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Arkivsak. Nr.:
2012/331-15

Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 121/12 24.10.2012

Kommunestyret

Startlån. Virkemiddelbruk. En gjennomgang.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Formannskapet tar gjennomgangen til orientering.

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å vurdere behovet for ytterligere satsning ved å øke 
rammene for 2013.

Bakgrunn

I forbindelse med budsjettet for 2012 vedtok kommunestyret:

«Rammer for startlån økes til 3 mill. kroner og formannskapet ber om en gjennomgang av 
virkemiddelbruken.»

Denne saken er et forsøk på og imøtekomme dette punktet i kommunestyrets budsjettvedtak.

Startlånordningen.

Startlånordningen kom i gang i 2013 og erstattet etableringslånordningen.  Inderøy kommune har i 
perioden 2003 – 2012 tatt opp kr 15.000.000 i lån fra Husbanken til videre utlån.

Ordningen skal dekke etterspørselen av lån til toppfinansiering av boligkjøp eller bygging, lån til 
utbedring og tilrettelegging for funksjonshemmede og eldre, refinansiere boliglån for å kunne bli 
boende i boligen.  

Føringer sentralt fra Husbanken er at følgende målgrupper skal prioriteres:



 Ung i etableringsfasen

 Barnefamilier

 Bostedsløse

 Funksjonshemmede

 Flyktninger

 Økonomisk vanskeligstilte 

Utviklingen i etterspørselen etter startlån

Etterspørselen etter startlån til toppfinansiering har økt betraktelig de siste årene og spesielt i 2011 og 
2012.  Dette gjelder både antall lån og lånevolum.  Kravet til lånevolum er økt fra 10% til 15% fra 2012
jfr. Finansavtalelovens bestemmelser som omhandler at bankene nå kan innvilge 85% av total lånesum. 

I de to siste årene, 2011 og 2012, har søkermassen gradvis økt.  

I inneværende år er det behandlet over 40 søknader mot 24 søknader i 2011.  Lån er gitt til ulike 
målgrupper, men størst andel er ungdom i etableringsfasen.  Det er også denne gruppen som har de 
største utfordringene med å komme seg inn på boligmarkedet.  Husbankens flytende rente er pr. dato 
2,9%.  Ordningen er god drahjelp for lånekunder som skal etablere seg i egen bolig eller rehabilitere 
bolig.

Både Steinkjer og Verdal kommune melder om økt etterspørsel av Startlån, i tillegg om økt lånesum pr. 
lånekunde.  Boligprisene er høyere enn tidligere og byggeprisene er økt vesentlig.

Statsbudsjettet signaliserer fortsatt høyt aktivitetsnivå på landsbasis når det gjelder utlånsvirksomheten 
og det foreslås en tilsagnsramme for lån på 20 milliarder kroner for 2013.  

Samarbeidet med banker

Kommunen har godt samarbeid med private banker, som oftest tar hovedfinansieringen. Kommunen
topp-finansierer.  Utmåling av lån avhenger av behov og betalingsevne.  Bank og kommune 
samarbeider om kredittvurderingen.

Intern administrasjon.

Forvaltningsansvaret for startlån er f.t. lagt under enheten NAV. Nav har også ansvaret for bostøtte. 
Saksbehandlingen av boligtilskudd (omgjøring av boliger mv) er lagt i rådmannens stab – service og 
støtte.

Vurdering og konklusjon

Etter rådmannens vurdering har vi etter en gradvis oppgradering av de økonomiske rammene greidd  å 
bruke startlån som et aktivt virkemiddel for å gi unge i etableringsfasen tilgang til det ordinære 
boligmarkedet.



Det er grunn til å påregne fortsatt økt etterspørsel og rådmannen forbereder et budsjett med utvidede 
rammer. Det kan være aktuelt å foreslå en tilnærmet dobbling av rammene i 2013.

Rådmannen arbeider med endringer i den interne organiseringen av forvaltningen som skal sikre en 
samordnet bruk av Husbankens tilskuddsordninger. Jeg regner med at denne forvaltningen internt 
legges til Nav-kommune.



Arkivsak. Nr.:
2012/3611-1

Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 122/12 24.10.2012

Kommunestyret

Boligbygging for førsteetablerere under 35 år - utredning

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar gjennomgangen til orientering.

2. Inderøy kommunen forsterker fokus på informasjon til den aktuelle målgruppen, og styrker 
finansieringsmulighetene for unge i etableringsfasen gjennom en mer offensiv bruk av 
startlånsordningen.

3. Innen utgangen av 2014 evalueres satsningen med sikte på å vurdere behovet for ytterligere 
direkte eller indirekte kommunale investeringer i boligtilbud til den aktuelle målgruppen.

Bakgrunn
I sitt vedtak den 14.12.2011 knyttet til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 ba Inderøy 
kommunestyre om følgende:

-Kommunestyret ber om en utredning av boligbygging for førsteetablerere under 35 år. 

Rådmannen tolker nevnte vedtakspunkt til å gjelde en klargjøring av eventuelle etableringshindringer 
for unge under 35 år i Inderøy kommune og de aktive grep kommunen kan ta for å løse denne typen 
etableringshindringer.

Boligbygging i Inderøy (boenheter, dvs. både eneboliger og leiligheter):

År 2010 2011 2012 (anslag)



Nye boliger 9 13 litt over 20

Tallene for 2013 er avhengig av framdriften i leilighetsbygging på Nessjordet, men det ligger an til at det 
vil kunne bli bygd en god del flere boenheter i 2013 enn i 2012. En videre økning fra 2014 og utover vil 
avhenge av framdrift for særlig boligfeltene på Saksmoen og i Åsen.

Bruktboliger og utleieleiligheter:

Et raskt søk på Finn.no pr 10.10.2012 viser at det er boliger til salgs i de fleste skolekretser i kommunen. 
Flest på Straumen og Sandvollan, men også Røra, Mosvik og Utøy. I tillegg kommer 
leilighetsprosjektene til hhv Fuglesang Dahl og Grande på Nessjordet. Prisene varierer en god del, men 
det er mulig å skaffe seg en bruktbolig sentralt på Sandvollan, Straumen og Røra fra omlag 1,5 millioner 
kroner og oppover avhengig av størrelse og beliggenhet. I de andre kretsene finnes det bruktboliger 
ned mot 1 million kroner. Dette er priser som selv for Straumen ligger under prisene i sentrale strøk i 
Verdal/Levanger og Steinkjer. I tillegg er det slik at både eneboliger og leiligheter litt utenfor sentrum til 
dels har vært annonsert lenge før de har blitt solgt.

Rådmannen har ikke gode tall når det gjelder antallet utleieboliger/leiligheter i Inderøy. Relativt sett –
og sammenlignet med våre nabokommuner – er utbudet lite. 

Krav til egenkapital:

Uavhengig av pris er de nåværende kravene til egenkapital ved boligfinansiering i privat bank nå så vidt 
strenge at dette er et hinder når det gjelder mange unges mulighet til gjennomføring av boligkjøp via 
privat bank. (Lånet skal normalt ikke overstige 85 % av boligens markedsverdi).

Med startlånsordningen vil det dog være fullt mulig å anskaffe tilstrekkelig kapital til kjøp av bolig for de 
som har normal evne til gjeldsbetjening. Det vises også til en egen sak/utredning om startlånsordningen 
hvor det fremgår at bruken er sterkt økende.

Vurdering

Rådmannen har som nevnte ovenfor tolket kommunestyrets vedtak slik at en ønsker å få klargjort om 
det finnes særskilte etableringshindringer for unge under 35 år i Inderøy kommune, og hvilke aktive 
grep kommunen eventuelt kan ta for å avhjelpe denne situasjonen. 

Når det gjelder spørsmålet om tilgangen på boliger er det største hinderet for å få unge til å etablere 
seg i Inderøy, og da kanskje spesielt på Straumen, føler rådmannen at det er vanskelig å trekke bastante 
konklusjoner. Det bygges for tida flere boliger/leiligheter i kommunen enn på lenge, og det må 
forventes at særlig byggingen av leiligheter på Nessjordet vil frigjøre en god del eneboliger både på 
Straumen og i kommunen for øvrig. Dette betyr ikke nødvendigvis at etableringsmuligheten for unge 
blir dramatisk bedret, men erfaringen fra nabokommunene er at unge par/barnefamilier kjøper 
eneboligene etter de «middelaldrende» som flytter i leilighet. 

Det er ovenfor i tillegg vist til at de boligene som er/vil komme for salg, sannsynligvis har en lavere 
gjennomsnittspris enn tilsvarende boliger i tilsvarende strøk i Verdal/Levanger og Steinkjer. En spesiell 
utfordring for Inderøy kontra byene i nabolaget, er nok likevel at man der har et mye bredere spekter 
av boliger og eierformer å velge mellom. Dette kan borge for at kommunen bør finne måter å stimulere 
til en økt variasjon i boligalternativene for unge.



Boligpolitiske målsettinger i Inderøy:

Inderøy kommune har i 2012 vedtatt en boligsosial handlingsplan som tar for seg de som pr 
Husbankens definisjon er vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer som i de fleste 
henseender har behov som går ut over de mer generelle utfordringene mange under 35 år kan ha i 
boligmarkedet. Likevel mener rådmannen at det framover må være fornuftig å ha et samlet blikk og en 
samordnet innsats rettet mot alle grupper som møter spesielle behov i boligmarkedet.

Videre ligger det i kommunens gjeldende entydige politiske føringer om at det skal tilrettelegges 
boligtomter i alle grender til akseptable priser. Det har også gjennom Inderøy 2020 og kommunens 
arbeid for øvrig de siste 3-4 årene vært et betydelig fokus på å øke utbudet av byggeklare tomter i 
Inderøy.

Det er vel imidlertid riktig å si at en så langt ikke har definert boligtilbudet til ungdom som et eget 
satsingsområde i den kommunale planleggingen.

Boligpolitiske virkemidler:
Kommunen forvalter en sett med boligpolitiske virkemidler på vegne av Husbanken. Dette er både 
låneordninger og tilskuddsordninger. Problemet ser imidlertid ut til å være at mange unge ikke er klar 
over at disse ordningene eksisterer. Undersøkelser nasjonalt viser at 7 av 10 ungdommer ikke kjenner 
Husbankens tilbud om startlån med lav boligrente. Hver tiende person i alderen 20 til 35 år vil bruke 
forbrukslån på å kjøpe bolig. Det er urovekkende utvikling i løpet av 2012 har blitt presentert i media 
(Dagsavisen 24.mai 2012, NRK-nyheter 4.juli 2012).

Satt inn i en tabell kan bolig- og finansieringsløsningene for unge som ønsker å eie egen bolig 
oppsummeres som følger:

Boligløsning Finansiering

Bygge ny bolig Lån i privat bank
Grunnlån, startlån, boligtilskudd til 
etablering og bostøtte fra Husbanken

Kjøpe, og eventuelt bygge om, 
brukt bolig

Lån i privat bank
Startlån, boligtilskudd for tilpasning og 
bostøtte fra Husbanken

Her vil kommunens innsats i hovedsak dreie seg om å gjøre et godt informasjonsarbeid og gi gode og 
relevante råd til unge omkring Husbankens ordninger.

Et alternativt boligpolitisk virkemiddel kan være at kommunen satser på utbygging av kommunale 
utleieboliger rettet spesielt mot unge som ønsker å bo i kommunen. Ved leie av kommunal bolig kan 
vanskeligstilte søke om bostøtte fra Husbanken eller NAV-støtte for å møte sine forpliktelser. Et 
sidealternativ her kan kanskje være å bygge utleieboliger med opsjon på kjøp.

