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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/546-1
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk

Formannskapet 23/10 28.04.2010

Inderøy kommunestyre

Samarbeidsavtale om felles ungdomsskole med Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte utkast til avtale vedtas som avtale for vertskommunesamarbeidet om felles 
ungdomsskole for Mosvik og Inderøy. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuell 
redaksjonelle endringer.

Vedlegg
1 Avtale om felles ungdomsskole for Mosvik og 

Inderøy

Bakgrunn
Det er fattet vedtak i kommunestyrene i Mosvik og Inderøy om at elevene ved ungdomstrinnet 
i Mosvik skal få sin grunnskoleopplæring lagt til Inderøy ungdomsskole fra skoleåret 2010/11.

Kommuneloven § 28e: For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig 
samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Vurdering
Punkt 2 i avtalen
Samarbeidet om felles ungdomsskole kan enten hjemles i Kommuneloven § 28b Administrativt 
vertskommunesamarbeid, eller 28c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.
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Rådmannens vurdering er at det ikke er hensiktsmessig med et eget politisk styringsorgan for 
dette samarbeidet.

Punkt 3 i avtalen
Punkt 1 i Kommuneloven § 28b sier at saker av ikke prinsipiell betydning kan delegeres til en 
vertskommune. I kommunale delegasjonsreglement er saker av ikke prinsipiell betydning saker 
som er eller kan delegeres til administrasjonen å fatte vedtak i. For interkommunalt samarbeid 
setter Kommuneloven § 28a begrensninger for videredelegering fra egen administrasjon til 
administrasjonen i vertskommunen. Det er vedtak etter Forvaltningsloven § 2 første ledd 
bokstav a som kan delegeres. Vedtak etter bokstav b gjelder enkeltvedtak, og disse kan ikke 
delegeres til en vertskommune. 

For samarbeidet om felles ungdomsskole vil det i praksis være snakk om vedtak om 
spesialundervisning, og dette er tatt med eksplisitt i avtalen. Den generelle formuleringen i 
punkt 3 fanger opp eventuelle andre tenkbare, men lite sannsynlige saker, som måtte dukke 
opp.

Punkt 4 og 7 i avtalen
Forskrift til Opplæringsloven regulerer de økonomiske forhold knyttet til skolegang for 
fosterheimsplasserte elever. Det skal betales for skoleplass det en elev koster i gjennomsnitt i 
vertskommunen, i tillegg til de faktiske kostnadene for spesialundervisning som er gitt. Praksis 
kommuner mellom har også lagt dette prinsippet til grunn for avtaler om å gi 
grunnskoleopplæring til enkeltelever bosatt i nabokommuner. Det er en gjennomgående 
praksis at KOSTRA-tall legges til grunn for fastsetting av hva en elev koster i gjennomsnitt.

Rådmannen anbefaler at en ikke baserer samarbeidet med Mosvik på en modell med en 
kombinasjon av kostnadsdekking for utgifter til spesialundervisning og betaling for skoleplass 
etter en avtalt pris per elev. Dette er et mer omfattende samarbeid, og det er formålstjenlig at 
prinsippene for beregning av betaling for tjenestene er forenklet og gir forutsigbarhet for 
begge parter.  

Mosvik og Inderøy har et tilnærmet likt nivå på spesialundervisning samlet sett for hver av 
kommunene (det er forskjeller på årstrinnsnivå). I KOSTRA-tallene for funksjon 202 er 
spesialundervisningen tatt med, og rådmannens vurdering er at det vil være mulig å gi elevene 
fra Mosvik et likeverdig tilbud inklusiv spesialundervisning ved å legge gjennomsnittstall for 
kostnader per elev til grunn for beregning av hva Mosvik skal betale for tjenestene.

Beregninger viser at det i Inderøy ikke er vesentlige avvik mellom kostnadene per elev i 
ungdomsskolen, og kostnadene per elev for grunnskolen samlet sett. KOSTRA fanger dermed 
opp kostnadsbildet for ungdomstrinnet på en tilfredsstillende måte.

KOSTRA-tall for foregående år er tilgjengelig 15. mars. For grunnskolen er det tatt hensyn til at 
skoleåret avviker fra kalenderåret. Det gjøres egne beregninger for henholdsvis vår- og 
høsthalvåret. Dataene fra de 2 halvårene vektes etter egne formler, og resultatet blir tabellene 
for grunnskolen slik de framkommer i KOSTRA. 

