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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2010/613-64
Saksbehandler:
BeritSlåttnesAune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

1756Formannskapet 1/11 02.11.2011

Kommunestyre1756Inderøy

Godkjenningkommunevalget2011– Retting.

Rådmannensforslagtil vedtak
Fremskrittspartietstredje vararepresentant,AlexandraG.Halvorsen,er ikkevalgbartil
kommunestyreti Inderøy.

Deøvrigekandidateneflyttes opppå listaslikat partiet får 4 vararepresentanteri
kommunestyreperioden.

Fremskrittspartietsvalgterepresentanterblir daslik:

Nr Representantensnavn Fødselsår Krets
1 Gjermstad, JosteinEirik 1955 Røra

Nr Vararepresentantensnavn Fødselsår Krets
1 Berg, Ståle 1958 Sandvollan
2 Petersen, SteinarGardT 1989 Sakshaug
3 Sundfær, Kåre 1947 Sakshaug
4 Johnsen, Torleif Andreas 1954 Sakshaug

Henvisning:
63 S Kommunevalget2011- godkjenning Kommunestyresak1/11
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Bakgrunn
Kommunestyretgodkjentei møtet den17.oktober2011kommunevalget2011.

Etterat sakenvarsendtut til politiskbehandlingble vi kjent medavFremskrittspartietsleder
at partiets3. varamedlem,AleksandraGHalvorsen,haddeflyttet fra kommunen.Denne
informasjonenble veden glippikkevidereformidleti forbindelsemedkommunestyrets
behandlingavvalgoppgjøret.

Rådmannenfremmerpådennebakgrunnensakmedforslagtil korreksjon.

Vurdering
Halvorsenboddeikkei kommunenpåvalgdagenogvar ikkevalgbartil kommunestyret.Detvil
derfor væreformelt korrekt at manflytter opp representantenepåFremskrittspartietsliste slik
at partiet får fire vararepresentanteri kommunestyreperioden.

Fremskrittspartietsvalgterepresentanterblir daslik:

Nr Representantensnavn Fødselsår Krets
1 Gjermstad, JosteinEirik 1955 Røra

Nr Vararepresentantensnavn Fødselsår Krets
1 Berg, Ståle 1958 Sandvollan
2 Petersen, SteinarGardT 1989 Sakshaug
3 Sundfær, Kåre 1947 Sakshaug
4 Johnsen, Torleif Andreas 1954 Sakshaug

Konklusjon

AleksandraG.Halvorsenhar flyttet fra kommunenoger ikkevalgbarvedkommunevalget.
KandidatenepåFremskrittspartietsliste flyttes opp slikat Fremskrittspartietfår fire
vararepresentanteri kommunestyreperioden.
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2010/866-6
Saksbehandler:
GunnarWinther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

1756HovedutvalgNatur 1/11 31.10.2011

1756Formannskapet 2/11 02.11.2011

Konseptvalgutredningfor transportløsningerpå strekningenTrondheim-
Steinkjer.Offentlig høring.

Rådmannensforslagtil vedtak:

Innstillingvil bli fremlagti møte.

Vedlegg
1 Konseptvalgutredningfor transportløsningerpåstrekningenTrondheim– Steinkjer.

Høringsbrevoffentlighøring.
2 Presentasjonavkonseptvalgrapporti kortform

Bakgrunn
Konseptvalgutredningenfor transportløsningerpåstrekningenTrondheim– Steinkjerer
utarbeidetetter bestillingfra Samferdselsdepartementettil Statensvegvesen.I bestillingenfra
Samferdselsdepartementeter det presisertat jernbaneskalinngåi utredningen.Utredningen
skaldannegrunnlagfor regjeringensbeslutningom videreplanlegging.

Konseptvalgutredningenskalkvalitetssikresi regiavSamferdselsdepartementetog
Finansdepartementetaveksternekonsulenter(KS1).Dettearbeideter alleredeigangsatt.

Konseptvalgutredningener bygdopp i henholdtil fire hovedbolker:
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� Behovsanalyse
� Mål ogstrategidokument
� Overordnetkravdokument
� Alternativanalyse

Konseptvalgutredningener utarbeideti et samarbeidmellomStatensvegvesenRegionmidt og
Jernbaneverket.COWIASharvært konsulentogbidratt medfagutredningerogutarbeidelseav
rapport.Detharviderevært et kontaktutvalgknyttet til arbeidet,blantannetmedpolitisk
representasjonfra Nord-Trøndelagfylkeskommune(fylkesrådsamferdsel).I tilleggtil dette har
det ogsåvært nedsattenbredt sammensattprosjektgruppemedrepresentasjonfra både
Statensvegvesen,jernbaneverket,fylkeskommunene i Sør- ogNord-Trøndelagsamtbegge
fylkesmannsembetene.

I prosessenhardet ogsåvært enutstrakt medvirkningfra bådekommunerogorganisasjoner,
og Inderøykommunehardeltatt påalledissekontaktpunktene:

� Informasjonsmøte23.6.2010– Inderøykommunedeltok
� Oppstartsmøtekonseptvalgutredning25.6.2010– Inderøykommunedeltok
� Forberedelsertil ideverksted– Inderøykommunedeltok
� Ideverksted30.9og1.10.2010– Inderøykommunedeltok medordfører,leder

hovedutvalgNaturogenhetsledernæringogplan

Konseptvalgutredningen(KVU)for transportløsningerfor vegogbanepåstrekningen
Trondheim– Steinkjerble lagtut til offentlighøring19.septembermedhøringsfrist15.
november.HeleKVU-rapportenmedtilhørendeanalyseroggrunnlagsrapporterer svært
omfattendeogleggesikkevedi papirform.Denforefinnesimidlertid relativt enkeltpåStatens
vegvesensinehjemmesidervedå brukelinken:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/trondheimsteinkjer

Vedlagtfølgerimidlertid denpowerpointpresentasjonensomble brukt vedframleggingenav
konseptvalgutredningenfor politikereogmediam.fl. tidligerei høst(vedlegg2). Dengir i
kortform hovedpunktenefra drøftingoganbefalingeri konseptvalgutredningen.

Detskalgjennomføreset førstekoordinerendemøtemedregionenskommunertorsdag27.10.
Ordførerog rådmannsnivåvil værerepresentert.Detvil værenaturlig i ensliksakogsøkeog
etablereenfellesholdningregionalt.Rådmannensinnstillingi sakenmåseespådenne
bakgrunn.

Vurdering
Konseptvalgutredningensformål harvært å vurderehvordanvegogbanepåstrekningen
Trondheim– Steinkjerpåenbestmuligmåte kanutviklesfor å skapeet godt transporttilbud
innenforet tidsperspektivpåtretti år.

GjennomideverkstedetsomogsåInderøykommunedeltok i, ble følgendesamfunnsmål
definert somførendefor arbeidetmedkonseptvalgutredningen:

I 2040er aksenTrondheim– Steinkjeri stor gradénarbeidsregionmedet effektivt, påliteligog
fleksibelttransportsystemfor personerog gods.
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I konseptvalgutredningener det analyserti alt 6 konsepter:

� Referansekonseptet:Dagensveg- ogjernbanenettinkludertpåbegynteprosjektetog
prosjekteri Nasjonaltransportplanfram til 2014. Reisetidveg:1:44.Reisetidtog: 2:03.
Rørastasjonbeholderknutepunktrolle.

� Minimumskonseptet:Avkjørselssaneringer,bompengerveiog reduserte
kollektivtakster.Reisetidveg:1:44.Reisetidtog: 2:03.Rørastasjonbeholder
knutepunktrolle.

� Forbedringskonseptet:Utbedrerde flestekritiskesårbarepunkterpåveg- og jernbane.
Reisetidveg:1:24.Reisetidtog: 1:38.Rørastasjonbeholderknutepunktrolle.

� Moderniseringskonseptet:Utbedrerde flestekritiskesårbarepunkterogøker
kapasitetenpåvegogjernbanenettet.Reisetidveg:1:20.Reisetidtog: 1:19.Prognose
totalpris:24milliarderkroner.Rørastasjonbeholderknutepunktrolle.

� Jernbanekonseptet:Kuntiltakpå jernbaneslikat kapasitetenøkerogsårbarheten
reduseres.Reisetidveg:1:44.Reisetidtog: 1:10.Rørastasjonbeholderknutepunktrolle.

� Vegkonseptet:Kuntiltak påveg.4-felts vegTrondheim– Steinkjer.Reisetidveg:1:12.
Reisetidtog: 2:03. Rørastasjonbeholderknutepunktrolle.

� Maksimumskonseptet:Kombinererkonsept3 og4 slikat det blir omfattendeutbygging
avbådevegogjernbane.Reisetidveg:1:12.Reisetidtog: 1:10.Prognosetotalpris:31
milliarderkroner.Rørastasjonbeholderknutepunktrolle.