Et ytterligere alternativ er at Inderøy kommune tilbyr private aktører kommunale tomter til en pris som 
ligger under markedspris både til eneboliger og leilighetsbygging. Utfordringen blir å bygge opp et 
system som gjøre at dette ivaretar hensynet til likebehandling og at det ikke spekuleres i ordningen – i 
tillegg til at alle former for subsidiering selvsagt har en budsjettmessig konsekvens. 

Noen sammenfattende synspunkter

Rådmannen har i det foregående prøvd å trekke opp noen hovedlinjer i det som kan være 
etableringsutfordringer i boligmarkedet for de unge under 35 år i Inderøy. Det er videre pekt på en 



rekke etablerte ordninger og virkemidler i regi av Husbanken som vil kunne bidra til å avhjelpe 
eventuelle etableringsutfordringer for de unge. Her handler det kanskje like mye om bedre informasjon 
og rådgivning fra kommunen omkring disse ordningene (spesielt startlån). Dette vil kunne være 
kostnadseffektive løsninger med stort potensiale for gevinst.

Når det gjelder ulike typer subsidiering av boliger for unge - enten dette handler om bygging av 
utleieboliger i kommunal regi eller billigere tomter – er rådmannen av den oppfatning at dette må 
utredes  grundigere før en eventuelt fatter beslutninger med budsjettmessige konsekvenser. Det kan 
være verdt å merke seg at f.eks. Steinkjer kommune i sitt ungboprosjekt ikke velger å prioritere denne 
typen løsninger, men at det satses tungt på informasjonsarbeid om Husbankens ordninger og på å få til 
et godt samspill mellom kommunen, Husbanken – i tillegg til en profesjonalisering av kommunens 
totale innsats når det gjelder boligformidling.

Rådmannen er usikker på om det i en periode med betydelige private investeringsplaner i 
leilighetsbygg, større tilrettelegging av eneboligtomter både privat og offentlig,  vil være riktig å 
iverksette investeringer i kommunal regi rettet mot denne gruppen – f.eks av kommunale 
utleieleiligheter.  

I første omgang vil derfor rådmannen tilrå at det fokuseres på en styrking av administrative- og 
informasjonsfunksjoner overfor denne gruppen, jfr. f.eks modellen fra Steinkjer.

I løpet av de neste to til tre år vil en erfare effektene av den forventede økning i leilighetsutbud og 
eneboligutbud som vil følge av pågående utbygginger. Om det skulle vise seg at målsettingen om 
lettere tilgang til boligmarkedet for gruppen under 35 ikke skulle nås så vil det være naturlig på nytt å 
vurdere direkte eller indirekte kommunale investeringer.



Arkivsak. Nr.:

2012/225-3

Saksbehandler:

Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 123/12 24.10.2012

Festekontrakt gravsted. Regulering.

Rådmannens forslag til vedtak

Det innføres festekontrakt for gravsted i Inderøy kommune med 5 års varighet til en pris på kr. 600.- pr 
grav for 5 års kontrakt. Ny festeavtale gjelder fra og med 01.01.2012.

Vedlegg

1 Festekontrakter gravsted - regulering

2 Endringer i gravferdsloven og kirkeloven

Bakgrunn

I henhold til Gravferdslovens § 21 fastsetter kommunen avgiftene for bruk av gravkapell, kremasjon
og feste av grav etter forslag fra Fellesrådet

Saken er behandlet i Inderøy kirkelige fellesråd 29.03.12, hvor det ble gjort følgende vedtak:

«Inderøy kirkelige fellesråd vedtar at det i 2012 innføres festekontrakt med 5 års varighet
til en pris på kr 600,- pr grav for 5 års kontrakt. Utkast til festekontrakt behandles i
senere møte»

Begge kommunene har hatt 10-årskontrakter, Inderøy til en pris på kr. 800, Mosvik kr. 200. I Inderøy ble 
siste prisregulering foretatt i 2006, i Mosvik i 2009.



Vurdering

I forbindelse med kommunesammenslåingen 01.01.12, er det behov for å harmonisere festeavgift for 
gravsted i den nye kommunen.

Inderøy kommune slutter seg til Inderøy kirkelige fellesråd, som gir følgende bakgrunn for sitt vedtak: 

 Harmonisere prisene i Mosvik og Inderøy som følge av sammenslåinga.
 Redusert kontraktstid fra 10 til 5 år vil medføre en tettere oppfølging av ansvarlige

festere, som gjerne er gamle mennesker. 5 års kontrakter vil derfor redusere arbeidet
med å ajourføre kontraktene vesentlig.

 Prisnivået på nye kontrakter er på nivå med Steinkjer, men 15 % under Verdal-
Levanger.

Rådmannen legger til grunn at formannskapet etter gjeldende delegeringsfullmakter kan godkjenne nye 
festeavgifter på vegne av kommunen.

Konklusjon

Festekontrakt reguleres i tråd med vedtak i Inderøy kirkelige fellesråd 29.03.12



flfl111018131113 IIDEN NORSKE KIRKE
INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD II

2 2 AUG.2012

Inderøy kommune
7670 Inderøy
Att.: Rådmann Jon Arve Hollekim

Inderøy 20.08.12

REGULERING AV FESTEKONTRAKTER.

Viser til tidligere samtaler.

Inderøy kirkelige fellesråd vedtok i møte 29.03.12 følgende:

«Inderøy kirkeligefellesråd vedtar at det i 2012 innføresfestekontrakt med 5 års varighet
til en pris på kr 600,-pr gravfor 5 års kontrakt. Utkast tilfestekontrakt behandles i
senere møte»

Inderøy har i dag 10 års kontrakter til en pris på kr 800. Siste prisregulering ble foretatt i 2006.
Mosvik har i dag 10 års kontrakter til en pris på kr 200. Siste prisregulering ble foretatt i 1999.

Bakgrunn for Fellesrådets vedtaket var følgende:

Harmonisere prisene i Mosvik og Inderøy som følge av sammenslåinga.
Redusert kontraktstid fra 10 til 5 år vil medføre en tettere oppfølging av ansvarlige
festere, som gjerne er gamle mennesker. 5 års kontrakter vil derfor reduserer arbeidet
med å ajourføre kontraktene vesentlig.
Prisnivået på nye kontrakter er på nivå med Steinkjer, men 15 % under Verdal-
Levanger.

I henhold til Gravferdslovens § 21 fastsetter kommunen avgiftene for bruk av gravkapell, kremasjon
og feste av grav etter forslag fra Fellesrådet.

Fakturering av festekontraktene vil skje på høsten.
Vi håper derfor Inderøy kommune vil vedta Fellesrådets forslag til ny pris og varighet , og at vedtaket
fattes så tidlig på høsten at alle innbyggere i Inderøy mottar likelyde fakturaer på festeavgift i 2012.

Med nnlig sen

jell Westerdahl
kirkeverge

Inderøy kirkekontor Tlf. 74 15 60 20
Adresse: Vangsvn. 108 Fax 74 15 60 21
7670 Inderøy. Organisasjonsnr.: 976999509



IIII11flII DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT00441

Rundskriv

Menighetsrådene
De kirkelige fellesrådene
Presteskapet
Biskopene
Bispedømmerådene
Kommunene
Fylkesmennene

Nr. Vår referanse Dato
P-15/2011 2011000013 - 20.12.2011

Endringer i gravferdsloven og kirkeloven

Ved lov 8. juni 2011 er det gjort endringer i gravferdsloven og kirkeloven. Endringene trer i
kraft 1. januar 2012. Departementet vil i det følgende gjøre rede for og kommentere
hovedinnholdet i lovendringene. For øvrig viser vi til Prop. 81 L (2010-2011) og Innst. 393 L
(2010-2011), som kan fmnes på Stortingets Internett-sider (www.stortinget.no).

Hovedinnholdet i endringene i gravferdsloven:
Det er vedtatt en ny faneparagraf som tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for
den enkeltes religion eller livssyn, jf. § 1.
Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller
livssynsmessig begrunnelse styrkes, jf. § 6.

Tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning
av ny gravplass eller gravfelt, jf § 5.
Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral.
Det skal etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for tros- og livssynssamfunnene i
den enkelte kommunen, jf § 23.

Hovedinnholdet i endringene i kirkeloven:
Det er lagt lovmessig til rette for den nye organiseringen av prestetjenesten med prostiet
som tjenestedistrikt for menighetsprestene.
Det er vedtatt en hjemmel for å kunne innhente politiattest ved tilsetting i kirkelige
stillinger og ved engasjement av frivillige i menighetens arbeid.
Det er innført klageadgang for visse kirkelige organers vedtak etter offentlighetsloven.

Postboks 8004Dep, 0030Oslo
Telefon 22 24 90 90Telefaks 22 24 95 53



1. Endringene i gravferdsloven
Hovedformålet med endringene i gravferdsloven er å legge bedre til rette for å ivareta
behovene religiøse og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging.
Endringene i gravferdsloven er blant annet en oppfølgning av den politiske avtalen 10. april
2008 (kirkeforliket), som i punkt 5 angir at det skal gjøres tilpasninger i
gravferdslovgivningen som ivaretar minoritetene.

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn
Fanebestemmelsen i § 1 første ledd er ny, men viderefører det som følger av den alminnelige
tros- og livssynsfriheten. Gravplassmyndighetene og andre skal i rimelig grad imøtekomme
religiøse og livssynsmessig begrunnede ønsker ved gravlegging. Det er hensynet til avdødes
religion eller livssyn som skal tillegges særlig vekt. Bestemmelsen innebærer først og fremst
en oppfordring om å legge praktiske forhold til rette, men organene skal også bruke den
myndigheten de ev. har til å fravike gjeldende regelverk for å legge til rette for gode løsninger
i det enkelte tilfellet. Bestemmelsen understreker dessuten at gravferdsmyndighetene skal
møte alle med respekt og forståelse, uavhengig av avdødes eller de etterlattes tro eller livssyn.

Fra kirkegård til gravplass
I lovgivningen blir uttrykket "kirkegård" nå erstattet med "gravplass". Dette gjør
gravferdslovens tittel og begrepsbruk mer livssynsnøytral. Navnet på gravplasser er imidlertid
ikke et lovregulert spørsmål, og det vil fortsatt være adgang til å bruke begrepet kirkegård
som en del av navnet på en konkret gravplass.

Tilrettelagte graver
Etter § 2 skal det i hver kommune være gravplass for minst 3 pst. av kommunens befolkning.
Endringen i § 1 klargjør at en forholdsmessig rimelig andel av disse skal være tilrettelagt for å
imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteters behov. Det konkrete behovet for
tilrettelagte graver vil variere med hvor mange innbyggere det er i vedkommende kommune
som forventes å etterspørre slik tilrettelagt grav. Hva slags tilrettelegging som etterspørres, vil
kunne variere mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene. Det største behovet forventes å
være at gravene skal orienteres i en særskilt retning. I mindre kommuner kan behovet ivaretas
gjennom samarbeid med andre kommuner. Det er likevel et mål at de etterlatte ikke skal få for
lang vei for å kunne besøke graven. I forbindelse med anlegg av slike graver vil det kunne
være naturlig at gravferdsmyndigheten tar kontakt med tros- og livssynssamfunn som er
aktive på stedet for å drøfte deres behov.

