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Arkivsak. Nr.:

2012/2762-8

Saksbehandler:

Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget 6/12 23.11.2012

Administrasjonsutvalget 6/12 28.11.2012

Eldres råd 20/12 15.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 20/12 15.11.2012

Hovedutvalg Natur 93/12 19.11.2012

Hovedutvalg Folk 79/12 20.11.2012

Formannskapet 152/12 28.11.2012

Kommunestyret

Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp



3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

4. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 2013 slik 
det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

5. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 
til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for virksomheter innenfor 
området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 1723 Mosvik. Eiendomsskatten 
skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

7. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 
ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 
eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

8. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er kurante, 
begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

9. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

11. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012 

Avstemming:

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet



- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp

3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

4. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 2013 slik 
det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

5. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 
til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for virksomheter innenfor 
området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 1723 Mosvik. Eiendomsskatten 
skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

7. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 
ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 
eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

8. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er kurante, 
begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

9. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

11. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

Behandling i Eldres råd - 15.11.2012 

Omforent forslag:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med slikt 
tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.

Avstemming:

Enstemmig.



Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med slikt 
tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

1 .Møtet viser til kap. 9.4 i budsjettforslaget og ber om at sak om bofellesskap på Nessjordet legges 
fram for rådet for likestilling av funksjonshemmede til uttalelse før politisk behandling.

2. Arvid Nervik fremmet forslag om at 50% reduksjon av  betalingssatser for brøyting og strøing for 
alderspensjonister også skal gjelde funksjonshemmede.

3. Arvid Nervik fremmet forslag om at det legges fastdekke på alle gangstier i kommunen slik at de blir 
fremkommelig for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

4.  Hans Henrik Nørholm fremmet forslag om følgende uttalelse under kap 8.5.2. Aktivisering og 
servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede:  Rådet ber om at det i løpet av 2013 foretas en 
evaluering av aktiviserings- og servicetjenestene i Et sted å være og på Hyggestua.

5.  Han Henrik Nørholm fremmet forslag om følgende uttalelse under kap. 8.5.2 Psykiatri og tilbud til 
personer med rusproblem: Behovet er større etter kommunesammenslåingen, og vi ber om at stillingen 
som faller ut i psykososialt team ved naturlig avgang, ikke fases ut. 

Avstemming

Det ble stemt punktvis:
Pkt. 1:  Enstemmig  som forslag fremmet i møtet
Pkt. 2:  Forslaget falt med 5 stemmer mot og 1 stemme for
Pkt. 3:  Enstemmig som forslag fremmet i møtet
Pkt 4:   Enstemmig som forslag fremmet i møtet
Pkt. 5:  Forslaget vedtatt med 4 stemmer for og 2 stemmer mot.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

 Møtet viser til kap. 9.4 i budsjettforslaget og ber om at sak om bofellesskap på 
Nessjordet legges fram for rådet for likestilling av funksjonshemmede til uttalelse før 
politisk behandling.

 Rådet ber om at det legges fastdekke på alle gangstier i kommunen slik at de blir 
fremkommelig for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

 Rådet ber om at det i løpet av 2013 foretas en evaluering av aktiviserings- og 
servicetjenestene i Et sted å være og på Hyggestua (kap. 8.5.2 Aktivisering og 
servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede)  

 Behovet er større etter kommunesammenslåingen, og vi ber om at stillingen som faller 
ut i psykososialt team ved naturlig avgang, ikke fases ut (kap. 8.5.2 Psykiatri og tilbud til 
personer med rusproblem)



Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Ole Anders Iversen
Møteleder under saksordførers presentasjon: Izabela Vang
Forslag fremmet  i møtet:
Hovedutvalg natur ber om at følgende kuleplunkt tas med i  den videre behandlingen av budsjettet: 

 Øke rammene på veg med minimum 2 mill. årlig i økonomiplanen.

Avstemming
Rådmannens forslag med kulepunkt fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 
investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert 
slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk
- Vann og avløp

3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

4. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 2013 slik 
det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

5. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 
til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for virksomheter innenfor 
området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 1723 Mosvik. Eiendomsskatten 
skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

7. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 
ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 
eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

8. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er kurante, 
begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.



9. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

11. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

 Øke rammene på veg i økonomiplanen med minimum 2 mill. årlig .

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 
Saksordfører:  Ragnar Nossum

Otte Vatn tok opp spørsmål om sin habilitet da han er medlem av Inderøy museums- og historielag og 
fratrådte møtet.

Votering:
Otte Vatn ble enstemmig erklært habil for behandling av saken og tiltrådte møtet igjen.

Harald Ness foreslo:
"Åpne" kulturskolen - 370 000 til kulturskolen. Redusere avsetningene tilsvarende.

Siv Furunes foreslo:  Musikkorganisasjonene – tilskudd bør økes.

Geir Tore Strand foreslo:
Innspill på at det må opprettes et fond hvor velforeningene som betaler strømregningen på gatelysene 
selv, kan søke om støtte til denne utgiften.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med de innspill fremkommet i møtet.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012
1. Inderøy kommunes budsjett for år 2013 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og 

investering for 2013 til 2016 vedtas som foreslått av rådmannen, jfr. forslag datert 12.11.2012.

2. Driftsbudsjettet 2013 – driftsrammene – vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon
- Næring, plan og miljø
- Oppvekst
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og kommunalteknikk



- Vann og avløp

3. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes høyeste 
tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 
inntekståret 2012. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

4. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for år 2013 slik 
det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2013».

5. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold 
til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle 
garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i hele 
kommunen. Eiendomsskattesatsen videreføres i 2013 med 2 promille for virksomheter innenfor 
området til 1729 Inderøy og 7 promille for virksomheter innenfor 1723 Mosvik. Eiendomsskatten 
skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.

7. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine 
ansvarsområder så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger 
eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

8. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå som er kurante, 
begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

9. Det gjennomføres investeringer i 2012 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp 
nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. Formannskapet kan vedta endringer av 
investeringsbudsjettet så langt dette ikke medfører behov for endringer i samlet lånebehov. 

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta 
endringer, herunder utvide bruken av fond, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte 
aktivitetsforutsetninger.

11. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan.

Vedlegg
1 Vedlegg: Budsjett  2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Bakgrunn

I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det 
kommende kalenderår. Vedtaket fattes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Nærmere bestemmelser om årsbudsjettet finnes i forskrift av 15.12.2000. 

Vurdering

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2013 til 2016 søker å legge til rette for at 
kommunens tjenestetilbud – over tid – blir forutsigbart og konkurransedyktig.



Budsjettforslaget legger opp til stram husholdering av driftsbudsjettene samtidig som 
investeringsinnsatsen økes betydelig.

Det vises til selve budsjettforslaget med sammendrag for nærmere informasjon.

Det vises for øvrig til selve budsjettdokumentet.

Konklusjon

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 legges med dette fram til politisk 
behandling.  





Vedlegg:  Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Legges ved som separat dokument.



Arkivsak. Nr.:
2012/410-4

Saksbehandler:
Roger Nilsen Sæthre

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 71/12 20.11.2012

Hovedutvalg Natur 90/12 19.11.2012

Administrasjonsutvalget 7/12 28.11.2012

Formannskapet 153/12 28.11.2012

Kommunestyret

Delegeringsreglement for Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012:

Saksordfører:  Arne B. Rannem 

Arne B. Rannem foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.

Avstemming:

Arne B. Rannem sitt forslag: Enstemmig.
Rådmannens forslag med Arne B. Rannem sitt endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012
Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas med slik endring:
Området Kultur, flyttes fra formannskapet til Hovedutvalg Folk.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksordfører:  Edel Brøndbo

Avstemming

Enstemmig som innstillingen

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Vedlagte forslag til «Hovedreglement for delegering» vedtas.

Vedlegg

1 Inderøy kommunes hovedreglement delegering

2 Oversikt over aktuelle lover fordelt på kommunestyret, formannskap og 

hovedutvalg

Bakgrunn
Delegasjonsreglement gjelder omfanget av delegering av kompetanse til å ta beslutninger i saker som 
kommunestyret kan delegere – enten til formannskap, hovedutvalg eller rådmann.

Fellesnemnda for kommunesammenslåing utsatte, etter prosjektleders tilrådning, behandling av 
delegasjonsreglement. 

Saken ble videre lagt fram til politisk behandling 25/6-2012 (sak 35/12), men ble der utsatt for 
presisering av hoveddokument og detaljering.

Fram til nå er spørsmål knyttet til delegering behandlet etter Inderøy kommunes (1729) reglement jf. 
vedtak i kommunestyret PS 27/11

Det er nå utarbeidet et nytt overordnet delegasjonsreglement som har tre fulgt tre hovedføringer:

1 Det skal være kortfattet, enkelt, oppdatert og hensiktsmessig
2 Det følger en linje om maksdelegering der det er mulig
3 Det utbygges en teknisk funksjon som gir fullstendig detaljering og beskrivelse av 

forvaltning av alle lover og særlover, både mellom politikk og rådmann, og rådmannens 
interndelegering. 

Rådmannen legger fram forslag delegasjonsreglement med tilhørende ansvarsfordeling, spesifisert 
etter lov.

For å bedre presisjonsnivået legges det til et eget punkt i hovedreglementet som beskriver det politiske 
ansvaret i forhold til hovedfunksjonsområder i KOSTRA. 

For ekstern og intern oversikt ønsker rådmannen videre å ta i bruk en funksjon knyttet til 
Kommuneforlagets web-modul kalt «delegeringsreglement».



Dette er en digital plattform som gir fullstendig tilgang og oversikt på hvem som ivaretar forvaltningen 
av de forskjellige lover og forskrifter. Denne oversikten beskriver i detalj ansvarsområdet til 
kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, AMU og rådmannen mv.  I tillegg beskrives den 
interne delegeringen i administrasjonen.

Vurdering

Det vedlagte forslag til delegering beskriver hovedrammene for delegering fra kommunestyre til 
formannskap, hovedutvalg og rådmann.

Vedlegget kalt «oversikt over aktuelle lover» anskueliggjør omfanget av de lovmessige krav en 
kommune skal følge opp.

Lovene har i seg forbud mot delegering, delegering av avgjørelse, delegering av pliktbestemmelse og 
delegering av rettighetsbestemmelse. Lovene som er opplistet under kommunestyret, har i de fleste 
tilfeller enkeltparagrafer som ikke kan delegeres. Lovene er derfor fordelt også på de andre politiske 
utvalgene.

Det er naturlig at delegeringsreglementet i hovedsak regulerer avgjørelsesmyndighet, og at lover med 
kun plikt- og rettighetsbestemmelser i sin helhet blir delegert rådmannen. 

Dette innebærer at lovbestemmelser som konkret beskriver ansvar for ivaretagelse av beskrevne 
oppgaver/ ansvar gjøres til gjenstand for regulering i delegeringsreglementet, mens bestemmelser som 
angår konkrete rettigheter og plikter i alminnelighet ivaretas av rådmannen.

Fellesnemnda vedtok i sak 43/11 reglementer for formannskap og hovedutvalg med følgende fordeling 
av hovedansvar:

Formannskapet:
- økonomi      
- planlegging, herunder kommuneplan                   
- miljøvern
- personal- og organisasjonsutvikling
- sivilt beredskap
- næringsutvikling
- kultur

Hovedutvalg Natur:
- byggesaksbehandling
- reguleringsplaner og oppmåling
- vann, avløp, renovasjon
- samferdsel og trafikksikkerhet
- bygnings- og eiendomsforvaltning, inkl, offentlige friområder
- forurensning
- natur og miljøforvaltning, inkl. viltforvaltning.
- brann- og brannvern

Hovedutvalg Folk:
- folkehelse
- helse- og omsorgstjenestene, herunder barnevernet og sosialtjenesten.
- oppvekst herunder skole, barnehage og kulturskole
- barnehager



Rådmannen ser at avgrensningen av ansvar mellom politiske utvalg på noen punkter kan være noe 
uklar. Eksempelvis har formannskapet ansvar for miljøvern, mens hovedutvalg Natur både har ansvar 
for forurensning og miljøforvaltning. Rådmannen vil foreslå at formannskapet tar avgjørelser i 
miljøvernsaker hvor det er uenighet mellom sektorinteresser, mens hovedutvalg Natur har hovedansvar 
for de øvrige saker innenfor forurensning og miljøvern. 

Spesielt er dette tilfellet innenfor fagområdet jord- og skogbruk som f.eks industrikonsesjonsloven 
(erverv av vannfall), jordlova, jordskifteloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven. Disse er 
foreslått lagt til formannskapet i henhold til gjeldende reglement. 

For å bedre presisjonsnivået beskrives det politiske ansvaret i forhold til hovedfunksjonsområder i 
KOSTRA.  Dette er et eget punkt i hovedreglementet.

Konklusjon

Se innstilling



Inderøy kommune

Hovedreglement delegering.

1. Hjemmel	og	omfang.

Delegeringsreglementet beskriver delegering av kommunestyrets myndighet til underliggende 
politiske organer og rådmannen i henhold til kommunelov og særlov, jfr. kommunelovens § 8.3 og §
10.2 og § 23.4.

Delegeringsreglementet må sees i sammenheng med reglementer for hovedutvalg, formannskap og 
andre politiske organer, herunder klageutvalget, og som regulerer ansvarsområdene til de respektive 
politiske organer.

Det vises også til økonomireglementet, finansreglementet og innkjøpsreglementet som supplerer og 
detaljerer hovedreglement delegering på de aktuelle områdene.

2. Formål

Kommunens myndighet er i utgangspunktet tillagt kommunestyret. 

Formålet med å delegere myndighet er å legge til rette for et velfungerende og effektivt 
beslutningssystem som ivaretar følgende sentrale hensyn:

- Rettssikkerheten 
- Politisk styring
- Tjenestekvalitet og brukerfokus
- Arbeidsmiljø

3. Generelle forutsetninger for delegering.

Følgende generelle krav gjelder for all utøvelse av delegert og eventuell videredelegert 
myndighet:

3.1 All delegert myndighet utøves i henhold til lov og forskrift, og rammer og retningslinjer 
gitt av overordnet organ. 

3.2 Delegert myndighet kan ikke brukes slik at vedtaket får konsekvenser av betydning 
utover organets eget arbeids- og ansvarsområde. I et slikt tilfelle skal organet ta saken 
opp med delegerende myndighet.

3.3 Den som har fått delegert myndighet kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse 
når spesielle forhold tilsier det og skal konsultere overordnet organ dersom det er tvil 
om rekkevidden av delegasjonen.



3.4 Delegerende myndighet kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et utvalg eller av 
rådmannen. Delegerende myndighet kan videre bestemme at iverksetting av vedtaket 
skal utsettes inntil endelig vedtak er fattet. Det vises dog til forvaltningslovens 
bestemmelser om betingelser for omgjøring av vedtak.

3.5 Delegert myndighet etter dette reglementet omfatter også myndighet som underinstans 
etter forvaltningslovens § 33.

3.6 Vedtak skal dokumenteres og journalføres etter nærmere retningslinjer og etter 
nærmere regler meldes til nærmeste overordnede administrative organ. Det skal føres 
en systematisk oversikt over vedtak etter delegasjon.

3.7 Kommunestyret har det endelige ansvar for kommunens forvaltning og kan forlange 
enhver sak lagt frem for orientering eller avgjørelse, jfr. kommuneloven § 76.

4. Folkevalgte	organer

1.1 Delegering	til	formannskapet

1.1.1 Delegering etter Kommunelovens  § 8

Det vises til eget reglement som regulerer formannskapets ansvarsområde. 

I medhold av kommunelovens § 8, 3.ledd delegerer kommunestyret til formannskapet 
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker innenfor formannskapets ansvarsområde 
unntatt den myndighet som etter lov ikke kan delegeres, og unntatt den myndighet som 
kommunestyret har lagt  til annet politisk organ eller til rådmannen. 

Formannskapet avgjør saker som krever samordnet behandling for flere sektorer, og som 
det ikke er naturlig - eller ved lov, forskrift eller reglement - tilligger kommunestyret og 
beslutte. 

1.1.2 Delegering etter kommunelovens § 13 (Hastevedtak)

I medhold av kommunelovens § 13 delegeres formannskapet myndighet til å fatte vedtak i 

saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak fattes så raskt 

at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne 

paragrafen forelegges vedkommende organ i neste møte.

Formannskapet avgir innstilling til kommunestyret i saker innenfor sitt ansvarsområde.

Formannskapet kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde.