Blantdisse konsepteneharStatensvegveseni samarbeidmedJernbaneverketPlannord valgt
å anbefaledet såkalteModerniseringskonseptet(konsept1) for videreplanarbeid.
Fagmyndighetenemenerdette konsepteter det somer besttilpassetforventet
transportetterspørsel.Det reduserersamtidigreisetidentil 1 time og20minutter for vegog1
time og19minutter for tog. I anbefalingenliggerdet ogsåenrekkefaktorerut over reisetid,
inkludertøkonomi,trafikksikkerhet,transportkostnader, inngrepi dyrkamarkm.v.Endetaljert
gjennomgangher vil bli for omfattende,ogrådmannenmåhenvisetil KVU-rapportenpå
Statensvegvesensineheimesider(jfr. link tidligerei dette saksframlegget).

I anbefalingavModerniseringskonsepteter det ogsåforeslåttenutbyggingsrekkefølgefor
strekningen:

Fase1:
Elektrifiseringavjernbanenpåhelestrekningensamtidigsomtunnel gjennomForbordsfjellet
bygges(kostnad3,8milliarderkroner).
ByggingavE6med2 – 3 felt ogmidtrekkverki delvisny trasemellomStjørdalogÅsen,ogmed
ny tunnel sørfor Røra(kostnad4,2milliarderkroner).

Fase2:
Dobbeltsporfor jernbanenmellomTrondheimogStjørdal.KrysningsspormellomÅsenog
Steinkjer(kostnad7,6milliarderkroner).

Side 8



Tunnelløpfor E6oggjennomgående4-feltsvegpåstrekningenTrondheim– Stjørdal(kostnad
2,1milliarderkroner).

Fase3:
Dobbeltsporfor jernbanenmellomStjørdalogÅsen(kostnad1,2milliarderkroner).
E6mellomÅsenogSteinkjerombyggestil 2 – 3 feltsvegmedmidtrekkverk(kostnad4,7
milliarderkroner).

Det liggerenytterligerereisetidsgevinstpåhhv8 minutter for vegog9 minutter for tog i det
såkalteMaksimumskonseptet(konsept4). Frafagmyndigheteneer dette konseptetikkevalgt
avflere grunner,menen vesentlig grunnsynesfor rådmannenå væredenøkonomiskesett
oppmot enreisetidsgevinstpåunderti minutter for bådetog ogveg.

Rådmannenvil berømmeStatensvegvesenogJernbaneverketfor densærdelesgrundige
jobbensomer gjort innenforen tidsperiodepåca.et år.Detharogsåvært enbetydeliggradav
involvering,der det to-dagersideverkstedetpåJægtvoldengagodemuligheterfor innspillfra
ulikeoffentligeaktøreroginteresseorganisasjoner.

For1756Inderøyer det to hovedpunkteri rapportensom har spesiellbetydningsett fra et
lokalt perspektiv.

Det førsteer at Rørastasjongjennomgåendebeholdersinstatussomknutepunktstasjoni alle
de foreslåttekonseptene.Detteer avvesentligbetydningfor RøraogInderøy,oghensyntar
selvsagtbehovet for å haet sterkt fokusogsåpåaksenøst– vest(Innherred– Fosen)der Røra
er det naturligetrafikknutepunktet.

Detandrepunktet medspesieltstor lokalbetydning,er det faktumat ny tunell sørfor Røraer
foreslåttgjennomførti fase1 i det anbefaltekonseptet.Dettevil fjerneet sårbartpunktmed
en betydeligsikkerhetsmessigrisikoknyttet til seg,det vil gi en godløsningfor gang-/sykkelveg
langseksisterendetraséogdet vil selvsagtværeavklarendefor videreplanleggingogutvikling
avRøra.

Nårdet gjeldervalgavModerniseringskonseptetsomanbefaltkonseptfra fagmyndighetene,
vil rådmannenværeforsiktigmedå konkludereentydig.DetsåkalteMaksimumskonsepteter
naturlignokdenløsningsomvil væreå foretrekke;bådefra et regionalt perspektivoget lokalt
perspektiv.

Hvismanklarerå få gjennomførtalletre faseravModerniseringskonseptetinnenforen rimelig
tidsperiodevil det dogværeet sværtlangtskritt i retningavå gjørestrekningenTrondheim–
Steinkjertil «énarbeidsregionmedet effektivt,påliteligog fleksibelttransportsystemfor
personeroggods».

Rådmannenvil tilrå at Inderøykommunesendeligeuttalelseutformesetter at det er
gjennomførtkoordinerendemøtemellomkommunenei regionen.

Konklusjon
Seinnstilling.
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Inderø y kommune
7670 INDERØY

Behandlende enhet:

Region midt

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Hilde Marie Prestvik - 74122691

flII

Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen
Trondheim Steinkjer - Offentlig høring

'I II
052472

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportløsninger for veg og bane på strekningen
Trondheim —Steinkjer legges ut til offentlig høring i perioden 19. september til
15. november 2011. Vi ber om Deres merknad til utredningen. Merknadene kan gjelde alt
innholdet i KVU—rapporten.

Konseptvalgutredningen med tilhørende vedlegg er lagt ut på vegvesenets hjemmeside for
pågående planprosjekter. KVU- arbeidet har en egen hjemmeside som kan nås ved følgende
lenke:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/trondheimsteinkjer
Mer informasjon om konseptvalgutredningen med tilhørende prosess fås ved henvendelse til
prosjektleder Jon Arne Klemetsaune, e-post: jon.klemetsaune@vegvesen.no, tlf: 951 68 603

Dokumentet sendes ut i papirformat til hver av høringsinstansene. Dersom det ønskes flere
eksemplarer av konseptvalgutredningen, kan disse bestilles hos vegvesenet eller lastes ned fra
hjemmesiden.

KVU- ens formål har vært å vurdere hvordan veg og bane på strekningen på en best mulig måte
kan utvikles for å skape et godt transporttilbud innenfor et tidsperspektiv på tretti år. Det er i alt
analysert 6 konsepter hvorav ett, Moderniseringskonseptet, er anbefalt lagt til grunn for videre
planarbeid. I anbefaling av konsept er det også foreslått en utbyggingsrekkefølge for strekningen.
Muligheter for å oppnå en samordnet utbygging av veg- og jernbanenettet på strekningen er blant
annet lagt til grunn for valg av konsept.

Hovedutfordringen i utredningen har vært å finne ut hvordan transportbehovene kan løses for å
oppnå samfunnsmålet som er deflnert for området:

I 2040 er aksen Trondheim - Steinkjer i stor grad &zarbeidsregion med et effektivt, pålitelig
og fleksibelt transportsystem for personer og gods.

II

Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato:

2010/088720-050 19.09.2011

II
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Listen nedenfor viser hvilke konsepter som er utredet:

Referansekonseptet Dagens veg- og jernbanenett inklusive påbegynte prosjektet og prosjekter
som ligger inne i NTP-perioden fram til 2014.

Minimumskonseptet

Forbedringskonseptet Utbedrer de mest kritiske sårbare punktene på veg- og jernbanenettet.

Moderniseringskonseptet Utbedrer de fleste kritiske sårbare punkter og øker kapasiteten i veg- og
jernbanenettet.

Jernbanekonseptet

Vegkonseptet

Maksimumskonseptet

Prosessen rundt den videre behandlingen av KVU —rapporten er som følger:
- En KS 1-prosess (ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning) ble igangsatt 14. september
2011. KS1-rapporten forventes ferdig i januar 2012.
- Vegvesenet vurderer høringsuttalelsene og sender disse videre for behandling i
Samferdselsdepartementet.
- Konseptvalgutredningen (den vedlagte rapporten), KS1-rapporten og høringsmerknadene vil
deretter ligge til grunn for regjeringens beslutning om videre prosess. Det må forventes at det for
første utbyggingstrinn skal igangsettes en større konsekvensutredning i henhold til plan- og
bygningsloven før det igangsettes arbeid med reguleringsplaner for delstrekninger.

Konseptvalgutredningen vil være et viktig innspill til Nasjonal transportplan 2014-2023. Frist for
høringsinnspill er 15. november 2011. Dersom det er noen som har behov for en lengre
høringsfrist må melde dette til prosjektleder innen 10. oktober.

Innspillene merkes KVU Trondheim —Steinkjer og sendes til:
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
eller pr e-post
firmapost-midt @vegvesen.no

Strategi-, veg- og trafikkavdelingen

Med hil rt/

jetil Strand
Avdelingsdirektør

Vedlegg: KVU- rapport, datert august 2011, ett eksemplar

Avkjørselssanering med tilhørende lokalvegnett, breddeutvidelse og
sanering av planoverganger. Bompenger på veg for å redusere bilkjøring, og
reduserte kollektivtakster for å motivere trafikanter til å reise kollektivt.