Hjemkommunen har det økonomiske ansvaret for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav i en
annen kommune dersom det ikke fmnes et slikt tilbud i hjemkommunen. Hjemkommunen har
plikt til å dekke fellesrådets utgifter til slike gravferder, jf. kirkeloven § 15 første ledd bokstav
b. Hvis det fmnes tilrettelagte graver i kommunen, men de etterlatte allikevel velger
gravlegging i en annen kommune, utløses ikke kostnadsansvaret. Størrelsen på avgiften skal
fastsettes av kommunen der gravferden skal fmne sted, på bakgrunn av forslag fra fellesrådet i
denne kommunen. Avgiften skal ikke overstige mottakerkommunens utgifier i forbindelse
med gravleggingen, men kostnader i forbindelse med anlegg av gravene kan kalkuleres med i
avgiften.
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Seremoni på gravplassen
Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre en
seremoni når en ny gravplass tas i bruk. Bestemmelsen innebærer en likestilling av alle tros-
og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, noe som selvsagt innebærer at også Den
norske kirke fremdeles kan vigsle gravplassen.

Bestemmelsen setter visse begrensninger på utformingen og gjennomføringen av seremonien
på gravplassen. Den skal ikke utformes eller gjennomføres på en slik måte at den forhåner
eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller
livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på gravplassen.

Årlig møte med tros- og livssynssamfunn som er virksommepå stedet
Bestemmelsen i gravferdsloven § 23 tredje ledd er ny. Den pålegger gravferdsmyndigheten å
innby alle tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet til et møte minst en gang i
året. Møtet skal kartlegge hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan
ivaretas på best mulig måte. Det kan også avholdes som et felles møte i flere kommuner.
Mange steder, særlig i de større byene, har gravferdsmyndighetene de senere årene
opparbeidet mye kunnskap om tros- og livssynssamfunnenes særlig behov ved gravlegging og
om gode tiltak for tilrettelegging, men det kan fortsatt være behov for kompetanseheving.

Kremasjon
Den nye bestemmelsen i § 10 første ledd innebærer at kremasjon som normalordning kan
skje. Den som sørger for gravferden kan bestemme om avdøde skal kremeres, med mindre det
er kjent at kremasjon var i strid med avdødes ønske.

Frist for gravlegging og kremasjon
Fristen for gravlegging og kremasjon utvides fra 8 dager til 10 virkedager, jf endring i
§ 10 og § 12. Formålet med endringen er å legge til rette for større fleksibilitet ved fastsettelse
av gravleggingstidspunktet. Det er en viktig forutsetning at fleksibiliteten ikke skal gi en
generelt forlenget tid før begravelse fmner sted, men gi større mulighet for å innfri de
etterlattes ønsker. Bakgrunnen for fristforlengelsen er at det nå de fleste steder er kjølerom
som gjør at kisten kan oppbevares tilfredsstillende i tiden fram til gravferd eller kremasjon.

For ordens skyld presiserer vi at forlengelsen av fristen ikke er til hinder for at gravlegging
kan foretas tidligere enn 10 virkedager etter dødsfallet. Innenfor fristen bør det vises særlig
fleksibilitet når ønsket om et konkret tidspunkt for begravelse eller kremasjon har en religiøs
eller livssynsmessig begrunnelse.

Fristen på 10 dager for gravlegging og kremasjon kan bare praktiseres der det foreligger
tilfredsstillende nedkjølt oppbevaringsrom for kister, jf § 13 tredje ledd. Fellesrådet har plikt
til å forkorte fristen hvis kisten ikke kan oppbevares tilfredsstillende i 10 virkedager.

Når fristen for kremasjon og gravlegging nå generelt utvides, må det foreligge tungtveiende
grunner for at fellesrådet konkret skal kunne utvide fristen ytterligere, jf § 13. Behovet for
dispensasjoner blir nå vesentlig mindre, og unntaksadgangen bør praktiseres restriktivt.

Oppheving av regulering av spørsmål om medvirkningfra Dnk ved askespredning
Den norske kirkes medvirkning ved askespredning vil ikke lenger reguleres i gravferdsloven
jf opphevelsen av § 20 andre ledd siste pkt. Dette er ikke til hinder for at Den norske kirke
eller andre tros- eller livssynssamfunn vedtar sine egne interne regler for hva slags
medvirkning det skal legges til rette for ved askespredning.
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Andre endringer i gravferdsloven
Opphevelse av § 2 første ledd andre punktum hvor det sto at "Kirkegård skal i alminnelighet
anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke" innebærer at det nå kun er et lovmessig krav
om at det skal anlegges gravplass i hver kommune. Endringen er en tilpasning til hva som
allerede er praksis mange steder.

Endringen i § 4 første ledd tydeliggjør at det ikke kan treffes vedtak om anlegg, utvidelse
nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass uten at vedkommende kommune gir
tilslutning til det. De særskilte bestemmelsene om menighetsmøtets uttalerett i § 4 tredje ledd
oppheves. Forvaltningslovens regler om saksbehandling, blant annet utredningsplikten i fv1. §
17, vil fortsatt gjelde i slike saker.

Endringen i lovens § 9 andre ledd er begrunnet i at begrepet "partnerskapsliknende" etter
gjeldende rett nå dekkes av begrepet "ekteskapsliknende".

Opphevelsen av kravet om legeattest før gravlegging i § 11 andre og tredje punktum er en
tilpasning til gjeldende praksis.

Retten til grav for dødfødte barn utvides til å gjelde kommune der mor ellerfar har bopel.

2. Endringer i kirkeloven
Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at endringene som nå er foretatt i
kirkeloven, ikke er foranlediget av kirkeforliket. Endringer i kirkeloven som følge av ev.
endringer i Grunnloven om forholdet mellom stat og kirke vil bli foreslått på et senere
tidspunkt.

Prestegjeldet oppheves som kirkelig inndeling
Prestegjeldet vil fra 1. januar 2012 ikke lenger være et lovregulert nivå i den kirkelige
inndelingen. Prostiet har erstattet prestegjeldet som tjenestedistrikt for menighetsprestene.
Hver sokneprest skal likevel ha (minst) ett sokn som sitt særskilte arbeidsområde og vil som
hovedregel ha sete i menighetsrådet.

Barns rett til å uttale seg om religiøseforhold
Endringen i kirkeloven § 3 innebærer at det nå vil være barneloven og trossamfunnsloven som
regulerer barns rett til å uttale seg også om religiøse spørsmål som vedrører dem.

Ordningen med kallsbokfor prestegjeldet oppheves
Det er naturlig at ordningen med kallsbok for prestegjeldet nå opphører. Departementet ser for
seg at Bispemøtet, i tilknytning til arbeidet med å fastsette nytt visitasreglement, kan vurdere
om det er behov for at prosten skal føre kallsbok for prostiet, og ev. hvilke opplysninger som
bør registreres.

Menighetsmøtets oppgaver
Endringen i § 11 medfører at loven nå bare krever at det skal innhentes uttalelse fra
menighetsmøtet i store saker om kirkebygget og soknets grenser, jf. § 11 andre ledd.
Endringen berører ikke muligheten menighetsmøtet har til selv å ta initiativ til å uttale seg om
ulike saker som angår soknet.

Politiattest
Den nye bestemmelsen i kirkeloven § 29 andre ledd innebærer at lovbestemte organer i Den
norske kirke kan kreve fremlagt barneomsorgsattest i samsvar med politiregisterloven § 39.
Kirkerådet, KA og Bispemøtet har fastsatt felles retningslinjer for hvordan bestemmelsen bør
praktiseres i Den norske kirke. Retningslinjene kan finnes på www.kirken.no. Departementet
anbefaler at disse retningslinjene legges til grunn når den nye bestemmelsen skal tas i bruk.

Formålet med den nye bestemmelsen er å beskytte barn og unge mot personer med en fortid
som gjør dem uegnet til å ha oppgaver overfor mindreårige. Bestemmelsen retter seg mot
både ansatte og frivillige i virksomhet organisert av lovbestemte organer innenfor Den norske
kirke.

Det vil være den enkelte selv som må få utstedt attesten, og som skal legge den fram for rette
vedkommende. I tilsettingssaker skal det opplyses om et ev. krav om politiattest i utlysningen
av stillingen, og det må derfor foretas en vurdering av hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge
til stillingen før den blir utlyst. Attest skal i slike tilfeller ikke kreves av alle søkere, men bare
av den som blir tilsatt. Tilsetting må da skje under forutsetning av at tilfredsstillende
politiattest blir lagt fram.

Departementet minner om at itmhenting av politiattest kun er ett forebyggende tiltak, som må
komme i tillegg til øvrig forebygging, så som innhenting av referanser, gode rutiner i det
daglige osv. Vi viser også til Veiledningsheftefor kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om
eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep og minner om at alle arbeidsgivere i
kirken har ansvar for at det utarbeides lokale beredskapsplaner. Departementet vil ved
utgangen av 2012 foreta en opptelling over hvor mange instanser som har fått på plass slike
planer. Heftet kan bestilles på e-post ostmottak fad.de .no).

Elektronisk kirkebok
Endringen i kirkeloven § 37 legger til rette for at dagens ordning med føring av kirkebok i
papirbaserte protokoller kan erstattes med elektronisk registrering av kirkebokopplysninger i
tilknytning til Den norske kirkes medlemsregister. Departementet har omtalt denne
omleggingen i et eget rundskriv.

Innføring av klagerett på innsynskrav etter offentlighetsloven
Endringen i § 38 legger til rette for at vedtak truffet etter offentlighetsloven av menighetsråd,
kirkelig fellesråd og bispedømmeråd nå kan påklages til henholdsvis bispedømmerådet eller
Kirkerådet.

Habilitet
Endringen i § 38 tredje ledd sikter mot å klargjøre at en prest eller prost som er medlem av
menighetsråd eller kirkelig fellesråd, ikke blir ugild når rådet behandler en sak som
vedkommende i egenskap av prest har tilrettelagt grunnlaget for. Unntaket gjelder bare
prest/prost som er medlem av organet på grunnlag av sin stilling eller etter oppnevning av
biskopen.

Med hilsen

(,14 ,Adid Vad Nilsen (e.f)
ekspedisjonssjef Thom M. Rafoss

avdelingsdirektør
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Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune tegner kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

Krav til leverandører, som sikrer forsvarlig sluttbehandling av bruk emballasje, innarbeides i 
innkjøpsrutinene.

Vedlegg
1 Grønt Punkt Norge - Kontrollmedlemsskap
2 Kopi av brev fra KS datert 30.11.10 til alle kommuner

Bakgrunn
Kommunenes Sentralforbund har i brev oppfordret kommunene til å tegne kontrollmedlemskap i Grønt 
Punkt Norge. 

Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt 
emballasje og et av myndighetenes redskap for å møte EU-krav om gjenvinning av brukt emballasje. 
Avfallstypene som omfattes av avtalen mellom myndighetene og næringslivet, omfatter brunt papir, 
drikkekartong, emballasjekartong, metallemballasje og plastemballasje. Formålet med avtalene er å 
redusere miljøproblemene forårsaket av brukt emballasje.

Grønt Punkt Norge, som er et non-profit selskap, har som oppgave blant annet å sørge for at 
næringslivet deltar i finansieringen av returselskapene for emballasje gjennom å forestå
vederlagsinnkreving, og å sørge for full oppslutning om ordningene gjennom verving av nye 
medlemmer. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar aktørene i næringslivet ansvar for å sikre det 
økonomiske grunnlaget for returordningene som håndterer brukt emballasje.

