
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Floåsen, Røra, 

Dato: 25.08.2010

Tidspunkt: 08:30

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

Oppmøte kl. 08.30 ved bom Røflovatnet.

Ole Tronstad Solbjørg Kirknes
Ordfører sekretær
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Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Unntatt
off.

Saker til behandling

PS 54/10 Sprinkling av Sandvollan samfunnshus - avtale om finansiering 
og nedbetaling.

PS 55/10 Stiftelsen Nils Aas - vedtektsendringer.

PS 56/10 Igangsetting av omgjørings/opprustingsprosjekter ved 
Kulturhuset.

PS 57/10 Avtale mellom Inderøy kommune og Innovasjon Norge

PS 58/10 Nytt administrasjonsbygg - utsmykking

PS 59/10 Heltid - reduksjon av uønsket deltid.

PS 60/10 ***** ***** *****  ***** ***** ***** ***** X

PS 61/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 62/10 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1183-34
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 54/10 25.08.2010

Sprinkling av Sandvollan samfunnshus - avtale om finansiering og nedbetaling.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune yter Sandvollan samfunnshus et lån på kr. 160.000,- til finansiering av 
samfunnshusets andel av sprinklingsanlegg for brannforebygging. 

2. Lånet finansieres innenfor rammen av vedtatt lånopptak til utbygging av Sandvollan skole.

3. Lånet tilbakebetales fra Sandvollan samfunnshus til Inderøy kommune over 8 kalenderår 
med kr. 22500,- pr. år.   (ca 2,75 % gjennomsnittlig rente) Tilbakebetalingene brukes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån.

Vedlegg
1 Sprinkling av samfunnshuset. Kostnad.
2 Sprinkling i samfunnshuset
3 Sprinkling
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Bakgrunn
Ved prosjektering av utbyggingen ble det konkludert med at sprinkling er det enkleste og 
rimeligste alternativet for å imøtekomme en rekke krav til brannsikring av skoleanlegget på 
Sandvollan. Premissen var at hele anlegget ble sprinklet, også samfunnshuset. 

Nødvendige tileggskostnader for sprinkling av Samfunnshuset er beregnet til kr. 160.000,-. 
Dette omfatter direkte materialkostnader og et tilegg for arbeid (10 %) og vil være en gunstig 
pris sammenlignet med kostnaden knyttet til et eget prosjekt/anbud.

Gjennom dialog med representant for Sandvollan samfunnshus er det gjort avtale om at 
samfunnshuset dekker kostnadene for sprinkling av eget bygg. Samfunnshuset har 
egeninteresse i denne løsningen. 

Kommunen får en samlet sett rimeligere løsning med hensyn til brannforebygging enn 
alternativene.

Samfunnshuset anmoder nå om at kommunen ”forskotterer” investeringen mot nedbetaling 
over en periode på 8 år. ( ref e-post)

Vurdering

Sandvollan skole er under sluttføring og de økonomiske rammene for totalprosjektet ser ut til å 
holde.  

Den valgte løsningen for brannforebygging gir den samlet sett rimeligste løsning for 
skoleprosjektet.

Sandvollan Samfunnshus har ikke et eget pålegg om  sprinkling, men anser altså å ha fordel av 
den valgte løsning i forhold til bruken av Samfunnshuset. Samfunnshuset har på denne bakgrunn 
påtatt seg og betale for de tileggskostnader som sprinkling av samfunnshuset medfører. 

Det er samtidig anmodet om en kommunal forskottering med bakgrunn i Samfunnshusets 
likviditetssituasjon.

Rådmannen anser at Sandvollan samfunnshus på en positiv måte her medvirker til en samlet sett 
god løsning og som kommunen har både nytte- og kostnadsfordeler av.

Rådmannen innstiller derfor på at kommunen forskotterer beløpet innenfor rammen av vedtatt  
lånopptak til skoleutbyggingen. (forventes en viss besparelse)  Det er naturlig at en i dette 
tilfellet gir lånet til laveste forsvarlige rente. Kommune betaler p.t. ca 2,75 % på lån med 
flytende rente. (ca 3,5 % på hele lånemassen)

Konklusjon

Det vises til innstilling
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Fra: Tor Anders Sjøli [mailto:tor@rg-prosjekt.no] 
Sendt: 11. juni 2010 12:35
Til: Thomas Herstad
Kopi: Ove Jegersen
Emne: Sandvollan skole. Sprinkling av samfunnshuset. Kostnad.
 
Vedlagt oversendes oversikt som viser kostnad vedr. sprinklingen av Samfunnshuset.
Mottatt her i dag fra RIV Planconsult AS v/Ove Jægersen.
 
Kostnad kr 146.039,- eks mva.
 
Det kan bli noen justeringer etter kontroll som skal utføres av sprinklerfirma.
I tillegg kommer bygningsmessige arbeider, dvs. hulltaking etc.
 
Legger du på 10% mener jeg vi er på rett pris.
 
Håper dette var etter ønske.
 
 
 
 
Med hilsen
for RG-prosjekt AS
 
Tor Anders Sjøli
Ingeniør
 
Tlf: 90 69 67 90
tas@rg-prosjekt.no 
www.rg-prosjekt.no
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Fra: Trond Strugstad [mailto:trond@edo.no] 
Sendt: 30. juni 2010 12:35
Til: Thomas Herstad
Emne: SV: 100618 Sprinkling
 
Hei
 
Vi kan klare ca. 20.000,- i året og første delbetaling i høst, d.v.s. rest over 7 år. Det som er viktig for oss er 
den fleksibiliteten dette medfører for huset, for plutselig kommer det ting vi må ta rimelig kjapt og da er det 
greit å ha litt penger til disp. Rente av restbeløpet på 3% er ok.
 
Imøteser ditt svar på at dette er ok for dere.
 
 
Med vennlig hilsen
Sandvollan Samfunnshus
 
Trond Strugstad
Styreleder
 
 

Fra: Thomas Herstad [mailto:thomas.herstad@inderoy.kommune.no] 
Sendt: 18. juni 2010 08:48
Til: Finn Madsen; 'Trond Strugstad'
Emne: 100618 Sprinkling
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1835-3
Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 55/10 25.08.2010

Inderøy kommunestyre

Stiftelsen Nils Aas - vedtektsendringer. Kommunens uttalelse til forslag.

Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune har ingen merknader til framlagte forslag til nye vedtekter for Stiftelsen   
Nils Aas.

Vedlegg
1 Någjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter for Stiftelsen Nils Aas

Bakgrunn
Fra 1. januar 2010 er driften av Nils Aas Kunstverksted konsolidert med Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter, men Stiftelsen Nils Aas fortsetter som en eierstiftelse.  Siden Stiftelsen Nils Aas  
ble opprettet, har kunstneren Nils Aas falt fra. Det har også skjedd endringer i stiftelsesloven.  
Dette er forhold som gjør at det er behov for vedtektsendringer i Stiftelsen Nils Aas.