Dette gir en kostnadsmessig overhengsvirkning inn i nytt kalenderår (høsthalvåret har normalt 
høyere kostnader en gjennomsnittet for hele året), i tillegg kommer effekten av lønns- og 
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prisvekst. Rådmannen vurderer at den generelle deflator som settes for kommunal sektor kan 
legger til grunn for beregninger av denne kostnadseffekten. 

For skoleåret 2010/11 er prisen per elev eksklusiv skoleskyss beregnet til i underkant av 85.000 
kroner. Mosvik skal selv dekke kostnadene for skoleskyss slik det er nedfelt i punkt 5 i avtalen.

Punkt 6 i avtalen
Lønnskostnadene belastes i 10,85 måneder av året, ved at feriepengeavsetningene utgiftsføres 
samtidig med at lønnskostnadene belastes regnskapet. Lovfestet ferie utgjør 1.15 måneder per 
år, og utbetalingene dekkes av avsetninger til feriepenger. Det gir en kostnad for høsthalvåret 
som er høyere enn 5/12. 

Punkt 9 i avtalen
En samarbeidsavtale skal inneholde nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet.  
Etter § 28i punkt 1 kan samarbeidet avvikles med øyeblikkelig virkning, mens punkt 2 sier at 
avtalen kan sies opp med ett års virkning. Andre oppsigelsesfrister kan avtales.

Det er lagt inn enn en avgrensing etter hovedbestemmelsen i punkt 2 i § 28i. Oppsigelsestiden 
på 1 år gjelder, men avtalen skal gjelde for et helt skoleår, og kan ikke sies opp med virkning i 
skoleåret.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at vedlagte avtale vedtas som grunnlag for samarbeidet om felles 
ungdomskole for Mosvik og Inderøy.
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Mosvik kommune Inderøy kommune

Felles ungdomsskole for Mosvik og Inderøy.

Samarbeidsavtale mellom Mosvik kommune og Inderøy kommune, Kommuneloven § 28e.

1. Inderøy kommune gir grunnskoleopplæring til elever på ungdomstrinnet i Mosvik fra 
01.08.2010 ved Inderøy ungdomsskole.

2. Samarbeidet hjemles i Kommuneloven § 28b. Administrativt vertskommunesamarbeid.

3. Vedtak etter Forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav b, fattes administrativt i Mosvik 
kommune. Mosvik kommune fatter vedtak om spesialundervisning.

4. Mosvik refunderer Inderøy kommune det en elev koster i gjennomsnitt i Inderøy kommune 
for funksjonene 202 Grunnskoleundervisning og 222 Lokaler grunnskole. 

5. Mosvik kommune betaler for skoleskyss direkte til fylkeskommunen som en del av 
kommunens oppgjør for skoleskyss for elever i Mosvik kommune.

6. Beregnet pris gjelder for skoleåret - basert på elevtall første skoledag om høsten. Det betales 
inn 5/10,85-deler for høsthalvåret, og 5,85/10,85 -deler for vårhalvåret.

7. Grunnlaget for beregninger er KOSTRA-tall fra forrige kalenderår, med tillegg for pris- og 
lønnsvekst lik den generelle kommunale deflator  det angjeldende året.. 

8. Betaling for høsthalvåret forfaller 1. oktober, og for vårhalvåret  15. mars.

9. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års frist, Kommuneloven § 28i punkt 2. 
Oppsigelse gjelder fra skoleårets start, og må være meldt innen 31. juli året i forveien.

Vedtatt av kommunestyret i Inderøy i sak x den xxx
Vedtatt av kommunestyret i Mosvik i sak x den xxx
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/475-32
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 24/10 28.04.2010

Inderøy kommunestyre

Intensjonsplan - kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik 
kommuner.

Rådmannens forslag til vedtak

Forslag til intensjonsplan, revidert 08.04.10, om kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy 
kommuner, vedtas.

Vedlegg
1 Intensjonsplan - revidert 08-04-2010

Bakgrunn
Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik vedtok i kommunestyremøter i desember å utrede
muligheten for kommunesammenslåing fra 01.01.2012. Kommunestyrene nedsatte
prosjektgrupper som skal lede arbeidet med utredningen.