2

Kun tiltak på jernbanen slik at kapasitet øker og sårbarhet reduseres.

Kun tiltak på veg. 4-felts veg Trondheim - Steinkjer.

Kombinerer konsept 3 og 4 slik at det blir omfattende utbygging både av veg
og jernbane.
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1

Konseptvalgutredning (KVU)
Transportløsning veg/bane

Trondheim - Steinkjer

Rapport - levering
Steinkjer 5. september 2011

Hovedutfordring og anbefaling
v/Kjetil Strand

leder av styringsgruppa

Kjetil Strand
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Planoppdraget

Mangeårig arbeid i trøndelagsfylkene for å utrede koordinert
utvikling av veg og jernbane på strekningen Trondheim – Steinkjer
Jernbaneverkets utviklingsplan for Trønderbanen viser stort
potensiale for redusert reisetid

Oppdragbrev fra Sd til SVV 19.03.2010
”…KVU skal gjennomføres for følende vegprosjekter :
…Rute 7 E6 Trondheim - Steinkjer…
…skal også omfatte jernbane og gjennomføres sammen med
Jernbaneverket……..”

Prosjektplan fra SVV til Sd 23.08.2010
KVU’en skal inkludere vurderinger av restriktive tiltak for
biltrafikken og stimulerende tiltak for kollektivtrafikken

Mandat for utredningen fra Sd til SVV 18.02.2011
Sd ber om at hensynet til jordvern, arealbruk, klimagassutslipp og
restriktive tiltak gis en grundig vurdering
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Planområdet
Strekningen Trondheim –
Steinkjer er 120 km lang

Inndelt i 3 delstrekninger

• Trondheim – Stjørdal 33 km

• Stjørdal – Åsen 24 km

• Åsen – Steinkjer 63 km
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Trafikkfordeling

4

I 2010 er persontrafikken på
strekningen Trondheim – Steinkjer
fordelt på bil, buss og tog med:
- Personbil 76 %
- Buss 13 %
- Tog 11 %
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Arbeidspendling

5

En stor del av trafikken på veg
og bane består av reiser mellom
bosted og arbeidsplass
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Behov

Prosjektutløsende behov:
Styrke den felles bo - og arbeidsmarkedsregionen langs
transportkorridoren Trondheim – Steinkjer

Viktige behov:
- Behov for overføring av trafikk fra veg til mer miljøvennlig

transportformer

- Behov for redusert sårbarhet i transportsystemet

- Behov for økt trafikksikkerhet

- Behov for effektiv næringstransport

- Behov for å redusere barrierevirkninger for tettstedene

- Behov for at inngrepene på dyrket mark minimeres
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Samfunnsmålet:

I 2040 er aksen Trondheim – Steinkjer i
stor grad én arbeidsregion med et effektivt,
pålitelig og fleksibelt transportsystem for
personer og gods.
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Effektm ål

ID Effektmål

E1 Et effektivt transportsystem

E1.1 I 2040 er det mulig å reise Trondheim - Steinkjer på 1 time

E1.2 I 2040 er kjørekostnader for næringstransport redusert

E2 Et pålitelig transportsystem

E2.1 Trafikantene kommer frem til ønsket destinasjon til forventet tidspunkt

E3 Et fleksibelt transportsystem

E3.1

Brukerne skal i 2040 oppleve et attraktivt kollektivtilbud med større muligheter for valg av
reisemiddel gjennom:
a) Økt frekvens i kollektivtilbudet
b) Reduserte kollektivtakster
c) Økt antall godt utbygde knutepunkt

Side 19



Konsepter

9

6 konsepter er utviklet for i ulik grad å oppnå målene i
målkapitlet i utredningen. Med ulik grad av investeringer er
det vurdert tiltak på denne 120 km lange strekningen som:

- påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel

- gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende veg og bane

- forbedrer eksisterende veg og bane

- omfatter nyinvesteringer og større ombygginger av veg

og bane
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Konsept 0 Dagens situasjon
Dagens veg - og jernbanenett med tillegg av
påbegynte prosjekter/prosjekter med bevilgning 2010 - 2014:

� Veg

- Nidelv bru – Grillstad, nybygging
- Værnes – Kvithammer, nybygging

- Effekt av tiltak:
� 5 min på reisetid til ca 1:45

� Jernbane
• Gjevingåsen tunnel

• Ny Stjørdalselva bru

• Sporomlegging Hell

• Effekt av tiltak :
� 4 min på reisetid til ca 2:03

Rutetider med frekvens 60 min
og 30 min i rush
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Konsept 4 Maksimumskonseptet

• 4-felts motorveg for hele strekningen
Trondheim – Steinkjer (fartsgrense 100 km/t)

• Investering 13,8 mrd kr
• Reisetid på veg

Trondheim – Steinkjer ca 1:12

• Elektrifisering av hele banestrekningen
Trondheim – Steinkjer

• Dobbeltspor Trondheim – Åsen,
inkl ny Forbordfjellet tunnel

• Linjeutrettinger Åsen – Steinkjer
• Togfrekvens 15 min Trondheim-Stjørdal

Togfrekvens 30 min Stjørdal-Steinkjer
• Investering 17,0 mrd kr
• Reisetid på bane

Trondheim – Steinkjer ca 1:10
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Konsept 1 Moderniseringskonseptet

• Firefelts veg mellom Trondheim – Stjørdal
(fartsgrense 90 km/t)

• To-/trefeltsveg med midtrekkverk Stjørdal –
Steinkjer (fartsgrense 90 km/t)

• Investering 11,0 mrd kr
• Reisetid på veg ca 1:20

• Togtilbud med 15 min frekvens Trondheim
– Stjørdal, 60/30 Stjørdal – Steinkjer

• Elektrifisering av strekningen Trondheim –
Steinkjer

• Etablering av dobbeltspor på strekningen
Trondheim - Stjørdal

• Ny Forbordfjellet tunnel (dobbeltspor til
Åsen, videre forlengelse av kryssingsspor)

• Investering 12,7 mrd kr
• Reisetid på bane ca 1:19
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In vesteri n gskostn ader

Investeringskostnadene for konseptene er beregnet ved hjelp av Anslag -metoden.
På dette plan -nivået innebærer det usikkerhet på ca 40 %

3,8
1,0 7,1

7,1

11,0

12,6

0,3

17,4 14,8

0,0

13,8

17,0

K0+ K1- K1 K2 K3 K4

Investeringskostnader
(mrd. kr.)

Veg Bane
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An befal in g og u tbyggi n gsrekkeføl ge
Konsept 1:
- Best tilpasset framtidig forventet transportetterspørsel
- Reduserer reisetiden til 1:20. Konsept 4 gir ytterligere 10 min reduksjon, men merkostnadene
er store (7 mrd kr)
- Gir ekstra verdiskaping på ca 6 mrd kr (nåverdi for 20 -årsperiode) i forhold til dagens situasjon

Fase 1:
- Elektrifiseres jernbanen på hele strekningen samtidig som tunnel gjennom Forbordfjellet
bygges (kostnad 3,8 mrd kr)
- Bygging av E6 med 2-3 felt og midtrekkverk i delvis ny trase mellom Stjørdal og Åsen, og
med ny tunnel sør for Røra (kostnad 4,2 mrd kr)

Fase 2:
- Dobbelspor for jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal
- Kryssingsspor mellom Åsen og Steinkjer (kostnad 7,6 mrd kr)
- Tunnelløp for E6 og gjennomgående 4- feltsveg på strekningen Trondheim – Stjørdal (kostnad
2,1 mrd kr)

Fase 3:
- Dobbelspor for jernbanen mellom Stjørdal og Åsen (kostnad 1,2 mrd kr),
- E6 mellom Åsen og Steinkjer ombygges til 2-3 feltsveg med midtrekkverk
(kostnad 4,7 mrd kr)
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2010/1781-3
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

1756Formannskapet 3/11 02.11.2011

Kommunestyre1756Inderøy

InnherredRenovasjonIKS- ny selskapsavtale

Prosjektledersforslagtil vedtak

Vedtaketom kommunesammenslåingmellom1723Mosvikog1729Inderøyav14.06.10,jfr.
kongeligresolusjon,ansessomet vedtakom eierskifte.

Med forbeholdom endeligvedtaki representantskapeti InnherredRenovasjonIKS,godkjenner
1756Inderøyny selskapsavtalegjeldendefra 01.01.2012.