1.1.3 Delegering etter særlov

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov innenfor sitt ansvarsområde 

unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres eller hvor myndigheten er delegert til 

annet politisk organ eller rådmannen.

Formannskapet kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 

ansvarsområde.

1.2 Delegering	til	Hovedutvalg	Natur

1.2.1 Delegering etter kommunelovens § 10 

Det vises til eget reglement som regulerer Hovedutvalg Naturs ansvarsområde.

I medhold av kommunelovens § 10, delegerer kommunestyret til hovedutvalget Natur myndighet til 

å treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt ansvarsområde, som det etter samme lov er adgang til å 

delegere til fast utvalg, og som kommunestyret ikke har vedtatt lagt til annet organ eller rådmannen. 

Hovedutvalg natur kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde.

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret i saker innenfor sitt ansvarsområde.

1.2.2 Delegering etter særlover

Hovedutvalg natur delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov innenfor sitt ansvarsområde 

unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres eller hvor myndigheten er delegert til 

annet politisk organ eller rådmannen.

Hovedutvalg natur kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 

ansvarsområde.

1.3	Delegering	til	Hovedutvalg	Folk

1.3.1 Delegering etter kommunelovens § 10 



Det vises til eget reglement som regulerer ansvarsområdet til Hovedutvalg Folk.

I medhold av lov kommunelovens § 10 delegerer kommunestyret til Hovedutvalget Folk myndighet til 

å treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt ansvarsområde, som det etter samme lov er adgang til å 

delegere til fast utvalg, og som kommunestyret ikke har vedtatt lagt til annet politisk organ eller 

rådmannen.

Hovedutvalg folk kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområder.

1.3.2 Delegering etter særlover

Hovedutvalg Folk delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov innenfor sitt ansvarsområde 

unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres eller hvor myndigheten er delegert til 

annet politisk organ eller rådmannen.

Hovedutvalg folk kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker innenfor sitt 
ansvarsområde.

1.4 Klageutvalget.	Klagebehandling.

Formannskapet er klageutvalg og dermed klageinstans for enkeltvedtak hvor det ikke er lovbestemt 
at klagen skal behandles av instans utenfor kommunen.

Klage på administrative enkeltvedtak går normalt direkte til klageutvalg eller lovbestemt klageinstans 
uten politisk behandling. I saker av prinsipiell betydning går klagen til ansvarlig politisk utvalg før 
klagen oversendes klageinstans.

For enkeltvedtak fattet av formannskapet er kommunestyret klageinstans. 

Klage på politiske og administrative enkeltvedtak i henhold til delegasjon, behandles i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser og oversendes klageinstansen for avgjørelse så raskt som mulig.

Klageutvalget avgjør klagesaker som de blir overlatt til endelig avgjørelse i henhold til kap. 0.2. ??
Klageutvalget er sakkyndig klagenemnd i henhold til eiendomsskatteloven. 

1.5 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalgets ansvarsområde reguleres av kommunelovens § 25 og hovedavtalen. 



Administrasjonsutvalget avgir uttalelse i saker som gjelder som gjelder forholdet mellom kommunen 
som arbeidsgiver og de ansatte.

1.6	Skatteutvalget

Med hjemmel i enhver tid gjeldende forskrifter om lemping av skatter og avgifter med renter og 
omkostninger av billighetsgrunner, delegeres formannskapets myndighet til skatteutvalget så langt 
loven tillater.

Skatteutvalget delegeres myndighet til å ta endelig stilling til saker om nedsettelse eller ettergivelse 
av ilignet skatt med inntil det beløp som skattebetalingslovens § 42 enhver tid hjemler adgang til.  

1.7	Ordfører

Ordfører gis i krisesituasjoner fullmakt til å utøve den kommunale myndighet som situasjonen krever.

I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) til :

Varaordfører
Rådmannen
Stedfortredende rådmann. 

Ordfører har - hvis annet ikke er bestemt - fullmakt til å avgjøre kommunens representasjon i 
generalforsamlinger og i selskaper hvor kommunen er medeier.

Ordfører beslutter søknad om høyere utmerkelser.

1.8	Valgstyret

Formannskapet delegeres fullmakt til å oppnevne valgstyret.

Valgstyret oppnevner stemmestyrene ved Stortings-, Sametings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. 

Valgstyret er samevalgstyre. 

1.9	Utvalg	for	lokale	stadnavn.

Utvalg for lokale stadnavn delegeres kommunestyrets myndighet etter angjeldende lov.



5.	Delegering	til	rådmannen.

2.1.	Delegering	etter	kommunelovens	§	23	nr.	4.

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i kurante saker som ikke er av prinsipiell

betydning – så langt loven tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe annet. 

Ved tvil om saken er kurant og uten prinsipiell betydning skal rådmannen fremme saken til 

behandling og beslutning for det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndighet.

Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte de administrative strukturene i 

kommuneorganisasjonen og beslutter eventuell videredelegering av rådmannens delegerte 

myndighet.

2.2 Delegering etter særlover

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i kurante saker som ikke er av prinsippiell 

betydning – så langt loven tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe annet.

Ved tvil om saken er kurant og uten prinsipiell betydning skal rådmannen forelegge saken til 

behandling og beslutning for det poliske organ som er tillagt avgjørelsesmyndighet.

2.3 Videredelegering

Rådmannen kan videre-delegere sin myndighet til enhetsleder eller tjenesteledere så langt 

kommunestyret ikke har bestemt noe annet og loven tillater det.

2.3 Delegeringsbestemmelser for øvrig.

2.3.1 Utredning og saksbehandling

Generelt om utredning og saksbehandling: 

Rådmannen skal sørge for tilfredsstillende utredning i saker som skal behandles av kommunestyret 
eller organer oppnevnt av kommunestyret, så langt ikke annet er bestemt.

Saker for organer med beslutningsmyndighet skal normalt ha forslag til vedtak.



Personal og bemanning

Rådmannen delegeres slik myndighet:

- Ansetter i alle stillinger, med unntak av rådmann. Ansetter kommunalsjef eller assisterende 
rådmann etter rådføring med formannskapet.

- Kan gjennomføre oppsigelse, suspensjon og avskjed i stillinger hvor rådmannen har 
ansettelsesmyndighet.

- Oppretter, endrer eller nedlegger stillinger, faste og midlertidige, hvor rådmannen ansetter. 

- Fastsetter lønnen i stillinger hvor rådmannen ansetter.

- Gjennomfører forhandlinger med hjemmel i sentrale hovedavtaler og hovedtariffavtaler 
m/særavtaler, med unntak av rådmannens lønn. 

- godkjenner sentrale protokoller med unntak av protokoller vedrørende hovedtariffoppgjør.

- avgjør søknader om permisjon for kommunens ansatte og tildeler tjenestetelefon. 

Økonomi

- inngår avtaler om låneopptak og lånevilkår med hjemmel i kommunestyrets budsjettvedtak.

- godkjenner og underskriver avtaler av kurant karakter med varighet inntil utløpet av 
gjeldende økonomiplanperiode

- innvilger formidlingslån og tildeler utbedringstilskudd etter statlige regler.

- frafaller pant for lån i mindre parseller og viker prioritet for pant på inntil kr 
2.000.000,- i hvert tilfelle. 

- kan på tvangsauksjon fremme bud innenfor skyldig beløp med renter og omkostninger i 
forbindelse med innfordring av kommunale avgifter, gebyrer, husleier og lignende. 

- godkjenner godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale 
ombudsmenn, så langt slik myndighet ikke er lagt til andre. Godkjenningen gjøres i samsvar 
med gjeldende regelverk. 

- fordeler støtte til politiske partier etter statlige regler og kommunestyrets bestemmelse. 

- har fullmakt til å godkjenne, som kreditor, frivillig/tvungen gjeldsordning for privatpersoner 
etter gjeldsordningsloven. Dette gjelder behandling av saker etter at gjeldsordningsperioden 
er utløpt. 

Det vises for øvrig til eget økonomireglement.



Kultur 

- fordeler kommunens bevilgning til voksenopplæringstiltak i organisasjonene, i samsvar med 
gjeldende regler. 

- beregner tilskudd og avgjør søknader om tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn.

- beslutter tilskudd til kulturformål og kulturarrangement innenfor rammen av vedtatt 
budsjett og politiske føringer.

Eiendomsforvaltning: 

- møter på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. 

- foretar salg av kommunal eiendom i regulerte områder, tildeler tomter, samt mindre 
parseller og lignende av øvrig kommunal eiendom. 

- leier ut kommunens boliger. 

Miljø

- myndighet etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, begrenset til avløpsanlegg 
mindre enn 15 PE. 

- er forurensningsmyndighet i henhold til forurensningsloven

Fysisk planlegging

- avgjør saker etter plan- og bygningsloven så langt delegering kan gis etter lovens § 3-3 og så 
langt saken er kurant og ikke er av prinsipiell betydning. Det samme gjelder 
dispensasjonsmyndigheten etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

2.3.2 Brannvesen:

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS har kommunens myndighet så langt denne kan delegeres etter brann-
og eksplosjonsloven av 14.06.02 nr. 20 med forskrifter.

2.3.3 Kommunelege I: 

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som etter folkehelseloven av 2011 er lagt til 
kommunestyret, delegeres i samsvar med folkehelselovens § 10, første ledd, til Kommunelege I. 

2.3.4 Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag: 



Kan frafalle eller nedsette renter og omkostninger med det beløp som er fastsatt i henhold til enhver 
tid gjeldende forskrifter om lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av 
billighetsgrunner til skattebetalingsloven av 21. November 1952 nr. 2. 

2.3.5 Hovedverneombudet: 

Godkjenner i samråd med lederen i AMU enkle byggeprosjekt. 

3.0	Detaljdelegering	og	beskrivelser.

Oversikt over detalj-delegering for hver enkelt lov og særlov finnes på Inderøy kommunes 

hjemmeside – eller denne webadressen:

http://delegering.kf-infoserie.no/Delegering.aspx?Guid=aff488b2-7b9e-464a-8a11-8544d8d02d71



Vedlegg

Detaljert spesifikasjon av ansvarsområder for formannskap og hovedutvalg i forhold til 

hovedfunksjonsområder i KOSTRA: 

KOSTRA Benevnelse Ansvar Merknad

1000 Ordfører Kommunestyre

1001 Kommunestyre Kommunestyre

1100 Kontroll og revisjon PO Kommunestyre

1200 Administrasjon - SE Formannskap

1201 Personal og kompetanse Formannskap

1202 Servicetorg Formannskap

1203 IT-tjeneste Formannskap

1700- Premieavvik Formannskap

1800- Diverse råd og nemder Formannskap

1802 Tap på fordringer Formannskap

1803 Egenkapitaltilskudd Formannskap

1804 Tilleggsbevilgninger lønn Formannskap

1805 Tilleggsbrev til formannskapets disp Formannskap

1806 Diverse fellesutgifter Formannskap

2010 Førskole Hovedutvalg Folk

2020 Grunnskole Hovedutvalg Folk

2021 Den kulturelle skolesekken Hovedutvalg Folk

2022 Styrket tilbud barnehage Hovedutvalg Folk

2130 Voksenopplæring fremmedspråklige Hovedutvalg Folk

2150 Skolefritidstilbud Hovedutvalg Folk

2230 Skoleskyss Hovedutvalg Folk

2310 Aktivitetstilbud barn og unge Hovedutvalg Folk

2320 Forebygging, helsestasjon og skoleht. Hovedutvalg Folk

2330 Annet forebyggende helsearbeid Hovedutvalg Folk

2340 Aktivisering eldre og funksjonsh. Hovedutvalg Folk

2410 Legetjenesten Hovedutvalg Folk

2411 Rehabilitering Hovedutvalg Folk

2420 Råd og veiledning og sosial forebyg. Hovedutvalg Folk

2421 Salg og skjenkebevilling Kommunestyre
Hovedutvalg Folk

K-styre beslutter tildeling (etter 
innstilling fra F-skap). H-utvalg 
følger opp rapporter etter 
skjenkekontroll

2422 Koordinering bosetting/integr. Flyktn. Hovedutvalg Folk

2430 Tilbud til personer medrusproblemer Hovedutvalg Folk

2440 Barneverntjeneste Hovedutvalg Folk

2510 Barneverntjeneste i familien Hovedutvalg Folk

2520 Barneverntiltak utenfor familien Hovedutvalg Folk

2530 Bistand, pleie og omsorg i institusjon 
for eldre og funksjonshemmede

Hovedutvalg Folk

2531 Kjøkken Hovedutvalg Folk

2532 Vaskeri Hovedutvalg Folk

2540 Bistand, pleie og omsorg til 
hjemmeboende

Hovedutvalg Folk



2541 Hjemmehjelp Hovedutvalg Folk

2543 Bistand funksjonshemmede Hovedutvalg Folk

2544 Psykiatriteam Hovedutvalg Folk

2550 Medfinanisering somatiske tjenester Hovedutvalg Folk

2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Hovedutvalg Folk

2730 Kommunale sysselsettingstiltak Formannskap

2750 Introduksjonsordningen Hovedutvalg Folk

2760 Kvalifiseringsprogrammet Hovedutvalg Folk

2810 Økonomisk sosialhjelp Hovedutvalg Folk

2830 Formidlingslån Formannskap

2850 Tjenester utenfor kommunalt 
ansvarsområde

Formannskap

2900 Interkommunalt samarbeid Formannskap

3010 Plansaksbehandling Formannskap
Hovedutvalg Natur

Formannskap vedtar
Hovedutvalg Natur innstiller og 
kan lage uttalelse.

3020 Byggesaksbehandling og 
eierseksjonering

Hovedutvalg Natur

3030 Kart og oppmåling Hovedutvalg Natur

3150 Boligbygging og fys.bomiljøtiltak Formannskap

3200 Kommunal næringsvirksomhet Formannskap

3201 Hjemfallsinntekter Formannskap

3250 Tilrettelegging og bistand til 
næringslivet

Formannskap

3251 Næringsfondet Formannskap

3290 Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsliv

Formannskap

3300 Samferdselsbedrifter og 
transporttiltak

Hovedutvalg Natur

3330 Kommunale veger, nyanlegg drift og 
vedlikehold
-kommunale veger nyanlegg
-kommunale veger drift
-kommunale veger vedlikehold

Hovedutvalg Natur

3340 Kommunale veger, miljø og 
trafikksikkerhetstiltak

Hovedutvalg Natur

3350 Rekreasjon i tettsted Hovedutvalg Folk

3390 Beredskap mot branner og andre 
ulykker

Formannskap

3400 Produksjon vann Hovedutvalg Natur

3450 Distribusjon vann Hovedutvalg Natur

3500 Avløpsrensing Hovedutvalg Natur

3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann Hovedutvalg Natur

3550 Innsamling av husholdningsavfall Hovedutvalg Natur

3600 Naturforvaltning og friluftsliv Hovedutvalg Natur

3601 Kommunalt viltfond Hovedutvalg Natur

3602 Kommunalt fiskefond Hovedutvalg Natur

3650 Kulturminnevern Formannskap

3700 Bibliotek Hovedutvalg Folk

3750 Museer Hovedutvalg Folk

3770 Kunstformidling Hovedutvalg Folk



3800 Idrett og tilskudd til andres 
idrettsanlegg

Hovedutvalg Folk

3810 Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg

Hovedutvalg Natur

3830 Musikk og kulturskoler Hovedutvalg Folk

3850 Andre kulturaktiviteter Hovedutvalg Folk

3860 Kommunale kulturbygg Hovedutvalg Natur

3900 Den norske kirke Hovedutvalg Folk

3920 Andre religiøse formål Hovedutvalg Folk

3930 Kirkegårder, gravlunder og 
krematorier

Hovedutvalg Natur

8000 Skatt på formue og inntekt Formannskap

8001 Eiendomsskatt Formannskap

8400 Statlige rammetilskudd Formannskap

8401 Investeringskompensasjon Formannskap

8500 Generelt statstilskudd vedr flyktninger 
mv

Formannskap

8600 Motpost avskrivinger Formannskap

8700 Renter og avdrag Formannskap

8800 Interne finansieringstransaksjoner Formannskap

8990 Årets regnskapsmessige mer-
/mindreforbruk

Formannskap



Vedlegg:	Delegeringsreglement	for	Inderøy	kommune

Oversikt	over	aktuelle	lover	fordelt	på	kommunestyret,	
formannskap	og	hovedutvalg.

