definerte behov fra medlemmene.
Alle kommunene deltar.
Økonomiforum.
Gjennomført 2 samlinger i samarbeid med fylkesmannen i NT.
De fleste kommuner deltar.
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UTDANNINGSOMRÅDET.

4

Utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen.
Administrasjonen har faste møter for å utveksle informasjon og erfaringer.

Skolelederne.
I samarbeid med NTFK, FMNT, Levanger kommune, Utdanningsforbundet og Norsk
Skolelederforbund arrangeres egen lederkonferanse.
Dette var den første av tre konferanser under stikkordene utdanning - kvalitet og kompetanse.

Ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonell.
Prosjekt i samarbeid med Utdanningsforbundet som ble startet opp i 2007.
Hensikten med prosjektet var å samle inn og videreformidle erfaringene med den nye
arbeidstidsavtalen.
Resultatet av prosjektet ble presentert i egen konferanse i vår og blir en del av grunnlaget for
årets tariffoppgjør.

KS-Nettverket.
Dette nettverket ble iverksatt i samband med innføringen av kunnskapsløftet.
Nettverket ble, på fylkesnivå, nedlagt i løpet av året. Nettverkene på regionalt nivå eksisterer
fortsatt.

NT-forum for utdanning.
Forumet et opprettet med sikte på en mer helhetlig opplæring og er opprettet etter initiativ fra
KS. Medlemmene er: HINT, Fylkesmannen, NTFK, ordfører/utdanningsansvarlig fra
kommune samt KS v/styreleder.

Koordineringsgruppen for karriereveiledning.
Denne gruppen fungerer som referansegruppe for prosjektet Flere igjennom og som
styringsgruppe for prosjektet Yrkes og utdanningsveiledning. Gruppen er bredt sammensatt
fra: NTFK, kommune, NAV, FMNT, videregående skoler, opplæringskontoret, LO, NHO og
KS.

Skoleeierprisen 2009.
NTFK ble nominert fra NT til den nasjonale skoleeierprisen.

Røstadseminaret og barnehagekonferansen.
KS deltar i utformingen og gjennomføringen av begge disse seminarene.

Inngåtte avtaler.
NT Fylkeskommune. Intensjonsavtale om det "13-årige læringsløpet".

HELSE OG OMSORGSOMRÅDET.
Aksjon Helsefagarbeider.
Eget prosjekt hvor Fylkesmannen og fylkeskommunen har bidratt inn med tilskudd slik at vi
har kunnet drive langt større aktivitet enn forutsatt.
Meldinger i løpet av året indikerer at satsingen holder på å bære frukter, men det er fortsatt
langt igjen.
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F Ikesmannen i Nord Trøndela
Deltar Styringsgruppen for Omsorgsplan 2015
Medarrangør i Kvalitetskonferansen 2008
Deltar i styringsgruppen for Inn på tunet.

5

Helse Midt-Norge
I henhold til samhandlingsavtalen KS — HMN er Helsefaglig ressursgruppe igangsatt med
medlemmer fra NT etter oppnevning i rådmannsutvalget sak 25/08. Medlemmer ble: Torgeir
Schmidt Melbye, Anne Mille Røttereng og Bente Eidesmo.
Sammen med HMN ble samhandlingskonferansen 2009 arrangert på Stjørdal.

Helse Nord Trøndela - Samarbeidsutval et.
Styret og RU oppnevnte følgende representanter i -07:
Hege Sørli, rådmann Namsos.
Ola Stene, rådmann Levanger
Torgeir Schmidt Melbye (gjenvalg). Vara: Per Tvete
Anne Mille Røttereng (gjenvalg)
Bente Eidesmo, Overhalla (ny)
Vara for de to sistnevnte ble Turid Krizak, Verdal. Vara for rådmennene ble Roar Pedersen,
rådmann Namdalseid

NAV.
KS er representert med T. Hallem, Rudolf Holmvik og Einar Jakobsen inn i styringsgruppen
for NAV reformen i NT (FylkesNAV). I tillegg er fylkesmannen og statsetatene representert.
Utvalget diskuterer overordnede spørsmål knyttet til reformen. 3 møter i løpet av året.

KS deltar i egen koordinerin s e for gjennomføringen av kompetanseprogrammet i
NAV.