Vedlegg
1 InnherredRenovasjon- endringselskapsavtale
2 Selskapsavtalefor InnherredRenovasjonIKS

Henvisning:
Lovom interkommunaleselskaper§ 26(eierskifte)
Kommunelovens§ 31 (møteoffentlighet)

Bakgrunn

KommuneneMosvikogInderøyslåssammentil en kommunefra 1.januar2012.Beggede
gamlekommuneneer i dagmedlemavInnherredRenovasjonIKS.

Side 26



Det leggestil grunnat det er et eierskiftesomskjer,når to kommunerslårsegsammentil en.
Overdragelseavselskapsdelfølgerdaav§ 26 i Lovom interkommunaleselskaper.

!lle medlemmenei det gamleIKS’etskalgodkjenneeierskiftet,ogmedlemmenei nytt IKSskal
godkjenneny selskapsavtale.

Styreti InnherredRenovasjonIKSharutarbeidetforslagtil ny selskapsavtale.Somfølgeav
kommunesammenslåingener det foreslått endringeri § 1 (medlemmer),§ 6 (ansvarsfordeling)
og§ 8 (medlemmeravrepresentantskapet).I tillegger det foreslåttendringeri § 14som
omfatter spørsmåletom åpnemøter i representantskapet/styret.

Vurdering

I ogmedvedtaketom kommunesammenslåing, jfr. ogsåkongeligresolusjon,måleggestil
grunnat de to nåværendekommuneneharvedtatt eierskifter. Detsynessåledesuten mening
å behandlespørsmåletom eierskiftereksplisitti politiskeorganeri nåværendekommuner.

Detnyekommunestyretfor 1756Inderøyskalfram til 31.12.2011ivaretaalleoppgaverknyttet
til kommunesammenslåingen,jfr. tidligeredelegasjontil fellesnemnda.Prosjektlederanserat
sakerom eierskifteogoverdragelseavselskapsdelermåkunneoppfattessomslikeoppgaver.

Kommunestyretfor 1756Inderøyansesderfor kompetenttil å fatte beslutningerbådei forhold
til eierskifteogoverdragelseavselskapsdel.

Det foreslåsat 1756Inderøykanvelgeto representantertil det nyeIKS’et.Nyemedlemmer,
ansvarsfordelingogantall medlemmertil representantskapet,anseessomnaturligefølgerav
kommunesammenslåingen.

Styretforeslårat følgendetasinn i § 14 i selskapsavtalen:
«Representantskapetsmøterer åpneog kankunlukkespå bakgrunnavsærskiltvedtak.Styrets
møterer lukkededersomannetikkeblir bestemt.»

Representantskapethar tidligerevedtatt at representantskapetsmøterskalværeåpne.

Administrasjoneni InnherredRenovasjonanbefalerat styretsmøterer lukkedeogbegrunner
dette blant annetmedat det «i mangesakerberøresforhold somer avkonkurransemessig
art.»

Lovom interkommunaleselskaperhar ingenbestemmelserom møteoffentlighet.Lovom rett
til innsyni offentligevirksomhetergjelderogsåfor IKS.

Et IKSskalivaretaallekommunensoppgaverinnenforet spesifikttjenesteområde.
Prosjektlederserat det er en forskjellpåprinsippetom åpenheti direkte folkevalgteorganer
(kommunelovens§ 31)ogi styret i InnherredRenovasjon. Etteren totalvurderingforeslår
prosjektlederat § 14 i selskapsavtalenendresi henholdtil styretsforslag.

Konklusjon
Detvisestil prosjektledersforslagtil vedtak
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Deltagerkommuner i Innherred Renovasjon IKS

Vår ref.: jnr 367/11 ark. 2.1. SAM/-

ENDRING SELSKAPSAVTALE

INN,
RE/1 IIII

Deres ref.: Dato:29.08.11

05132

Endring i selskapsavtalen mellom deltagerkommunene og Innherred Renovasjon IKS skal
godkjennes av deltagerkommunene. Vanligvis skjer dette i etterkant av formelt vedtak i Innherred
Renovasjon IKS sitt Representantskap. I forbindelse med sammenslåing av Inderøy og Mosvik
Kommune er det imidlertid nå nødvendig å be om godkjennelse av ny selskapsavtale på bakgrunn
av innstilling fra Styret i Innherred Renovasjon IKS og med forbehold om endelig vedtak i
Representantskapet.

Styret i Innherred Renovasjon IKS fattet følgende enstemmige vedtak i styremøte 29.06..2011 sak
17/11 som innstilling til vedtak i Representantskapet:

" Framlagt og revidert selskapsavtale vedtas"

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av nedenstående saksframlegg:

SammenslåingInderøy og Mosvik Kommune

Inderøy Kommune og Mosvik Kommune har vedtatt å slå seg sammen til Inderøy kommune (1756)
fra 01.01.2012. På bakgrunn av dette har det kommet søknad fra Fellesnemndas arbeidsutvalg om
medlemskap i Innherred Renovasjon IKS. Fellesnemndas arbeidsutvalg er 'formannskap" for
sammenslåingsprosessen.

Formelt sett skjer dette ved at de to gamle kommunene sier opp sine avtaler med Innherred
Renovasjon, mens den nye trer inn som nytt medlem. Dette krever en endring i Selskapsavtalen
som legges fram for vedtak i styret, representantskapet og i alle deltagerkommuner. Det er i
utgangspunktet ikke krav om behandling i Representantskapet, men KomRev Trøndelag IKS
anbefaler en slik framgangsmåte.

I og med at Representantskapet awikler sitt møte sent på året foreslår vi at saken oversendes til
behandling i deltagerkommunene på bakgrunn av vedtak i Styret i IR IKS. Behandling i
deltagerkommunene vil da måtte skje med forbehold om endelig vedtak i Representantskapet. Nye
Inderøy Kommune må også fatte endelig vedtak om medlemskap før behandling i
Representantskapet, men etter at dagens deltagerkommuner har godkjent ny selskapsavtale og
dermed akseptert medlemskap for Inderøy Kommune (1756).

Foreslåtte saksbehandling er forelagt KS ved Hanne Torkelsen som bekrefter at ovennevnte
framgangsmåte er innenfor gjeldende lov og regelverk

Eierkommuner: Frosta, Inderøy, Leksvik, Levaryler, Malvik Meråker Mosvik Selb_LkStjørdal oq Verdal

Postadr.: Russerv. 10, 7650 VERDAL Tlf: 74 02 88 40 Org. nr.: NO 971 217 391 MVA
E-Post: innherred.renovasjon@ir.nt.no Faks: 74 02 88 70 Internett: www.ir.nt.no EMS CCA

II
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Selskapsavtalen må som følge av dette endres i følgende §§:

§1: Mosvik Kommune strykes

§6: Forholdstallet for ansvar og eierandel endres. Denne paragrafen endres også i tråd
med ordinært tidspunkt for endring, dvs. innbyggertall pr. 31.12 hvert 4 år.

§8: Representantskapet reduseres med 1person som følge av at Mosvik Kommune går
ut. Samlet innbyggertall for de to "gamle" kommunene fører ikke til at "nye" Inderøy
Kommune får flere representanter enn "gamle" Inderøy Kommune. Totalt antall
representanter vil dermed gå ned fra 19 representanter til 18 representanter.

Viser for øvrig til § 26 i Lov om Interkommunale Selskap vedrørende eierskifte.

Åpne representantskapsmøterog styremøter

I representantskapsmøte 10.12.2010. sak 19/10 ble det vedtatt at Representantskapsmøtene skal
være åpne. For å lukke møtene kreves særskilt vedtak. I vedtaket ba også representantskapet
styret vurdere om styremøtene også kan være åpne. Etter administrasjonens oppfatning er det
uhensiktsmessig at styremøtene er åpne. Primært kan det begrunnes med at det i mange saker
berøres forhold som er av konkurransemessig art. Sakliste og saksdokumenter til styremøtene er i
utgangspunktet imidlertid ikke unntatt offentlighet. Derimot er det viktig og nødvendig i mange
saker at drøftingene i styret skjermes for offentligheten og da, som allerede nevnt, på grunn av
konkurransemessige forhold.

På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen at siste setning i §14 gammel selskapsavtale
erstattes av følgende:

Oppsummering

"Representantskapets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.
Styrets møter er lukkede dersom annet ikke blir bestemt."

Selskapsavtalen endres i § 1 (Innherred Renovasjon IKS), §6 (Ansvarsfordeling), §8
(Representantskapet) og §14 (Personvern og offentlighetsloven). I etterkant av behandling i alle
nødvendige organer oppdateres naturligvis også § 25 (Ikrafttredelse).

Innherred Renovasjon ber deltagerkommunene behandle forslaget om endring i selskapsavtalen
med forbehold om endelig vedtak i Representantskapet. Møte i Representantskapet er planlagt
avviklet 25.11.11 og vi oppfordrer derfor deltagerkommunene om å behandle saken i god tid før
dette.