Lovene har forbud mot delegering (F), delegering av avgjørelse (A), delegering av 
pliktbestemmelse (P) og delegering av rettighetsbestemmelse (R) 

Kommunestyret	(F; forbud	mot	delegering av	hele	eller	deler	av	loven)

Domstolloven
Eigedomskattelova
Eldrerådslova
Fjellova
Forpaktingslova
Forvaltningsloven
Helse- og	omsorgstjenesteloven
Havne- og	farvannsloven
Industrikonsesjonsloven	(erverv	av	vannfall)
Inndelingslova
Interkommunale	selskaper
Kommuneloven
Motorferdsel	i	utmark	og	vassdrag	
Opplæringslova	
Plan- og	bygningsloven	



FORMANNSKAPET	
Alkoholloven (APR)
Domstolloven (AP)
Eiendomsskatteloven	(P)
Finansavtaleloven (P)
Film	og	videogramloven (A)
Flagging	på	kommunenes	offentlige	bygninger (P)
Folkebiblioteksloven (AP)
Folkeregisterloven (A)
Forsyning	og	beredskapstiltaksloven	(P)
Forsøk	i	offentlig	forvaltning (A)
Gravferdsloven (AP)
Helligdager og helligdagsfred (A)
Inndelingslova (APR)
Industrikonsesjonsloven (erverv av vannfall) (A)
Jordlova (AP)
Jordskifteloven (P)
Konsesjonsloven (AP)
Kirkeloven (A)
Konfliktrådsloven (A)
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder (AP)
Kompensasjon for merverdiavgift (AP)
Kosmetikklova (P)
Kulturlova (P)
Ligningsloven (A)
Matloven (P)
Mellombels tilleggslov til eiendomsskattelova (A)
Merverdiavgiftsloven (PR)
Målbrukslova (AP)
Odelsloven
Offentleglova (AP)
Offentlige anskaffelser (P)
Panteloven ( R )
Partiloven (P)
Pensjonskasseloven (P)
Personopplysningsloven
Politiloven (A)
Regnskapsloven (P)
Rekvisisjonsloven (AP)
Råd for menneske med nedsatt funksjonshemmede (AP)
Serveringsloven (AP)
Sivilbeskyttelsesloven (P)
Skatteloven (AP)
Skjønnsprosessloven (A)
Skogbruksloven
Stiftelsesloven (P)
Straffeloven	(A)



Straffeprosessloven (A)
Statsbidrag	til	anlegg	m.v.	av	skytebaner	(A)
Tvisteloven	(AR)

HOVEDUTVALG	NATUR
Beiteloven (APR)
Brann- og eksplosjonsvernlova
Burettslaglova (R) 
Bygdeallmenningsloven
Diskriminerings- og	tilgjengelighetsloven (P)
Dyrehelsepersonell-loven (P)
Eierseksjonsloven (APR)
Fjellova (AP)
Forpaktingslova (AP)
Forurensningsloven (AP)
Friluftsloven (APR)
Fritids- og småbåtloven (A)
Geodataloven (P)
Gjerdeloven (A)
Havne- og farvannsloven (APR)
Hundeloven (A)
Kulturminneloven (AP)
Lakseloven (AP)
Markaloven (AP)
Matrikkelloven (APR)
Motorferdsel	i	utmark	og	vassdrag	(A)
Naturmangfoldloven	(APR)
Naturskadeloven	(AP)
Oreigningslova (A)
Plan- og	bygningsloven (AP)
Reindriftsloven	(PR)
Stadnamnloven	(AP)
Vass- og	kloakkavgiftslova	(A)
Veglova	(APR)
Vegtrafikkloven	(A)
Viltloven	(AP)



HOVEDUTVALG	FOLK

Arbeids- og	velferdsforvaltningsloven	(«	NAV-loven	») (AP)
Barnehageloven (APR)
Folketrygdloven (AP)
Gjeldsordningsloven (P)
Helse- og	omsorgstjenesteloven (AP)
Helsemessig	og	sosial	beredskap (P)
Helseregisterloven (AP)
Husbankloven (P)
Husleieloven (A)
Introduksjonsloven (AP)
Krisesenterlova (P)
Opplæringslova	(AP)
Pasientrettighetsloven	(AP)
Pasientskadeloven	(P)
Privatskolelova	(AP)
Smittevernloven	(AP)
Sosiale	tjenester	i	NAV	(AP)
Spesialisthelsetjenesteloven	(P)
Sprøyteromsloven	(A)
Tobakkskadeloven	(A)

Følgende	lover	ansees	lite	aktuelle	og	er	ikke	fordelt	på	politiske	
utvalg:
Forsikringsvirksomhetsloven
Fiskerpensjonsloven
Finnmarksloven
Hanndyrloven
Krigspensjoner for militærpersonell 
Krigspensjonering for sivilpersonell 
Krigsskadeerstatningsloven 
Krigsskadestønadsloven 
Losloven
Luftfartsloven
Midlertidig	avvikling	av	institusjoner	og	kontrakter	om	privatpleie	under	det	
fylkeskommunale	helsevern	for	psykisk	utviklingshemmede	(HVPU)
Overtagelse	av	matforvaltningen
Sameloven
Sjømannspensjonstrygdloven 
Sparebankloven
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Kommunestyret

Styringsdokument for INVEST-samarbeidet 2012-2016

Rådmannens forslag til vedtak

Dokumentet "Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 
Styringsdokument for INVEST-samarbeidet 2012 – 2016" vedtas som styringsdokument for INVEST-
samarbeidet i perioden 2012-2016 

Vedlegg
1 Styringsdokument bærekraftige kommuner 2012 - 2016
2 Grunnlagsdokument bærekraftige kommuner i en attraktiv region.

Bakgrunn

Dette dokumentet erstatter dokumentet "Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og 
Steinkjer kommune - Styringsdokument" datert 08.08.2008. Det nye styringsdokumentet er basert på 
vedlagte grunnlagsdokument "Bærekraftige kommuner i en attraktiv region" Grunnlagsdokumentet for 
INVEST-samarbeidet 2012-2016. 

I grunnlagsdokumentet beskrives utviklingen av samarbeidet fra tidlige sonderinger høsten 2002 til mål 
og intensjoner for samarbeidet i perioden 2008-2011. Dokumentet tar også for seg landets og INVEST-
kommunens bærekraft basert på 3 grunnleggende kapitaler: 

-Humankapitalen 

-Miljøkapital og 

-Realkapital 

Det konkluderes her med: "Alle kommunene sitter med tydelige utfordringer til dens framtidige 
bærekraft. Og det kan synes som om det er langt flere faktorer/utfordringer som er interkommunale 



enn de som er rent kommunale. Den logiske slutningen blir derfor ikke et spørsmål om samarbeid eller 
ikke, men et spørsmål om på hvilke områder en skal samarbeide og på hvilke premisser?" 

Som et grunnlag for hva man skal samarbeide om skisseres en tankemodell som argumenterer for at 
det er aller viktigst å samhandle om de tjenestene hvor en vet en har kvalitetsutfordringer. Kvalitet 
definert som: 

• Rett kompetanse på rett sted 
• Riktig kapasitet i forhold til oppgaven 
• En kultur preget av mobilisering og løsningstenkning 
• Kostnadseffektivitet 

Ofte handler det om miljøer/tjenester hvor kravet til kompetanse er høyt og ressursene begrenset. Det 
argumenteres også for at en bør se på større områder for samarbeide som plan, næring og folkehelse 
heller en på avgrensede tjenester.

Grunnlaget for dokumentet ble første gang drøftet i et felles møte mellom politisk og administrativ 
styringsgruppe og tillitsvalgte 31.10.11. Deretter grundig drøftet i et fellesmøte mellom ordførere og 
rådmenn 17/18.01.12. Den var tema for et felles formannskapsmøte med tillitsvalgte og ledere fra 
kommunene 07.09.12. Vedtatt i administrativ styringsgruppe 26.10.12 og politisk styringsgruppe 
16.11.12 

Selve styringsdokumentet er bygd opp rundt 5 sentrale spørsmål som konkluderer med hvert sitt 
vedtak: 

1. Behovet for interkommunalt samarbeid? 
Vedtak: I perioden 2012- 2016 skal samhandlingen økes. Eksisterende samarbeidsordninger skal 
evalueres innen utgangen av 2013. 

2. Hvilke kommuner skal inngå i samarbeidet? 



Vedtak: INVEST skal i 4-årsperioden være åpen for tettere samhandling med andre nabokommuner. For 
å berede grunnen til dette endres navnet på konstellasjonen fra INVEST til Inntrøndelagsregionen. Ny 
hjemmeside vil hete Inntrondelag.no 

3. Hvor forpliktende skal samarbeidet være? 
Vedtak: INVEST skal i perioden bevege seg mot et mer forpliktende strategisk samarbeid basert på 
langsiktige relasjoner mellom stabile partnere. 

4. Hvordan skal samarbeidet organiseres/styres? 
Vedtak: Samarbeidet i Inn-Trøndelagsregionen skal i perioden ha basis i dagens organisering med 
administrativ og politiske styringsgruppe. De konkrete samarbeidene organiseres primært som § 27 
samarbeid. 

-Ledelsen av administrativ og politisk styringsgruppe går på omgang mellom deltagerkommunene med 
1 års funksjonstid. Samme kommune har ledelsen av begge gruppene. 
o 2012: Steinkjer 

o 2013: Verran 

o 2014: Inderøy 

o 2015: Steinkjer 

o 2016: Verran 
o 

5. Hva skal kommunene samarbeide om? 
Vedtak: INVEST (Inn-Trøndelagsregionen) vil i perioden i større grad tenke helhetlig regional 
mobilisering og dermed søke fellesløsninger på områder hvor en har kommunale utfordringer med 
tilstrekkelig kompetanse, kostnadseffektivitet og/eller hvor utfordringen tydelig ikke er begrenset til en 
enkelt kommune. 

Konkrete forslag til samarbeidsområder/utredninger i planperioden 2012- 2016: 
a. Folkehelse (samhandlingsreformen) 
o Miljøretta helsevern 

o Rustjenesten 

o Helsehus 

o Gjeldsrådgivning (NAV) 

o Kommuneoverlege 

o Sykefravær 

b. Støttefunksjoner 



o Post/arkiv 

o Sentralbord 

o IKT 

o Fagprogram 

c. Tekniske tjenester 
o Byggesaker 

o Oppmåling 

o Teknisk drift 

d. Planarbeid 

o Landbruk 

o Miljø (strandsone) 

o Næring(strategi/areal) 

e. Arbeidsmarkedsbedrifter/tiltaksarbeid 

I tillegg skal samarbeidet være åpen for andre samarbeid på grunnlag av løpende vurderinger 

i administrativ/politisk styringsgruppe. Konklusjon

Konklusjon
Se rådmannens forslag.
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1. Behovet for interkommunalt samarbeid. 

 
«Alle kommuner står overfor flere alternative løsninger for å møte de utfordringer som kommer. Det viktigste veivalget 

dreier seg om overordnet strategi for å løse eksisterende og kommende lovpålagte oppgaver overfor innbyggerne.  

Den overordnede strategien kan selvsagt være at kommunen skal prøve å løse alle viktige oppgaver på egen hånd i 

kombinasjon med et begrenset og tradisjonelt organisert interkommunalt samarbeid. Utfordringsbildet og de erfaringer 

som er høstet tilsier at det neppe er en bærekraftig strategi» 

         NIVI – Rapport 2012 -2 

Erfaringene med interkommunale løsninger er ikke entydige, men i en rekke evalueringer av 

formaliserte samarbeidsordninger trekkes en to-delt konklusjon.  

 I en isolert betraktning av den enkelte ordning konkluderes det som regel med at 

kommunene oppnår betydelige gevinster gjennom samarbeid.  

 Erfaringene tyder også på at større og mer funksjonelle enheter kan medføre bedre 

ressursbruk og betydelig økonomisk innsparing, særlig innenfor administrative 

støttefunksjoner og teknisk pregede oppgaver". 

Erfaringene fra INVEST-samarbeidet er det muligens noe tidlig å si noe eksakt om. Men en ser i alle 

fall at det samarbeidet som har vart lengst, skatteoppkreveren, begynner å gi kvalitetsgevinster 

gjennom økt kompetanse og et forbruk under budsjett. I styringsdokumentet for 2007-2011 gis det 

uttrykk for at de eksisterende ordningene skulle evalueres.  

"De etablerte samarbeidsløsninger i regi av INVEST skal evalueres i valgperioden 2007 – 2011. Evalueringen skal legge 

vekt på om samarbeidet har oppnådd de mål som ble satt før etableringen, og som var konkretiserte i de saker som 

kommunestyrene i kommunene behandlet"      

Styringsdokumentet 2007-2011 

Dette er ikke gjennomført. 

"Presset" på utvikling av interkommunale løsninger har ikke blitt mindre siden forrige styringsnotat.  

Noe som primært skyldes en fortsatt anstrengt kommuneøkonomi kombinert med en stadig økende 

forventning til kommunale tjenester, et økende "sørge for" krav til kommunene og reformer som 

NAV-reformen og samhandlingsreformen. Ser en på de utfordringene som ligger foran oss i 

styringsdokumentperioden er det mer sannsynlig med et økt antall samhandlingsordninger enn 

motsatt. I tillegg de de før nevnte trender ser en også tydelig at: 

 INVEST er ett arbeidsmarked. I 2010 arbeidet 1353 Steinkjerbygg i nabokommunene 

(inkludert Verdal og Levanger). 139 av dem jobbet i Verran. 648 Inderøyninga hadde sin 

arbeidsplass på Steinkjer. 158 Verrasbygg hadde sin arbeidsplass på Steinkjer 

 De fleste utfordringene er like selv om de varierer i "styrke" i den enkelte kommunen 

 På enkelte områder er det, spesielt i de mindre kommunene, små fagmiljøer. På områder som 

gjeldsrådgivning, rus og psykiatri er fagmiljøene små også i Steinkjer. 
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 Bevilgende myndigheter, spesielt fylket, betrakter INVEST som ett tildelingsområde og 

ønsker at de aller fleste prosjekter er minimum INVEST-basert. 

 Vi samarbeider i dag på få områder som utgjør en liten % av kommunens økonomi og 

arbeidsstyrke.  

 

Vedtak: I perioden 2012- 2016 skal samhandlingen økes. Eksisterende samarbeidsordninger 

skal evalueres innen utgangen av 2013. 

2. Hvilke kommuner skal inngå i samarbeidet? 

 

Ser en på de samarbeidsordninger som er etablert i Nord-Trøndelag er det stor variasjon i antallet og 

hvilke kommuner som er med. Alt fra KomRev med 23 kommuner til Inn-Trøndelag 

skatteoppkreverkontor og INVEST Regnskap og Lønn som primært omhandler Inderøy, Verran og 

Steinkjer. Skissen nedenfor viser hvilke Samarbeidsordninger som minimum 1 av INVEST-

kommunene er med i. Av i alt 42 registrerte samarbeidsordninger er det per dato kun 3, i tillegg til 

basisavtalen, som er rene INVEST-ordninger (4 med IKT) 

1. Regionsamarbeid Frostating 

2. Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 

3. Nord-Trøndelag 110-sentral 

4. Indre Trondheimsfjorden Havnevesen 

IKS (ITH) 

5. Interkommunalt Utvalg mot Akutt 

forurensning (IUA), Inn-Trøndelag 

6. Innherred interkommunale legevakt IKS 

7. KomRev Trøndelag IKS 

8. KomSek Trøndelag IKS 

9. Krisesenteret i Nord-Trøndelag 

10. Senter mot incest og seksuelle overgrep 

Nord-Trøndelag 

11. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS  

12. Innherred Renovasjon IKS 

13. Det Digitale Trøndelag (DDT) 

14. Byer i Midt-Norge 

15. Stiklestad nasjonale kultursenter AS 

16. Kommunekraft AS 

17. Skjenkekontrollen i Namdalen 

18. Lierne Nasjonalparksenter IKS 

19. Nasjonalparkrådet for Blåfjella-

Skjækerfjella nasjonalpark 

20. Samarbeidsordninger mellom 

kommunene Inderøy, Verran og 

Steinkjer - INVEST 

21. Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor 

22. INVEST Regnskap og Lønn 

23. IKT-samarbeid i INVEST 

24. DMS Inn-Trøndelag 

25. Kommuneoverlegen i Inn-Trøndelag? 

26. Samhandlingskoordinator i INVEST 

27. Folkehelsekoordinator i INVEST? 

28. Fagnettverk 

29. Barnevern - nettverk 

30. Helsenettverk 

31. Videre- og etterutdanning for 

pedagogisk personale 

32. Legevaktsamarbeid Steinkjer, Verran og 

Snåsa 

33. PP-tjeneste for Inderøy Leksvik IKS 

34. Kulturskolesamarbeidet Inderøy-Mosvik 

35. Kulturskolesamarbeidet Namdalseid, 

Verran, Steinkjer 

36. Renovasjon Steinkjer-Verran 

37. Landbruksforvaltning 

38. Logopeditjenester Namdalseid - Verran 

39. Forvaltningsutvalget Skjækra 

40. Inderøy Veterinærvaktdistrikt 

41. Namdalseid veterinærvaktdistrikt 

42. Kroa Produkter AS 

 

Ser en mer konkret på INVEST ser en at kjernekommunene har et nært samarbeid med Snåsa på 

helseområdet og Leksvik på næringsutvikling. I tillegg er det interessant å merke seg at fler av de 
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pågående prosjektene finasiert av Fylkesmannen, som gjeldsrådgivning, "Et trygt samfunn" og 

Gjengangerprosjektet har et Innherredsperspektiv med aktiv deltagelse av både Verdal og Levanger.  