Grønt Punkt-ordningen sikrer, også økonomisk, at det som kildesorteres også gjenvinnes.



Kommunen kan ikke ved sine innkjøp eksplisitt kreve medlemskap i Grønt Punkt Norge. 
Et kontrollmedlemskap innebærer at kommunen ved innkjøp setter krav til sine leverandører om at de 
kan dokumentere at ansvaret for forsvarlig sluttbehandling er tatt.

Vurdering

Inderøy kommune skal være en miljøkommune. Enkeltsaker må vurderes opp mot denne overordnede 
visjon – målsetting.

Et kontrollmedlemskap har ingen direkte kostnader for kommunen. Indirekte vil utgiftene på det 
enkelte innkjøp kunne øke. Ordningen i seg selv, og en noe høyere pris på enkelte innkjøp, blir derfor 
forbrukernes (inkl. kommunenes) bidrag til redusere miljøproblemene forårsaket av brukt emballasje, 
og i et større perspektiv sikre en bærekraftig utvikling. 

Steinkjer kommune har tegnet kontrollmedlemskap og med det tette samarbeid vi har på 
innkjøpsområdet, er det naturlig at Inderøy setter de samme krav ved innkjøp.

Rådmannen mener kommunen bør tegne kontrollmedlemskap og samtidig innarbeide krav til 
leverandørene i våre innkjøpsrutiner. 

Konklusjon
Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge vil bidra til å redusere miljøproblemene knyttet til brukt 
emballasje og rådmannen anbefaler at kommunen tegner medlemskap.
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Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge

Formålet med dette brevet er å anmode Inderøy kommune om å bli kontrollmedlem i Grønt

Punkt Norge på linje med bl.a. departementene og en rekke fylkesmenn, fylkeskommuner og

kommuner.

Kontrollmedlemskap innebærer at Inderøy kommune stiller krav til sine vareleverandører om

medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning. Gjennom kontrollmedlemskap vil

den enkelte kommune bl.a. gis oversikt over vareleverandørenes medlemsstatus. Det er en del

misforståelser om returordninger for brukt emballasje, se nedenfor.

Kontrollmedlemskapet er kostnadsfritt. Det stilles også krav ved Miljøfyrtårnsertifisering om

medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning.

Bakgrunn 


Etter råd fra et samlet næringsliv valgte Stortinget i 1995 å gi næringslivet tillit til selv å sørge

for en helhetlig løsning for retur og gjenvinning av brukt emballasje. Det ble inngått

bransjeavtaler om innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall, samt optimering av

emballasje, mellom emballasjebrukere, handelen og Miljøverndepartementet. Avtalene

omfatter avfallstypene brunt papir, drikkekartong, emballasjekartong, metallemballasje og

plastemballasje og har til formål å redusere miljøproblemene forårsaket av brukt emballasje.

Løsningen, som er i tråd med EUs direktiv om emballasje og emballasjeavfall (94/62), er

basert på det utvidede produsentansvar og prinsippet "forurenser betaler". Det utvidede

produsentansvar ligger hos første eier av emballert vare i Norge, dvs, norsk produsent eller

importør. Gjennom EU-direktivet stilles det krav til at det i EU-landene skal finnes

returordninger for å sikre innsamling og gjenvirming av brukt emballasje som er åpne for

deltagelse fra kommersielle aktører. I de fleste landene er direktivet implementert gjennom

produsentansvarsordninger ivaretatt av organisasjoner tilsvarende Grønt Punkt Norge. Det vil

si selskaper som er etablert for å håndtere brukt emballasje på vegne av næringslivet.

Samtlige EU-land må oppfylle minstemålene i EU-direktivet. I Norge er dette regulert

gjennom bransjeavtalene.
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Gode resultater

Det er oppnådd gode resultater. Grønt Punkt Norge har over 4000 medlemmer fra privat og

offentlig sektor som bidrar til å finansiere returordningene gjennom å betale inn vederlag.

Årlig gjenvinnes nær 90% av all vederlagspliktig emballasje. Men det er fortsatt mange

bedrifter som er gratispassasjerer i næringslivets returordninger, dvs, de som produserer eller

benytter emballasje, men som ikke er med på å betale for returordningene. Ordningenes

suksess er avhengig av at det betales vederlag for all emballasje som benyttes for å sikre

forpliktelsene i henhold til næringslivets bransjeavtaler med myndighetene.

Næringslivet 


Både NHO, Virke og LO har tegnet kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge, og vil sikre at

egne vareleverandører har gyldig medlemskap i Grønt Punkt Norge.

NHO og Virke, som var viktige aktører ved etableringen av bransjeavtalene, understreker at

det er uheldig at bedrifter sitter på sidelinjen og høster fordelene, uten å være med å betale

kostnadene. Dette kan på sikt true ordningene og virker konkurransevridende overfor dem

som lojalt slutter opp om returordningene.

M ndi hetene føl er o

Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige innkjøpere skal

stille krav til sine leverandører om at de er medlem i en returordning for brukt emballasje,

og har fastsatt krav som skal inntas som kontraktskrav til leverandøren som får tildelt

kontrakten (pr. i dag er Grønt Punkt Norge eneste godkjente returordning for brukt

emballasje). Dette har hittil resultert i at samtlige departementer/Statsministerens kontor og en

rekke statlige virksomheter, herunder bl.a. NSB, Statsbygg, Forsvaret, Skatteetaten,

Helseforetakene, Difi, Posten og Finanstilsynet har inngått kontrollmedlemskap.

I kommunesektoren har KS oppfordret kommunene/fylkeskommunene om å inngå

medlemskap, se vedlegg. Hittil har 7 fylkeskommuner og mange kommuner, med Oslo,

Stavanger, Kristiansand og Drammen, som de største, inngått kontrollmedlemskap.

Dette viser at offentlig virksomhet og tunge interesseorganisasjoner tar sin del av ansvaret og

følger opp intensjonen i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige

innkjøp.

Miljøverndepartementet har bedt Grønt Punkt Norge aktivt arbeide for å få offentlig

forvaltning som kontrollmedlemmer. De øvrige departementene vil følge opp at offentlige

medlemmer. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar aktørene i næringslivet ansvar for å sikre



virksomheter stiller krav til sine norske leverandører om at de er medlem i en returordning for

brukt emballasje eller selv har etablert tilsvarende ordning.
Grønt

Punkt

Generert mengde emballasjeavfall i Norge i 2010 var beregnet til 538 565 tonn, hvorav

499 135 tonn gikk til gjenvinning (material- og energigjenvinning). Materialgjenvinningen

alene bidrar årlig til en utslippsreduksjon på over 350 000 tonn CO2.

Returordningene gir dermed et betydelig bidrag til å redusere mengden avfall på deponi og

derigjennom utslipp til luft, vann og jord. Gjenvinning av emballasjematerialene reduserer
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PB 91 Skøyen

N-0212 Oslo

behovet for naturressurser, og reduserer bruken av energi ved fremstilling av nye materialerr.ek(+47)22121500
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En vanli misforståelse om returordnin er for brukt emballas'e

Norske leverandører til det offentlige må enten dokumentere medlemskap i en returordning

for brukt emballasje (Grønt Punkt Norge) eller oppfylle forpliktelsen gjennom selv å etablere

en egen tilsvarende ordning for miljømessig forsvarlig sluttbehandling av den brukte

emballasjen.

En vanlig misforståelse er om hvilke krav som stilles til etablering av en egen, tilsvarende,

returordning. Mange tror at hvis leverandøren tar med seg emballasjen, og kanskje til og med

kildesorterer den, så er dette det samme som en returordning. Å kildesortere er et ansvar en

hver avfallsbesitter har, og som Grønt Punkt-ordningen, i samarbeid med renovatørene, har

tilrettelagt for. Grønt Punkt-ordningen sikrer, også økonomisk, at det som kildesorteres også

gjenvinnes. Emballasje som kildesorteres, men som det ikke er betalt vederlag for, belaster

returordningene med kostnader og undergraver ordningene ved at kostnaden betales av de

som er med og tar ansvar som medlem i Grønt Punkt Norge. Innkjøpere har her en viktig rolle

ved å stille krav til sine leverandører om at de kan dokumentere at ansvaret for forsvarlig

sluttbehandling er tatt.

Misforståelsen kommer kanskje av at en offentlig innkjøper ikke kan kreve av leverandøren at

de skal være tilknyttet en bestemt ordning, selv om det i praksis kun finnes en ordning (Grønt

Punkt-ordningen). En leverandør kan i teorien ta produsentansvar for emballasjen selv, noe

som vil innebære at leverandøren, i tillegg til å samle inn emballasjen de selv er ansvarlig for

å tilføre det norske markedet, også for egen regning må transportere emballasjen til en

gjenvinner, sikre gjenvinningen og dokumentere dette til Klif. At hver enkelt leverandør skal

sikre sitt produsentansvar for emballasjen på egen hånd kan bli dyrt, og for de fleste, en

umulig oppgave. Derfor må dette gjøres gjennom kollektive ordninger som Grønt Punkt

Norge, hvor produsent/importør overfører sitt utvidede produsentansvar til oss.

En returordning skal rapportere sin gjenvinning til Klif. For emballasje er det bare våre

ordninger (Grønt Punkt Norge og tilhørende materialselskaper) og pantesystemene som gjør

dette. Ved å gjøre avtale med renovatører, mottaksanlegg, transportører og gjenvirmere,

tilrettelegger våre ordninger for kildesortering av emballasje i hele Norge. Videre sikrer våre

ordninger at emballasje som kildesorteres i Norge blir gjenvunnet.

Vi har laget filmsnutter som omhandler kontrollmedlemskap og medlemskap, se våre

hjemmesider www. ront unkt.no/medlemska -o -vederla /filmer



Grønt

Punkt

Avtaleskjema for innmelding finner dere på våre hjemmesider.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Grønt Punkt Norge v/ Jan Petter Nerhus,

tlf. 22 12 15 00 eller 'an. etter ront unkt.no eller gå inn på www. ront unkt.no
Srent Punkt Norge AS

Karenslyst Alle 9A

PB 91 Skøyen

N-0212 Oslo

Vi appellerer vennligst til Inderøy kommune om å inngå kontrollmedlemskap i Grønt Punkt

Norge og er takknemlig for å bli informert om den saksbehandling dere vil ha omkring denne

henvendelsen, og hvem vi i organisasjonen kan følge opp ovenfor.

Med vennlig hilsen

Tel (.47) 22 12 15 00

Fax: (.47) 22 12 15 19

www.grontpunkt.no

Jaana Røine

Adm. dir.

Grønt Punkt Norge
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Alle kommuner
v/rådmannen

Vår referanse:

Arkivkode:

Saksbehandler:

Deres referanse:

Dato:

Iuluu
K10
Jørn Inge Dørum

30.11.2010

Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge
KS vil med dette oppfordre alle kommuner til å bli kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Dette vil
være et viktig bidrag til å sikre miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering i Kommune-
Norge.

Kontrollmedlemskapet innebærer at kommunen forplikter seg til å kreve at alle vareleveranderer
er medlem av en returordning for brukt emballasje. Det medfører derfor ingen direkte utgifter for
kommunen.

Over 1000 offentlige og private virksomheter er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, deriblant
alle departementene og flere kommuner og fylkeskommuner. KS har vært kontrollmedlem siden
april 2009.