Telemarksforskning har hatt oppdraget med å utrede konsekvensene av en sammenslåing. En endelig 
rapport foreligger som vedlegg til denne sak.

De respektive prosjektgrupper har siden gjennomført flere møter og hvor arbeidet med en 
intensjonsplan for en sammenslått kommune har vært gjenstand for behandling.
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I felles kommunestyremøte 17.03.2010 ble et utkast til intensjonsplan drøftet. Behandlingen ble vedtatt 
utsatt. 

Felles prosjektgruppe har i ettertid besluttet å ta inn et par endringer i det opprinnelige utkast; se blant 
annet punktet om ”øremerking” av kraftfondsmidler til utvikling av  Mosvik-samfunnet.

Vurdering
Hensikten med intensjonsplanen er å formulere felles målsettinger med
kommunesammenslåingen, samt å avklare overordnede spørsmål som navn på den nye
kommunen, hvor kommunesenteret skal ligge, hvilke tjenester som skal legges hvor,
organisering av ny kommune, samt de ansattes rettigheter m.v.

For arbeidsgruppene har det vært viktig snarest mulig å etablere et avtalegrunnlag – ikke minst
av hensyn til de tidsfrister som er satt for beslutningsprosessen med kommunale beslutninger
og folkeavstemning i Mosvik allerede i mai. Intensjonsavtalen vil – sammen med utredningen
fra Telemarksforskning – danne det viktigste grunnlaget i så måte.

Dersom kommunestyrene fatter vedtak om sammenslåing, vil intensjonsplanen dessuten være
styrende i forhold til etablering av den nye kommunen.

Det skal bemerkes at den endelige utredningen fra Telemarksforskning ikke anses å gi ny informasjon 
eller kunnskap som ikke fremgikk av de resultater som forelå – og ble redegjort for – i det felles 
kommunestyremøtet 17.03.

Konklusjon
Forslag til intensjonsplan, vedtatt i felles prosjektmøte 08.04.10, legges fram for politisk
behandling med anbefaling om godkjenning.
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Revidert: 08.04.2010 
 
Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner. 
 
Innledning: 
Inderøy og Mosvik kommune tar sikte på å slå seg sammen til en kommune fra 01.01.2012. 
Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke.  
I Mosvik vil det bli avholdt en rådgivende folkeavstemning. Inderøy vil ikke avholde folkeavstemning, men i 
stedet foreta en opinionsundersøkelse blant befolkningen i kommunen. 
  
Mål for kommunesammenslåinga: 
 
Hovedmål: 
• Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred. 
• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. 
 
Delmål: 
• Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen. 
• Sikre en demokratisk styring av den nye kommunen. 
• Sikre at den nye kommunen innfrir krav fra statlige myndigheter gjennom et bredt faglig miljø. 
• Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser. 
• Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen 
• Sikre gode oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.  
• Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant annet gjennom 

aktivt bruk av næringsfond. Med ønske om et positivt fokus på utvikling i Mosvik, vil kraftverksmidler som 
i dag tilføres lokalt næringsfond, i en overgangsperiode brukes i Mosviksamfunnet. 

• Være en utviklende og attraktive arbeidsplass for de ansatte. 
 
Kommunesenter: 
Kommunestyrene går inn for at kommunesenteret legges til Sakshaug. Kommunestyrene legger til grunn at dette 
på sikt vil tjene alle deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et 
kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentre i Innherred. 
 
Kommunenavn og kommunevåpen: 
Kommunestyrene går inn for at kommunenavnet blir Inderøy kommune og at den nye kommunen skal få nytt 
kommunevåpen.  
 
Hva skal kommunesenteret inneholde? 
Kommunesenteret skal legges til det nye kommunehuset som bygges på Inderøy. Kommunesenteret skal 
inneholde kontor til ordfører, rådmann med stab og alle andre tjenestefunksjoner som naturlig hører heime i 
kommunens sentraladministrasjon. 
 
Prinsipper for organisering av den nye kommunen.  
Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring. 
Strukturen kan bli forskjellig i forhold til dagens struktur i de to kommunene, men det kan være en fordel ikke å 
foreta en omfattende omstrukturering i forbindelse med kommunesammenslåinga. 
 