 

Dagens samhandling med utgangspunkt i INVEST 

Om en ser på de "konstellasjoner" som er etablert rundt INVEST ser en at Verdal/Levanger har sin 

samkommune, Namdalseid er med i Midtre Namdal og Leksvik har, etter at Mosvik og Inderøy 

kommune slo seg sammen, hatt felles formannskapsmøter med Rissa. Snåsa er med i Indre Namdal, 

men har valgt INVEST/Steinkjer kommune i helsesamarbeidet. 

Vedtak: INVEST skal i 4-årsperioden være åpen for tettere samhandling med andre 

nabokommuner. For å berede grunnen til dette endres navnet på konstellasjonen fra INVEST til 

Inntrøndelagsregionen. Ny hjemmeside vil hete Inntrondelag.no 

 

3. Hvor forpliktende skal samarbeidet være? 

 

"Samarbeidet har vært av det pragmatiske slaget, dvs. ikke på et strategisk nivå. Dette kan det nå være nødvendig å 

vurdere, da det regionsamarbeidet som INVEST kommunene har vært en del av – Frostating, nå er avviklet i sin 

opprinnelige form, og erstattet at en årlig samling hvor store region saker kan og skal behandles.  

Et samarbeid på strategisk nivå kan utvikles over tid. I tilfelle det skulle oppstå et behov eller ønske om å videreutvikle 

INVEST til også et strategisk samarbeid, skal dette i så fall behandles politisk i alle tre kommuner". 

Styringsdokumentet 2007-2011 
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I perioden 2007-2011 har samarbeidet utviklet på basis av et pragmatisk samarbeid fra sak til sak. En 

strategi som er opplevd hensiktsmessig. En ser allikevel etter hvert som antall ordninger utvides og 

at de etter hvert berører større deler av tjenestespekteret et behov for en mer strategisk tilnærming til 

samarbeidet. For mange og spesielt utenforstående kan INVEST oppleves utydelig.  

Dagens samarbeid kan karakteriseres som praktisk og pragmatisk med vekt på rådgivende 

regionråd og kommuner som initierer frittstående ordninger i ulike geografiske retninger og med 

ulik organisasjonsform.  

Dette til forskjell fra et forpliktende strategisk samarbeid basert på langsiktige relasjoner mellom 

faste partnere, oppbygging av felles systemer og en samordnet politisk og administrativ 

styringsløsning for ulike interkommunale oppgaver. 

Vedtak: INVEST skal i perioden bevege seg mot et mer forpliktende strategisk samarbeid basert 

på langsiktige relasjoner mellom stabile partnere. 

 

4. Hvordan skal samarbeidet organiseres/styres? 

 

I fylket finnes tre ulike modeller for initiering og styring av interkommunal virksomhet i de faste 

samarbeidsregionene:    

• Vertskommunemodellen som innebærer at det innføres et politisk og administrativt styringssystem 

med bruk av administrative vertskommuner og vertskommuner med felles folkevalgt nemnd(er). 

Samarbeidet i Værnesregionen utvikles etter en slik modell. 

• Samkommunemodellen som innebærer samling av interkommunale oppgaver under et felles 

politisk styringsorgan og en felles administrasjon, med underliggende fagenheter som i en vanlig 

kommune. Samarbeidet mellom Levanger og Verdal og de fire kommunene i Midtre Namdal utvikles 

etter en slik modell.  

• Regionrådsmodellen som innebærer at regionrådet initierer samarbeidsordninger som får sin egen 

organisering utenfor regionrådet. Samarbeidet på Fosen (Leksvik), i Indre Namdal og Ytre Namdal 

utvikles etter denne modellen. 

Bruk av ulike tilknytningsformer for enkeltoppgaver kan forekomme i alle modellene. 

 Løse fellesskap 

 Avtalebasert kjøp og salg 

 KL §27-styre, vanlig vertskommune 

 KL §28 b administrativ vertskommune  

 KL §28 c vertskommune med folkevalgt nemnd 

 Interkommunale selskaper 

 Aksjeselskaper 

 Stiftelser, foreninger etc. 
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INVEST har ingen rendyrket regionrådsmodell. Men styres gjennom en administrativ styringsgruppe – 

bestående av deltagende kommuners rådmenn – som forbereder saker til en politisk styringsgruppe – 

bestående av deltagende kommuners ordførere. Vedtak fattes så i det enkelte kommunestyret. Myndigheten 

delegeres derfra til samarbeidsordningenes styre. 

Organisering/styring av INVEST 

 

Som vi ser av modellen er samarbeidet mellom INVEST-kommunene er i dag primært organisert 

gjennom IKS og vertskommuneordninger. Et økt antall samarbeid, §27/28 og IKS,  vil kunne gi 

organisatoriske utfordringer. IKS primært gjennom at IKS'et lett kan "frikobles" fra kommunenes 

øvrige virksomhet og skaper egne kulturer med for eksempel andre personalpolitiske retningslinjer.  

Utfordringen med vertskommuneordninger er primært når antallet øker. Men også at enhver 

myndighetsoverføring krever sitt styringsorgan. Det oppstår en reell fare for fragmentering og sub -

optimalisering av enkelte tjenester. 

Vedtak: Samarbeidet i Inn-Trøndelagsregionen skal i perioden ha basis i dagens organisering 

med administrativ og politiske styringsgruppe. De konkrete samarbeidene organiseres primært 

som § 27 samarbeid. 

Ledelsen av administrativ og politisk styringsgruppe går på omgang mellom 

deltagerkommunene med 1 års funksjonstid. Samme kommune har ledelsen av begge gruppene.  

2012:  Steinkjer 



Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 

   

7 
 

2013: Verran 

2014: Inderøy 

2015: Steinkjer 

2016: Verran 

 

5. Hva skal kommunene samarbeide om? 

 

Som vi har sett tidligere er IVEST-kommunene involvert i mange samarbeidsrelasjoner, men relativt 

få er rene INVEST-ordninger. Noe som stemmer godt med sentrale observasjoner som sier at 

kjernesamarbeidet i etablerte samarbeidsregioner sjelden overstiger 4-5 prosent av kommunenes 

økonomi og sysselsetting.  

Spørsmålet om hva vi skal samarbeide om kan ses fra 2 vinkler. 1) Sikter vi mot en helhetlig regional 

mobilisering eller 2) Tar vi utgangspunkt i enkeltoppgaver deltagende kommuner har utfordringer 

med å løse. Dette trenger ikke nødvendigvis være motsetninger, men påvirker nok både tempo og 

rekkefølgen på samarbeidsordningene. 

Sett i fra et helhetlig regionalt mobiliseringsperspektiv vil listen på fellesordninger se slik ut (NIVI)  

1. Felles IKT: Felles systemer og programvare, mer tjenester på nett, oppkopling mot staten, evt. 

felles driftsorganisasjon 

2. Felles helseforvaltning: Kommuneoverlege, legetjeneste, legevakt, intermediærtilbud, folkehelse, 

samhandling mot staten 

3. Felles sosialtjenester: NAV, barnevern, rus, psykiatri 

4. Skoleutvikling og kompetanse: Pedagogisk utviklingskontor inkl. PPT, tiltak for 

kompetanseheving 

5. Innovasjon: Regionalt næringsapparat, samordning mot regionale aktører 

6. Plan: Felles planstrategi, kommuneplan, plankontor  

7. Samferdsel: Regional plan for infrastruktur og transport 

8. Landbruk: Felles ressurs for landbruksforvaltning og landbruksutvikling 

9. Miljø: Felles klimaplan og miljøvernkompetanse 

10. Brann og beredskap: Regionalt brannvesen og felles ressurs for beredskap og samfunnssikkerhet 

11. Kultur: Felles kulturskoler og andre kulturtiltak 

12. Økonomistøtte: Felles skatteinnkreving, regnskap, lønn, analysefunksjon etc. 

 

Ser en på samarbeidet i dag ser en tydeligst at INVEST har kommet langt på IKT, helseforvaltning, 

samferdsel, beredskap og økonomistøtte. Og kortest på sosialtjenester, skoleutvikling, innovasjon, plan, 

landbruk og miljø. 

 

Også i "enkeltoppgaveperspektivet" er det sannsynligvis lurt å se etter noe større sammenhenger enn en 

enkelt tjeneste. I datagrunnlaget konkluderte en med at regionen samlet sett har en generell utfordring og 

5 mer spesifikke som skal bidra til å løse den generelle utfordringen. 

 



Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 

   

8 
 

 
 

Den generelle utfordringen er at regionen, i flere sammenhenger inkludert Verdal og Levanger, blir 

betegnet/framstilt som midt på treet/grå. En får en opplevelse av at vi står ved et veiskille. Hvor vi på den 

ene siden kan bli "offer" for sentraliseringskreftene og marginaliseres eller på den andre siden klarer å 

mobilisere nok arbeids og innovasjonskrefter til at vi blir bærekraftige kommuner i en attraktiv region. 

 

Analysen i datagrunnlaget viser til kompetanse som kjernefaktoren i bærekraft. Enkelt sagt vil 

innbyggernes kompetanse være den enkeltfaktoren som påvirker utviklingen mest. Kompetanse kan i 

dette bildet ikke kun ses på som utdanningsnivå, men at flest mulig besitter noe samfunnet har behov for 

og gjør seg nytte av.  

 

Rent konkret betyr det at den viktigste oppgaven for kommunen, sammen med foreldre/foresatte, blir å 

gi innbyggerne tro på at i denne regionen er utvikling/vekst mulig. For kommunenes tjenesteyting betyr 

det at kvalitet må være ledestjernen. Da kvalitet i betydningen av: 

 Rett kompetanse på rett sted 

 Riktig kapasitet i forhold til oppgaven 

 En kultur preget av mobilisering og løsningstenkning 

 Kostnadseffektivitet 

I et slikt bilde vil de tjenestene det er aller viktigst å samhandle om være de tjenestene hvor en vet en har 

kvalitetsutfordringer. Ofte handler det miljøer hvor kravet til kompetanse er høyt og ressursene 

begrenset. Typisk vil dette være på plansia hvor en i dag har høye utgifter til konsulenter og på områder 

med relativt store menneskelige utfordringer som psykiatri/demens, rus, PPT, barnevern og sykefravær. 

For å ta 3 eksempel. Om en reduserer sykefraværet med 4 % (til nivået på privat sektor) vil en i INVEST 

ha godt og vel 80 flere årsverk tilgjengelig. Om en klarer å få 100 fler inn i arbeid vil det utgjøre 10 

millioner per år. I dag er det i regionen i overkant av 4000 utafor det ordinære arbeidsmarkedet. Det 
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hevdes at effektiviseringspotensialet i offentlig sektor er stort og at det største potensialet ligger i ledelsen 

og organiseringen av arbeidet. 

På samme måte som de store utgiftene ligger i "forvaltningen" av humanressursen ligger også de store 

gevinstpotensialene der. 

Ser en på interkommunalt tjenestesamarbeid i Nord-Trøndelag ser en 58 samarbeidsordninger med stor 

variasjon i utbredelse. Mens 100% av kommunene har inngått samarbeid på diverse akuttfunksjoner har 

kun 9% utviklet en felles planfunksjon. Mens 78% har utviklet felles løsninger på barnevern har kun 17% 

utviklet fellesløsninger på felles sosialtjeneste. 

Interkommunale tjenester i % av antall kommuner. 

Oppgave/funksjon Gruppe % av kommuner 
i NT 

Brannvernsamarbeid Akutt 100 

Akutt forurensning Akutt 100 

110 sentral Akutt 100 

Krisesenter Akutt 100 

Incest senter Akutt 100 

Legevakt Akutt 100 

Beredskap mot akutt forurensning Akutt 100 

Felles brannvern Akutt 30 

Beredskapskoordinator Akutt 17 

IKT Drift 100 

Renovasjon Drift 87 

Innkjøp Drift 78 

Arkiv Drift 61 

Museer Drift 52 

Øvrig landbrukssamarbeid Drift 46 

Regnskap/lønn Drift 35 

Veiutbygging Drift 35 

Vann og avløp Drift 35 

Havn Drift 35 

Kirkesamarbeid Drift 30 

Felles landbrukskontor Drift 26 

Vannverk Drift 17 

Servicekontor Drift 9 

Felles Byggesaksbehandling Drift 9 

Felles oppmålingsenhet  Drift 9 

Veterinærvakt Helse/omsorg 91 

Felles barnevern Helse/omsorg 78 

Vernet bedrift Helse/omsorg 65 

Rehabilitering Helse/omsorg 57 

Russamarbeid Helse/omsorg 39 

DMS Helse/omsorg 30 

Pasientkoordinator Helse/omsorg 22 

Tverrfaglig team Helse/omsorg 22 

Legesamarbeid Helse/omsorg 17 

Felles sosialtjeneste/NAV Helse/omsorg 17 

Personvernombud Helse/omsorg 13 

Kommunepsykolog Helse/omsorg 12 

Frisklivssentraler Helse/omsorg 9 

Revisjon Kontroll 96 

Kontrollutvalgssekretariat Kontroll 96 

Skatteinnkreving Kontroll 91 

Kvalitetssystem/koordinator Kontroll 22 

Kommuneadvokat Kontroll 9 

Regionråd Organisasjon 70 

Samkommune Organisasjon 26 

PP-tjeneste Skole 83 

Kompetanseutvikling Skole 61 

Skoleutvikling/oppvekst Skole 52 

Voksenopplæring Skole 17 

Grunnskoleopplæring Skole 13 

Samhandlingskoordinator Utvikling 100 

Regionalt næringsfond Utvikling 78 

Naturforvaltning Utvikling 61 

Folkehelsekoordinator Utvikling 57 

Øvrig plansamarbeid Utvikling 43 

Felles kommuneplan Utvikling 9 

Felles planfunksjon Utvikling 9 

 

Hva en velger av konkrete samarbeidsordninger vil påvirkes av om en tenker/velger en helhetlig 

regional mobilisering eller fortsatt "tenker tjeneste for tjeneste". 
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Vedtak: INVEST (Inn-Trøndelagsregionen) vil i perioden i større grad tenke helhetlig regional 

mobilisering og dermed søke fellesløsninger på områder hvor en har kommunale utfordringer 

med tilstrekkelig kompetanse, kostnadseffektivitet og/eller hvor utfordringen tydelig ikke er 

begrenset til en enkelt kommune.  

 

Konkrete forslag til samarbeidsområder/utredninger i planperioden 2012- 2016: 

 

1. Folkehelse (samhandlingsreformen) 

a.  Miljøretta helsevern 

b.  Rustjenesten 

c.  Helsehus 

d.  Gjeldsrådgivning (NAV) 

e.  Kommuneoverlege 

f.  Sykefravær 

2. Støttefunksjoner 

a.  Post/arkiv 

b.  Sentralbord 

c.  IKT 

d.  Fagprogram 

3. Tekniske tjenester 

a.  Byggesaker  

b.  Oppmåling 

c.  Teknisk drift 

4. Planarbeid 

a.  Landbruk 

b.  Miljø (strandsone) 

c.  Næring(strategi/areal) 

5. Arbeidsmarkedsbedrifter/tiltaksarbeid 

 

I tillegg skal samarbeidet være åpen for andre samarbeid på grunnlag av løpende vurderinger i 

administrativ/politisk styringsgruppe. 