Grønt Punkt Norge eies av norske bedrifter og næringslivsorganisasjoner, som gjennom en
bransjeavtale med Miljøverndepartementet har påtatt seg ansvar for innsamling og gjenvinning av
emballasje. Kostnadene for dette dekkes av leverandørene selv gjennom innbetaling av vederlag
til Grønt Punkt Norge.

Flere leverandører oppfyller ikke sine avtalerettslige forpliktelser til å betale for sortering,
innsamling og gjenvinning av emballasjeavfallet fra egne leveranser. De er derfor
"gratispassasjerer" som er med på å uthule de norske returordningene og dermed også skaffer seg
et uberettiget konkurransefortrinn. Disse leverandørene får heller ikke noe insitament til å redusere
omfanget av emballasje og finne fram til mer miljøvennlige alternativer.

Det er derfor i vår alles interesse at kommunesektoren slutter fulltallig opp om de etablerte
innsamlings- og gjenvinningsordningene gjennom et kostnadsfritt medlemskap i Grønt Punkt
Norge. Benytt gjerne vedlagte skjema for påmelding. Mer informasjon kan også skaffes fra Grønt
Punkt Norge på tlf. 22 12 15 00.

Med vennlig hilsen

-

Sigrun Vågeng

pnVlis gt. 9 7: 4-4724 13 26 00 ks@ks.no Bankgiro 8200.01.65189

oks 1378 Vika, 0114 Oslo F: +47 22 83 22 22 wwv.i.ks.no Org. nr. 971 032 146 lban: N063 82000165189
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Intensjonsavtale vedrørende samarbeid om utvikling og drift av Midt-Norsk 

Realfag- og teknologisenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte intensjonsavtale kan legges til grunn for det videre arbeid med mulig utvikling og drift av  
Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale innenfor gitte forutsetninger.

Vedlegg
1 Utkast til intensjonsavtale

Bakgrunn

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) ble etablert høsten 2007, som en viderføring av Midt-
Norsk Partnerskapssenter oppstartet i 2002. Målsettingen med MNRT er å øke barn og ungdoms 
interesse for og kompetanse i industri- og håndtverksfag, realfag og teknologi. 

MNRT har fram til nå, og ut 2012, vært organisert som et prosjekt eid av Verdal og Levanger kommuner, 
Kværner Verdal samt de tre videregående skolene i Inderøy, Verdal og Levanger. MNRT har to ansatte, 
og har tilhold i VIP-senteret i Verdal Industripark. MNRT driver læreplanbasert undervisning innen to 
områder; Teknologi og Matematikk. Senteret mottar besøk fra barnehager og skoleklasser fra 
grunnskoler og videregående skoler i de tre kommunene Verdal, Levanger og Inderøy. 



Inderøy kommune var en av partnerne i Midt-Norsk Partnerskapssenter, men valgte å ikke gå inn på 
eiersiden i da MNRT ble etablert som prosjekt. Inderøy kommune har valgt å kjøpe tjenester fra 
senteret i omfang som om kommunen var medeier, og er representert i styringsgruppen.

Styringsgruppa har vedtatt at MNRT skal være et permanent tilbud fra 2013. Dette vil sikre MNRT og de 
undervisningstilbud som er etablert langsiktighet og forutsigbarhet for ansatte, brukere og 
eier/finansiører.

Gjennom sommeren og høsten har det gått en prosess for å tydeliggjøre forutsetningene for videre drift 
av MNRT. Sentrale momenter har vært innholdsavklaringer, økonomiske forpliktelser og forutsigbarhet. 
Dette er avklaringer som har vært nødvendig å få på plass før spørsmål om organisering og styringsform 
besluttes og rekruttering av medarbeidere iverksettes.

Næringslivet, og i særdeleshet Kværner Verdal, er meget opptatt av at det blir fortsatt drift av MNRT og 
ser på dette som et svært viktig virkemiddel for å møte de langsiktige rekrutteringsutfordringene i 
regionen. Kværner Verdal har tilkjennegitt å disponere ca kr 0,35 mill til MNRTs aktivitet på området.

Verdal kommune tar ansvar for husleieforpliktelsene, som pr i dag er ca kr 0,4 mill. Det er antydet at 
det er rom for reduksjon av husleie. Verdal, Levanger og Inderøy legger inn i sine økonomiplaner årlig 
bruk av tjenester fra MNRT for kr 0,2 mill for kommende treårsperiode. Verdal kommune inngår 
husleieavtale for tilsvarende periode.

MNRT organiseres som et permanent partnerskap, som regnskapsmessig inngår i Verdal kommunes 
regnskaper. De ansatte ved MNRT blir kommunalt ansatt i Verdal kommune. Det etableres et 
partnerskapsstyre, hvor kommunene og Kverner Verdal utøver beslutningsmyndighet innenfor (senere) 
definerte rammer for drift av MNRT. Partnerskapet er åpent for å utvide med flere.

Kommunene hefter likt for eventuelle driftsunderskudd eller overskudd i MNRT, unntatt husleie som er 
Verdal kommunes ansvar. Partnerskapsstyret vil få klart oppdrag om realistisk budsjettering og 
aktivitetsstyring for økonomisk balanse. 

Vurdering.

MNRT er en ønsket aktivitet fra de tre kommunene. Det er viktig at barn og unge får oppleve realfagene 
praktisert i et ”virkelig miljø” og se og oppleve i praksis. 

Kværner Verdals (kr 0,35 mill) og kommunenes aktivitetsforpliktelser (kr 0,6 mill) gir økonomisk 
fundament for drift med ca 1,5 årsverk.

Kommunene er svært positive til at de videregående skolene i kommunene inngår avtaler om bruk av 
MNRT. Dette kan gi økonomisk grunnlag for økt bemanning.

Etter rådmannens vurdering er videreføring av driften organisert som partnerskap med Verdal 
kommune som vertskommune ryddig og oversiktlig. Verdal kommune tar et betydelig ansvar ved å stille
hensiktsmessige lokaler til disposisjon. 

Ved all interkommunal virksomhet er det knyttet økonomisk risiko. Etter rådmannens vurdering er 
risikoen ved forpliktelsene Inderøy kommune tar på seg når det gjelder eventuelle driftsunderskudd, 
marginale. Det vil samtidig være mest riktig at denne risikoen fordeles etter folketall og dermed 
økonomisk bæreevne. 



Konklusjon

Se innstilling.
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Intensjonsavtale

vedrørende 

samarbeid om utvikling og drift av

Midt-Norsk Realfag- og Teknologosenter

mellom

Verdal kommune

og

Inderøy kommune

Underskrift:

For Dato: .…/….. 2012 For
Verdal kommune Inderøy kommune
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Mellom Inderøy kommune og Verdal kommune er (heretter kalt Partene) det inngått følgende 
avtale:

1. Avtalens bakgrunn og hensikt

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) ble etablert høsten 2007, som en viderføring 
av Midt-Norsk Partnerskapssenter oppstartet i 2002. Målsettingen med MNRT er å øke barn og 
ungdoms interesse for og kompetanse i industri- og håndtverksfag, realfag og teknologi. MNRT 
har fram til nå, og ut 2012, vært organisert som et prosjekt eid av Verdal og Levanger kommuner, 
Kværner Verdal samt de tre videregående skolene i Inderøy, Verdal og Levanger. MNRT har to 
ansatte, og har tilhold i VIP-senteret i Verdal Industripark. MNRT driver læreplanbasert 
undervisning innen to områder; Teknologi og Matematikk. Senteret mottar besøk fra barnehager og
skoleklasser fra grunnskoler og videregående skoler i de tre kommunene Verdal, Levanger og 
Inderøy. 

Styringsgruppa har vedtatt at MNRT skal være et permanent tilbud fra 2013. Dette vil sikre MNRT 
og de undervisningstilbud som er etablert langsiktighet og forutsigbarhet for ansatte, brukere og 
eier/finansiører.

Styringsgruppa har utfordret Verdal kommune på overtakelse av MNRT, og Verdal kommune har 
besluttet seg for å utrede denne løsningen. Forslaget er at MNRT organisatorisk legges til Verdal 
kommune, og MNRT videreføres som et samarbeid mellom kommunene Verdal, Levanger og 
Inderøy, de tre videregående skolene i kommune samt Kværner Verdal (gave/sponsoravtale). Det 
er avklart et dette samarbeidet da ikke vil være i konflikt med Lov om offentlige anskaffelser idet:

 MNRT er et samarbeid om læreplanbasert undervisning rettet mot elever i grunn- og 
videregående skole i de 3 kommunene. Samarbeidet involverer, i tillegg til de pedagogiske 
ressurser ansatt ved MNRT, også den enkelte kommune, dens skoler og igjen deres lærere 
og elever. Alle parter vil ha reell innflytelse på samarbeidet og innholdet i undervisninga, 
blant annet gjennom deltagelse i styringsgruppe.

 Samarbeidet gjelder utførelse av felles offentlig oppgave - nemlig undervisning av elever 
for å oppfylle læreplanmål i skolen.

 Samarbeidet er utelukkende mellom offentlige rettssubjekter og ingen privat kapital er 
involvert. Kværner Verdal sitt bidrag til skoleutvikling via MNRT oppfattes som ”gave” og 
Kværner ikke sitter i styringsgruppa. 

Framtidig beliggenhet for MNRT er ikke besluttet, men det legges til grunn at på VIP-senteret i 
Verdal er foretrukket lokalisering.

I forbindelse med Verdal kommunes prosesser for å foreta endelig beslutning om eierskap er det 
viktig for kommunen å sikre fortsatt samarbeid om MNRT.

På bakgrunn av informasjon framkommet i styringsgruppa og i samtaler med representanter for 
dagens eiere og brukere, er det derfor laget intensjonsavtaler som skal sikre partene langsiktighet 
og forutsigbarhet knyttet til drift og utvikling av MNRT.

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til en endelig og bindende avtale 
om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er nærmere angitt i pkt. 2 nedenfor. 
Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har til hensikt, gjennom undersøkelser og 
forhandlinger, å komme frem til en endelig avtale som nevnt. 
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Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til avtale inngås eller frem 
til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås. 

2. Intensjonsavtalens område

2.1 Avtalens innhold

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid utvikling og drift av MNRT.

2.2 Mulig omfang

Partene har til intensjon å inngå avtale om samarbeid i størrelsesorden inntil kr 200.000 pr år. 
Dette er for Inderøy kommunes del på samme nivå som foregående år.

Det tas sikte på å inngå en 3 årig samarbeidsavtale, med virkning fra 01.01.2013 og til 31.12.2015

Omfanget av samarbeidet i form av tilgjengelig undervisningstid vil følge fordelingsnøkkel etter 
samme prinsipp som tidligere. 

3. Intensjonsavtalens varighet

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale. Hvis ikke 
partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 3 måneder fra 
den dato denne intensjonsavtale er undertegnet, opphører intensjonsavtalen, og partene står da fritt 
i forhold til hverandre. Etter intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er 
uttrykkelig avtalt, kunne utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt 
fra den annen part i anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet 
materiale som den ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.  

4. Øvrige bestemmelser

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig avtale er 
inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Likevel vil partene 
være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i forhold til hva 
nærværende avtale med rimelighet gir forventninger om.

5. Lovvalg og verneting

Denne avtale følger norsk lov. Tvister som springer ut av avtalen skal behandles ved kommunenes 
hjemting.

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar.

For Dato: .…/….. 2012 For
Verdal kommune Inderøy kommune
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Kommunestyret

Omgjøring av selskapsform for Inderøyhallen

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune har ingen innvendinger til at Inderøyhallen AL omdannes til Inderøy 
Kulturhus SA.