Tjenesteenheter i Mosvik 
Kommunestyrene legger til grunn at en skal beholde og videreutvikle følgende tjenester i Mosvik: 

• Barnehage 
• Barneskole 
• Sykeheim med kjøkken 
• Legekontor 
• Servicekontor 

Større ansvar og flere oppgaver til kommunene innen helse-, pleie- og omsorgssektoren, gir muligheter for økt 
satsing på disse tjenestene også i Mosvik.  
 
Ansatte 
En viktig målsetting med kommunesammenslåinga er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med 
attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. Kommunestyrene gir garantier for at ingen ansatte skal sies 
opp som følge av prosessen.. Eventuelt overtallige skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen.  
 
Rådgivende folkeavstemning 
Mosvik kommune skal avholde rådgivende folkeavstemning 30. og 31. mai 2010. 
Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik fatter endelig vedtak i juni. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/86-2
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 25/10 28.04.2010

Inderøy kommunestyre 03.05.2010

Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret i Inderøy delegerer myndighet som etter havne- og farvannsloven tilligger 
kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jamfør Lov om havner og farvann av 
17.04.09 § 10 og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.

Bakgrunn
Den nye havne- og farvannsloven ble vedtatt 17.4.2009, og trådte i kraft fra 1.1.2010. I 
henhold til § 9 i den nye havne- og farvannsloven legges forvaltningsansvar og myndighet for 
kommunens sjøområde direkte til den enkelte kommune:

§ 9. Kommunens forvaltningsansvar og myndighet

 Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor 
kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med mindre noe annet følger av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 

 Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens 
sjøområde. 
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 Departementet kan gi forskrift og treffe vedtak om kommunens forvaltningsansvar og 
myndighet etter denne loven, herunder gjøre unntak fra eller utvidelse av kommunens 
forvaltningsansvar og myndighet. 

Kommunene vil blant annet som følge av den nye loven få ansvar for kontroll med farvannet og 
sjøsikkerheten innenfor kommunale sjøgrenser.

Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) har siden 1.1.2004 utført forvaltningsoppgaver og 
utøvd myndighet etter havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 på vegne av eierkommunene. 

ITH ble opprettet etter havne- og farvannsloven av 08.06.84. Den nye havne- og farvannsloven 
opphever tidligere vedtatt forskrift om havnedistrikt i sjøen, også for ITH, og legger som 
tidligere nevnt forvaltningsansvar og myndighet for kommunens sjøområde direkte til den 
enkelte kommune. Det er derfor nødvendig å delegere myndighet etter den nye loven. Det er 
lagt til rette for at kommunens forvaltningsoppgaver og myndighet kan delegeres til ITH, 
jamfør lovens § 10:

§ 10. Delegasjon av kommunens myndighet

 Myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, kan delegeres til interkommunalt 
samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven), og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om 
interkommunale selskaper. 

 Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at en nærmere bestemt del av 
kommunens myndighet etter denne loven kan delegeres til private. 

Vurdering
Det er Inderøy kommunestyre som må ta stilling til hvorvidt oppgaver og myndighet som nevnt 
ovenfor på nytt skal delegeres havnevesenet. ITH har i brev av 11.1.2010 signalisert at de 
fortsatt ønsker å ivareta disse oppgavene på vegne av sine medlemskommuner.

ITH forvalter følgende offentlige kaianlegg: Levanger, Verdal, Malm, Steinkjer Sørsia, Steinkjer 
Bogen, Verran, Leksvik og Vanvikan. Inderøy kommune har ingen offentlige havner. Dette 
medfører at man innenfor kommunen heller ikke har bygd opp vesentlig kompetanse innenfor 
havne- og farvannsforvaltning.

Rådmannen mener med bakgrunn i det ovennevnte at det vil være en stor fordel for Inderøy 
kommune å få delegert myndigheten i henhold til havne- og farvannsloven til et kompetent 
organ som Indre Trondheimsfjord havnevesen. Dette er i tillegg en ordning som har fungert 
godt over flere år.