 

  

Bærekraftige kommuner i 

en attraktiv region 
Grunnlagsdokument for INVEST-samarbeidet 2012 - 2016 
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1.0 Innledning 

Fra "utredning av mulige samarbeidsløsninger mellom Inderøy, Verran og Steinkjer" til 

etablert DMS 

Høsten 2002 hadde ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene samtaler for å vurdere 

hensiktsmessigheten av samarbeid om kommunal oppgaveløsning. Samtalene konkluderte med et 

ønske om "å utrede mulige samarbeidsordninger nærmere med sikte på å etablere samarbeid på 

områder hvor kommunene seg imellom finner det hensiktsmessig" 

I notatet av 26.03.2003 ble viktige forutsetninger for samarbeidet fastslått: 

• Hovedmålet med samarbeidet er fortsatt å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud i tre 

selvstendige kommuner 

• Felles forvaltningsoppgaver ønskes fordelt mellom kommunene for å sikre at vi alle tre har 

bæredyktige administrasjoner 

• Størst mulig åpenhet om arbeidet. Internett skal brukes aktivt 

• Anbefalinger om konkrete samarbeidsordninger skal forelegges folkevalgt organ til 

avgjørelse 

• Utredningsarbeidet skal på bred basis vurdere både forvaltnings-, drifts- og 

utviklingsoppgaver 

• Samarbeidet søker vinn-vinn løsninger gjennom forståelse av felles utfordringer 

• Det må være en åpenhet for at kommunene i kraft av både størrelse, ressurser og ikke minst 

tradisjoner har forskjellige interesser og behov 

• Det er et genuint ønske om at hver enkelt kommune skal bli sterkere ved etablering av gode 

samarbeidsløsninger. 

• Før tiltak igangsettes bør det dokumenteres en langsiktig effektiviseringsgevinst for alle 3 

kommunene 

• Det er et mål at hver av kommunene skal være vertskap for minst 1 samarbeidskonstellasjon 

• Kommunene innser at IT-system og struktur er av stor betydning for å kunne utveksle 

informasjon og etablere gode samarbeidsløsninger på sikt 

• Kommunene utgjør et felles arbeidsmarked med tilhørende felles utfordringer knyttet til 

næringsutvikling 

Områder som ble ønsket utredet i første omgang var: 

• Brannordning 

• Lønns- regnskapskontor inkl. fakturering 

• Arbeidsgiverkontroll 

• PPT 

• Jordmortjeneste 

• Legevaktsamarbeid 

• Barnevern inklusiv rus og tiltaksarbeid 

• Oppmåling 

• Innkjøp 
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Utredningen " Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer" forelå 

som et fellesdokument januar 2004, men ble holdt tilbake fra rådmennene i påvente av at Inderøy 

kommune skulle ha nødvendig tid til prosessen. Dokumentet er datert 26.05.2004. 

I dokumentets pkt. 2 beskrives viktigheten av å beskrive hva INVEST er og hva det kan bli i 

framtida. "Alle de tre kommunene har behov for å inngå i et mer forpliktende helhetlig samarbeid 

enn hva situasjonen har vært fram til i dag sett i forhold til disse (se nedenfor) samarbeidsnivåene og 

mulighetene". 

• Sikre muligheten for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert kompetanse innenfor alle 

ansvarsområder 

• Sikre kvaliteten på tjenesteytingen overfor innbyggere gjennom felles utnyttelse av resursene, 

inklusiv den kvalifiserte kompetanse 

• Utnytte stordriftsfordelene slik at drifts og kapitalkostnadene reduseres. 

• Styrke utviklings og omstillingsevnen gjennom aktiv samhandling, utveksling av 

kompetanse, ulike erfaringer og et bredere og mer tillitsskapende nettverk 

• Styrke den strategiske posisjon. Bli et mer samlet tyngdepunkt med felles opptreden og herav 

tilsvarende gjennomslagskraft overfor omgivelsene, og da både private og offentlige aktører. 

I pkt. 3 fastslås det at det klart førende prinsipp for det interkommunale samarbeidet må være" at 

innbyggerne sikres god kvalitet og tilgjengelighet til de kommunale tjenestene" og for å ivareta dette 

" er det viktig at omstillingen gjennomføres på en involverende måte i forhold til de ansatte i 

kommunen" 

Historisk er det interessant å se på anbefalingene fra arbeidsgruppen, innstillingene fra rådmennene 

og vedtakene i kommunestyret på de 3 første samarbeidsområdene fra senhøsten 2003 ; 

Brannordning, arbeidsgiverkontroll/skatte-innkreving og Lønns-regnskapskontor inklusiv 

fakturering. Dette fordi de godt viser vesentlige utfordringer i det interkommunale samarbeidet og 

hvordan forskjellig ståsted påvirker anbefalingene. 

Brannordning: 

Arbeidsgruppens anbefaling: "Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et samarbeid på 

brannvernområdet mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. I synet på samarbeidsform er 

arbeidsgruppen delt. Et flertall på 3 av 5 anbefaler at det etableres et samarbeid i form av kjøp og 

salg av enkelttjenester mellom kommunene. Et mindretall på 2 anbefaler at det etableres et 

samarbeid i form av et IKS". 

Rådmennenes innstilling: "Det etableres en felles brannordning organisert som IKS fra 01.01.2005" 

Kommunestyret i Verran: "Kommunestyret i Verran slutter seg til rådmannens vurderinger, og 

ønsker å delta i opprettelse av et interkommunalt samarbeid med Inderøy og Steinkjer for brann, 

redning- og feiervesen. Organisert som IKS" 

Kommunestyret i Inderøy: "Inderøy kommunestyre vedtok å kjøpe brannsjefstjenester fra Steinkjer, 

men vil ikke ta standpunkt til IKS på dette tidspunktet. 
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Kommunestyret i Steinkjer." Kommunestyret tilrår at det etableres et utvidet samarbeid på 

brannvernområdet mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. Det igangsettes et arbeid med 

sikte på å etablere et IKS for brannvernarbeidet i samarbeid med kommunene Inderøy og Verran. 

Alle formelle spørsmål må være avklart før en selskapsetablering. Selskapet skal være etablert senest 

01.01.2005." 

Arbeidsgiverkontroll – Skatteinnkreving 

Arbeidsgruppens uttalelse: " Styringsgruppa er meget godt fornøyd med det arbeidet og den 

utredningen vi har levert. Likevel har vi følelsen av at rapporten ikke har blitt vurdert godt nok, da 

innstillingen ikke tar hensyn til det som er skrevet i rapporten. Arbeidsgruppa har en følelse av at 

det overordnede mål for styringsgruppen er fordelingen av oppgaver kommunene imellom og ikke 

å lage løsninger som er rasjonelle for de arbeidsoppgaver det enkelte fagområdet skal utføre, og som 

er til det beste for de innbyggere som skal benytte seg av tjenestene kommunen skal tilby. Etablering 

i Verran er ikke kostnadsbesparende og er også den minst publikumsvennlige plasseringen". 

Rådmennenes tilrådning: " Det etableres en felles løsning for skatteinnfordring og 

arbeidsgiverkontroll fra 01.01.2005. Vertskapsrollen kan legges til Verran da dette er et 

ansvarsområde hvor en kan finne løsninger som kombinerer det å betjene innbyggerne og 

næringslivet ved nærhet i den enkelte kommune med å etablere et faglig tyngdepunkt i 

vertskapskommunen." 

Lønns-regnskapskontor inklusiv fakturering 

Arbeidsgruppens anbefaling: "En ser tydelige gevinster både når det gjelder kvalitet, effektivitet og 

sårbarhet ved et nærmere samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune innenfor 

fagområdene lønn, regnskap og fakturering. Dette under forutsetning av at det etableres et felles 

lønns- og økonomisystem i de tre kommunene, samt etableres et generelt samarbeid innenfor IKT. I 

påvente av ev. felles dataløsninger og felles enhet opprettes det andre samarbeidsløsninger innen 

30.06. 2004" 

• Formaliserte faggrupper egne ledere 

• Standardisering av rutiner etc. 

• Hospiteringsordninger synliggjort i kompetanseplaner 

• Intensjonsavtaler for salg av tjenester til selvkost mellom kommunene. 

Styringsgruppen skal innen utgangen av 2006 legge fram ei evaluering av samarbeidet og status så 

langt. I evalueringen skal økonomisk innsparing, rekrutteringsgevinster, kompetansegevinster, 

sårbarhetsgevinster og eventuell kvalitetsforbedring vurderes. Med utgangspunkt i denne rapporten 

skal det vurdere opprettelse av en felles lønns- og økonomienhet for de 3 kommunene i 2007. 
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Rådmannens tilrådning: "Det etableres en felles løsning for fagområdene lønn, regnskap og 

fakturering fra 01.01.2006. Da det bør ligge klare samarbeidsgevinster innenfor dette området når en 

får på plass like løsninger for økonomisystem, IT-system og lignende. Dette vil uavhengig av 

fagområder være basisutfordringer for å oppnå langsiktige plusseffekter. Dette ansvarsområdet 

utgjør en ren støttefunksjon internt i kommunene. Slik sett kan funksjonen lokaliseres på et rimelig 

fritt grunnlag. Det er imidlertid viktig at det fortsatt skal opprettholdes kompetanse og stillinger på 

økonomiområdet i alle de 3 kommunene. Det tilrås at Inderøy får vertskapsrollen for 

ansvarsområdet". 

Disse naturlige brytningene mellom forskjellige interessenter ble tydeligvis så tydelige at de kom 

pressen for øre. Noe som sannsynligvis er bakgrunnen for at ordførerne i de respektive kommuner 

innkalte til felles pressekonferanse for å synliggjøre den grunnleggende politiske enigheten om 

INVEST-samarbeidet i 2005.  

Fellesdokumentet fra 2004 gir også status på flere samarbeidsområder som er igangsatt eller utredet: 

• PPT 

• Jordmortjeneste 

• Legevaktsamarbeid 

• Barnevern inklusiv rus og tiltaksarbeid 

• Oppmåling 

• Innkjøp 

• Næringsutvikling 

• Landbruk 

• Arbeidsgiverpolitikk 

• Informasjonsteknologi  

I fellesdokumentets pkt. 6 om målsetting og framdrift for det videre samarbeidet beskrives 

nødvendigheten av det helhetlige interkommunale samarbeidet må byge på en tydelig, 

gjennomdrøftet og avklart politisk plattform. Og viktigheten av et gjensidig tillitsforhold bygd opp 

over tid og gjennom aktiv samhandling. 

Det påpekes i pkt. 7 viktigheten av åpenhet i prosessene. Spesielt i forhold til de ansatte som blir 

direkte berørt av endringene.  

I program for samarbeidet mellom kommunene for 2. halvår 2006 og 2007 tydeliggjøres den politiske 

plattform for samarbeidet: 

• Det er et hovedmål å opprettholde og videreutvikle 3 selvstendige kommuner 

• Samarbeidstiltak skal gjennomføres for å sikre innbyggerne gode tjenester, gjennomføre dette 

på en kostnadseffektiv måte, og for å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere i alle 

kommunene. Samarbeidet skal omfatte alle samarbeidsnivå fra praktisk samarbeid om 

tjenesteytingen, forvaltningsoppgaver, utviklingsoppgaver til samhandling i strategiske 

spørsmål 
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• Samfunnsutviklerrollen skal styrkes gjennom samarbeid. Samarbeidet skal danne en 

drivkraft i utviklingen av samarbeidet i regionen og gjennom samhandling danne et 

tyngdepunkt for regional utvikling. 

I forhold til tjenesteproduksjonen er kommunenes målsetting: 

• Bedre tjenester innen eksisterende økonomiske rammer 

• Få økt beredskap til å møte nye utfordringer 

• Få mer robuste tjenester 

• Få nyttiggjort de samlede ressurser kommunene har på spesialområder 

• Muliggjøre krevende tjenester som kommunene hver for seg i dag ikke har 

• Få grunnlag for å redusere driftsutgiftene på sikt 

Programmet forutsetter at følgende samarbeidsområder skal følges opp i løpet av 2006 2007: 

• IKT 

• Skole 

• Personalpolitikk 

• Barnevern inklusiv rus og tiltaksarbeid 

• Oppmåling 

• Kart/GIS 

• Innkjøp 

• Landbruk 

• Ressurskrevende brukere 

• Eiendomsforvaltning 

• Kommunikasjon/samferdsel 

I tillegg legges det opp til felles formannskapsmøter, faste månedlige møter mellom ordførerne, faste 

møter mellom rådmennene og felles ledersamlinger på administrativt nivå. Det legges også opp til 

faglige samlinger for å drøfte samarbeidsmulighetene innenfor: 

• Teknisk sektor 

• Helse og omsorgssektoren 

• Utdanningssektoren 

• Stab og støttetjenester inklusiv IKT 

• Samlinger innenfor tema som rekruttering, kompetanse og ledelse 

Det legges også sterk vekt på informasjonsaspektet gjennom løpende referat fra alle aktiviteter på 

kommunenes internettsider, halvårlige pressemeldinger og at ordførerne holder formannskapet 

oppdatert i sine kommuner. 

Innen utgangen av juni 2007 skal det lages en status rapport over gjennomførte tiltak i INVEST-regi. 
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Siste offisielle styringsdokument som foreligger er datert 08.08.2008.  

Her redegjøres det for bakgrunnen for INVEST-samarbeidet og status per januar 2008 

oppsummeres. Samarbeidets forankring i kommunene diskuteres og det stilles spørsmål ved om 

ikke samarbeidet i større grad også må foregå på det strategiske nivået. Spesielt siden 

Frostatingssamarbeidet er avviklet i sin opprinnelige form. 

I pkt.4 og 5 diskuteres målsettingen for samarbeidet i valgperioden 2007-2011 hvor tidligere mål i 

hovedsak bekreftes.  

• En videreutvikling av samarbeidet på det pragmatiske/konkrete nivået 

• Opprettholde et godt tjenestetilbud i 3 selvstendige kommuner 

• Fokus både optimal ressursutnyttelse og tjenestekvalitet 

• Ivareta det overordnede målet om videreutvikling av egne kommuner med bærekraftige 

administrasjoner 

Ser allikevel noen nye momenter som: 

• Kommunene er åpne for at INVEST-samarbeidet kan utvides til å omfatte nabokommuner 

• Et tydeligere fokus på positiv nærings og folketallsutvikling 

• Et samarbeid på strategisk nivå kan utvikles over tid. I tilfelle det skulle oppstå et behov eller 

ønske om å videreutvikle INVEST til også et strategisk samarbeid, skal dette i så fall 

behandles politisk i alle tre kommuner. 

• Det er en klar målsetting om at de samarbeidsområder som utredes og etableres skal gi alle 

tre deltagende kommuner gevinst, samlet sett. Kommunene er seg bevisst at dette kan 

innebære at kostnadene på kort sikt vil øke. Dette fordi nivået og/eller innholdet i dagens 

tjeneste/service ikke tilfredsstiller faglige krav og normer. 

Ny valgperiode 2012 til 2016 → nytt styringsdokument, men først en oppsummering av status. 

Foruten det som er oppsummert i styringsdokumentene foreligger det konkrete statusrapporter fra: 

• 31.05.2006 

• 24.08.2007 

• 29.02.2008 

• Orientering om INVEST-samarbeidet fra 11.08.2009 
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Oversikt over samarbeidsordninger som utredet eller iverksatt per 01.05.12 
1. Brann. Inntrøndelag Brannvesen IKS. etablert og startet sin virksomhet 01.01.2006. Mosvik og 

Snåsa er med i brannsamarbeidet 

2. Skatt. Inntrøndelag Skatteoppkreverkontor. Etablert og startet sin virksomhet 01.01.2007. 

Organisert etter kommunelovens §27. interkommunalt samarbeid med eget styre. Verran er 

vertskommune 

3. Økonomi. INVEST økonomi etablert og startet sin virksomhet fra 01.01.2008. Organisert etter 

kommunelovens § 27. Interkommunalt samarbeid med eget styre. Inderøy er vertskommune. 