I etterkant av behandlingen i deltagerkommunene vil ny selskapsavtale bli oversendt nye Inderøy
Kommune (1756) for godkjennelse og signering.

Forslag til ny selskapsavtale er vedlagt hvor endringene er uthevet med rødt.

2

Side 29



Saksbehandler : Stig Arild Myhre (tlf. 74 02 88 66, mobiltlf. 90 17 58 10).

Medvennlighilsen
InnherredRenovasjonIKS

1„uat
Geir Tore Leira
Direktør

3

Stig ild Myhre
Økonomisjef
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Revidert 04.12.09sak 11/09

SELSKAPSAVTALEFOR INNHERRED RENOVASJON It

Alle lovhenvisningertil Lovominterkommunaleselskap.

S 1 Innherred RenovasjonIKS

Innherred RenovasjonIKS er et interkommunaltselskapsomer opprettet medhjemmel i lovom
interkommunaleselskaper.
Deltagere i selskapeter Meråker kommune,Stjørdal kommune,Frosta kommune,Levanger
kommune,Verdal kommune,Inderøy kommuneogLeksvikkommune,Selbukommuneog Malvik
kommune.Andre kommunerkanbli deltagere etter vedtak i Representantskapet.
(LovS 1)

2 Rettslig status

Selskapeter et eget rettssubjekt, ogarbeidsgiveransvarettilligger styret.
Selskapetskal registreres i Foretaksregisteret.
(LovS 2)

S 3 Hovedkontor

Selskapethar sitt hovedkontori Verdal kommune.
(LovS 4)

S 4 Formalog ansvarsområde

Innherred Renovasjonhar somformål å ivareta deltagerkommuneneslovp&lagteoppgaver
innenfor avfallssektoren.Selskapetkanogsåutføre andre oppgaverinnenfor fagområdet
renovasjoneller beslektete områder.Dette måikke medføre kostnadersomfører til økt
renovasjonsgebyr.Selskapetkandrive behandlingav kloakkslamfor de av deltagerkommunene
somønskerslik tjeneste. Selskapetkanetter vedtak i representantskapetopprette aksjeselskap
eller delta i slike der dette er formålstjenlig for & ivareta sine interesser innenfor
tjenesteområdet.
Definisjonenav formål ogansvarsområdeer uttømmende.Styret og representantskapethar ikke
myndighettil å fatte vedtak påområdersomikke er nevnt ovenfor.
Oppgavetillagt deltagerne i følge scerlov,viI betinge hjemmel i scerlovsomvilkår for at oppgaven
kanoverføres til interkommunaltsamarbeid.
(LovS 4)

S 5 Innskuddspliktog eierandel

II
051331

Dedeltagendekommuner1.januar 1999har vedsitt medlemskapi det tidligere selskap
Innherred Renovasjonstiftet 14.januar 1985innfridd sin innskuddsplikt.Nye deltagende
kommunermåinnbetaleenandelpr. innbygger.Beløpetsstørrelse fastsettes av
representantskapet i forhold til selskapetsaktiva.
Eierandelenti I denenkelte kommuneer begrenset til innskuddet.Dette er vedstiftelsen kr 125
pr. innbyggeretter innbyggertall1.januar 1999.
(LovS 4 og S 5)

II
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§ 6 Ansvarsfordeling

§ 7 Selskapetsorganer

Organer ti I løsningav felles oppgaverhar tre nivåer:
Representantskapet
Styret
Administrerendedirektør.

§ 8 Representantskapet

Det øverste organfor selskapeter representantskapet,der deltagerneoppnevnersin(e)
respektiv(e) representant(er). Grunnlagetfor fordeling er; kommunerunder4000 innbyggere1
representant; 4000 til 10000 innbyggere2 representanter; over 10000 innbyggere3
representanter. Deltagernevelger selvsine representanter. Ordfører bør vcererepresentant
eller enav representantenefra de respektive kommuner.
Meråker 1,Stjørdal 3, Frosta 1,Levanger3, Verdal 3, Inderøy 2, Leksvik1,Selbu 1ogMalvtk3,
til sammen18representanter hver medsin stemme

Valgetgjelder for fire år. Representantskapetkonstituerer seg selv ogvelger sin leder og
nestleder. Representantskapetsmyndighetfremgår av loven.Representantskapetoppnevner
valgkomitesomsørger for nødvendigeforberedelser ti I valget oggodtgjørelse til ombudet.

Representantskapetkanved egnevedtak beslutte delegasjonti I styret ogtil administrerende
direktør i de saker der loven,eller denneselskapsavtaleikke setter begrensningerfor slik
delegasjon.(Lov§ 6 og§ 7)

§ 9 Representantskapetsmøter
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Representantskapetsleder innkaller til møte i representantskapetnår det er nødvendigfor
behandlingav ensaksometter lovominterkommunaleselskap,eller etter denneselskapsavtale
skal behandlesi Representantskapet,ognår det ellers er nødvendigfor behandlingenav en
bestemt sak.
Representantskapetsleder plikter å innkalletil representantskapsmøtenår styret, revisor, minst
enav deltagerne eller minst en tredjedel av representantskapetsmedlemmerkrever det for
behandlingav en bestemt angitt sak.Innkalling til representantskapsmøteskal skje medfire
ukersvarsel ogskal inneholdesakliste. be enkelte deltagere skal medsammefrist varslesom
innkallingenogsaklisten.Representantskapetsleder kaninnkallerepresentantskapetmed
kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengendenødvendig.Ordincert representantskaps-
møteskalavholdesi henholdtil Lovominterkommunaleselskapmedtilhørende forskrifter.

Representantskapetskal behandle:
1. Årsmeldingogregnskap
2. Valg
3. Overordnedemålog retningslinjer for driften
4. Budsjettforutsetninger og rammer
5. Rammerfor låneopptak
6. Andre saker somer forberedt ved innkallingen
(LovS 7, S 8 ogS 9)

Styret velgesav representantskapet.Til styret velgesde somer skikket til å gjennomføre
selskapetsformål. Styrets medlemmervelgesfor 2 år. For å sikre kontinuitet skal ved første
valghalvpartenvelgesfor 2 år. Utvelgelsenav disseskjer ved loddtrekning.
Styret består av 7 medlemmerderavenvalgt av og blant de ansatte. Styrets leder ognest leder
velgesseparat av Representantskapet.Representantskapetvelger 4 vararepresentanter i
rekkefølge. 1.vararepresentanthar møteog talerett Vedvalgav styret medvararepresentanter
skal ensøkeå få alle medlemskommunenerepresentert.

Vedscerligegrunner kanet styremedlemtrekke segfra styret. Vedkommendemådasende
meldingtil representantskapetsleder. Ansattes representant trer ut av styret ved opphørav
ansettelsesforholdet. Vedendeliguttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalgfor
gjenvcerendedel av funksjonstiden.
Styrets oppgaverer å realisere forventningene,bedriftsfilosofien oghovedmålenesomeierne
ved representantskapethar anvist. Styret skal føre løpendetilsyn medvirksomhetenog har
ansvaret for at pålagtoppgaverutføres i henholdtil lov,forskrifter ogeventuellepålegg.
Styret iverksetter representantskapetsvedtak menkankunta opplåneller påføre deltakerne
forpliktelser i denutstrekning det foreligger scerligvedtak omdette i representantskapet.
Styret er tilsettingsmyndighet. Styret kandelegereslik myndighetetter regler fastsatt av
styret.( LovS 10) Styret er generalforsamlingi selskapetsdatterselskaper.
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§ 10 Styret
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§11 Styrets møter

Styrets leder sørger for at styret holder møter såofte somdet trengs. Medlemav styret og
Administrerendedirektør kankreve at styret sammenkalles.Omstyret for det enkelte tilfelle
ikke bestemmernoeannet, har Administrerendedirektør rett til å være tilstede og til å uttale
segpåstyremøtene.
Styrets leder innkaller til styremøte. Innkalling skal skje medrimelig varsel ogskal,så langt
mulig,inneholdeensaksliste utarbeidet av styrelederen.
Styret er beslutningsdyktignår minst halvpartenavstyret er til stede.
Styremøtetledesav leder eller i dennesfravær, av nestleder. Dersomingenav disseer til
stede,velgesenmøteleder.
Somstyrets beslutninggjelder det somflertallet av de møtendehar stemt for. Desomstemmer
for et forslag, målikevel utgjøre mer ennentredjedel avsamtligestyremedlemmerfor at
forslaget skal ansessomvedtatt. Vedstemmelikhet er møtelederensstemmeavgjørende.
Det skal føres protokoll fro møtet. Protokollenskal underskrivesav samtligetilstedeværende
styremedlemmer.Styremedlemeller Administrerendedirektør somer uenigi styrets beslutning,
kankreve å få sin oppfatning innført i protokollen.
Forvaltningenav selskapethører understyret, somhar ansvarfor entilfredsstillende
organisasjonav selskapetsvirksomhet.
Styret skal påseat virksomhetendrives i samsvarmedselskapetsformål, selskapsavtalen,
selskapetsårsbudsjett ogandrevedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet,ogskal
sørgefor at bokføringenogformuesforvaltningener gjenstandfor betryggendekontroll.
Styret skal føre tilsyn medAdministrerendedirektørs ledelseav virksomheten.
(Lov§ 11,§ 12og§ 13)