2. Vedlagte utkast til vedtekter kan legges til grunn for etableringen av Inderøy Kulturhus SA  

3. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne mindre vesentlige endringer i vedtektsutkastet.

Vedlegg
1 Forslag til nye vedtekter

Bakgrunn

Ny lovgivning (Samvirkeloven) forutsetter omdanning av nåværende foretaksform fra 

AL  (andelslag) til SA (samvirkeforetak). Dette må skje innen utgangen av 2012.

Inderøy kommune er andelseier i flere samfunnshus og hvor Inderøyhallen/Inderøy kulturhus 
er det viktigste. Omdanningen av øvrige andelslag til SA er gjennomført – eller under 
gjennomføring - og ansett som en rent teknisk sak.

Rådmannen har funnet det naturlig å forelegge denne saken til politisk beslutning. Dette har 
den åpenbare bakgrunn at kommunens direkte og indirekte interesser i Inderøyhallen AL  er



betydelige. Kommunen er en stor andelseier i Inderøyhallen AL, er formell eier av selve 
anlegget som Inderøyhallen forvalter en stor bruker av anlegget.

I dagens vedtekter  §6 heter det bl.a:

«Lag og organisasjoner i Inderøy og /eller Inderøy Kommune skal eie flertallet av 
andelene i samvirkeforetaket»

Eierform er kanskje det minst viktige parameteret for å sikre de gode resultater av det tilbudet 
som skal ivaretas.  Likevel kan det ha betydning. 

I siste generalforsamling ble styret oppfordret til å vurdere om en aksjeselskapsform kan være 
like hensiktsmessig som SA. Aksjeselskapsformen er vanlig i dag også på dette området.

Det som nå foreligger er et utkast til nye vedtekter – jfr. vedlegg – for et SA. Rådmannen 
oppfatter det klare råd  – også fra foretakets revisor -  at spørsmålet om omdanning til 
aksjeselskap ikke tas opp til behandling nå. En slik løsning krever at nåværende andelslag 
avvikles og slettes i Brønnøysund og andre offentlige registre, og det må stiftes et helt nytt 
selskap med et annet organisasjonsnummer. Om dette skulle aktualiseres senere, så vil det 
uansett være enklere å omdanne på grunnlag av et allerede etablert SA.

Den siste versjon er gjennomgått av selskapets revisor. Styret har ikke sluttbehandlet disse i 
påvente av en avklaring av Inderøy kommunes holdning, jfr. referat fra siste styremøte hvor 
følgende ble vedtatt:  

«1. Styret avventer endelig behandling av selskapsform inntil kommunen v/rådmannen har 
avklart sitt forhold til saken.
2. Styret tar sikte på å avholde styremøte om saken den 1. november.
3. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer i henhold til gjeldende vedtekter og 
avholdes senest 15. november.

Forslaget enstemmig vedtatt.»

Vurdering

Spørsmålet er hvilken holdning Inderøy kommune v/ordfører eller den som ellers gis fullmakt, 
skal innta i den kommende generalforsamling. 

Det ville vært mest korrekt om styret hadde gjort sin formelle innstilling til generalforsamling 
og at denne saken ble behandlet politisk i Inderøy kommune før generalforsamling. Dette 
anser jeg likevel uproblematisk. Jeg oppfatter at vedlagte utkast de facto er godt forankret i 
styret og hos foretakets revisor og at eventuelle endringer i forbindelse med en endelig 
styrebehandling vil være kosmetiske. Nåværende saksbehandling gir kommunen innflytelse på 
styrets behandling og sikrer synkronisering av synspunkter frem til generalforsamlingen.

I praksis er det kun et punkt som utfordrer større eiere ved etablering av A/S – nemlig punktet 
om at hver eier har en stemme på årsmøtet uansett antall andeler.  Vedtektene kan korrigeres 
ut fra omfang av omsetning, dog uten at enkelt medlem kan ha flertall, ref Samvirkelovens § 
38:2:



Vedtektene kan innehalde føresegner om at medlemmane kan ha fleire røyster, dersom røystene blir 
fordelte på medlemmane etter deira omsetning med foretaket. I sekundærsamvirke kan vedtektene 
dessutan fastsetje at røystene blir fordelte etter medlemstala eller den geografiske tilhøyrsla til 
primærsamvirka. Ein medlem kan ikkje ha eit fleirtal av røystene i foretaket.

Etter rådmannens skjønn er det naturlig at kommunen sikrer sin relative innflytelse gjennom å 
påberope seg dette punktet.  Revisor tilrår at dette eventuelt tas opp senere for å sikre at 
omdanningen blir godkjent i Brønnøysund innen fristens utløp. Rådmannen er enig i dette.

For å sikre kommune innflytelse foreslår rådmannen en justering i de tilsendte vedtekter slik at 
kommunen oppnevner minst halvparten av styremedlemmene og styrets leder.  Leder trenger 
nødvendigvis ikke være blant de styremedlemmer som kommunen oppnevner. 

Rådmannen slutter seg til at foretakets navn endres fra Inderøyhallen til Inderøy Kulturhus.  
Dette er i samsvar med den praksis som har blitt fulgt ved presentasjon og markedsføring av 
arrangement av kulturhuset i offentlig sammenheng. 

Konklusjon
Se innstilling.





 Forslag til nye vedtekter  
  
 Vedtekter vedtatt 14. april 1999 
 
 
 
 

VEDTEKTER 
 

INDERØY KULTURHUS SA  
 

VEDTEKTER 
 

INDERØYHALLEN A/L 
 

 
 
§ 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn. 
 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Inderøy 
Kulturhus SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets 
forpliktelser. 
 

§ 1. Andelslagets navn er Inderøyhallen A/L. 
 
 
§ 2. Forretningssted 

. 
Foretakets forretningssted er i Inderøy Kommune 
 

§ 2. Andelslagets adresse er 7670 Inderøy, i Inderøy Kommune. 
 

 
§ 3.  Andelskapital og ansvar 
 Inderøy Kulturhus SA er et samvirkeforetak med vekslende kapital og 

begrenset ansvar. Andelshaver kan være stat, kommune, organisasjoner, 
institusjoner og enkeltpersoner. 

 
For forhold som ikke uttrykkelig er omhandlet av og regulert i disse 
vedtektene, gjelder bestemmelsene i Samvirkeloven om samvirkeforetak. 
Årsregnskapet skal avlegges i samsvar med bestemmelsene i 
regnskapsloven. 

 

§ 3.  Inderøyhallen A/L er et andelslag med vekslende kapital og begrenset ansvar. 
 Andelshaver kan være stat, kommune, organisasjoner, institusjoner og 
enkeltpersoner. 

 
For forhold som ikke uttrykkelig er omhandlet av og regulert i disse vedtektene, 
gjelder bestemmelsene i lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13.juni 1997 nr.44 så 
langt bestemmelsene direkte eller analogisk passer for andelslagets virksomhet. 



Tvilstilfeller avgjøres av styret. Årsregnskapet skal avlegges i samsvar med 
bestemmelsene i regnskapsloven. 

 
 
§ 4.  Foretakets virksomhet – formål. 
 Foretakets virksomhet er å tjene som et økonomisk samhandlingsorgan for 

medlemmene i den hensikt å drive et kulturhus for Inderøy Kommune, plassert 
i Sakshaug skolekrets. Samvirkeforetaket har ikke erverv som formål, og har 
heller ikke som formål å skaffe andelseierne økonomisk utbytte. 

 . 

 
§ 4.  Formålet med andelslaget er å reise og drive et kulturhus for Inderøy Kommune, 

plassert i Sakshaug skolekrets. Andelslaget har ikke erverv som formål, og har heller 
ikke som formål å skaffe andelseierne økonomisk utbytte. 

 
 
§ 5.  Bruk av kulturhuset 
 Kulturhuset skal drives slik samvirkeforetakets styre og årsmøte finner det 

formålstjenlig i sammenheng med sosiale og kulturelle formål og husets 
økonomi. Lag og organisasjoner i Inderøy som har 20 andeler eller mer, kan 
gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler. Tvist om bruken av huset 
avgjøres av styret. 

 

§ 5.  Kulturhuset disponeres slik andelslagets styre og generalforsamling finner det 
 formålstjenlig i sammenheng med sosiale og kulturelle formål og husets økonomi. Lag 
 og organisasjoner i Inderøy som har 20 andeler eller mer, kan gis fortrinnsrett når det 
 gjelder leie av lokaler. Tvist om bruken av huset avgjøres av styret. 
 
 
§ 6.  Medlemmer og andelsinnskudd. 
 Andelsinnskuddet er fordelt på andeler à kr 500,-. Hver andel lyder på navn og 

hvert medlem har 1 stemme. Andelshaver kan la seg representere av 
fullmektig, som kan være annen andelshaver. Ingen kan være fullmektig for mer 
enn 2 andelseiere.. 

 Det skal ikke betales rente av medlemmenes andelsinnskudd og medlemmene 
skal ikke betale kontingent til foretaket 

 
   

 

§ 6.  Andelskapitalen er fordelt på andeler à kr 500,-. Hver andel lyder på navn og har 1 
 stemme. Ingen andelshaver kan for egne andeler avgi mer enn 50 stemmer i 
 generalforsamlingen. Andelshaver kan la seg representere av fullmektig, som kan være 
 annen andelshaver. Lag og organisasjoner i Inderøy og /eller Inderøy Kommune skal 
eie flertallet av andelene i andelslaget. 

 
 
§ 7. Overdragelse av andeler og uttreden 
 Overdragelse av andeler til ny andelshaver evt nåværende andelshavere er 
 betinget av styrets godkjennelse. 



Dersom et medlem skriftlig meddeler at man ønsker å tre ut av foretaket, uten at noen 
av de  øvrige  medlemmene er interessert i å overta denne andelen, skal 
vedkommendes  andelsinnskudd overføres til annen egenkapital.  

 

§ 7. Overdragelse av andeler er betinget av styrets godkjennelse. 
 
§ 8. Årsmøtet  
 Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste myndighet og holdes innen utgangen 

av juni måned hvert år etter innkalling av styret med 3 ukers varsel. 
Innkallingen kunngjøres i de to mest leste aviser på stedet. Innkallingen skal 
angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Fullstendige saksdokumenter 
med bl.a årsoppgjøret (årsberetningen og årsregnskapet) med 
revisjonsberetning skal innen en uke før generalforsamlingen utlegges til 
gjennomsyn på selskapets kontor. 

 
 Det ordinære årsmøtet skal behandle og godkjenne: 
 

A. Årsoppgjøret (årsberetningen og årsregnskapet), herunder bestemme 
hvordan overskudd skal brukes eller underskudd skal dekkes. 

 B. Valg av styre i tillegg til medlemmer oppnevnt av Inderøy kommune.  
 C. Valg av styreleder dersom ikke Inderøy kommune oppnevner denne 
 D. Valg av ny revisor. 
 E. Godtgjørelse til styret og revisor. 
 F. Valg av valgkomite på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

G. Andre saker vedtatt av styret eller innmeldt av medlemmene i foretaket. 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret ihende 
senest 4 uker før møtet 

 
 Årsmøtet velger møteleder, sekretær og to personer til å underskrive 
 protokollen. 
 

§ 8. Generalforsamlingen er andelslagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av 
april måned hvert år etter innkalling av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen 
kunngjøres i de to mest leste aviser på stedet. Innkallingen skal angi de saker som 
skal behandles på generalforsamlingen. Forslag til endring av vedtektene skal gjengis i 
innkallingen. Årsoppgjøret (årsberetningen og årsregnskapet) med revisjonsberetning 
skal innen en uke før  generalforsamlingen utlegges til gjennomsyn på selskapets 
kontor. 