4. IKT. § 27  

5. DMS 

6. Personalpolitiske spørsmål 

a. Retningslinjer og kompensasjoner ved organisasjonsendringer i INVEST 

b. Retningslinjer og rutiner for varsling 

7. Arbeidsgiverpolitiske spørsmål 

a. Rekruttering 

b. Kompetanse 

c. Ledelse  

8. Renovasjon 

9. Barnevern inklusiv rus og tiltaksarbeid 

10. PPT 

11. Jordmortjeneste 

12. Legevakt 

13. Rehabilitering. Helse/Rehabilitering/Pleie 

14. Kommunelege 

15. NAV 

16. Samfunnsmedisin og miljørettet helsevern 

17. Oppmåling  

18. Vegvedlikehold – funksjonskontrakter 

19. Innkjøp 

20. Landbruk, viltforvaltning med mere. 

21. Næringsfond-næringssamarbeidet 

22. Bredbånd i distriktene 

23. Datasikkerhet 

24. Sak/arkiv 

25. Sentralkjøkken 

26. Felles fagsystemer 

a. Agresso (økonomi, lønn, personal) 2007 

b. ePhorte (sak/arkiv) 2008 

c. Acos (barnevern) 2009 

d. CustomPublish (inter/intranett) 2008 

e. Profil (pleie/omsorg) 

f. Dossier (kompetansekartleggingssystem) 2008 

27. Felles prosjekter 

a. Ung GNIST – 2011 

b. Erobring – ny start etter soning – 2006 

c. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving – 2010 
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28. Samhandling og kommunikasjon i utvikling av helsetjenester i Inn-Trøndelag 

a. Kommuneoverlege 

b. Legetjenester bortsett fra kommuneoverlege 

c. Akuttsenger / ø-hjelpsplasser /observasjonsplasser 

d. IKT /Helsenett 

e. IKT / individuell plan/ SAMPRO 

f. Lærings- og mestringssenter 

g. Hospitering / kunnskapsoverføring 

h. Frisklivssentraler 

i. Folkehelsearbeid  

j. Samhandlingskontor / felles tildelingskontor 

k. Ambulante team 

I perioden fram til dags dato (vinter/vår 2012) er det med andre ord etablert flere 

samarbeidsordninger med etableringen av Inntrøndelag Brannvesen IKS som det første fra 1.1.2006 

til DMS Inn-Trøndelag i 2011. Det er kanskje verdt å merke seg at begge disse samarbeidsløsningene 

er med flere kommer enn med de opprinnelige 3. 

Mange fler områder er blitt utredet hvor flere, spesielt på personalpolitiske spørsmål og 

fagprogrammer, er materialisert.  

Det er imidlertid ikke blitt beskrevet tydelig hva INVEST er eller tenkes å bli. Per dato er 

samarbeidet basert på et pragmatisk sak til saksamarbeid. Å få tydeliggjort hva INVEST er/eventuelt 

ønsker å bli må være en sentral målsetting for styringsdokumentet. 

 

 

2.0 Et av verdens beste utgangspunkt. 
 

For 9-ende gang har Norge, av FN, blitt 

kåret til verdens beste land å bo i på Human 

Development Index (HDI). "Bærekraft og 

sosial rettferdighet". Dette basert på kriterier 

som forventet levealder, skrive- og 

leseferdigheter, skolegang og 

bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. 

Bare Island har "slått oss" i perioden fra 2001 

til i dag. Vi har en forventet levealder på 

over 81 år, gjennomsnittlig skolegang på 

over 12 år, høy sysselsetting, lav 

arbeidsledighet og gode velferdsordninger.  

Norge har vunnet i Lotto.  

Dessuten har innbyggerne i et av verdens rikeste 

land en merkelig hang til å handle i lavpris-butikker.  

(Dagens Næringsliv) 
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Utfordringen er at Lottogevinsten i stor grad er basert på inntekter fra en ikke fornybar energikilde 

og god forvaltning av utbyttet. 

Tegn tyder imidlertid at det har ført til en utvikling og en mentalitet i landet som tilsier at prognosen 

på langt sikt er dårligere enn om vi aldri hadde funnet olje.  Flere beskriver dette som rikdommens 

dilemma (RD) – en økende privat velstand 

som fører til at befolkningen forventer 

høyere standard på offentlige tjenester enn 

det offentlige makter å finansiere.  

Norge faller på The Global 

Competitiveness Index (fra 14- 16). Noe 

som i hovedsak skyldes relativ lav score på 

faktorene infrastruktur, innovasjon og 

markedseffektivitet. Det er også verdt å 

merke seg at Norge sammenlignet med 

andre land i samme gruppe ikke kommer 

spesielt høgt ut på 

verken helse, 

grunnutdanning eller 

høyere utdanning.  

Faktisk slått av alle våre 

naboland 

Når man kombinerer 

dette med kunnskapen 

om det høye antallet 

med nordmenn og 

innvandrere som står 

utenfor det ordinære 

arbeidsmarkedet (ca. 

700 000) kan en få et 

inntrykk av at vi "sløser" med bærekraftens viktigste kapital – Humankapitalen. I 2007 var utgiftene 

til uføretrygd og sykepenger i Norge 24 ganger så høye som utgiftene til arbeids-ledighetstrygd. I 

andre OECD-land var disse utgiftene gjennomsnittlig tre ganger så høye! 
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3.0 Bærekraftig utvikling som måleparameter 
 

I likhet med at behovet for interkommunale løsninger har blitt tydeligere har også kravet om at vi 

må velge løsninger som er bærekraftige synliggjort. En bærekraftig utvikling kjennetegnes ved at 

den er rettferdig, gjennomførbar og levedyktig. 

I tråd med Brundtland-kommisjonens syn må en velge løsninger som ivaretar dagens generasjons 

velferd, uten å gå på bekostning av framtidige generasjoners behov. En må med andre ord velge 

løsninger som har lange tradisjoner gjennom odelsretten, som "forpliktet" eier til å levere fra seg 

eiendommen med større bærekraft en da en selv overtok.  

Satt på spissen, i denne sammenheng, vil det bety at kommunestyrets oppdrag er å levere fra seg 

kommunene med en større verdi/bærekraft enn da de overtok. 

Bærekraften kan defineres som forvaltning av 3 kapitaler: 

• Realkapital – vanligvis målt i netto driftskapital, akkumulert regnskapsresultat, 

arbeidskapital, netto lånegjeld og penger avsatt til disposisjonsfond 

• Miljøkapital – høste uten å ødelegge muligheten for reproduksjon 

• Humankapital - summen av kunnskap, produktive egenskaper og tekniske ferdigheter i 

arbeidsstyrken/innbyggerne 

Som verdens beste land å bo i ser vi at vi har få akutte kapitalproblemer, men har tydelige 

utfordringer i forhold til alle 3 kapitaler. Samt at vi som "verdens rikeste land" har et betydelig 

ansvar for global inntektsutjamning. 

Regjeringen understreker i Perspektivmeldinga (2009) at omkring 80 prosent av nasjonal-formuen 

per innbygger er nåværende og framtidig arbeidsinnsats. Oljeformuen utgjør ca. 7 prosent.  

En logisk slutning er at kommunene må ta bærekraftig utvikling som utgangspunkt for sin 

virksomhet og at interkommunale løsninger 

bør ses i samme perspektiv.  

Mer konkret: 

 Har kommunen nok realkapital til 

å gi et forsvarlig/lovpålagt tilbud til 

innbyggerne? 

 Forvalter kommunen 

naturressursene på en slik måte at 

kommende generasjoner kan høste på 

samme måte? 
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 Bruker kommunen humanressursen effektivt? 

 Vil interkommunal samhandling øke sannsynligheten for en bedre 

kapitalforvaltning?  

NHO har gjort et forsøk på å rangere landets 430 (nå 429) kommuners bærekraft – basert på 

13 faktorer som samles i 4 hovedområder. Trenden i bildet er at større kommuner ser ut til å 

ha grunnleggende bedre bærekraft. Og at INVEST som region havner "midt på treet". Med 

særlige utfordringer på arbeidsmarked og økonomi. 

 

 

 NHO - Bærekraftige kommuner 2011 

 

4.0 Trender/utfordringer 
 

Det kan se ut som om at det grunnleggende utfordringsbildet, som initierte en vurdering av 

hensiktsmessigheten av samarbeid om kommunal oppgaveløsning, i dag ikke er stort 

annerledes enn det var i 2004.  Forskjellen er vel primært at bildet har blitt tydeligere 

gjennom reformer som NAV-reformen og samhandlingsreformen og at lovverket i større 

grad legger til rette for det gjennom vertskommuner og forsøk med samkommuner. 

Det grunnleggende spørsmålet er fremdeles det samme. Kan kommunene gi innbyggerne 

kvalitativt gode nok tjenester og vil interkommunalt samarbeid kunne øke kvaliteten og 

tilgjengeligheten på kommunale tjenester.  
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Mosvik svarte på denne utfordringen med å ta initiativ til en sammenslåing med Inderøy 

kommune med bakgrunn i følgende utfordringer: 

• Fallende folketall 

• Behov for betydelig kjøp av tjenester og kommunesamarbeid 

• Liten innflytelse og tjenesteandel i Fosen-samarbeidet 

• Leksvik hovedsamarbeidspartner – avstand 

• Små egne fagmiljøer 

• Styringsutfordringer som i de mindre kommuner ellers. 

Og med et mål om å :"Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred samt 

sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne" 

"30. og 31. mai 2010 gikk innbyggerne i Mosvik til stemmeurnene for å avgjøre om 

kommunens drøye 800 innbyggere skulle bli en del av Inderøy kommune". 

- "Denne samanslåinga er eit godt døme på korleis ein god og ryddig samanslåingsprosess 

kan gjerast. Innbyggjarane har fått sagt si meining. Frivilligheita har vore heilt avgjerande 

for å få til dette", seier Navarsete 

Mosvik og Inderøy vurderte med andre ord at de ville være mer livs/bærekraftig sammen 

enn hver for seg. 

 

5.0 Ståa i INVEST-kommunene 
 

5.1 Realkapital 

Bildet nedenfor viser at den økonomiske situasjonen i INVEST-kommunene er presset. 

Særlig utfordrende er det også fordi en vet at lave lånerenter de siste årene i stor grad har 

bidratt til resultatet. For eksempel har Steinkjers renteutgifter blitt redusert med 12, 658 

millioner fra 2008 til 2010. 
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Realkapital i INVEST-kommunene 2010 

Dette samtidig som en har en underliggende økning i driftsutgifter på de fleste 

tjenesteområder. For eksempel har Inderøy's utgifter til barnevern økt med 5,938 millioner 

fra 2006 til 2010. Dette tilsvarer nært en dobling av utgiftene på 4 år. Verrans utgifter til 

pleie og omsorg har økt med 18,543 millioner fra 2006 til 2010. 

Rådmannen i Sola Kommune gir vel uttrykk for realiteten når han i økonomiplanen 2012-

2015 sier: "Kommunens samlede tjenestetilbud er "litt for godt", inntektsgrunnlaget tatt i 

betraktning". Sola som for øvrig ble rangert som landets 3 beste kommune på NHO's måling 

"Bærekraftige kommuner" i 2011 (i hovedsak basert på tall fra 2009) 

Sannsynlig scenario: Statens og innbyggernes forventinger til kommunenes 

tjenesteleveranse vil øke betydelig. Noe som medfører økte krav til prioritering, 

effektivisering og samhandling. 

 

5.2 Miljøkapital 

Begrepet innebærer at næringsaktiviteter i minst mulig grad skal ha negative konsekvenser 

for miljøet og samfunnet av hensyn til kommende generasjoner.  Offentlige og private 

organisasjoner må tilrettelegge sine virksomheter for å unngå negative miljøeffekter. En god 

oversikt over problematikken finnes på: 

http://www.standard.no/Global/PDF/Milj%c3%b8/Milj%c3%b8%20og%20b%c3%a6rekraft%

202008%20web.pdf   
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Forvaltingen av miljøkapitalen må først og fremst gjøres gjennom kommunens klimaplaner. 

Dette er område som helt tydelig ikke har "kommunegrenser".  

En annen side av miljøutfordringen er også sammenhengen med befolkningens 

helsetilstand. En kan jo undre seg over hvorfor antall krefttilfeller i Verran og antall tilfeller 

av spesifikt lungekreft i Steinkjer har en negativ utviklingstrend i forhold til både landet og 

Nord-Trøndelag. 

 

Dødelighet per 100 000 standardisert 

 

5.3 Humankapital 

Humankapitalen utgjør som tidligere sagt over 70% av nasjonens og sannsynligvis en enda større 

del av kommunens kapital.  For eksempel er over 90% av driftsutgiftene i Steinkjer Kommunes 

hjemmetjeneste lønn.  

En naturlig slutning vil være at kommunens bærekraft primært avgjøres av kommunens forvaltning 

av humanressursen. De ansatte og innbyggerne forøvrig 

5.3.1 Noe statistiske trekk ved humankapitalen i INVEST. 
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5.3.1.1 Befolkningsutvikling 

 

Det sterkeste europeiske og nasjonale mønstret vi ser er sentralisering. Typisk fra distrikt til by og 

fra nord til sør. Det generelle bildet stemmer godt overens med det bildet vi ser både i INVEST og i 

Værnesregionen. Både sett historisk og i et framskrivnings-perspektiv. 

 

Befolkningsutvikling INVEST 2005 – 2011 

Samlet befolkningsvekst i INVEST har i perioden 2005 til 2011 vært på 484 personer, mens veksten i 

Værnesregionen har vært på 2641 personer. Steinkjer har hatt en vekst på 624 personer, mens 

Stjørdal har hatt en vekst på 2097 personer i samme periode. 
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Kalkulert befolkningsframskriving INVEST 2011 – 2040. Middels alternativ 

 

 

Kalkulert befolkningsframskriving Værensregionen 2011 – 2040 

 

En ser at kalkulert befolkningsutvikling i Stjørdal er mer enn dobbelt så stor som i Steinkjer, samt at 

alle småkommuner rundt har en stabil eller positiv befolkningsutvikling.  

Det som allikevel er interessant er at beregningene baserer seg på forskjellige scenarier. Og ser en på 

ytterlighetene i Verran utgjør forskjellen på beste og "dårligste" alternativ 683 innbyggere i 2040. 

Innbyggertall er med andre ord ikke statisk, men sterkt påvirkelig av blant annet opplevd 

attraktivitet/bolyst. 
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Kalkulert befolkningsutvikling i Verran basert på forskjellige scenarier 

Sannsynlig scenario: Samlet vil INVEST få ta del i den forventede befolkningsøkningen i Norge. 

Men veksten er mindre enn i mer sentrale regioner og nesten i sin helhet knyttet til Steinkjer. 

 

5.3.1.2  Alderssammensetning 

 

For å opprettholde bærekraften er det viktig at befolkningen har en balansert alderssammensetning 

med en størst mulig del av befolkningen i arbeidsstyrken (15-74). Illustrasjonene viser at Steinkjer 

ved middelsalternativet til befolkningsvekst, uten spesielle tiltak, grovt sett vil opprettholde dagens 

befolkningssammensetning. Men at økningen i de eldste fra 2025 er større og at Steinkjer fremdeles 

vil ha utfordringer med "rekruttering" innbyggere mellom 25 og 40 år..  
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Kalkulert alderssammensetning Steinkjer 

Ser en på Verran i samme bildet ser en at nedgangen i folketallet vil slå spesielt negativt ut i forhold 

til den yrkesaktive delen av befolkningen. 

 

Figur 1 Kalkulert alderssammensetning Verran 

 

Bare for sammenligningens skyld kan det være interessant å se hvordan "kurven" ser ut i en 

kommune med sterk vekst i befolkningen (Sola) 
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 Kalkulert alderssammensetning Sola 

 

Sannsynlig scenario: Befolkningsutviklingen vil i sterk grad påvirke alderssammensetningen i 

kommunen. Lav vekst/nedgang i befolkningen vil medføre en reduksjon i arbeidsstyrken, men 

med samme vekst i den eldste delen av befolkningen 

5.3.1.3  Arbeidsstyrken 

 

I og med at definisjonen på humankapitalen operer med de samlede ferdighetene hos innbyggernes 

arbeidsstyrke, er det naturlig å ta utgangspunkt i utviklingen av arbeidsstyrken i INVEST-

kommunene. Arbeidsstyrken defineres som antallet i yrkesaktiv alder 15-74. 

Sammenlignet med snittet i Nord-Trøndelag ser en at INVEST-kommunene, minus Verran, har en 

sysselsettingsgrad over snittet i Nord-Trøndelag. Men det er verdt å merke seg at den er synkende. 
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% Personer i henholdsvis arbeidsstyrken og sysselsatte i Nord-Trøndelag 

 

 

Utviklingen i antall sysselsatte i INVEST-kommunene 

 

Et tankevekkende innspill fra NOU 2011: 3 – "Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele 

landet". 