§ 12 Administrerendedirektør

Administrerendedirektør ansettes av styret.
Administrerendedirektør administrerer virksomhetenoghar ansvaret for at enhver
arbeidsoppgaveutføres i overensstemmelsemedgjeldendebestemmelserog i henholdtil de
vedtak somer fattet avstyret.
Administrerendedirektør er ansvarligfor sekretærfunksjon ogsaksbehandlingfor
representantskapetogstyret. Vedkommendehar tale og forslagsrett i representantskapetog
styrets møter dersomikke representantskapeteller styret i enkeltsakervedtar at
vedkommendeikke skal kunnemøte i ett av sine møter.
(Lov§ 14)

§ 13 Organiseringav tilsynsfunksjoner

Administrerendedirektør skal til enhver tid å holdestyret orientert omalle forhold av
betydningfor virksomhetenogomøkonomiogpersonalforhold.Vedkommendeskal rapportere til
styret påenslik måteogsåofte somsituasjonen tilsier det ogstyret for øvrig måtte bestemme.
Styret skal sørge for at representantskapettil enhvertid har nødvendigoversikt og i tide kan
forberede nødvendigedisposisjoner.Representantskapetsmøtebøkerskal fortløpende sendestil
deltagerne.

§ 14 Personvernog offentlighetsloven

Selskapetskal følge rutiner ogsaksbehandlingsreglersomer vanligetil ivaretakelseav
personvernettil privatpersoner.Private personerskal gjøres kjent medopplysningeri egensak i
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den utstrekning dette fremgår av forvaltningslovens§ 18og§ 19.Selskapetssaksdokumenterer
offentlige medmindreoffentlighetsloven hjemler adgangtil unntakfra offentlighet.
Representantskapetsmøter er åpneog kan kun lukkespå bakgrunnav scerskilt vedtak. Styrets
møter er lukkededersomannet ikke blir bestemt.

Selskapetskal haegetøkonomireglementvedtatt av representantskapetetter forslag fra
styret. Representantskapetvedtar hvilket regelverk somskal nyttes ved selskapets
regnskapsførsel.Når slikt vedtak krever departementets godkjenningmåden foreligge før
endringforetas.
Representantskapetvelger revisor. (Lov§ 27og§ 28)

Styret forbereder representantskapetsbehandlingav budsjettforutsetninger og
budsjettrammer. Representantskapetvedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det
påfølgendekalenderår.Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og
budsjettrammer gitt av representantskapet.Styret sørger ogsåfor utarbeidelseav økonomiplan
somviser utviklingenav kostnaderog konsekvenserfor driften i en fireårsperiode. Styret skal
utarbeide slike rapporter somrepresentantskapetbeslutter.

(Lov§ 18,§ 19og§ 20). Denenkelte kommunefatter vedtak omrenovasjonsgebyrfor sin
kommune.

Revidert 04.12.09sak 11/09

§ 15 Økonomiforvaltning

§ 16 Budsjettbehandlingen

§ 17 Laneopptak

Selskapetkanoppta lånfor å finansiere sin virksomhet jfr. Lovominterkommunaleselskaper§
22. Dersomannet ikke blir vedtatt av kommunestyrenei de deltagendekommunerer høyeste
rammefor låneopptakkr 150millioner.Ansvaret fordeles i henholdtil Selskapsavtalen§ 6.
Styret har fullmakt til å foreta låneopptaki henholdtil vedtak i Representantskapetg
påfølgendegodkjenningavdepartementet.
(Lov§ 22)

§ 18 Arbeidsgivertilknytning

Representantskapetvelger hvilkenarbeidsgivertilknytning selskapetskal ha etter forslag fra
styret. Vedstiftelsen er Innherred RenovasjonIKS tilknyttet KommunenesSentralforbund.

§ 19 Personalreglement

Styret er ansvarligfor at det utarbeides personalreglementfor selskapet.

§ 20 Lokalelønnsforhandlinger

Lokalelønnsforhandlingerblir å gjennomføresomfastsatt i hovedavtalen.Representantskapets
leder ogstyrets leder forhandler medAdministrerendedirektør omAdministrerendedirektørs
lønnoghar vedenighet myndighettil å godkjenneavtalen.
Leder i styret og Administrerendedirektør forhandler medledernefor avdelingene.
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Administrerendedirektør ogavdelingslederneforhandler medde øvrigeansatte. Oppnåsenighet
innenfor de rammersomer fastsatt er forhandlingsresultatet å betrakte somavtale, i motsatt
fall måsak fremmes for styret.

S 21 Godtgjørelsefor styret og representantskapet

Representantskapetvedtar etter forslag fra valgkomiteen,selskapetssatser for godtgjørelse.

S 22 Klage

Klagepåforhold somgjelder kommunaledriftsoppgaver, ytelser eller tjenester somer utført av
selskapetskal rettes til selskapetsstyre. Finnerenav deltagernegrunnlagfor å forfølge ensak,
skal selskapetgis anledningtil å avgiuttalelse ogeventuelt rette pådet påklagedeforhold.
Klagesomgjelder vedtak i personalsak,behandlesav representantskapetdersomvedtaket er
fattet av styret, eller av styret omvedtaket er fattet av utvalg understyret eller
administrerendedirektør. Klageover vedtak i medholdavsærlov, følger særlovens
bestemmelser.

23 Endringi selskapsavtalen

Selskapsavtalenkanendresjfr. LovominterkommunaleselskapS 4.

24 Voldgift

Tvist omforståelseavdenneavtaleavgjøresmedbindendevirkningav envoldgiftsrett påtre
medlemmerder partene i tvisten oppnevnerhvert sitt medlemogfylkesmanneni Nord Trøndelag
det tredje. Medlemmetoppnevntav fylkesmannener leder.

25 Ikrafttredelse

Denneselskapsavtaleble første gangvedtatt 31.08.99somsak9/99 i Representantskapet.
Avtalen trådte i kraft fra 01.01.2000.

Revidert 11.12.03sak 5/03
Revidert 10.12.04sak 10/04
Revidert 07.12.07sak09/07
Revidert 04.12.09sak 11/09

Gjeldendeselskapsavtaleble vedtatt i representantskapet04.12.09somsak 11/09
Endeliggodkjent i kommunene:

Revidert 04.12.09sak 11/09

Selbu 56/05 19.09.05
St 'ordal 100/05 24.11.05
Levan er 51/05 23.11.05
Verdal 3/06 23.01.06
Mosvik 31/05 08.06.05
Leksvik 22/05 16.06.05
Malvik 38/05 17.10.05
Frosta 58/05 13.09.05

Meråker 63/05 29.08.05
Inder 35/05 27.06.05
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2011/342-19
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

1756Formannskapet 4/11 02.11.2011

Kommunestyre1756Inderøy

PPTInderøyogLeksvikIKS. Eierskapsendring.Nyselskapsavtale.

Prosjektledersforslagtil vedtak

Vedtaketom kommunesammenslåingmellom1723Mosvikog1729Inderøyav14.06.10,jfr.
kongeligresolusjon,ansessomet vedtakom eierskifte.Eierandeleroverdrastil 1756Inderøy
kommuneihht. § 26:Eierskiftei Lovom Interkommunaleselskaper.

Nyselskapsavtalegjeldendefra 01.01.2012for PPTInderøyogLeksvikIKSgodkjennes.

Vedlegg
1 Vedrørendesøknadom medlemskapi PP-tjenesten
2 Søknadom medlemskapi PP-tjenesten- Saksframleggfor styret
3 Selskapsavtalefor InderøyogLeksvikIKS

Henvisning:
Lovom interkommunaleselskaper

Bakgrunn
KommuneneMosvikogInderøyslåssammentil en kommunefra 1.januar2012.Beggede
gamlekommuneneer i dagmedlemavPPTInderøy,LeksvikogMosvikIKS.
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Det leggestil grunnat det er et eierskiftesomskjer,når to kommunerslårsegsammentil en.
Overdragelseavselskapsdelfølgerdaav§ 26 i Lovom interkommunaleselskaper.