 
 Den ordinære generalforsamling skal behandle og godkjenne: 
 

A. Årsoppgjøret (årsberetningen og årsregnskapet), herunder bestemme hvordan 
overskudd skal brukes eller underskudd skal dekkes. 
B. Valg av styre med personlige varamedlemmer  

 C. Valg av styreleder  
 D. Valg av ny revisor. 
 E. Godtgjørelse til styret og revisor. 
 F. Valg av valgkomite på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 



 G. Andre saker vedtatt av styret eller innmeldt av andelshavere. Forslag til saker som 
 ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret ihende senest 4 uker før 
 møtet. Fullstendige saksdokumenter sendes ut en uke før møtet. 
 Generalforsamlingen velger møteleder, sekretær og to personer til å underskrive 
 protokollen. 
 
 
§ 9.  Styret  

Samvirkeforetaket skal ha et styre på 4-7 medlemmer, etter årsmøtets nærmere   
 nærmere beslutning. Ved endring i antall styremedlemmer skal antallet tre i 
kraft fra og med neste årsmøte. 
 
Inderøy Kommune har rett til å oppnevne flertallet av styremedlemmene 
medlemmer med ett varamedlem. Melding om kommunens oppnevning 
 sendes styret minst 2 uker før generalforsamlingen. De ansatte oppnevner ett 
styremedlem med varamedlem. De øvrige styremedlemmer og 1 varamedlem 
 velges av årsmøtet.  
Styremedlemmers og varamedlemmers funksjonstid er 2 år.  
 
Inderøy kommune har rett til å oppnevne styrets leder blant styremedlemmene. 
Styremedlem som er ansatt i foretaket kan ikke oppnevnes som styreleder. For 
øvrig konstituerer styret seg selv. 

 
 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Ved 
 stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret skal lede 
 virksomheten i samsvar med lover, vedtekter og vedtak fattet på årsmøtet. 
 Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders fullmakter. Over styrets 
 forhandlinger føres møtebok som undertegnes av samtlige møtende. Styret 
 binder samvirkeforetaket ved styreleders og en av de øvrige medlemmers - 
 evt. daglig leders underskrift. Styret kan gi prokura. 
 

§ 9.  Andelslaget skal ha et styre med 7 medlemmer og med like mange personlige 
 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Inderøy Kommune 
 oppnevner 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Melding om kommunens 
 oppnevning sendes styret minst 2 uker før generalforsamlingen. De ansatte oppnevner 
 ett styremedlem med varamedlem. De øvrige 4 medlemmer med varamedlemmer 
velges  av generalforsamlingen. Hvert år velges ett av styrets medlemmer som styrets 
leder.  Styremedlem som er ansatt i andelslaget kan ikke velges som styreleder. For 
øvrig  konstituerer styret seg selv. 

 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Ved stemmelikhet er 
 styreleders stemme avgjørende. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lover, 
 vedtekter og vedtak fattet på generalforsamlingen. Styret ansetter daglig leder og 
annet  nødvendig personale, samt utferdiger instruks og fastsetter personalets lønn. 
Over  styrets forhandlinger føres møtebok som undertegnes av samtlige møtende. 
Styret  binder andelslaget ved styreleders og en av de øvrige medlemmers - evt. 
daglig leders  underskrift. Styret kan gi prokura. 

 
 



§ 10.  Ekstraordinært årsmøte  
 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når andelshavere som 
 representerer minst 1/3 av andelene forlanger det. 
 

§ 10.  Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når andelshavere som 
 representerer minst 1/3 av andelene forlanger det. 
 
 
§ 11.  Vedtektsendring. 
 Endringer av vedtektene foretas av årsmøtet og krever minst 2/3 flertall av de 
 avgitte stemmer, med mindre Samvirkeloven krever 4/5-deler (jfr § 54, 2.ledd).   
  Forslag fra andelshavere om endring av vedtektene må være kommet til 
 styret senest 3 måneder før årsmøtet. 
 

§ 11.  Endringer av vedtektene foretas av generalforsamlingen og krever minst 2/3 flertall 
av  de avgitte stemmer. Forslag fra andelshavere om endring av vedtektene må være 
 kommet til styret senest 3 måneder før generalforsamlingen. 
 
 
§ 12.  Avvikling  

Vedtak om avvikling av samvirkeforetaket eller overdragelse av formuen som 
helhet kan fattes av årsmøtet der minst 2/3 av stemmene er representert og 
der 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Når representasjon ikke holder 
mål, kan det innkalles til nytt årsmøte. Det stilles da ikke krav om at 2/3 av 
stemmene er representert. Forslag kan da bli vedtatt ved at 2/3 av avgitte 
stemmer går inn for forslaget. 

 
Ved avvikling av samvirkeforetaket har foretaksmedlemmene ikke rett til å få 
utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har 
dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler etter dekning  av forpliktelser 
skal tilfalle allmennyttige formål i Inderøy kommune  (jfr. § 4). 

 
 
§ 12.  Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen som helhet kan 

 fattes av generalforsamlingen der minst 2/3 av stemmene er representert og der 2/3 
av de avgitte stemmer er for forslaget. Når representasjon ikke holder mål, kan det 
 innkalles til ny generalforsamling. Det stilles da ikke krav om at 2/3 av stemmene er 
 representert. Forslag kan da bli vedtatt ved at 2/3 av avgitte stemmer går inn for 
 forslaget. 

 
 Ved en oppløsning av andelslaget skal andelslagets midler tilfalle allmennyttige 
 formål i Inderøy Kommune i tråd med andelslagets formål (jfr. § 4). 
 

 

§   13.  Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lov om samvirkeforetak.   
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Kulturskolen – status og strategi ventelister

Rådmannens forslag til vedtak

Gjennomgangen av status på kulturskoleområdet tas til orientering.

Det er et mål for Inderøy kommune å ha en dekningsgrad i kulturskolen som ligger over et 
landsgjennomsnitt.

Rådmannen anmodes i det avsluttende arbeidet med budsjettet å innarbeide tiltak som kan øke 
dekningsgraden og redusere ventelistene.

Behovet for undervisnings-/øvingsrom må tas inn i arbeidet med prosjekteringen av Inderøy oppvekst -
og kultursenter.

Bakgrunn

Det vises til budsjettbehandling i Inderøy kommunestyre, 14.12.2011, hvor det ble gjort følgende 
vedtak (Punkt 1, strekpunkt 10):

I løpet av 2012 utarbeides det en strategi for å fjerne ventelistene ved kulturskolen.

Vedtaket må tolkes slik at alle barn og unge som ønsker det, skal få et undervisningstilbud ved Inderøy 
kulturskole. Inderøy kommune har en relativt godt utbygd kulturskole, som siden starten i 1985 er 
utviklet fra å være en ren musikkskole til en kulturskole med et bredt tilbud innen det estetiske 
fagområdet.



Kulturskolen har per i dag 211 grunnskoleelever, en dekningsgrad på 25% i forhold til totalt elevtall i 
grunnskolen. I tillegg består elevmassen av 26 førskolebarn og 31 elever over grunnskolealder. En del 
elever har mer enn en disiplin, som hovedregel er andredisiplin en gruppedisiplin. Totalt antall 
elevplasser er i dag 319.

Innen kulturskolens økonomiske rammer har det ikke vært mulig å gi alle søkere et tilbud. De senere år 
har søkertallene gått noe ned, men etter opptak høsten 2012 har kulturskolen fremdeles et søkertall på 
93.  40 av disse har allerede et kulturskoletilbud. Dermed er tallet på søkere som er uten tilbud fra før 
på 53. Hovedvekten av disse søker på musikk- og sangdisipliner, det vil si disipliner som innebærer 
individuell undervisning.

Andre forhold

Vi har fremskaffet følgende data for egenbetaling i ulike kommuner ( skoleåret 2011-12)– Inderøy ligger 
midt på treet:

Inderøy: 2500
Steinkjer: 3070
Verran: 2200
Verdal: 2000
Levanger:2300
Namsos: 3000
Stjørdal: 3200
Nærøy: 2575

Gjennomgående har vi som strategi å legge egenandeler på nivå med kommunene i Innherred. Kr. 2500 
er lik snittet av kommunene (Eks Verran).  Hvordan sammenhengen er mellom prisnivå og søking kan 
være noe usikkert. Det er grunn til å tro at innenfor området kr. 200,- til 400,- pr måned så er utslagene 
små.

Vurdering

Går en ut fra dagens ventelister og kalkulerer med at 40 (av 53) tar imot et tilbud, representerer dette 
en årlig netto kostnad i størrelsesorden 370.000 (lønnskostnader, undervisningsmateriell mm). 

Dersom alle søkere hvert skoleår skal få plass, vil kostnaden kunne variere noe fra år til år. Og siden 
opptaket ikke er klart før utpå høsten, vil full dekning kunne innebære behov for budsjettjusteringer.

Strategi:

Opptak

Det er en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt alle søkere vil takke ja til et tilbud. Alle vil ikke nødvendigvis 
kunne få tilbud om førstevalg mht disiplin. Økt elevavgift vil også kunne være avgjørende. 

I god tid før en utvidelse av tilbudet, må det gjøres en undersøkelse vedrørende hvor mange som 
eventuelt vil ta imot et tilbud.

Pedagogisk ressurs



Økt antall elever fordrer økt pedagogisk ressurs. Å bygge opp en slik ressurs gradvis, vil kunne by på 
problemer, da utlyste ressurser vil kunne bli for små til å være interessante for søkere. Derfor er det 
mest fornuftig å arbeide for at hele ressursbehovet dekkes samtidig i forbindelse med start på et nytt 
skoleår. 

Statsbudsjettframlegg 2013 signaliserer dessuten at midler som legges inn i rammetilskuddet, fra 
høsten 2013 skal brukes til å gi kulturskoletilbud til alle grunnskoleelevene som ønsker det på 1.-4. 
klasse-trinn. Det er viktig å understreke at dette tilbudet handler om noe annet enn kulturskolens 
kjernevirksomhet, og vil være et viktig supplement til denne. Inderøy kulturskole er allerede gjennom 
prosjektene  «Kulturkompis» og «Kombistillinger» (finansiert av Utdanningsdirektoratet) i gang med å 
skaffe seg erfaringer med en slik ordning i samarbeid med grunnskole/SFO.

Denne satsingen kan ses i sammenheng med målet om å fjerne ventelistene ved kulturskolen når det 
gjelder stillinger. Her ligger det gode muligheter for å opprette kombinerte stillinger som er store nok til 
at de kan være av interesse for kulturskolelærere.

Undervisningsrom

En utvidelse med ca 40 kulturskole-elever vil nødvendig vis innebære økt behov for tilgjengelige øvings-
og undervisningsrom.  Det er allerede trangt om plassen i kulturhuset. Prosjekteringen av Inderøy 
kultur- og oppvekstsenter må ta hensyn til dette behovet.

Avsluttende merknader

Rådmannen vil ikke tilrå at Inderøy kommune forplikter seg på å fjerne ventelister fra kulturskolen –
noe avhengig av hvordan begrepet «fjerning» skal tolkes. Dette kan lett vise seg å være ambisiøst både 
økonomisk og tilbudsmessig. 

Det må selvsagt være en målsetting å gi et så godt og bredt tilbud som mulig, selv om vi allerede i dag 
har et godt tilbud – også sammenlignet med andre.