Styret i Stiftelsen Nils Aas vedtok forslag til nye vedtekter i møte den 14.06.10, jfr. vedlegg.

Endringsforslaget representerer en forenkling i forhold til opprinnelig tekst, og justeringer i 
forhold til endrede forutsetninger.

I §4, Styret, 1. avsnitt, foreslås at styret skal ha fra 3 til 5 medlemmer og 1 til 3 
varamedlemmer, i stedet for 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik opprinnelige 
vedtekter fastslår. 
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§5 Forretningsførsel, 1. avsnitt. Opprinnelig tekst: Stiftelsen er næringsdrivende, og 
stiftelseslovens kapittel V og tilhørende bestemmelser gjelder dermed for stiftelsen, foreslås 
endret til: Stiftelsen Nils Aas er en alminnelig stiftelse. 

§6, Vedtektsendringer, opphør. 1. avsnitt:
I følge opprinnelige vedtekter kan vedtektene foreslås endret om minst 4 av styrets 
medlemmer stemmer for. Endringsforslaget sier at minst ¾ av styremedlemmene må stemme 
for.  

2. avsnitt: Ved opphør av stiftelsen sier opprinnelige vedtekter at stiftelsens kapital går til 
Inderøy kommune som disponerer denne i samråd med Nils Aas eller den som i hans sted 
senere måtte forvalte opphavsretten til hans arbeider. 

Forslag til endring: Ved opphør av Stiftelsen Nils Aas, skal kapitalen som er igjen etter at 
kreditorenes krav er dekket, brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål, jmf. § 3. 
Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål.
Endelig beslutning fattes av Stiftelsestilsynet i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

Forslag til endring skyldes endringer i Stiftelsesloven som bl.a. gjør at verdiene i en stiftelse 
ikke kan gå tilbake til stifteren ved en evt. opphevelse av stiftelsen.

Styret for Stiftelsen Nils Aas fatter endelig vedtak i saken når forslaget har vært ute til høring til 
Nils Aas rettighetshavere og kommunen.  Deretter sendes vedtektsforslaget til Stiftelsestilsynet 
for godkjenning.

Konklusjon
Inderøy kommune har ingen merknader til framlagte forslag til nye vedtekter for Stiftelsen   
Nils Aas.
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§  1 Oppretting

Stiftelsen Nils Aas er opprettet av
Inderøy kommune i medhold av lov av
23.05 1980 om stiftelser m.m. og
tilhørende forskrifter.

Stiftelsens navn og firma er "Stiftelsen
Nils Aas". Stiftelsens forretnings-
adresse er 7670 Inderøy i Inderøy
kommune.

§  2 Kapital.

Stiftelsens grunnkapital ved
opprettelsen er kr 250.000.
Grunnkapitalen kan utvides.
Bygninger, samlinger og realverdier
ellers som overlates til stiftelsen skal
inngå i grunnkapitalen.

§  3 Formål

STIFTELSEN NILS AAS - VEDTE
som vedtatt i interiinsstyret den 28 november 15

med endring vedtatt i styret 3 februar 1999.

Stiftelsen skal med forankring i lokal
kulturutvikling og lokale tradisjoner
formidle hva Nils Aas representerer
ved å:
- samle, bevare, vise fram og stille til

disposisjon for forskning og
undervisning arbeider av Nils Aas
utvikle og formidle kunnskap om
kunst generelt og norsk
billedhoggerkunst spesielt,

-

utvikle, eie, vedlikeholde og drive
Nils Aas Kunstverksted, Nils Aas'
stipend, Nils Aas skulpturpark og
virksomhet ellers som står i naturlig
forbindelse med dette.

Ved enhver bruk av Nils Aas' navn og
verker skal kunstnerens strenge krav til
kvalitet og integritet respekteres.

§  4 Styret.

028939

Stiftelsen ledes av et styre. Stiftelsen
tegnes av styrets leder og to styre-
medlemmer i fellesskap. Styret kan
meddele prokura. Styret skal ha 5
medlemmer med personlige vara-
medlemmer som velges slik:

Ett medlem med personlig
varamedlem oppnevnes av Nils
Aas eller den som i hans sted
senere måtte forvalte opphavs-
retten til hans arbeider.
Fire medlemmer med vara-
medlemmer oppnevnes av stifteren.
Det følger av stiftelsens formål at
disse medlemmer må dekke
områder som handverk,
pedagogikk, jus/økonomi og
kunstfag.

Valgperioden er 2 år. Styret
konstituerer seg selv og velger selv
leder.

Tilsatte med ledende ansvar i stiftelsen
har rett og plikt til å møte i styret, dog
ikke stemmerett.

Styret er vedtaksført når alle
medlemmer i henhold til vanlig
organisasjonsskikk er innkalt og så vidt
mulig er gitt høve til å delta i sakens
behandling, og mer enn halvparten av
alle medlemmer eller varamedlemmer
er til stede. Ved stemmelikhet gjelder
som vedtak det forslag lederen har
stemt for. De som stemmer for en
beslutning må dog alltid utgjøre mer
enn 1/3 av samtlige styremedlemmer.

Styret skal føre møtebok med
fortløpende sidetall. Møteboken skal
inneholde tid og sted for møtene, de
vedtak som styret gjør i saker som

1
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gjelder stiftelsen. Meningsforskjeller i
styret skal gå fram av møteboken.
Møteboken for hvert møte under-
skrives av de styremedlemmer som er
til stede.

§  5 Forretningsførsel.

Stiftelsen er næringsdrivende, og
stiftelseslovens kapittel V og tilhørende
bestemmelser gjelder dermed for
stiftelsen.

Styret skal til enhver tid sørge for
registrering av stiftelsen i
Foretaksregisteret og vedlikeholde
denne registreringen i samsvar med
Foretaksregisterets krav.

Stiftelsen skal føre og besørge revisjon
av regnskap i henhold til de
bestemmelser som gjelder for
næringsdrivende stiftelser.

Regnskap og årsmelding for hvert år
skal sendes til Inderøy kommune.

§  6 Vedtektsendringer, opphør.

Når stiftelsen er åpenbart
uhensiktsmessig for de formål
stiftelsen er opprettet, jfr §3, kan styret,
dersom minst 4 medlemmer stemmer
for, vedta å foreslå for stifteren Inderøy
kommune å endre disse vedtektene
eller vedta at stiftelsen skal opphøre.
Vedtak om slik endring eller opphør er
bare gyldig når det er fattet etter slik
innstilling fra styret, og etter vanlige
saksbehandlingsregler for Inderøy
kommunestyre.