Sykefravær(IA).
KS Nord og Sør Trøndelag er representert inn i Arbeidsutvalget for et mer inkluderende
arbeidsliv i Trøndelag sammen med LO, NHO og NAV arbeidslivssentrene i begge fylkene.

FORSKJELLIGE AKTIVITETER I LØPET ÅRET.
TRØNDELAGSRÅD

Styreleder møter fast.
FYLKESTINGET.

Styreleder eller daglig leder har møtt.
KOMMUNEBESØK

Styreleder og daglig leder har besøkt rådmenn og ordførere i alt 12 kommuner.
PANDEMI

Møtt fast i Fylkesmannens ledergruppe i august hvor svineinfluensa og etablering av tiltak var
hovedtema.
FORUM FOR PLEIE- OG OMSORGSLEDERE

Arbeidet med etablering av dette forumet ble igangsatt i august.
LEDERSAMLING FOR KS

Sammen med KS sentralt arrangerte vi i april. 2-dagers samling på Stjørdal for styreledere og
daglig ledere i KS.
FLYKTNINGESPØRSMÅL

Fast årlig møte med IMDI Midt Norge hvor spørsmål knyttet til bosetting diskuteres.
HUSBANKEN

Fast årlig kontaktmøte i tråd med inngått avtale.
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Fopreløpig forslag til
VEDTEKTER for NT

Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller
omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993:

NN Kommune/ Nord Trøndelag fylkeskommune som deltar i og er forpliktet etter denne
oppreisningsordningen, benevnes i det følgende som "deltakerkommunene".

§  1 Formål
Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for,
og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller
omsorgssvikt i institusjon, fosterhjem eller under annen plassering av deltakerkommunenes
barneverntjeneste eller forløperne for disse i perioden før 1. januar 1993.

§  2 Oppreisningsutvalg for deltakerkommunene
Nord Trøndelag fylkeskommune oppretter et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre
personer. Leder for utvalget skal være jurist med nødvendig erfaring og kompetanse. De øvrige
medlemmene skal ha nødvendig erfaring og helse- og sosialfaglig kompetanse.
Utvalgsmedlemmer bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal fungere.

§  3 Sekretariat for oppreisningsutvalget
Nord Trøndelag fylkeskommune oppretter et sekretariat for oppreisningsutvalget.

§  4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning
De samarbeidende kommunene oppretter en kommunal oppreisningsordning. Ordningen gjelder
personer som med hjemmel i barnvernloven har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon,
skolehjem, spesialskole eller fosterhjem av de samarbeidende kommunenes barneverntjeneste
eller forløperne for disse. I særlige tilfeller kan det unntas fra plasseringsprinsippet i samråd med
kommunen saken er rettet mot.

Dersom en person ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, innvilges kommunal oppreisning
når dette anses rimelig. Overgrep eller omsorgssvikt må ha skjedd før 1. januar 1993 uten
avgrensing tilbake i tid.

Ved vurderingen av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon
som foreligger i saken. Det må i utgangspunktet kreves klar sannsynlighetsovervekt for at
utvalget skal legge til grunn at søker har vært utsatt for en straffbar handling. Ved den
skjønnsmessige vurderingen utvalget her må foreta, skal søkerens egen forklaring gis stor
vekt, selv om det ikke er andre beviser som understøtter denne forklaringen.

Etter at oppreisningsbeløpet er fastsatt, er det et vilkår for endelig innvilging og utbetaling av
oppreisning at søker forplikter seg til ikke å gå til søksmål mot deltakerkommunene for
samme forhold som det er innvilget oppreisning for.

Side 55



§ 5 Kriterier for utmåling av oppreisning
Ved vurderingen av om oppreisning skal gis og størrelsen på oppreisningen skilles det
mellom aktive overgrepshandlinger, dvs, konkrete ulovlige og straffbare handlinger og det
som kan kalles passive handlinger, dvs. omsorgssvikt.

Overgrep
Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov psykisk eller fysisk vold, ytes en oppreisning på
 kroner. Det samme gjelder for de som har vært utsatt for gjentatte overgrep,
herunder en tilstand som kan karakteriseres som vedvarende barneslavearbeid.

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for andre overgrep, ytes en oppreisning på  kroner.

Omsorgssvikt
Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har
vært utsatt for omsorgssvikt, ytes en oppreisning på  kroner.

Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva omsorgssvikten
besto i, ytes en standardoppreisning på  kroner.