"Blant regionale sentra viser regionen Drammen stor suksess i å rekruttere personer fra 

utdanningssystemet til jobb samt å få arbeidsledige over i ordinært arbeid. Steinkjer har til 

sammenligning en spesielt svak tilbøyelighet i å ansette nyutdannede og rekruttere sysselsatte 

gjennom innflytting samtidig som utflyttingen fra jobb er høyere enn gjennomsnittet." 

60

62

64

66

68

70

72

2006 Ny 2007 2008 2009 2010 2011

67 

71 
72 

71 

69 69 

65 

68 
69 

67 67 67 

Personer i arbeidsstyrken Sysselsatte

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Steinkjer Mosvik Verran Inderøy

67,5 
72,2 

58,2 

69,5 67,1 69,4 

58,6 

68,7 

2006 2008 2010



Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 

   

 
 

21 

5.3.1.4  "Utenforskapet" 

 

Fallet i sysselsettingsgraden kan sannsynligvis forklares med en økende grad av uførhet blant den 

yngste delen av befolkningen og relativt høy arbeidsledighet. Med hensyn til arbeidsledighet er det 

spesielt alarmerende å se arbeidsledigheten blant den yngste aldersgruppen. 

 

 

 "Uføreutviklingen" i INVEST 
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Snitt arbeidsledighet fordelt på alder og kjønn i Steinkjer siste 10 år 

 

 

Snitt arbeidsledighet siste 10 år fordelt på alder og kjønn - Inderøy 

 

Tallene viser oss at en relativt stor del av arbeidsstyrken står utenfor det ordinære arbeidslivet for 

Steinkjer sin del utgjorde det i 2011 cirka 3500 personer. Noe som faktisk utgjør over 16 % av 

arbeidsyrken. Det er med andre langt flere utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i Steinkjer enn 

innbyggere i Verran kommune. 
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Sannsynlig scenario: Stadig fler vil få utfordringer med å etablere seg i det ordinære 

arbeidsmarkedet på grunn av en økende avstand mellom innbyggernes kompetanse og 

arbeidsmarkedets forventninger. 

 

5.3.1.5  Den kommende generasjonen 

 

En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at 4 av 10 femåringer sliter med språk, syn 

hørsel eller motorikk. Dette kan sannsynligvis avleses på statistikkene nedenfor.  

En kraftig økning i barn med spesialundervisning. En kraftig økning i barn med tiltak utenfor 

ordinær familie og et høgt antall ungdommer med rett til videregående skole utenfor ordinær 

undervisning. Et positivt trekk er at målrettet innsats gjennom blant annet UNG GNIST har redusert 

antallet ungdommer på listene med 15 %. 

 

 

Andel barn med spesialundervisning 2002 – 2010 
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Antall barn med tiltak utenfor ordinær familie 2002 – 2010 

 

Frafall videregående skole i % 

 

Bistandsbehov Pr. 180311 Pr. 300611 Pr. 271211 

Standard Innsats 127 91 96 

Situasjonsbestemt Innsats 90 66 74 

Spesielt tilpassa Innsats 123 133 112 

Sum 340 290 282 

Av disse i KVP 11 11 10 

Antall registrerte ungdommer i NAV og hos OT. 
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Erna Solberg sier i sin tale til landsmøtet i Høyre 2012 at rundt halvparten av attføringsklientene er 

så dårlige til å lese og skrive at de ikke klarer å følge kurs og undervisning. Likevel er det bare 3 

prosent av dem som får lese- og skriveopplæring som en del av attføringen!  

Det kan se ut som om "nøkkelen" til det relativt store utenforskapet, til sammen cirka 700 000 i 

Norge, og dermed "sløsingen" med humankapitalen ligger i hvordan vi som samfunn klarer å 

handtere de som ikke klarer å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse gjennom den ordinære ut-

dannelsen. 

 

5.3.1.6  Sosioøkonomisk status 

 

En gjennomgang av svenske data (Sosialstyrelsen Social Rapport 2010)1 viser at karakterer i 

grunnskolen er en helt dominerende forklaringsfaktor i forhold til framtidig marginalisering 

Barn med foreldre med lav utdanning og uten yrkestilknytning gjør det ofte svakt på skolen; men 

hvis de gjør det rimelig bra, synker deres sannsynlighet for marginalisering. Faktorene som bidrar til 

relativ inntektsfattigdom for barn er foreldre med lav kulturell og økonomisk kapital, svært store 

familier og enslige foreldre., 

Dette viser tydelig sammenhengen mellom sosial status og sannsynlighet for yrkestilknytning. En 

gjennomgang av statistikk viser at det relativt store forskjell INVEST-kommunene når det gjelder 

faktorer som medianinntekt, antall enslige forsørgere, andel lavinntekt i befolkningen og 

utdanningsnivå. Hvor Inderøy utmerker seg i positiv forstand og Verran gjennomgående har de 

største utfordringene. 
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Andel med lavinntekt i befolkningen – INVEST 

 

Andel barn av enslige forsørger - INVEST 
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Andel i befolkningen med grunnskole som høyeste utdanningsnivå 

 

5.3.1.7  Helse 

 

"Det råder numera konsensus om utbildningens betydelse för barns hälsa och framtidsutsikter, 

något som också lyfts i ett flertal nationella utredningar och rapporter.  

En god utbildning är avgörande för en positiv framtidsutveckling. Att klara grundskolan med 

godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och 

bidragsberoende. Kan vi bidra till att fler elever når målen i skolan och har en god hälsa förbättrar vi 

deras uppväxtvillkor och förutsättningar för att skapa sig en positiv framtid. En lyckad skolgång och 

god hälsa har därför inte bara betydelse för det enskilda barnet utan är också ett sätt att påverka 

samhällsutvecklingen" 

Dette sitatet er tatt fra "PArT", et politisk samarbeide mellom två städer och en region i Skåne. De 

gjør utdanning og helse til grunnsteinen i et arbeid for en positiv framtid. 

Det ser med andre ord ut som om det å lykkes i utdanningssammenheng øker sannsynligheten for 

god helse og at sannsynligheten for å lykkes i utdanningssammenheng henger sammen med 

sosioøkonomisk status. Og at karakterer i grunnskolen er den mest tydelige indikatoren. 
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Sosial ulikhet i helse 

 

 

Andel kvinner som røyker i % av befolkningen følger figur 25 – utdanningsnivå. 

Det å lykkes i utdanning blir ikke bare det viktigste i forhold til yrkeslivet, men også det 

viktigste tiltaket i forhold til folkehelse. 
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5.4.0  En oppsummering 
 

Å tenke bærekraftig utvikling synes å være en fornuftig og anerkjent måte å tenke på – også når det 

gjelder kommunens tjenesteyting. Norge er et av de landene i verden med de beste forutsetningene 

både for å drive bærekraftig selv, men også bidra til andre land/regioners bærekraft. Bærekraft 

defineres som forvaltning av 3 kapitaler.  

 Realkapital ("penger på bok")  

 Miljøkapital (naturressurser)  

 Humankapital (arbeids og innovasjonskraft) 

I global sammenheng oppfattes fattigdom, forurensning/global oppvarming og finanskriser som de 

største truslene mot en bærekraftig klode. En viktig forutsetning for å mestre disse truslene er at en 

flest mulig makter å følge slagordet "Think global – act local".  Nasjonalt oppfattes offentlige 

finanser, klimautslipp og utstøting av mennesker fra arbeidslivet som de største 

utfordringene/truslene. 

Om vi ser bærekraftproblematikken med INVEST-øyne skal en ikke ha lest mange Trønderaviser før 

en skjønner at offentlig finansiering av tjeneste/velferdstilbudet i kommunen er en utfordring. Ingen 

av kommunene har heller over tid klart å ha et stabilt regnskapsresultat på linje med fylkesmannens 

anbefalinger. Det er også grunn til å tro at forventningsgapet mellom innbyggernes forventninger til 

det kommunale tjenestetilbudet og det kommunen økonomisk kan forsvare, uten spesifikke tiltak, 

heller vil øke en minske i tiden som kommer. Ser en på de lovene som har kommet de siste årene 

legges et stadig større ansvar for innbyggernes ve og vel til kommunene gjennom et "sørge for" 

ansvar. En ser også tendenser til "amerikanske tilstander" ved  stadig fler krav og rettsaker rettet mot 

kommunens kvalitative tjenesteyting.  

De miljømessige utfordringene i vår region er vel kanskje ikke de som er mest tydelige, men det er 

økt oppmerksomhet på drikkevanns og luftkvalitet. En kan jo undre seg over tall som viser at 

forekomst av lungekreft øker i Steinkjer mens den synker/er stabil i de andre kommunene. Steinkjer 

ligger også høyere enn de andre kommunene i bruken av antibiotika. Med en stigende tendens i 

motsetning til de andre kommunene. Det samme gjelder bruken av allergimedisin! Ellers er 

miljøfokuset i stor grad handtert av kommunale klimaplaner!? 

Utfordringer med hensyn til humankapitalen – arbeids og innovasjonskraft – er tydelige i alle 

kommuner. Med relativt høy arbeidsledighet i Verran og Steinkjer. En høy prosent av 

arbeidsstyrken er ufør i alle kommuner og stigende. Det er høyt frafall fra videregående skole. 

Samtidig som det er utfordringer med å rekruttere til stilinger med høye krav til fagkompetanse og 

til stillinger i konjunkturbaserte bransjer som byggebransjen. Utfordringer det legges mye lokal 

energi i å løse i et helt klart felles utdannings og arbeidsmarked. 

Befolkningsframskrivinger viser tydelig at INVEST, uten tiltak, vil være en region som vil være 

utsatt for sentraliseringstrenden og få en lavere befolkningsvekst enn mer sentrale regioner. Med 



Bærekraftige kommuner i en attraktiv region 

   

 
 

30 

andre ord en fare både for manglende arbeids og innovasjonskraft og en aldrende befolkning 

(aldersbæreevne). To kjennetegn på kommuner/regioner med utfordringer i forhold til attraktivitet. 

 

Analyse av næringsvirksomhet og attraktivitet i Nord-Trøndelag. (Telemarksforskning/Innovasjon Norge) 

Alle kommunene sitter med tydelige utfordringer til dens framtidige bærekraft. Og det kan synes 

som om det er langt flere faktorer/utfordringer som er interkommunale enn de som er rent 

kommunale.  

Den logiske slutningen blir derfor ikke et spørsmål om samarbeid eller ikke, men et spørsmål om på 

hvilke områder en skal samarbeide og på hvilke premisser? 
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6.0 En tankemodell 
 

Svært mye litteratur og utredninger har forsøkt å beskrive kommunes utfordringer de siste årene og 

mange modeller er valgt for løsning. NIVI har beskrevet følgende utfordringer: 

Befolkning: Alle kommuner berøres av endringer i befolknings-sammensetning. Eldrebølgen er en 

generell trend som bl.a. vil stille store krav til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 

Befolkningsutfordringen handler også om endringer i samlet folketall, hvor noen kommuner 

systematisk vokser, mens andre går motsatt vei. Det må forventes at endringene i befolknings-

utviklingen vil få store konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet og kommuneøkonomien. 

Arbeids og innovasjonskraft: Den kommunale virksomhet stiller store krav til fagkompetanse på en 

rekke områder. Kravene til fagkompetanse er voksende som følge av stadig nye lovpålagte 

oppgaver som må ivaretas av kommunene. De fleste kommuner står samtidig overfor et stramt 

arbeidsmarked hvor det kan være vanskelig å få tak i personell med rett kompetanse. Hensynet til 

kompetanse og kapasitet er for de fleste kommuner en hovedbegrunnelse for interkommunalt 

samarbeid. 

Velferd: Den velferdspolitiske utfordringen er grunnleggende fordi kommunene har ansvar for 

tunge lovpålagte tjenester og fordi staten og innbyggerne har store forventinger til at kommunene 

skal yte likeverdige tjenester med høy kvalitet. I pågående reformer som samhandlingsreformen har 

nasjonale myndigheter tatt som utgangspunkt at kommunene må samarbeide for å kunne ta ansvar 

for nye kompetansekrevende helsetjenester og sikre en god samhandling mot helseforetakene. 

Utvikling: Utviklingsutfordringen handler om å legge til rette for næringsutvikling og sikre gode 

lokalsamfunn for innbyggerne. Kommunene har et bredt utviklingsansvar som skal ivaretas 

gjennom kommuneplanprosessen og gjennom samarbeid med en rekke aktører. Samarbeid om 

planlegging, miljøvern og næringsutvikling er for de fleste kommuner en viktig strategi for å sikre et 

balansert utbyggingsmønster og påvirkningskraft på samfunnsutviklingen. 

Økonomi: De fleste kommuner opplever stram kommuneøkonomi og det må antas at de 

økonomiske rammebetingelsene vil stille strenge krav til effektiv ressursbruk og god 

økonomistyring i kommunene. Kommunene gjør stadig vurderinger av interne muligheter for 

innsparing og effektivisering. Erfaringene tilsier at det finnes store muligheter for bedre ressursbruk 

gjennom interkommunalt samarbeid som i dag ikke utnyttes. 

Har gjennom litteratur, samtaler og refleksjon sett på om det går an å finne en modell som beskriver 

sammenhengen mellom utfordringene, eventuelle fellesnevnere og dermed skape et grunnlag for 

diskusjon om hvor det er mest effektivt å sette i ressurser. En tidligere leder sa ofte " om vi gjør de 

riktige tingene med rett kvalitet – kommer det ønskede resultatet som en naturlig konsekvens". 

En må med andre ord forsøke å dette inn tiltakene der de har størst effekt. 
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Det overordnede spørsmålet er i hvilken grad regionen klarer å forsterke de positive trendene og stå 

imot/kompensere for de negative utviklingstrendene vi ser. Og aller helst skape grobunn for økt 

bærekraft og attraktivitet. Sagt på en annen måte – vil INVEST-regionen marginaliseres eller klarer 

den å mobilisere til økt bærekraft. Primært gjennom å mobilisere humankapitalen. 

 

Det synes åpenbart å være en sammenheng mellom presset på kommunale tjenester og folkehelse. 

Desto bedre folkehelse – desto mindre press på kommunale tjenester (og motsatt). Dette gjelder 

spesielt på helse og omsorgstjenestene, men også klart på andre humanrettede tjenester som 

barnehage/skole og velferdstjenestene. På samme måte synes det å være en sammenheng mellom 

befolkningsutvikling og næringsutvikling. Desto bedre næringsutvikling - desto positivere 

befolkningsutvikling. (og motsatt) 

Skissemessig vil det kunne se slik ut: 

 

Folkehelse 

"Langtidsfrisk" 

Kommunale 

tjenester 

"Kvalitet" 

Befolknings-

utvikling 

"Bolyst" 

Nærings-
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Om dette skulle stemme vil en kunne lage 4 fokusområder for kommune/regionplaner. 

1. Kommunale tjenester med kvalitet som målbilde. Kvalitet definert som: (4K) 

a. Kompetent 

b. Med tilpasset Kapasitet 

c. Kostnadseffektiv 

d. Med en innbyggerfokusert og forbedringsorientert Kultur 

2. Folkehelse med tidlig intervensjon og langtidsfrisk som målbilde 

3. Befolkningsutvikling med "bolyst" som målbilde 

4. Næringsutvikling med egendekning av arbeidsplasser som målbilde 

 

Finnes det så en fellesnevner/noen fellesnevnere i disse utfordringene? Det kan synes som om 

KOMPETANSE er en slik fellesnevner. Kompetanse må da betraktes i en litt større sammenheng 

enn formell kompetanse/utdanningsnivå. Selv om utdanningsnivå i seg selv ser ut til å være den 

vesentligste markøren for folkehelse. Et forsøk på definisjon av kompetanse vil være. "å oppleve å 

ha en eller flere ferdigheter som samfunnet/lokalsamfunnet har behov for". Dette gjerne 

kombinert med en høy formell kompetanse. 

Kompetanse fordi: 

 Det er en dokumentert sammenheng mellom utdanningsnivå og folkehelse 

 Det er det viktigste elementet i de kommunale tjenester 

 Det er tvingende nødvendig i arbeidskraft og innovasjonskraft 

 Kommunens samlede kompetanse påvirker etablerings og bolysten 
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Et fokus på innbyggernes kompetanse i vid forstand vil være å ivareta og utvikle bærekraftens 

viktigste kapital – humankapitalen. Et økt fokus på at innbyggerne er kommunens viktigste ressurs 

vil kunne bety forskjellen på marginalisering kontra mobilisering. Et spørsmål om vi virkelig vil 

mobilisere eller aksepterer et relativt stort "utenforskap". Med tilhørende "sløsing" av kapital. 