Ved opphør av stiftelsen etter 1. ledd
går stiftelsens kapital til Inderøy
kommune som disponerer denne i
samråd med Nils Aas eller den som i

hans sted senere måtte forvalte
opphavsretten til hans arbeider.

Forøvrig gjelder stiftelseslovens kap.
VI vedrørende omdanning m.m.

EICIEIMMMEIMMMUEMEIIIMMI1111

2
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1111#9111
STIFTELSEN NILS AAS - 028941

som vedtatt i interimsstyret den 28.november 1995,
med endring vedtatt i styret 3.februar 1999, og forslag i styret 14.juni 201u
er godkjent av Stiftelsestilsynet x.x.2010.

§1 Oppretting

Stiftelsen Nils Aas er opprettet av Inderøy kommune, med forretningsadresse
Inderøy i Inderøy kommune.

§2 Kapital

Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen er kr. 250.000.
Grunnkapitalen kan utvides.
Bygninger, samlinger og realverdier ellers som overlates til stiftelsen skal inngå
i grunnkapitalen.

§3 Formål

Stiftelsen skal med forankring i lokal kulturutvikling og lokale tradisjoner
formidle hva Nils Aas representerer ved å:

- samle, bevare, vise fram og stille til disposisjon for forskning og
undervisning arbeider av Nils Aas

-

utvikle og formidle kunnskap om kunst generelt og norsk
billedhoggerkunst spesielt
utvikle, eie, vedlikeholde og drive Nils Aas Kunstverksted, Nils
Aas'stipend og virksomhet ellers som står i naturlig forbindelse med
dette

Ved enhver bruk av Nils Aas'navn og verker skal kunstnerens strenge krav til
kvalitet og integritet respekteres.

§4 Styret

Stiftelsen ledes av et styre. Styret kan meddele prokura. Styret skal ha fra 3 til 5
medlemmer ogl til 3 varamedlemmer. Disse velges slik:

Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Nils
Aas'rettighetshavere

-

Inntil 4 medlemmer herav lederen og varamedlemmer i nummerorden
oppnevnes av stifteren
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Valgperioden er 2 år.

Styret er vedtaksført når alle medlemmer i henhold til vanlig
organisasjonsskikk er innkalt, og mer enn halvparten av alle
stemmeberettigede i styret er til stede. Ved stemmelikhet avgjøres
avstemningen ved lederens dobbeltstemme. De som stemmer for en
beslutning må dog alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer.

Styret skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Møteboka skal
inneholde tid og sted for møtene samt de vedtak som blir gjort. Møteboka
for hvert møte underskrives av de styremedlemmer som har deltatt i det
aktuelle møtet.

§5 Forretningsførsel

Stiftelsen Nils Aas er en alminnelig stiftelse. Styret skal til enhver tid
sørge for at Stiftelsen Nils Aas er registrert i Stiftelsesregisteret.
Stiftelsen skal føre regnskap og besørge revisjon i henhold til de
bestemmelser som gjelder for alminnelige stiftelser.

Regnskap og årsmelding for hvert år skal sendes til Inderøy kommune.

§6 Vedtektsendringer, opphør

Styret kan, dersom minst 3/4av styremedlemmene stemmer for, vedta å
foreslå endring av disse vedtektene eller å foreslå at stiftelsen skal
opphøre. Forslaget sendes på forhånd til uttalelse til Inderøy kommune og
Nils Aas sine rettighetshavere.

Ved opphør av Stiftelsen Nils Aas, skal kapitalen som er igjen etter at
kreditorenes krav er dekket, brukes på en måte som samsvarer med
stiftelsens formål eller et beslektet formål, jmfr. vedtektenes § 3. Hvis
dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål.

Endelig beslutning etter denne bestemmelse fattes av Stiftelsestilsynet i
samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/972-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 56/10 25.08.2010

Igangsetting av omgjørings/opprustingsprosjekter ved Kulturhuset.

Rådmannens forslag til vedtak.

Innenfor en samlet kostnadsramme på 0,8 mill. kroner iverksettes renovering av scene/sal og 
oppgradering/utskifting av sentralt driftsstyringsanlegg for ventilasjon.

Renovering av dusjanlegg/garderober og oppgraderinger av treningshall utsettes i påvente av 
avklaring av innhold i hovedprosjekt Kulturcampus – høsten 2010.

Bakgrunn

Det er så langt bevilget  4,5 mill. kroner til opprustning av kulturhuset; det gjelder tiltak for 
forbedring av garderober, hall og konferansesal og en første rammebevilgning til et utvidet 
prosjekt Kulturcampus.  

Den opprinnelige tentative rammen for omgjøringer/renovering av garderober, scene/sal, 
idrettshall mv var 3 mill. kroner.

Det vises i denne forbindelse til vedtatte rammer og forutsetninger i vedtatt budsjett og 
økonomiplan.
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Det har så langt vært forutsetningen og avvente gjennomføring av opprustningsarbeider til en 
har fått avklart ramme og innhold for det samlede Kulturcampus-prosjektet. 

Det er i budsjett og økonomiplandokumentet 2010-2014 dog anført at ”det må nøye vurderes 
om det kan være formålstjenlig å iverksette deler av den opprinnelige opprustningspakken –
for eksempel fornying av konferansesalen – før hovedprosjektet er ferdig planlagt.

Rådmannen har vært i nær dialog med ledelsen ved Kulturhuset vedrørende behovet for 
forsert igangsetting.  

Det foreligger nå nye kostnadsoverslag (delvis etter anbud) over de aktuelle byggearbeider:

1. Nytt sentralt driftsstyringsan ventilasjon 0.30 mill. kroner
2. Renovering scene/sal 0,50 mill. kroner
3. Opprustning/renovering garderober 4,60 mill. kroner
4. Opprustning hall (med utskifting belegg) foreligger ikke kostnadsoverslag

Nytt/oppgradert sentralt driftsstyringsanlegg for ventilasjon er ikke direkte omtalt i tidligere 
premisser for den aktuelle bevilgning. Det gjelder nødvendig renovering av dagens 
styringssystem for ventilasjon – også for å forebygge feil og løpende vedlikeholdskostnader. 

Renovering scene/sal.  I første omgang omfatter prosjektet oppgradering av scenerigg. (som 
pr. ikke er godkjent av Krankontrollen). Dette gjelder utskifting av elektriske komponenter, 6 
nye vinsjer i scenerigg, to nye tepper, nye scenebein og eventuelt oppgradering scenegulv.

Renovering dusj/garderober.    Det foreligger kostnadsoverslag som indikerer en 
renoveringskostnad på inntil 4,6 mill. kroner. Dette er en vesentlig ny informasjon – anslaget er 
vesentlig høyere enn forutsatt i bevilgningssammenheng.