Enbokstaveligfortolkningavregelverkettilsier at allemedlemmeri det «gamle»IKS’etskal
godkjenneeierskiftet,ogmedlemmenei PPTInderøyogLeksvikIKSskalgodkjenneny
selskapsavtale.

Styreti PPTharutarbeidetforslagtil ny selskapsavtale.Deter foreslåttendringeri § 1 som
gjelderendringeri selskapsnavnogdeltagere,endringeri § 5 somgjeldereierogansvarsdelog
endringeri sammensetningavstyret i § 10.

Vurdering
Detnyekommunestyretfor 1756Inderøyskalfram til 31.12.2011ivaretaalleoppgaverknyttet
til kommunesammenslåingen, jfr. inndelingslovogtidligerevedtakom delegasjonav
myndighettil fellesnemnda.

Prosjektlederansereierskifteogoverdragelseavselskapsdel, somet leddi etableringavny
kommune. Kommunestyreti 1756Inderøyer derfor kompetenttil å fatte beslutningerpå
vegneav1723Inderøyog1729Mosviki dissespørsmål.

1756InderøyogLeksviker medlemmeri IKS’etfra 01.01.2012,med50%eier- ogansvarsdel
hver. I ogmedat styret i et interkommunaltselskapskalha tre medlemmer,harstyret foreslått
at en representantfra deansattfår fastplassi styret i tilleggtil en representantfra hverav
eierne.Prosjektlederanserdette somengodpraktisktilnærmingi et IKSmedto eiere.

Konklusjon
Detvisestil prosjektledersforslagtil vedtak.
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Inderøykommune.7670INDERØY.
Leksvikkommune.7120LEKSV1K.
Mosvikkommune.7690MOSV1K.

VEDRØRENDE SØKNAD OM MEDLEMSKAP I PP-TJENESTEN.

Viser til brev fra Inderøy og Mosvik kommuner datert 23.03.2011.

Kommunene Inderøy og Mosvik slås sammen til ènkommune fra 1.januar
2012. Inderøyblir navnet på den nye kommunenmedkommunenummer 1756.

1756 Inderøy søker ommedlemskap i PP-tjenesten for Inderøy, Leksvik,
Mosvik IKSpå debetingelser i selskapsavtalen som gjelder.

Styret i PP-tjenesten harbehandlet søknaden i sak 12/2011 den 15.september
2011.

Vedtak:
Søknaden fra 1756 Inderøy kommune ommedlemskap i Det
interkommunale selskapet for PP-tjenesten fra01.01.2012 godkjennes.
Forutsetning formedlemskapet er at Inderøy og Mosvik kommuner sine
eierandeler i IKS'et overdras til 1756 Inderøy kommune ihht. §26:
Eierskifte i Lovom interkommunale selskaper.
Ny selskapsavtale gjeldene fra01.01.2012 for PPT Inderøy og Leksvik
IKS godkjennes.

Ihht Lov om interkommunale selskaper §26må søknaden om eierskifte
godkjennes avde øvrige deltakerne.

Postadresse: E-post: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

Vennalivegen 37 ,o;,tinotuk a ) t ette•tcti ni , 74 12 42 60 74 1242 69 984 291 922

7670 INDERØY

WR Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste
for Inderoy, Leksvik, Mosvik IKS flfl flfl
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Styrets vedtakmed saksframlegg sendes over til eierkommunene for
behandling. For at 1756Inderøy kommune skalbli deltaker i selskapetmå de
andre kommunene gjøre positive vedtak. Velgerkommunene å godkjenne
søknaden tilrår en at en gjør likelydende vedtak som styret.

ilsen

Øy ein o
st eleder

Sifi Solberg Vsterdahl
daglig leder

Vedlegg:
Sak 12/2011: Søknad om medlemskap i PP-tjenesten for Inderøy, Leksvik,
Mosvik.
Ny selskapsavtale.

Postadresse: E-post: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

Vennalivegen 37 postmuttak(a pptleneste n 11( 74 1242 60 74 1242 69 984 291 922

7670 INDERØY
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Sak: Søknad om medlemska i PPeenesten for Indero LekSvik o iviusvix

Vedlegg:
Brev fra Inderøyog Mosvik kommuner.
Lovom interkommunale Selskaper.
Nåværendevedtekter (selskapsavtale)

- Ny selskapsavtale

Saksopplysninger/vurdering:
Viser tilbrev fra Inderøy og Mosvik kommuner datert23.03.2011.

Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til enkommune fra 1.januar 2012. Inderøyblir
navnetpå dennye kommunen med kommunenummer 1756.

1756 Inderøy søkerommedlemskap i PPtjenesten for Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS på de
betingelser i selskapsavtalen som gjelder for øvrigekommuner.

Ihht Lovom interkommunale selskaper § 30 kan den enkeltedeltakermed ett års skriftlig
varsel siopp sittdeltakerforhold i selskapet ogkreve seg utløst avdette. I selskapsavtalen kan
det fastsettes en annen oppsigelsestid.

I søknaden fra 1756Inderøy kommune legger en imidlertid til grunn at det er et eierskifte
som skjerved at tokommuner slår seg sammen til en. Da erdet bestemmelser i § 26 i Lovom
interkommunale selskaper som regulerer endringen.

Bestemmelsen sier:

"at selskapsandel bare kan overdras til nydeltakermed samtykkefra alle de øvrige
deltakerne". Viderefremgår det at: "ved eierskifie trer erhververen inn ioverdragerens
samtlige rettigheterogforpliktelser overfor deøvrige deltakere. Erhververen erpå samme
måte som overdrageren bundet av de beslutninger ogdisposisjoner som selskapet har truffet

for eierskiftet ".

Dessuten: "for forpliktelser sompåhvilte selskapet ved eierskiliet hefter overdrageren og
erhververen enfor begge og beggefor en inntil kreditormå anses åhafritatt overdrageren
for ansvar".

For at 1756Inderøykommune skal få rettigheter i 1KS'etmå det foreligge samtykke fra
øvrige eiere av selskapet.

Overdragelsen av selskapsandel til ny deltaker krever også en endring av selskapsavtalen.
Endringer som gjelder hvem som er deltakere i selskapetmå behandles i kommunestyrene i
alle nåværende deltakerkommuner.

Under forutsetning avat søknad om eierskifte fra Inderøy og Mosvik kommuner godkjennes
er detutarbeidet enny selskapsavtale for IKS'et.

Avtalen har endringer i følgende paragrafer:

§ 1: Navn

§ 5: Eier—og ansvarsdel

§ 10: Styret
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Forslag til vedtak:

I. Søknaden fra 1756 Inderøy kommune ommedlemskap i Det interkommunale
selskapet for PPtjenesten fra 01.01.2012 godkjennes.

Forutsetning formedlemskapet er at Inderøyog Mosvik kommuner sine eierandeler i
IKS' etoverdras til 1756 Inderøy kommune ihht. § 26: Eierskifte i Lov om
interkommunale selskaper.

Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.012012 for PPT Inderøy og Leksvik godkjennes.
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SELSKAPSAVTALE FOR INDERØV OG LEKSVIK 1KS

§ 1 NAVN
PPT for Inderøyog Leksvik er en interkommunal virksomhetmed hjemmel i lov om interkommunale
selskaperav29.jan.1999.

Selskapetsnavner: PPT Inderøy og Leksvik IKS.

Selskapethar følgendedeltakefe:
Inderøykommune
Leksvikkommune

§ 2 SELSKAPETS FORMÅL
PPT Inderøyog Leksvik IKS skal drive pedagogisk-psykologisk tjeneste i henhold til
opplæringslovensbestemmelser til beste for brukerne. Selskapetkan også selge tjenester til andre
kommunerogorganisasjonerpå et forretningsmessig grunnlag.

Virksomheten eret eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Virksomheten registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 HOVEDKONTOR
Selskapethar sitthovedkontor i Inderøy kommune.

§ 4 KJØP AV TJENESTER
Deltakerne betalerårlig innmidler til driften etter vedtak i representantskapet. Alle driftskostnader
legges inn ibudsjettog regnskap for PPT Inderøy og Leksvik IKS. PPT Inderøy og Leksvik LKS
dekkerdriftsutgifter til lønnsbehandling, komfakt/IBM, budsjettering, regnskapsføring,
fakturabehandlingog telefon, og fordeles mellom eierne ifht. §4 ivedtektene. Inderøy kommune som
kontorkommunedekkerkostnader til vaktmester, renhold, kommunale avgifter og forsikring,
vedlikehold, broyting/strøing og arealleie.

Grunnlaget forberegningavutførte tjenester skal være: Kommunene betaler forutførte tjenester på
basis av elevtallogjusteres annethvert år på bakgrunn avde tre foregående årsgjennomsnittlige
elevtallpr.01.10 (førsteberegning fra 2011).