En strategi for fjerning av ventelister må eventuelt omhandle et sett av tiltak omfattende utvidelse av 
tilbud, eventuelt omlegging av tilbud for å øke dekningsgraden og kombinert med høyere 
egenfinansiering.

Som anført  vil nettokostnaden knyttet til en økning med 40 elevplasser utgjøre ca kr. 370.000,-. For 
hver 100 kr. i årlig økning i elevavgifter øker egenfinansieringen med ca kr. 30.000,- årlig. Om en antar 
at elevtallet ikke påvirkes vil elevavgiften (isolert sett) måtte økes med over kr. 1000,- pr år for å 
egenfinansiere en fjerning av ventelistene. Dette vil i så fall bringe våre elevavgifter vesentlig over 
nabokommunene.

En vurdering av belastningen ved økte elevavgifter – eller for så vidt enhver økt egenandel -  må gjøres 
på bakgrunn av det faktum at den gjennomsnittlige enkelthusholdningsinntekt i Norge inneværende år 
øker i størrelsesorden kr. 10.000,- etter skatt.

Rådmannen velger å fremme saken på denne måten av følgende grunner 1) ettersom området er tatt 
opp som det er gjort i kommunestyrets vedtak, er det hensiktsmessig å fremme dette som en egen sak 
2) saken fremmes slik at politisk nivå gis anledning til å gi noen føringer – målsettinger – i forkant av 
rådmannens fremlegg til budsjett.



Konklusjon

Se Rådmannens forslag til vedtak



Arkivsak. Nr.:
2012/3613-1

Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 128/12 24.10.2012

Innkjøp av kunst - Fotballgutt av Nils Aas. Bevilgning.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kostnad for skulptur «Fotballgutt» av Nils Aas, BKH-avgift og sokkel, kr. 34.500 dekkes over 
ansvar 830, Formannskapets post for tilleggsbevilgninger

2. Rådmannen vedtar detaljert budsjett

Bakgrunn

Sommmerutstillingen  ved Nils Aas kunstverksted 2012, Kunst & Sport, inneholdt blant andre verk 
skulpturen «Fotballgutt» av Nils Aas. «Fotballgutt» ble i sin tid produsert i et visst antall for 
fotballklubben Lyn, for videresalg for å skaffe inntekter til klubben. Skulpturen er støpt i bronse, og er 
36cm høy. 

Det viste seg at skulpturen var til salgs. Tidsaspektet tillot ikke ordinær saksbehandling, men 
formannskapet ble muntlig orientert og konsultert i møte og gav klarsignal til kjøp.

Denne saken omhandler i så måte kun avklaring av bevilgningsmessig dekning.

Kostnaden for skulptur, sokkel og avgift til Billedkunstnernes hjelpefond er på kr. 34500,-.

Vurdering



«Fotballgutt» er installert i Muustrøparken og er godt mottatt. 

Den inngår nå i en samling på 10 skulpturer i Muustrøparken, hvorav to er gitt i gave av Nils Aas’ søsken 
etter kunstnerens død. 

Det ligger ikke midler i de ordinære budsjetter til oppkjøp av kunst. Rådmannen foreslår at kostnaden 
dekkes ved å trekke på formannskapets post Reserver til tileggsbevilgninger.

Konklusjon

Se rådmannens innstilling.
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Salgs- og skjenkekontrollør 2013-2015 - valg av tilbyder

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår kontrakt med NOKAS AS om kontroll av salgs- og skjenkebevillinger i perioden 
01.01.13 – 31.12.15.

Vedlegg
1 Anbudsinnbydelse
2 Nordfjeldske Kontroll - Tilbud salgs- og skjenkekontroller Inderøy kommune
3 NOKAS AS Tilbud Salgs- og skjenkebevillingskontroller
4 PreBIO AS Tilbud slags- og skjenkekontroller

Bakgrunn

1723 Mosvik hadde avtale med NOKAS AS som utløper 31.12.12. 1729 Inderøy hadde avtale med 
Nordfjeldske Kontroll AS. For 2012 har NOKAS AS gjennomført kontroller av salgs- og skjenkesteder i 
gamle Mosvik mens Nordfjeldske Kontroll AS har gjennomført tilsvarende kontroller i gamle Inderøy. 

Når avtalene nå utløper ved årsskiftet, har det vært naturlig å gjennomføre en anbudskonkurranse om 
gjennomføring av salgs- og skjenkekontroller i den nye kommunen for resten av valgperioden.

Konkurransen ble gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse der tre firma ble tilskrevet og 
bedt om pris på oppdraget og beskrivelse av gjennomføring av kontrollene. (vedlegg 1)

Ved anbudsfristens utløp 25.09.12 kl. 12.00 var det kommet inn tilbud fra følgende leverandører (priser 
eks. mva.):

1. Nordfjeldske Kontroll AS kr. 100.890



2. NOKAS AS kr. 105.390  (justert ved kontrollregning)
3. PreBIO AS kr. 163.800

Vurdering

Kvalifikasjonskrav 
I henhold til anbudsinnbydelsen skal tilbydere levere attest for betalt skatt og trygdeavgifter og attest 
for betalt merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen. Manglende 
dokumentasjon av kvalifikasjonskrav kan føre til at tilbudet blir avvist.
PreBIO AS har levert attest for betalt merverdiavgift som er datert 15.11.11 – dvs. eldre enn 6 mnd..
Rådmannen har ikke avvist tilbudet fra PreBIO AS, men dersom leverandøren tilbys oppdraget 
forutsettes det at fornyet attest leveres. 

Alle tilbydere ansees derfor kvalifisert for oppdraget.

Evaluering av tilbud
I henhold til anbudsinnbydelsen vil tildeling av oppdrag skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det 
økonomisk mest fordelaktige. Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil det bli lagt vekt 
på følgende kriterier:

Pris: Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle 
andre tjenester fra leverandør i kontraktsperioden. 
Kvalitet: Skjønnsmessig vurdering av tilbyders beskrivelse av hvordan oppdraget planlegges 
gjennomført.

Tilbyder 1 og 2 er forholdsvis like når det gjelder pris. Tilbyder 2 har noe høyere pris pr. 
skjenkekontroll, men lavest pris pr. salgskontroll. Antall salgs- og skjenkesteder vil variere noe i 
kontraktsperioden. Tilbyder 3 har høyest total pris og pris pr. kontroll.

Tilbyder 2 har etter rådmannens oppfatning beskrevet det beste kvalitetsopplegget ved 
gjennomføring av kontrollene. Tilbyder 2 har 15-20 personer som kan benyttes til kontrollen, 
kontrollen gjennomføres med to kontrollører og de benytter unge kontrollører for å avdekke 
rutiner omkring alder og legitimasjon ved salg. Tilbyder 2 har kontrakter med både Verran og 
Steinkjer i INVEST, samt våre naboer Leksvik, Verdal og Levanger.
Tilbyder 3 har 4 medarbeidere og har kontrakt med 13 kommuner i Nord-Trøndelag, og 
tilbyder 3 ansees kvalitetsmessig som nest best. 
Tilbyder 1 har kontrakt med mange kommuner men bare 1729 Inderøy i Nord-Trøndelag. Det 
er ikke oppgitt hvor mange kontrollører som vil benyttes ved kontrollene. 

Når det gjelder kontroll i forhold til internkontroll og tobakkskadeloven er dette inkludert i 
prisene for alle tilbydere.

Anbudsinnbydelsen angir ikke en vekting mellom kriteriene pris og kvalitet. For å sikre god 
oppfølging av salgs- og skjenkebevillingene er det viktig at kontrollene gjennomføres slik at 
avvik kan oppdages. Etter rådmannens oppfatning har NOKAS AS presentert det økonomisk 
mest fordelaktige tilbud, og rådmannen foreslår at Inderøy kommune inngår kontrakt med 
NOKAS AS.

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.
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ANBUDSINNBYDELSE

Inderøy kommune inviterer til å delta i en begrenset anbudskonkurranse om 

anskaffelse av salgs- og skjenkekontrollør.

1. Oppdragets art og omfang

Inderøy kommune har pr. dato 11 skjenkesteder og 7 salgssteder med kommunal bevilling. 
Det antas et gjennomsnittlig antall ambulerende bevillinger/bevillinger for en bestemt 
anledning på ca. 20 pr. år. Inderøy kommune gjennomfører selv kunnskapsprøve i 
forbindelse med bevillinger.

Inderøy kommune ønsker tilbud på salgs- og skjenkekontroll for perioden 01.01.13 –
31.12.15 etter følgende hyppighet:

Salgs- og skjenkesteder: 3 kontroller pr. sted pr. år. 
Andre bevillinger: 3 tilfeldige kontroller pr. år. 

Antall salgs- og skjenkesteder vil variere i kontraktsperioden. 

Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle andre 
tjenester fra leverandør i kontraktsperioden. (se prisskjema i vedlegg 1)

Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan kontrollen planlegges gjennomført, og 
synliggjøre hvordan rapportering skjer i etterkant av kontrollen.  

2. Prosedyre

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen 

gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og tilbudsbestemmelsene 

som følger nedenfor. 
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3. Oppdragsgivers kontaktperson

Navn : Solbjørg Kirknes
E-postadresse : solbjorg.kirknes@inderoy.kommune.no

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktperson per e-post med kopi til 
ase.granlund.solem@inderoy.kommune.no

4. Gjennomførings- og leveringstidspunkt 

Oppdraget skal utføres i perioden 01.01.2013-31.12.2015

5. Kontrakt

Oppdragsgiver vil inngå kontrakt med valgt tilbyder i løpet av oktober 2012.

6. Tilbudsfrist og innlevering 

Tilbudet skal leveres til: 
Navn : Solbjørg Kirknes
E-postadresse : solbjorg.kirknes@inderoy.kommune.no

Innen 25.september 2012 kl. 12.00

Tilbyder er bundet av tilbudet tom. 25.12.12 kl. 12.00.

7. Kvalifikasjonskrav

Attest for betalt skatt og trygdeavgifter og attest for betalt merverdiavgift

Kvalifikasjonskrav:
Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. 

Dokumentasjonskrav:

Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra 

tilbudsfristen.

HMS-egenerklæring
Den tilbyder som får tildelt kontrakten forplikter seg til å undertegne en HMS-egenerklæring 
senest ved kontraktsinngåelse.
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Manglende dokumentasjon av kvalifikasjonskrav kan føre til at tilbudet blir avvist.

8. Evaluering av tilbud/tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige. Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil det bli lagt vekt på 

følgende kriterier:

Pris
Det skal angis totalpris for hele oppdraget, pris pr. kontroll og timepris for eventuelle andre 
tjenester fra leverandør i kontraktsperioden. ( se prisskjema)

Kvalitet
Skjønnsmessig vurdering av tilbyders beskrivelse av hvordan oppdraget planlegges 
gjennomført.

9. Tildeling av kontrakt og begrunnelse

Tilbydere som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding per e-post om 
hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og en kort begrunnelse for valget.

05.09.12

Arnfinn Tangstad
Utviklings- og prosjektrådgiver



Inderøy kommune

Vedlegg	1 Prisskjema

Tilbyders navn: 

Deloppdrag Antall Pris pr. kontroll

(Eks. mva.)

Delpris

Skjenkekontroller

Salgskontroller

Andre kontroller

Totalpris i kontraktsperioden

Timepriser: (eventuelle tilleggsoppdrag i kontraktsperioden)

Navn Timepris Merknader
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