Renovering hall.  Det foreligger ikke et oppdatert kostnadsoverslag. Det foreligger derfor p.t. 
ikke nødvendig grunnlag for iverksettingsbeslutning. 

Vurdering.

Inderøy kommune må være forberedt på relativt betydelige investeringer i oppgradering av 
Kulturhuset i tiden fremover.  

Kulturcampusutredningen har strukket ut i tid. 

Det er naturlig og nødvendig å gi klarsignal til konkrete renoverings- og 
oppgraderingsprosjekter som verken teknisk eller økonomisk vil bli ”påvirket” av 
Kulturcampusutredningen.

Så vel oppgradering av ventilasjonsanlegg som oppgradering av scenerigg mv må uansett 
gjennomføres. Rådmannen finner ikke grunnlag for å utsette disse arbeidene.
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Når det gjelder dusj/garderobeanlegg er det presentert kostnadsrammebehov langt over det 
som tidligere har vært forutsatt. Det gjør det uansett nødvendig å tilrå en utsettelse – av rene 
økonomiske grunner.

For så vidt gjelder renovering av sal (eventuelt utskifting golv) er dette prosjektet ikke ferdig 
utredet. 

Ut fra så vel økonomiske som planleggingsmessige hensyn vil det således være naturlig å 
utsette de to siste prosjektene til det foreligger en samlet plan for renovering og utbygging av 
Kulturhuset i en form for felles prosjekt med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Konklusjon

Se innstilling
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1194-1
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 57/10 25.08.2010

Avtale mellom Inderøy kommune og Innovasjon Norge

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår avtale med Innovasjon Norge i tråd med vedlagte forslag til avtale. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere mindre justeringer/redaksjonelle endringer av 
avtaleforslaget og undertegne avtalen på vegne av Inderøy kommune.

Vedlegg
1 Utkast til avtale mellom Inderøy kommune og 

Innovasjon Norge

Bakgrunn
Innovasjon Norge har etablert et system der det inngås en avtale mellom den enkelte 
kommune og Innovasjon Norge. Formålet med denne avtalen er å styrke samhandlingen i 
arbeidet med innovasjon og internasjonalisering i næringslivet i kommunen, og å gjøre det 
enklest mulig for næringslivet å forholde seg til virkemiddelapparatet.  

Samarbeidet mellom partene har kun som formål å gi næringslivet i kommunene bedre 
tjenester og vil kreve innsats fra begge parter. Denne innsatsen skal utføres uten noen form for 
godtgjørelse og det skal derfor ikke betales noe vederlag under avtalen.
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Avtalen har to års varighet, med mulighet for forlengelse med inntil to år av gangen.

Vedlagt følger rådmannens forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Innovasjon Norge.

Avtaleforslaget er i tråd med den standardavtalen som Innovasjon Norge har inngått med 
andre kommuner i Nord-Trøndelag.

Vurdering

Innovasjon Norge har pr dato inngått 11 avtaler i Nord-Trøndelag. Dette omfatter mer enn 11 
kommuner, siden noen av avtalene er gjort med samarbeidende kommuner i felleskap 
(eksempelvis kommunene i Midtre Namdal).

Rådmannen mener at Inderøy kommune gjennom en avtaleinngåelse vil få en tettere relasjon 
med Innovasjon Norge. Dette vil tjene både næringslivet og næringsapparatet i kommunen. 
Motytelsen fra Inderøy kommune blir at kommunen forplikter seg til å tilby minimum 5 timer 
gratis veiledning til etablerere som er aktuelle for finansiering hos Innovasjon Norge. 

Rådmannen vurderer at veiledningen til aktuelle etablerere i de fleste tilfeller vil kunne 
håndteres på en god måte av næringsansvarlig i kommunen, men det kan i noen tilfeller oppstå 
behov for å hente kompetanse og kapasitet utenfra til denne jobben. 

Oppstår slike behov, foreslår rådmannen at rådgivningstjenesten – etter en forenklet 
anbudsrunde - kjøpes av aktuelle utviklingsmiljø i regionen og finansieres over Inderøy 
kommunes næringsfond.

Inngåelse av denne avtalen må sees på som et av flere skritt for å styrke vårt samlede 
oppfølgningstilbud til næringslivet, jfr. også delmålsettinger i Inderøy 2020

Konklusjon

Rådmannen innstiller på at Inderøy kommune inngår avtale med Innovasjon Norge i tråd med 
vedlagte forslag til avtale. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av 
Inderøy kommune.
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AVTALE

mellom

Inderøy kommune

og

Innovasjon Norge (IN)

§ 1 Avtalens formål og ramme

Formålet med denne avtale er å styrke samhandlingen i arbeidet med innovasjon og 
internasjonalisering i næringslivet i Inderøy kommune, og å gjøre det enklest mulig for 
næringslivet å forholde seg til virkemiddelapparatet.  

Samarbeidet mellom partene har kun som formål å gi næringslivet i kommunene bedre 
tjenester og vil kreve innsats fra begge parter. Denne innsatsen skal utføres uten noen form for 
godtgjørelse og det skal derfor ikke betales noe vederlag under avtalen. 

§ 2 Avtalens parter

Inderøy kommune er førstelinjetjeneste for lokalt næringsliv.

Gjennom avtalen vil Inderøy kommune få god kjennskap til INs tjenester og dermed være i 
stand til å gi bedre råd i møte med bedriftene. 

§ 3 Varighet og gjennomføring

Avtalen trer i kraft 1.9.2010 og gjelder deretter i 2 år fram til 31.8.2010.

Dersom begge parter ønsker det, kan avtalen forlenges med inntil 2 år av gangen. Ved 
forlengelse gjelder samme vilkår, med mindre annet blir avtalt. 

Hver av partene kan bringe avtalen til opphør etter å ha sendt den annen part skriftlig 
meddelelse med begrunnelse. Avtaleforholdet opphører en måned etter at slik meddelelse er 
mottatt. 

§ 4 Avtalens arbeidsområder

Inderøy kommune er førstelinjetjeneste for næringsliv og etablerere, og vil som en følge av 
det ofte komme først i kontakt med nye prosjekter. Denne avtalen dreier seg om 
arbeidsdelingen når det gjelder etablerere. Prosjekter som retter seg inn mot et lokalt marked
skal finansieres av det kommunale/regionale næringsfond, mens prosjekter med et nasjonalt 
eller internasjonalt marked skal finansieres av IN. Dette gjelder også prosjekter i en tidlig 
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fase. Veiledningen fra Inderøy kommune i saker som skal finansieres av IN, har som siktemål 
å bringe fram best mulig søknader. Inderøy kommune tilbyr etablerere gratis veiledning på 
minimum 5 timer. Dette utføres i utgangspunktet av næringsansvarlig i Inderøy kommune, 
men ved behov kan denne tjenesten også kjøpes fra aktuelle utviklingsmiljø.