Beløp for salg av tjenesterkommer i fratrekk på driftsutgifter før fordelingmellom kommunene.

For nye deltakere fastsetter representantskapet andel av betaling forkjøp av tjenester.

§ 5 E1ER-OG ANSVARSANDEL
Eier- og ansvarsandel fastsettes slik:
Inderøy kommune 50 %
Leksvik kommune 50 %

§ 6 SELSKAPETS ORGAN
Selskapet har følgendeorgan:

representantskap
styre
daglig leder

§ 7 REPRESENTANTSKAPET
Kommunestyrene oppnevner sine representanter —fortrinnsvis ordførere—ogderespersonlige
vararepresentanter til representantskapet. Representantskapet konstituerer selv leder og nestleder.

Side 44



§8 REPRESENTANTSKAPETSMØTER
Ordinært representantskapsmøte behandler:

årsmeldingog regnskap
valg til styre
overordnedemål og retningslinjer for driften
budsjettforutsetninger og rammer
rammer for låneopptak og tilskudd fradeltakerne
andre saker som er forberedt ved innkallingen

Ekstraordinærtrepresentantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkallesmed2
ukersvarselnår2 styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlemmer ber om det, eller
representantskapetsleder finner behov for dette.

§ 9 BUDSÆTTBEFLANDLINGEN
Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er endelig når budsjettet erbehandlet av
representantskapet.

§ 10 STYRET
Styretsoppgaveer å realisere mål og forventninger som eieme har anvist, samtå tilse at
opplæringslovenblir fulgt.

Selskapet skalha et styrepå 3medlemmer. Styretbestår av en representant frahver av eierne ogen
representant for deansatte. Representantskapet velger styremedlemmene.
Daglig lederellerrepresentantskapets medlemmer kan ikkeværemedlem av styret.

Fritak fravervet somstyremedlem behandles av representantskapet, og ansattes representant trerut av
styretved ansettelsesforholdetsopphør. Styret skal sørge forat representantskapet til enhver tid har
nødvendig oversiktog i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.
Representantskapetsmøtebøker skal fortløpende sendesdeltakerne.

§ 11 DAGLIGLEDER
Daglig lederadministrerervirksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelsemedgjeldende besteramelser og i henhold til vedtak somer fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommendehar tale- og forslagsrett i styrets
møter dersom styret i enkeltsaker ikke vedtar at vedkommende ikke skalmøte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forholdav betydning for virksomheten.
Det skal rapporteres til styret så ofte som situasjonen tilsier detog slik styret forøvrigmåtte
bestemme.

§ 12 ØKONOMIFORVALTINGOG SELSKAPETS REGNSKAPSPL1KT
Regnskapet føres etterkommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet skal følgebudsjettforskrifter for
kommunale budsjett. Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.
Styret harplikt å etterseat det føres lovmessig regnskap ogat det foretas lovmessig revisjon.
Revisor velges av representantskapet.

§ 13 PERSONVERNOG FORHOLDET T1LFORVALTNENGS-OG
OFFENTLIGFIETSLOVEN
Selskapet skal følge rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige i ivaretakelse avpersonvernet.
Reglene i forvaltningslovenskal gjelde for selskapet på sammemåte som for organer opprettet
medhold avkommuneloven. Reglene ikommunelovens §31 omåpne og lukkedemøter skal gjelde for
møtene i representantskapet.

§ 14 ARBEIDSGIVERTMKNYTNING
Virksomheten skalvære tilknyttet Kommunenes Sentralforbund.
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§ 15 ARBEMSGIVERANSVAR
Styrethar det fonnelle arbeidsgiveransvaret ford epersoner som til enhver tid er ansatt ivirksomheten.
Arbeidstakersrettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sinhelhet ivaretas av styret.

§ 16 PERSONALREGLEMENT
Representantskapetkan vedta et eget personalreglement forvirksomhetens ansatte.

§ 17 LOKALE LØNNSFORILANDLINGER
Styrets lederog/ellerdaglig leder ivaretar selskapets interesserunder lokale forhandlinger. Styret
vedtar forhandlingsresultatet.

§ 18 KLAGE
Klagepå forholdsomgjelder kommunale driftsoppgaver,ytelser eller tjenester som erutført av
selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakernegrunnlag forå forfølge sakem skal
selskapetgis anledning til å avgi uttalelser og evt. rette detpåklagede forhold.

Klage somgjeldervedtak ipersonalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av
styret, ellerav styretomvedtaket er fattet avdagli g leder.

§ 19 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE
Selskapsavtalen måvedtas av samtlige deltakere.

Endringer i avtalen somgjelder punktene som lov om interkommunale selskaper §4 setter som
minimumsinnhold i en avtale—kan bare skje ved atdeltakerne gjør likelydende vedtak omdette.

Andre endringerkanvedtas av representantskapet med tilslutning framinst to tredjedeler avde avgitte
stemmene.

Forslag til endringerav selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av
deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endringer avavtalen før disse
fremmes til behandlinghos deltakerne.

Nyemedlemmervarderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknadmå foreligge innen 1.juni.

15.09.2011
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2011/1582-2
Saksbehandler:
SolbjørgKirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

1756Formannskapet 5/11 02.11.2011

Kommunestyre1756Inderøy

JosteinGjermstad- Søknadom fritak fra kommunaleverv.

Rådmannensforslagtil vedtak:
JosteinGjermstadgis,fra dagsdato til ogmedjuli 2012,midlertidigfritak fra vervetsom
kommunestyremedlemsamtvervetsomformannskapsmedlemog i tilsvarende
personidentiskeorganer.

Somnytt midlertidigmedlemavkommunestyrettrer inn StåleBergfra dagsdato t.o.m. juli
2012.

Forsammetidsromvelgesnytt midlertidigmedlemi formannskapetogtilsvarende
personidentiskeorgan:

Bakgrunn
JosteinGjermstader i tiden november2011ogtil ogmedjuli 2012engasjerti Natostyrkenei
Afghanistanogsøkersåledesom midlertidigfritak fra kommunestyrevervetsamtvervetsom
formannskapsmedlem.Bestemmelseneom forfall, fritak ognyvalgstår i kommunelovens§§15
og16. Aktuellebestemmelserlyder:

§ 15.Uttreden.Suspensjon.
1. Densomtapervalgbarhetentil et folkevalgtorgani valgperioden,trer endeligut avdette.
Hvistap av valgbarhetskyldesregistrertutflytting fra kommunenellerfylkeskommunenfor to
år ellermindre,trer vedkommendeut av vervetfor dentid utflyttingen varer.
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2. Kommunestyretog fylkestingetkanetter søknadfrita, for et korteretidsromellerrestenav
valgperioden,densomikkeutenuforholdsmessigvanskelighetellerbelastningkanskjøttesine
plikter i vervet.

§ 16. Opprykkog nyvalg.
1. Harmedlemmerforfall til et møtei et folkevalgtorgan,innkallesvaramedlemmersåvidt
mulig i dennummerordendeer valgt.Varamedlemmerinnkallesfra dengruppehvordet er
forfall.

2. Hvismedlemmeravkommunestyretellerfylkestingettrer endeligut ellerfår varigforfall,
trer varamedlemmerfra vedkommendegruppeinn i deresstedi dennummerordendeer valgt
hvisorganeter valgt vedforholdsvalg.Eret kommunestyrevalgt vedflertallsvalg,trer
varamedlemmerinn i dennummerordendeer valgt.

3. Dersomet medlemavet annetfolkevalgtorganennkommunestyreog fylkesting,
kommunestyrekomitéog fylkestingskomitétrer endeligut, velgesnytt medlem,selvom det er
valgt varamedlem.Organet skalsuppleresfra densammegruppesomdenuttredendetilhørte.
Viserdet segat dennefremgangsmåtenfører til at et kjønnvil bli representertmedmindreenn
40 prosentavmedlemmenei organet,skaldet sålangt det er muligvelgesnytt medlemfra det
underrepresentertekjønn.

Vurdering

Rådmannenanbefalersøknadeninnvilgetsomomsøktslikat JosteinGjermstadgismidlertidig
fritak fra november2011t.o.m. juli 2012fra vervetsomkommunestyremedlem,samtfritak fra
vervetsomformannskaps-, administrasjonsutvalgs-, valgnemnds-, valgstyremedlemsamt
styret for næringsfondet.

Konklusjon
Søknadenanbefalesinnvilgetsomomsøkt.
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PS 7/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker. Særskilt

orientering om:1. Arbeidet med planstrategi.2. Budsjett 2012 og çkonomiplan

2012-20153. Administrativ organisering.4. Planer for kulturtiltak -

kommunesammenslåing.

PS 8/11 Ordfçreren orienterer
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