Søkere som får tilkjent et oppreisningsbeløp for å ha vært utsatt for overgrep, kan ikke i tillegg
få oppreisning for omsorgssvikt.

Oppreisning ytes ikke med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap.

Det skal etter oppreisningsutvalgets skjønnsmessige vurdering gjøres fradrag i
oppreisningsbeløpet for beløp som allerede måtte være utbetalt som erstatning eller
oppreisning fra andre kommuner eller fra plasseringskommunen, når søknaden om
kommunal oppreisning gjelder de samme forhold det tidligere er utbetalt erstatning eller
oppreisning for.

Oppreisning ytes til den som selv har søkt om det. Dersom søker dør etter at søknaden er
innlevert, skal søknaden likevel realitetsbehandles og oppreisning som innvilges etter søkers
død, tilfaller dødsboet.

§  6 Saksbehandling
Hvilke personer som kan søke om kommunal oppreisning fremgår av § 4.

Søknad om oppreisning fremsettes for oppreisningsutvalgets sekretariat.

Søknaden må fremsettes skriftlig, og inneholde navn, adresse og personnummer. Videre må
søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om oppreisning. Sekretariatet
skal gi nødvendig veiledning og hjelp til søkerne om utforming av søknadene.

Oppreisningsutvalget kan be søkerne om supplerende opplysninger, dersom det er
nødvendig for å sikre at søknaden blir godt nok opplyst til at det er forsvarlig å treffe vedtak.

Sekretariatet kan i særlige tilfeller innvilge dekning av utgifter til advokatbistand eller annen
faglig bistand for å få utarbeidet søknaden og skal ellers gi all nødvendig hjelp til søkerne for
å fremme søknad.
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Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget.

Oppreisningsutvalget holder møte for behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets
leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.

Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen.

Søknadsbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 6 måneder.

§  7 Klage
Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til respektive kommunes faste klageorgan, jfr.
Forvaltningslovens § 28 annet ledd. Administrasjonen i kommunen er sekretariat for
klageorganet.

§ 8 Frist for fremsetting av søknad
Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Etter dette faller ordningen bort.
Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen
søknadsfristen, er behandlet.

Steinkjer 081091091ej
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Til ordføren

2 8 OKT.2009

Oppfordring til å klage på Kommunal- og regionaldepartementets vedtak om
antall kommuner som får delta i proveordningen med 16-årig stemmerett ved
lokalvalget i 2011.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterte 15.april 2009 alle landets kommuner til å søke om
deltakelse i prøveordningen for 16-årig stemmerett som gjennomføres i forbindelse med
lokalvalget i 2011. Da søknadsfristen gikk ut 1.juli hadde 143 kommuner, samt Longyearbyen,
søkt om deltakelse i prosjektet.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), som paraplyorganisasjon for 88
ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, er svært positive til at det skal gjennomføres en
prøveordning med 16-årig stemmerett. Barn og unges rett til innflytelse og medvirkning er en
viktig del av LNUs arbeid, og siden ungdom sitter på verdifull kunnskap om sine lokalmiljø
mener vi de er en naturlig og viktig del av lokaldernokratiet.

15.oktober offentliggjorde departementet hvilke kommuner som får anledning til å delta i
prøveordningen i 2011. For LNU var dette skuffende lesning, da kun 20 kommuner hadde blitt
innvilget deltakelse. LNU har i forkant av beslutningen vært tydelige ovenfor departementet på
at vi ønsket at samtlige kommuner som har søkt skulle bli gitt anledning til å delta i
prøveordningen.

LNU ønsker derfor å oppfordre alle kommuner som ikke fikk innvilget sin søknad om
deltakelse i prøveordningen, om å sende en klage på vedtaket direkte til Kommunal- og
regionaldepartementet ved statsråd  Liv  Signe Navarsete. Vi oppfordrer kommunene til å be om
en begrunnelse for hvorfor kommunen ikke har blitt gitt anledning til å delta, og be om at
departementet åpner for at kommunen kan få delta i prøveordningen.
LNU har utformet en mal til klagebrev som kommunen kan bruke dersom dere ønsker det.
Malen finner dere på www.lnu.no/lokalvalg.

Klagebrevet sendes:
Kommunal- og regionaldepartementet
v/ Statsråd Liv Signe Navarsete
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Med vennlig hilsen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Bjarne Dæhli
Leder

Tale Hungnes
Generalsekretær

11111111111111.1111111111111111111
20.oktober 2009
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