§ 5 Øvrige samarbeidsområder

• Inderøy kommune gis mulighet til å delta på møtene til Gründerteamet og andre 
interne møter i IN. 

• Inderøy kommune og IN utvikler i lag særskilte samarbeidsprosjekter etter behov. 
Ingen av partene skal ha beslutningsmyndighet på vegne av den andre parten, med 
mindre annet spesifikt avtales i forbindelse med det enkelte samarbeidsprosjektet. 

• Det holdes et årlig oppfølgingsmøte.

• I den grad Inderøy kommunes medarbeidere får innsikt i søknader eller annen fortrolig 
informasjon som en følge av samarbeidet med IN, skal det følges samme 
bestemmelser for disse medarbeiderne mht. krav til taushetsplikt, etiske retningslinjer, 
habilitetsregler m.m som gjelder for ansatte i IN. Det skal fortrinnsvis undertegnes 
særskilte erklæringer om dette.

• Bestemmelser om taushetsplikt, habilitet, etiske retningslinjer m.m gjelder imidlertid 
selv om slik erklæring ikke måtte være undertegnet.

IN skal for øvrig tilby:

• informasjon om saker som er til behandling
• annen tilrettelagt informasjon
• tilbud om opplæring
• tilbud om hospitering

Denne avtale er opprettet i 2 eksemplarer - ett til hver av partene. 

Sted, dato

For For
Innovasjon Norge Inderøy kommune

________________________ ________________________
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1191-1
Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 58/10 25.08.2010

Nytt administrasjonsbygg - utsmykking

Rådmannens forslag til vedtak
1. Søknad.
Inderøy kommune søker KORO om tilskudd til utsmykning av nytt administrasjonsbygg, basert 
på egenfinansiering på kr. 200.000.- og en totalkostnadsramme på kr. 300.000,-.

2. Visjon for utsmykningen:
a)Kunsten skal bygge ”bru” mellom gammelt og nytt ved å knytte eksisterende og nytt bygg 
sammen visuelt og opplevelsesmessig . 
b)Kunsten skal bygge ”bru” mellom mennesker ved å bidra til glede og inspirasjon, refleksjon 
og kommunikasjon .

3. Eksisterende kunstverk. 
Det er ønskelig å integrere Nils Aas’ relieff ”Sol” (1965) i utsmykningen, dersom dette er mulig.

4. Utsmykningskomité:
Kommunens representanter i utsmykningskomité for nytt administrasjonsbygg:
Representant for oppdragsgiver: Ordfører Ole Tronstad
Representant for brukerne av bygget: Marit Røli

Bakgrunn

I budsjettet for nytt administrasjonsbygg er det innenfor den gitte rammen så langt avsatt  kr. 200.000.-
til utsmykning, dvs ca 0,6% av byggekostnadene.  Gjennom Kunst i offentlige rom (KORO), 
tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg, er det mulig å søke om 
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støtte til utsmykning.  KORO har for 2010 avsatt 9,5 millioner kroner i tilskudd til kunst i kommunale og 
fylkeskommunale bygg.   

I retningslinjer fra KORO heter det bl.a.: 
Med kunstnarleg utsmykking meiner vi biletkunst og kunsthandverk som er sette inn i ein 
arkitektonisk samanheng. (…) I form og uttrykk skal den kunstnarlege utsmykkinga gjere det 
offentlege miljøet rikare når kunst og arkitektur møtetst. (www.koro.no)

KORO vurderer søknader ut fra Statens kunst- og kulturpolitiske mål og prioriteringer, formulert i 
Kultur- og kirkedepartementets årlige tilsagnsbrev: 

• Kunst av høy kvalitet
• Mangfold og nyskaping
• Barn og unge
• Formidling

Bygg med flere målgrupper, høyt brukertall, barn og unge og særskilte formidlingskvaliteter blir 
prioritert.

KORO kan gi tilsagn om inntil en tredjedel av den samlede utsmykningssummen, dvs til netto 
utgift til kunstverk. Administrative eller tilpasningsmessige utgifter kommer i tillegg.  Tilsagnet 
er disponibelt i tre år fra tilsagnsdato.

Dersom kommunen får tilsagn om støtte, skal oppdragsgiver oppnevne en utsmykningskomité 
med en representant for oppdragsgiver, en for arkitekten og en for brukerne av bygget. I tillegg 
oppnevnes en representant for KORO, som fungerer som kunstnerisk konsulent. Honorar til 
kunstnerisk konsulent dekkes av KORO etter gjeldende satser som er avtalt mellom 
departementet og kunstnerorganisasjonene. Honorar til øvrige medlemmer dekkes av 
oppdragsgiver.

Søknaden skal inneholde faktaopplysninger om bygg og byggeprosess. I tillegg skal det 
presenteres  en visjon for utsmykningen.  Søknadsfrist: 01.09.10.

Vurdering
En oversikt over tildelinger de siste år viser at det er større prosjekter, dvs. de som i 
utgangspunktet har størst kunstbudsjett, som har størst mulighet til tildeling.  Likevel er det ett 
og annet mindre prosjekt som har fått tilskudd, så det er verdt å søke (siste år: ingen prosjekt 
med egenandel under kr.200.000 er tildelt støtte). Kommunens avsetning til utsmykning utgjør 
ca 0,6% av byggekostnadene. Til sammenligning er normene fra 0,5% til 1,5% ved utsmykning  
av statlige bygg, avhengig av byggets funksjon og besøkstall (Kongelig resolusjon 1997, 
Kulturdepartementet).  

Plassering
I nytt administrasjonsbygg/eksisterende helsehus er det den felles hovedinngangen og 
mellombygget som er mest aktuelt for utsmykning. Dette er arealer hvor alle besøkende og alle 
ansatte vil ferdes. Tildelingsordningen vektlegger også at kunsten skal være tilgjengelig for 
allmennheten. Per i dag er over 65000 besøkende innom helsehuset årlig. 

Visjon.
En visjon skal si noe om hva oppdragsgiver vil med utsmykningen. Hvilken funksjon skal 
kunsten ha i nåtid og framtid?
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Kunst i det offentlige rom møter mennesker i en annen sammenheng og på en annen måte enn i 
et utstillingslokale eller et museum. I det offentlige rommet kan en si at det er kunsten som 
oppsøker menneskene, og ikke omvendt.  Den offentlige kunsten henvender seg til alle, ikke 
bare den genuint kunstinteresserte, og blir dermed interessant ved måten den inngår i de sosiale 
prosessene. 

Kunst kan være til glede og inspirasjon, den kan være symbolsk, representere mangfold, 
kvalitet, bidra til undring, provokasjon, kommunikasjon, vekke debatt, osv. Den kan ha lokal 
tilknytning, være regional, nasjonal, internasjonal. Kunst kan også oppleves som intetsigende og 
meningsløs, og det finnes mange eksempler på at kunst i offentligheten blir gjenstand for heftig 
debatt.