Konklusjon
Rådmannen mener at Inderøy kommune bør delegere myndighet som etter havne- og 
farvannsloven tilligger Inderøy kommune til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jamfør Lov om 
havner og farvann av 17.4.2009 §10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord 
havnevesen § 2.
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PS 27/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker



 
 

Fra: Ole Tronstad 
Sendt: 8. mars 2010 10:18
Til: Postmottak
Emne: VS: Bolighus på Kjerknesvågen
 
Til journalføring
 

Fra: Ole Tronstad 
Sendt: 8. mars 2010 10:03
Til: 'Brit Iren Snerting'
Kopi: Jon Arve Hollekim
Emne: SV: Bolighus på Kjerknesvågen
 
Takk for henvendelsen.
 
Det er tankevekkende problemstillinger du reiser.  Kommunestyret er opptatt av etablering av unge familier 
i kommunen og ønsker å tilrettelegge for det. Dine spørsmål vil bli videreformidlet til politiske fora for 
drøfting.
 
Med vennlig hilsen
 
 
Inderøy kommune
Ole Tronstad
ordfører
tlf 99587042   eller 74124202
 
 
 

Fra: Brit Iren Snerting [mailto:bi_snerting@hotmail.com] 
Sendt: 6. mars 2010 15:31
Til: Ole Tronstad
Emne: Bolighus på Kjerknesvågen
 
Kjære Hr. Ordfører Tronstad

En sak om levede bygder.

Min samboer og jeg flyttet i fjor høst hjem fra Trondheim etter endte studier, til Kjerknesvågen og 
ønsker å etablere oss her. 
Nå leier vi bolig som en kortsiktig løsning og er på utkikk etter et sted vi kan kjøpe som står til våre 
ønsker og vår lommebok, aller helst her på Kjerknesvågen. 
Etter å ha sett oss litt rundt ser vi at det er flere små gamle hus hvor vi kunne ha tenkt oss å bo som 
ser ut til å stå tomme i området, men det viser seg å være feriehus. 
Det er fint på Våjen, så jeg skjønner at det er et atraktivt sted å ha feriebolig. 
Folk utenfra kan bidra med mye bra i et lokalsamfunn. Samtidig tror jeg verdien av å ha fastboende 
er større. 
Jeg har selv vært i telefonisk kontak med eieren av et hus som i følge nære naboer for det meste står 
tomt.  Og han skal selge til sommeren!
Men måten han ønsker å gjøre det på er å selge privat ved å annonsere i Adresseavisen, "for det er jo 
så mange Trondhjemmere som synes det er så fint å ha feriebolig på Kjerknesvågen". Han ga klart 
uttrykk for at han ønsket å tjene på dette salget og så sjansen for det som størst om han satset på 
trondhjemmere. Jeg har forståelse for argumentasjonen. 

Page 1 of 2

08.03.2010file://\\se-ephapp\EphorteDok$\Inderoy\prod\2010\03\08\20649.HTML
Side 16



Men jeg synes dette er trist, og kan ikke skjønne at det er en god utvikling for et såpass lite 
lokalsamfunn som Kjerknesvågen. 
Vi ønsker å bo her, og bidra i lokalsamfunnet, men vi har liten mulighet til å konkurere med 
veletablerte kjøpere som ønsker seg hus nr.2 på landet.

Hva kan kommunen gjøre for å sikre flere fastboende i de små grendene? 
Kan kommunen gi de som ønsker å bli fastboende forkjøpsrett, eller vedta boplikt i bolighus?
Kan kommuen oppfordre selger til å selge til de som ønsker å bo her fast framfor de som ønsker å 
bruke det som feriebolig?
Kan kommunen oppfordre de som ønsker seg feriebolig på Inderøya til å kjøpe regulerte hytter eller 
hyttetomter istedet for bolighus?

Dette er en sak som engasjerer meg av private grunner, men også av prisipielle og ideologiske 
grunner. Jeg kommer fra ei lita grend, er stolt av det og ønsker at grendene på Inderøya skal leve 
videre. Da tror jeg det trengs folk som bor her hele året. 

Jeg forventer ikke at kommunen skal kunne gjøre noen forskjell i vår sak, vi får møte opp på visning 
til sommeren og se hvordan det går.
Men jeg synes vår situasjon er et viktig bilde som kommunens politikere bør gjøres oppmerksom på 
med tanke på framtida og et levende lokalsamfunn. 

Mvh Brit Iren Snerting

Windows 7: Se direkte-TV fra den bærbare PCen. Finn ut mer.
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