Ett mål med utsmykningen i nytt administrasjonsbygg kan være at den skal bidra til å knytte 
eksisterende og nytt bygg sammen visuelt og opplevelsesmessig. Slik kan kunsten bygge bru 
mellom gammelt og nytt. Bru-ideen kan også symbolisere at Mosvik og Inderøy har vedtatt å bli 
en kommune, og at kommuneadministrasjonen skal lokaliseres i det nye administrasjonsbygget.
Siden området for utsmykning representerer både et serviceområde for publikum, og daglig 
arbeidssted for de ansatte, bør visjonen – og dermed utsmykningen ha betydning for begge disse 
gruppene.

Eksisterende kunst.
En søker å innlemme Nils Aas’ stålrelieff Sol fra 1965 i utsmykningen, så sant dette er praktisk 
mulig. Verket henger i dag i Inderøy samfunnshus.

Utsmykningskomité.
Oppdragsgivers representant og representant for brukerne bør oppnevnes allerede nå.

Konklusjon

Se innstilling
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/567-2
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget 3/10 20.04.2010

Administrasjonsutvalget 1/10 02.06.2010

Hovedutvalg Folk 31/10 01.06.2010

Formannskapet 39/10 02.06.2010

Administrasjonsutvalget 1/10 25.08.2010

Formannskapet 59/10 25.08.2010

Heltid - reduksjon av uønsket deltid.

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære 
tertialrapporteringen og årsrapporten.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2010

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2010:
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 
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Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære 
tertialrapporteringen og årsrapporten.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 02.06.2010

Avstemming

Innstilling Vedtak i Administrasjonsutvalget - 02.06.2010

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 01.06.2010
Formannskapet viser til rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid datert april 2010”, og 
vedtar rapporten med tiltaksplanen for 2010 – 2012. 

Det rapporteres om fremdriften i tiltakene i forbindelse med den ordinære

Behandling i Formannskapet - 02.06.2010
På grunn av at møtet i Administrasjonsutvalget ble avlyst, utsettes saken.

Avstemming

Vedtak i Formannskapet - 02.06.2010
Saken utsettes.

Vedlegg
1 Heltid - reduksjon av uønsket deltid - datert april 2010
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Bakgrunn

Innledning: Inderøy kommune har mange deltidsansatte medarbeidere. Det er flere årsaker til 
at vi har deltidsansatte, men hovedårsaken ligger i arbeidstidsordningene knyttet til turnus 
innenfor tjenestene bistand og omsorg. I tillegg har flere medarbeidere fått reduksjon i stilling 
begrunnet i egen helse og eller omsorgsoppgaver. Som IA bedrift har vi lagt tilrette gjennom 
nødvendige arbeidstilpasninger for å få medarbeidere til å stå lengre i arbeid, og det betyr 
tilrettelegging i deltidsstillinger. Andre faktorer som påvirker antall deltidsstillinger er 
innvilgelse av delvis pensjon som eks. attføring, delvis uførepensjon og avtalefestet pensjon. 
Kanskje vil vi på sikt oppleve at seniorpolitiske virkemidler vil generere flere deltidsstillinger, da 
vi har 53 medarbeidere i aldersgruppen 62 år til 70 år som i 2010 vil få muligheten til å 
redusere stillingen med større grad av fritid. Andre faktorer som påvirker deltid kan være 
livssituasjon. Undersøkelser viser at flere ikke ønsker heltidsstilling, med den begrunnelse at 
familiesituasjonen gjør sitt til at det ikke lar seg gjøre å arbeide heltid. 

Inderøy kommune har over flere år arbeidet med å sikre heltid og få ned uønsket deltid, men 
kartlegginger i 2008 og 2010 viser at vi fortsatt har en stor gruppe ansatte som ønsker større 
stilling i Inderøy kommune.  En utfordring som har størst omfang innenfor tjenestene knyttet 
til bistand og omsorg. Sammenligner vi oss med nasjonale tall har og tall for Nord-Trøndelag 
har vi større innslag at deltid enn eks. Verran og Steinkjer. Viser her til faktadel i vedlagt 
rapport. 

Vurdering

Deltidsansattes rettigheter i lov og avtaleverk: Deltidsansattes rettigheter er regulert i 
arbeidsmiljøloven (AML § 14 - 3) og hovedtariffavtalen (HTA – kap. 1 § 2.3.1) uten at dette har 
løst deltidsproblematikken. De sentrale partene fremhever at det er viktig at lov- og 
avtaleverket blir fulgt. Hovedregelen i HTA er at arbeidstaker skal tilsettes i full stilling. I tillegg 
foreligger det en fortrinnsrett for deltidsansatte til å øke stillingen. Vi har samme tilsvarende 
fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven. 

Som nevnt ønsker flere av våre egne medarbeidere større stilling samt at vi registrer at de 
fleste unge og nyutdannende ønsker å gå inn i full jobb. Det er derfor viktig å legge til rette for 
at disse gruppene kan tilbys større stilling og heltidsstilling. 

Mål for heltid og uønsket deltid i Inderøy kommune 2010 – 2012: Rådmannen foreslår at vår 
hovedmålsetting er at vi skal organisere tjenestene slik at vi har som hovedregel tilsetting i full 
stilling. Dette er i tråd med lov- og avtaleverket for kommunal sektor. Dersom det ikke er 
gjennomførbart av ulike årsaker skal opprettelse av deltidsstillinger skje etter drøftinger med 
de tillitsvalgte. Vi skal ha sterk fokus på det å ha størst mulig stilling og ha et tilleggsmål om 
lavere bruk av deltidsstillinger enn snittet i øvrige kommuner i Nord-Trøndelag.

Inderøy kommune har en høy grad av uønsket deltid og her er bildet meget sammensatt når 
det gjelder ønsket om større stilling. Våre kartlegginger fra 2008 og 2010 viser store variasjoner 
i forhold hva våre medarbeidere ønsker. Kartlegging innenfor bistand og omsorg gjennomført i 
mars 2010 gir flere utfordringer. Av 104 tilbakemeldinger (svarprosent på 54 %) ønsker eks. 25 
% heltidsstilling og 36 % ønsker en stilling i intervallet 80 – 90 %. Det blir gitt en presentasjon 
av undersøkelsen i møtet. Erfaring fra andre kommuner som har tatt opp tema uønsket deltid, 
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viser at det tar tid å få ned antall medarbeidere med uønsket deltid. Faktaark om nasjonale tall 
for deltid fra KS datert 05.08.09, viser små endringer i forhold til det å øke opp gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse for ansatte knyttet til eks. pleie- og omsorg i tidsrommet 2006, 2007 og 2008.

Vår målsetting for perioden til 2012 må være at vi antallet medarbeidere som har uønsket 
deltid avtar fra år til år, og det må utarbeides måltall for hvert år innenfor de ulike tjenestene. 
Rådmannen vil ikke tilrå at det fastsettes en fast prosent men forventer en klar endring i 
antallet med uønsket deltid. I tillegg skal det gjennomføres regelmessige målinger på 
stillingsstørrelser, årlige kartlegginger av uønsket deltid og rapporter på antall tiltak som er 
gjennomført for å få ned deltidsstillinger og uønsket deltid

I tariffoppgjøret 2008 nedsatte partene et utvalg som fikk i mandat å peke på ulike tiltak for å 
redusere uønsket deltid. Utvalget kom med sin rapport i 1. kvartal 2010 og de konkluderte med 
at ”utfordringene med å redusere uønsket deltid er vanskelig og sammensatt, og at 
utfordringene ikke kan løses ved ett enkelt virkemiddel”. Utvalget peker på i sin rapport at 
noen virkemidler har gitt resultater i form av økt antall heltidsansatte og økte 
stillingsstørrelser. Følgende punkter nevnes i rapporten: politisk forankring, lokale 
retningslinjer, arbeid på tvers av enheter/avdelinger/sektorer, vikar pool, økt grunnbemanning, 
alternative arbeidstidsordninger, organisering av helgearbeidet. 

Vi registrerer at partene har litt ulik tilnærming til utfordringen med deltid og uønsket deltid 
når det gjelder virkemidler. Her må vi gjennom lokale drøftinger og innenfor de rammene som 
lov- og avtaleverket setter, i fellesskap arbeide aktivt for å nå vårt mål. Rådmannen vil ta opp til 
drøfting med partene en intensjonsavtale for ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid”. I avtalen 
vil en sette fokus på ulike virkemidler for å bidra til større stillingsandeler. Rådmannen vil 
iverksette drøftingene i mai 2010. 

Konklusjon

Rådmannen viser til saksframlegg og til vedlagt rapport, og tilrår at rapporten vedtas. 
Rådmannen vil sette stor fokus på oppfølging bl.a. gjennom rapporter fra enhetsledere hvor 
det gjennomføres faste målinger og kartlegginger, og hvor det skisseres tiltak for å nå våre mål.
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INDERØY KOMMUNE
heltid

01.01.2010
335 årsverk
482 ansatte
Kvalitetskommuneprogrammet
Saksdokument: 2010/567 -1 – grunnlagsdokument – april 2010
”Heltid  - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan 2010 - 2012”

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

1
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Heltid – reduksjon av uønsket deltid 2010 – 2012

Hvorfor gjør vi det ?

- Å rekruttere og å beholde godt kvalifisert arbeidskraft for framtiden.
- Bli en foregangskommune for ”en lønn å leve av”, likestillingsperspektivet og egne karrieremuligheter.
- Kvalitet i tjenestene.
- En motiverende jobb med ansvar og utviklingsmuligheter.
- Lavere sykefravær. 

AML § 14-3 Fortrinnsrett fordeltidsansatte/HTA bestemmelser om tilsetting i full stilling.

1. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor nyansettelse (AML)
2. Arbeidstaker må være kvalifisert til stillingen og fortrinnsretten må ikke innebære vesentlig ulempe for 

virksomheten (AML)
3. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av 

arbeidssituasjonen tilsier noe annet.(HTA)
4. Ved ledighet i stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i kommunen tilbys utvidelse av sitt 

arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. (HTA)

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

2
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Vanlige utfordringer knyttet små stillinger:

• For arbeidstakerne:

– Uforutsigbar inntekt

– Svangerskapspenger

– Likestilling

– Pensjonsrettigheter

– Ustabilt arbeidsmiljø

– Flere ubekvemme vakter

For brukerne:

– Mange tjenesteytere - mindre trygghet, lite

kontinuitet i tjenesten

– Informasjonsproblem

– Lite forutsigbart

– Dårligere tjenestekvalitet

For arbeidsgiver:

– Misfornøyde brukere

– Lite kontinuitet

– Mange ansatte

– Mye administrasjon

– Vanskelig å beholde og rekruttere

– Sykefravær

Finnes også noe positivt…

• ”Deltidsansatte kan trå til når det er behov for ekstra arbeidskraft.”

• ”Ansatte kan selv velge hvor mye de vil jobbe.”

• ”Lettere å få turnusen til å gå opp?”

• ”Flere å fordele de ubekvemme vaktene på.”

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Hva påvirker deltid?

Deltidsansatte kan deles i 2 hovedgrupper:

• De som kunne ha arbeidet mer, men avstår gr. jobbeksterne forhold

• De som kunne arbeidet mer, men helse eller arbeidsgiver hindrer dem
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4 vakter 3.hver 
helg

12 ansatte,

50% stilling

4 vakter hver 4 
helg

16 ansatte

37,5 % stilling

4 vakter hver 2. helg

8 ansatte

75% stilling

4 vakter hver 2,5 
helg

10 ansatte

60 % stilling

Muligheter ved endring av  helgemønster
en avdeling med 6 årsverk hvor det er 2 stk. på dagvakt og 2 på aftenvakt

Ulike helgefaktorer gir ulike muligheter : 
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Tiltaksplan – heltid – reduksjon i uønsket deltid 2010 – 2012

Tiltak og virkemidler som tas i bruk i 2010/2011/2012:

Hovedmålsetting er at vi skal organisere tjenestene slik at vi har som hovedregel tilsetting i full stilling. Dette i 
tråd med lov- og avtaleverket for kommunal sektor. Dersom det ikke er gjennomførbart av ulike årsaker, skal 
opprettelse av deltidsstillinger skje etter drøftinger med de tillitsvalgte. Vi skal ha sterk fokus på det å ha størst 
mulig stilling og et tilleggsmål om lavere bruk av deltidsstillinger enn snittet i øvrige kommuner i Nord-Trøndelag. 

Det inngås en intensjonsavtale med de lokale partene for ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid ”. I avtalen vil en 
settes fokus på ulike virkemidler for å bidra til større stillingsandeler .

Se tiltaksplanen på side 7 som angir hovedtiltakene for 2010 – 2012. 

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet

6

Side 36



7

KS anbefaler: Inderøy kommune gjør:
Tiltaksplan for 2010, 2011 og 2012

1. Kartlegging av omfanget av deltidsarbeidet på 
tjenestestedene. 

2. God forankring i alle ledd i organisasjonen.

3. Godt samarbeid med tillitsvalgte.

4. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere.

5. Lag delmål og ha et langtidsperspektiv.

6. Få ansattes interesser opp i dagen, samtidig som 
ledelsen opplyser om ledige stillingshjemler.

7. Brukerfokus.

8. Dyrk ”ildsjelene”.

9. Ta deltidsansatte med på råd om hvordan ledige 
hjemler kan benyttes for å bygge ut deltidsstillinger.

10. Vurder innføring av fleksible arbeidstidsordninger

1. Årlige kartlegginger 2010, 2011, 2012.
Publisering av informasjon i hvert tertial sammen 
med tertialrapportering for økonomi/nærvær.

2. Trepartssamarbeid

3. Samarbeidsforum på tjenestenivå.

4. Fokus på de ansatte, personalmøter.

5. Delmål for 2010, delmål 2011, delmål for 2012. 

6. ”Skjema for registrering av deltidsansatte som 
ønsker fast større stillingsprosent” innen 2010. 
”Retningslinjer for håndtering av uønsket deltid ved 
ledighet i stilling i Inderøy kommune” innen 2010. 
Eget informasjonspunkt på intranett.

7. Mål om at brukerne skal oppleve økt kontinuitet og 
kvalitet i tjenesten, dialogmøter.

8. Dyrke ildsjeler…

9. Deltidsansatte utfordres i forhold til løsninger.

10. Prosjekt ved Bistand og omsorg –
forhandlingsturnus - startet opp i 2009.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
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Deltidsarbeid og arbeidsgiverpolitikk:

• Brukerorientering – brukernes behov for færre ansatte

• Myndiggjorte medarbeidere – som tar ansvar for egen arbeidstid og uønsket deltid.

• Tilretteleggende ledere – som tilstreber fleksibilitet, våger å tenke nytt og stå i prosesser.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Faktagrunnlag – vedlegg til rapport:

(se også intranett – faktagrunnlag)

”Heltid – reduksjon av uønsket deltid – april 2010:

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Kommune Andel 

kvinner

1.12.05

Andel 

kvinner

1.12.06

Andel

kvinner

1.12.07

Andel

kvinner

1.12.08

Andel 
eldre 
enn 49 år

01.12.05

Andel 
eldre 
enn 49 år

01.12.06

Andel 
eldre enn 
49 år

01.12.07

Andel 
eldre 
enn 49 år

01.12.08

Alle 76,4 76,7 77,1 77,3 40,4 40,9 41,0 41,2

Fylkes 55,3 56,0 56,4 56,6 53,5 53,3 52,8 52,4

Kommuner 79,0 79,2 79,6 79,8 38,9 40,1 40,3 40,7

NT 75,6 76,0 76,4 76,2 44,0 44,4 44,7 45,0

Inderøy 80,2 81,6 81,6 81,9 49,1 48,8 51,0 49,2

Steinkjer 80,3 81,8 81,7 81,3 42,6 44,3 48,5 43,9

Verran 75,0 81,2 81,3 81,3 40,7 38,0 34,7 30,2

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 45,0 45,2 45,3 45,4§

Fylkes 48,5 48,5 48,5 48,6

Kommuner 44,6 44,8 44,9 45,0

NT 46,1 46,3 46,3 46,5

Inderøy 46,9 46,9 47,8 48,1

Steinkjer 46,4 46,4 47,4 47,2

Verran 45,6 45,0 44,6 44,5

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Snitt alder pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 52,7 52,7 52,6 51,4

Fylkes 35,7 35,3 34,6 33,6

Kommuner 56,0 56,2 56,2 55,2

NT 60,2 60,0 60,0 59,1

Inderøy 65,7 66,4 64,8 67,6

Steinkjer 67,9 68,5 66,3 64,7

Verran 65,4 65,1 61,8 61,9

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Andel deltidsansatte pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 64,0 63,5 63,6 64,4

Fylkes 73,8 74,7 76,6 74

Kommuner 63,4 63,2 63,2 64,2

NT 46,4 46,3 46,3 46,5

Inderøy 58,1 54,9 55,9 52,2

Steinkjer 55,5 55,8 58,0 56,1

Verran 48,1 44,9 53,5 56,8

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Snitt stillingsstørrelse pr. hjelpepleier/omsorgsarbeider pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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Kommune 2005 2006 2007 2008

Alle 4,7 4,7 4,8 4,2

Fylkes

Kommuner 4,8 4,7 4,8 4,2

NT 7,2 6,9 7,2 5,1

Inderøy 2,7 10,7 7,2 5,8

Steinkjer 5,5 4,7 5,6 2,7

Verran 24,6 30,0 19,6 1,8

Inderøy kommune – tema heltid – fakta tall fra KS – PAI registeret
Andel med mindre enn 20 % stilling hjelpepl./omsorg pr. 01.12.

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
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Årstall
2007 2008 2009

Stillingsprosent Kjønn Antall
ansatte

% Antall
ansatte

% Antall
ansatte

%

0 – 24,9 % Kvinner 
og menn

38 8,0 35 7,2 37 7,7

Kvinner 35 9,0 28 7,0 30 7,6
Menn 3 3,5 7 8,0 7 8,2

25 – 49,9 % Kvinner
og menn

33 6,9 50 10,3 45 9,3

Kvinner 30 7,7 46 11,6 39 9,8
Menn 3 3,5 4 4,5 6 7,1

50 – 74,9 % Kvinner
og menn

153 32,1 156 32,1 156 32,4

Kvinner 143 36,6 140 35,2 141 35,5
Menn 10 11,6 16 18,2 15 17,6

75 – 99,9 % Kvinner
og menn

83 17,4 89 18,3 89 18,5

Kvinner 74 18,9 76 19,1 79 19,9
Menn 9 10,5 13 14,8 10 11,8

100 % Kvinner
og menn

170 35,6 156 32,1 155 32,2

Kvinner 109 27,9 108 27,1 108 27,2
Menn 61 70,9 48 54,5 47 55,3

A
n

sa
tt

e 
fo

rd
el

t 
p

å 
st

ill
in

g
sp

ro
se

n
t 

o
g

 k
jø

n
n

. T
al

l p
r.

 1
.1

2 
i d

et
 e

n
ke

lt
e 

år
 

(k
ild

e 
P

A
I –

K
S

) 

15

Side 45



16

Dersom en sammenligner Inderøy kommune med primærkommuner i Nord-Trøndelag får vi følgende oppsett (kilde PAI pr. 1.12.08)

Deltid Deltid Heltid Heltid

Prosent 
Inderøy

Prosent
Nord-Trøndelag

Prosent 
Inderøy

Prosent
Nord-Trøndelag

Kvinner 83,1 69,3 16,9 30,7

Menn 72,4 37,3 27,6 62,7

Alle 81,0 62,9 19,0 37,1

"Heltid - reduksjon av uønsket deltid"               
april 2010 vedtatt av formannskapet
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PS 61/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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Saker til behandling
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Saker til behandling
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