Mange gode prosjekter beskrives i boken "Stolte kommuner – unike prosjekter" hvor fellesnevneren 

er prosjekter som har en eller flere av de beskrevne fokusområdene. Drammen har klart lykkes med 

sitt bolystprosjekt "opp av eksosen" og Trondheim har klart lyktes med sitt "studentene i sentrum" 

prosjekt. Fellesnevneren for alle prosjektene er at man har mobilisert i forhold til et tydelig 

utfordringsområde.  

Samlet i INVEST har vi om lag 4500 innbyggere utafor det ordinære arbeidsmarkedet. I Steinkjer 

kommune har vi cirka 100 sykmeldte hver dag (noe som er cirka like mange som ansatte på begge 

ungdomsskolene til sammen) En mobilisering av denne arbeidskraften gjennom 

kompetanse/statusheving vil bety en vesentlig forskjell og sannsynligvis det viktigste bidraget til 

kommunens realkapital. 

Skissen kan videre bygges ut med mer konkreter: 

 Hvilke kommunale tjenester  

o Grunnskole 

o Eldreomsorg 

o Helsetjenester 

o Sosialtjenester 

 Hvilke Folkehelsetiltak   

o Gang sykkelstier 

o Frivillige lag organisasjoner 

o Frisklivssentraler 

 Hvilke næringsutviklingstiltak 

o Utdanning/forskning 

o Entreprenørvirksomhet 

o Arealplanlegging 

o Konkrete satsningsområder 

 Hvilke befolkningsutviklingstiltak (bolyst) 

o Kulturtilbud 

o Ungdomstilbud 

o Miljøtiltak 

o Osv.  
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Saksopplysninger:

Det anses å være kommet frem til enighet i administrasjonen i Invest kommunene om innholdet og 
organisering av en IKT felles enhet. Foreløpig er det ikke enighet om økonomisk fordelingsmodell i det 
videre Invest-samarbeidet. Mangel på vedtatt økonomisk fordelingsnøkkel bør ikke bli et hinder for 
intensjonen om samdrift på IKT området. Reelle budsjettall for 2013 kan være utgangspunkt for 
samarbeidet.

Saken legges frem til behandling med forutsetning om at vedtatt budsjett legges til grunn ved fordeling 
av utgifter i et IKT Inn Trøndelag.  Saken tas derfor opp til behandling i kommunestyret etter at 
budsjettet er vedtatt.

Dette saksframlegget er i hovedsak samme saksframlegg som legges fram for politikerne både i Inderøy, 
Verran og Steinkjer.

Hvorfor IKT Inn Trøndelag
Et viktig insitament for etablering av en felles IKT- enhet i INVEST-kommunene er å få et IKT faglig miljø 
med ansatte med utdanning og bakgrunn innenfor de ulike områdene som skal betjenes: helpdesk, 
systemdrift, systemforvaltning (applikasjonsforvaltning), nettverksdrift og utvikling. Dette kombinert 
med god kjennskap til drifting av IKT i kommunene, vil gi et kvalitetsløft.  

En arbeidsgruppe med representanter fra de tre kommunene utarbeidet i november 2011 en rapport 
angående felles IKT- enhet for INVEST- kommunene, og konkluderte med at det bør etableres en felles 
IKT-tjeneste organisert som et § 27- samarbeid med et eget administrativt styre.  I november 2010 ble 
utarbeidet felles IKT strategi for INVEST kommunene.  Allerede i april 2005 ble det utarbeidet felles IKT-
plattform for kommunene. Felles jobbing med løsninger gjennom AD- prosjektet (felles arbeidsflate) og 
felles serverpark,  har også lagt grunnlaget som IKT Inn Trøndelag skal bygge videre på. Det er store 
forventninger til at IKT fagmiljøet skal serve kommunenes behov på området, og til at ressursene blir 
utnyttet slik at tjenesten er funksjonell.

Organisasjonsmodell

Et samarbeid etter kommunelovens § 27 gir IKT Inn Trøndelag en styringsgruppe bestående av de tre 
kommunenes rådmenn, tilsvarende den modell som er valgt for Inn Trøndelag skatteoppkreverkontor 
og INVEST lønn og regnskap.  Organisasjonsmodellen i INVEST er som følger:



Det foreslås i rapporten fra november 2011 en styremodell med et utvidet styre.  Underveis har 
administrativ styringsgruppe kommet til at IKT samarbeidet ska
som benyttes i forhold til økonomi, innkjøp og skatt slik det fremgår av oversikten over i denne saken. 

IKT Inn Trøndelag vil bli lokalisert til Steinkjer.  
innplassert under kontorsjefen i Steinkjer kommune, og tilhører IKT
egen tjenesteenhet.  Det er utarbeidet følgende organisasjonskart:

Det foreslås i rapporten fra november 2011 en styremodell med et utvidet styre.  Underveis har 
administrativ styringsgruppe kommet til at IKT samarbeidet skal ha en styringsmodell 

forhold til økonomi, innkjøp og skatt slik det fremgår av oversikten over i denne saken. 

IKT Inn Trøndelag vil bli lokalisert til Steinkjer.  Steinkjer kommune har en trenivåmodell.  
lassert under kontorsjefen i Steinkjer kommune, og tilhører IKT- og kontorstøttetjenesten som en 

enhet.  Det er utarbeidet følgende organisasjonskart:

Det foreslås i rapporten fra november 2011 en styremodell med et utvidet styre.  Underveis har 
l ha en styringsmodell tilsvarende den 

forhold til økonomi, innkjøp og skatt slik det fremgår av oversikten over i denne saken. 

Steinkjer kommune har en trenivåmodell.  Tjenesten er 
og kontorstøttetjenesten som en 



Ressurstilgang
Enheten vil bestå av 7, 1 årsverk samt to lærlinger.  Enhetsleder innehar ett av disse årsverkene. 
Inderøy kommune går inn i enheten med 1,6 årsverk og Verran kommune med 1 årsverk. De resterende 
er allerede ansatt i Steinkjer kommune.  Som det fremgår av organisasjonskartet har 2 av de ansatte 
spesiell utdanning og kompetanse innen henholdsvis systemforvaltning og nettverk. Enheten innehar 
stor realkompetanse og lokalkunnskap.

IKT ledelse
For organisering og drift av IKT Inn Trøndelag er det svært viktig med en god faglig enhetsleder.  Den 
som er ansatt som fagansvarlig i Steinkjer fra oktober 2011, anses å inneha den kompetanse og de 
kvaliteter som skal til for en godt organisert IKT- enhet.

Helpdesk
Helpdesk skal betjene alle tre kommuner gjennom et telefonnummer og en e-post adresse fra kl. 07.30-
16.00. På sikt skal det etableres et felles saksbehandlingssystem for helpdesk-funksjonen, som skal 
fungere som primærkanal for innmelding av insidenter. Alle henvendelser forsøkes løst ved muntlig 
eller skriftlig svar på henvendelse. Dersom det er behov, vil den enkeltes skjermdialog kunne overtas for 
sammen med brukeren å rette feil. Er hendelsen som skal rettes en systemfeil, vil aktuell kommunal 
kompetanse bli sendt ut, og bistand fra leverandør vil, dersom det er behov, bli innhentet. Steinkjer 
bidrar fra oppstart av IKT Inn-Trøndelag.  Helpdesk vil til daglig bli betjent av 3 som knytter til seg øvrig 
bistand ut fra behov. Helpdesk skal ta imot og betjene henvendelser fra alle enheter i kommunene.

Bestilling
Bestilling av tjenester skal foregå gjennom bruk av IKT Inn Trøndelags felles helpdesk, pr e-post og 
telefon.  Helpdesk har ansvar for viderebestilling dersom de selv ikke kan løse oppgaven. 

Bestilling av utstyr vil foregå ut fra de rammeavtaler som INVEST kommune i sammenslutning med 
Midt-Trøndelag kommunene har fremforhandlet. Investeringer av felles utstyr vil bli ført opp som 
investeringskostnad for Steinkjer kommune.  Utgiftene vil bli fordelt i forhold den fordelingsprosent 
som er besluttet i INVEST.

Når det gjelder driftsavtaler, er avtale reforhandlet i 2012, og omhandler drift av alle tre kommunenes 
serverpark og behov for bistand. I rapporten fra november 2011 konkluderes med at de tre 
kommunene skal gå ut i markedet med en samlet konkurranse for kjøp av driftstjenester.  Dette
planlegges gjennomført når gjeldende driftsavtale opphører ved utgangen av 2013.

Utvikling og systemforvaltning
IKT området tas i bruk på stadig flere kommunale driftsområder, eksempelvis helsenett med 
undersystem som elektronisk resept og meldingsutveksling, internkontrollsystem, elevnett og 
kriseledelse.  Hver ny fagapplikasjon må tilpasses de kommunale forholdene, og dialogen mellom de tre 
INVEST-kommunene, og delvis også gjennom andre samarbeidskommuner som Snåsa når det gjelder 
helseområdet.  Drifting og utvikling av fagapplikasjoner betjenes i dag gjennom systemansvarlige som 
jobber opp mot IKT både i egen kommune/ IKT Inn Trøndelag og firma som er ansvarlig for 
applikasjonen.  Det er derfor viktig å etablere et nettverk mellom systemansvarlige i alle tre 
kommunene og IKT Inn Trøndelag.  Nye fagapplikasjoner kan i noen grad også gi prosjektstillinger som 
knyttes mot IKT fagmiljøet. 

Det foregår i dag noe lokal utvikling av innkjøpte IKT løsninger.  Å kunne ha kompetanse til, og kontroll 
over nyutvikling anses som sentralt i en IKT enhet.

Oppfølging av sikkerhetsområder og strategier
Det vil i IKT Inn Trøndelag bli arbeidet med gjennomgang av informasjonssikkerhet og utarbeidet 
ROS- analyse for IKT for alle kommunene.



IKT strategien som ble vedtatt i 2007 vil også ha behov for en gjennomgang.

I sikkerhet inngår også å ha en serverpark som er operativ og backup av denne.  Servere har 
gjennomsnittlig 5 års levetid.  Backupløsninger er også en kosnad i millionklasse.  Sikkerhetsaspektet vil 
av den grunn også påvirke samarbeidets investeringer.

Nettverk
Kommunene har i dag 159 servere som skal overvåkes. En større del av overvåkningen og vedlikeholdet 
kan fremover ivaretas av kommunalt ansatte. Det er fra 01.06.d.å. på plass en 100% nettverksutdannet 
ansatt i Steinkjer kommune.  Stillingen er en av de 7,1 årsverk IKT Inn Trøndelag har til disposisjon.

Tilstedeværelse i kommunene
Ved en modell for samarbeid basert på kommunelovens §27 der tjenesten lokaliseres til  Steinkjer 
kommune, vil ansatte i IKT Inn Trøndelag bli ansatt i Steinkjer kommune, og ha sin primære arbeidsplass 
her.  Arbeidsoppgavene vil komme fra de enkelte kommunene fortrinnsvis via helpdesk, og oppdrag må 
utføres der problemet er oppstått.  I praksis vil både Verran og Inderøy kommune ha besøk av IKT 
ansatte hver uke. Å legge inn at det ved hvert oppdrag i kommunen også skal være kontakt med 
kommuneadministrasjonen, kan være en mulig modell for å opprettholde faste samarbeidsrutiner.

Oppvekst og IKT
I en samordning av IKT-tjenesten i INVEST vil oppvekstområdet bli hensyntatt på linje med øvrige 
tjenesteområder. I hovedsak innebærer dette at man vil sørge for klare ansvarsbeskrivelser, nødvendig 
avklaringer og samstemte rutiner i de forskjellige kommunene. Det utarbeides en detaljert oversikt 
over oppgaver og ansvarsområder på oppveksts IKT-område. Hovedføringen i dette arbeidet vil, som 
for øvrige områder, være at IKT-enheten har ansvar for infrastruktur, serverdrift, innkjøp og overordnet 
teknisk drift.  Når det gjelder utvikling, fagprogram og oppgaver som krever pedagogiske vurderinger,
jobber IKT sammen med systemansvarlige i rådmannens stab og på enhetene.

Det utarbeides hensiktsmessige driftsrutiner som beskriver hvordan kontakten mellom fagmiljøene og 
IKT-tjenesten skal foregå.

Budsjett og budsjettgrunnlag
Forslag til budsjett 2013 er fremlagt for administrativ styringsgruppe i INVEST.  Det samme er ulike 
fordelingsmodell. Agdenesmodellen er presentert i tidligere sak, men gir et dårlig grunnlag som 
fordelingsnøkkel for IKT Inn Trøndelag.  Det er innhentet budsjettall fra de tre kommunene.  Tallene 
følger som vedlegg til saken.  Samarbeidet kan i 2013 bygge på det som blir det vedtatte budsjett i hver 
av de tre kommunene.  

Oppgitte IKT utgifter som skal inngå i et felles IKT Inn Trøndelag i  2013:

TOTAL SUM Verran kommune Inderøy kommune Steinkjer kommune

kr 13 093 000 kr 1. 972 000 kr 3. 178 000 kr 7. 943 000

De IKT ansatte i Verran og Inderøy sin situasjon
Med bakgrunn i vedtak fra administrativ og politisk styringsgruppe om oppstart av felles IKT 01.08.d.å.ble 
innkalt til et informasjonsmøte med de tilsatte på IKT området i Inderøy og Verran 24.05.d.å for å gå 
gjennom bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 16 vedrørende:

 grunnen til overdragelsen

 fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen

 de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne

 endringer i tariffavtaleforhold



 planlagte tiltak overfor arbeidstakerne

 reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter

Etter møtet ble det gjennomført en mer uformell drøfting om organisering, arbeidsforhold og 
arbeidsoppgaver.  Tilstedeværelse som blant annet handler om service og kvalitet på det som leveres 
ble presisert som viktig å ha fokus på i opprettelsen av IKT Inn Trøndelag. I kvalitet tenkes på tjeneste 
levert i hht til blant annet standard, sted og tid. 

Det ble i møte foreslått en individuell samtale med fagansvarlig for IKT for å gå gjennom ønskede 
arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon i et nytt IKT Inn Trøndelag. Denne er gjennomført, og de IKT 
ansatte er nå i gang med hospitering i Steinkjer kommune.

Saksvurderinger:
Grunnlaget for IKT Inn Trøndelag er lagt gjennom samarbeidet gjennom flere år.  Forventningene til de
3-4 årsverkene innenfor IKT i Steinkjer har vært store i alle tre kommuner. Steinkjer har tatt 
prosjektansvar for AD- prosjektet, jobbet for å få opp felles serverpark og tatt grep for å betjene disse.

Det er 2,6 årsverk som er aktuell å overflytte fra Verran og Inderøy.  I en overgangsperiode vil deres 
lokalkunnskap være sentral ved uføring av oppgaver i "deres" kommune.  Etter hvert vil alle ansatte 
kjenne kommunen, og den som er best kvalifisert vil få oppdraget.

Siden enheten ikke har en dimensjonering som gjør at de kan utføre alle oppgaver alene, er det svært 
viktig å få til gode avtaler med samarbeidende driftspartnere.  Forholdet mellom eksternt kjøp og intern 
kompetanse kommer til å være tema i årene fremover.

Utfordringen for kommunene ligger nå i å gå fra prosjekt til en endelig beslutning av et nytt 
interkommunalt samarbeid, denne gang på IKT området.  En god infrastruktur som IKT er med på å s
kape, anses å være en forutsetning for et godt interkommunalt samarbeid.



Budsjettoversikt:

BUDSJETTALL 2012 - DAGENS DRIFT BUDSJETT 

2013

Verran 

kommune

Inderøy 

kommune

Steinkjer 

kommune

TOTALT

10100 Fast lønn 450 000 756 000 2 405 000 3 611 000 3 611 000 

10400 Overtidslønn 0 0 0 0 50 000 

10900 Pensjon 50 000 120 000 361 000 531 000 560 000 

10990 Arbeidsgiveravgift 71 000 125 000 400 000 596 000 596 000 

11302 Telefon 18 000 23 000 500 000 541 000 540 000 

11303 Samband, linjeleie 476 000 288 000 500 000 1 264 000 1 265 000 

11953 Lisenser datasystemer 200 000 600 000 1 700 000 2 500 000 2 500 000 

12300 Vedlikehold/nybygg 0 0 0 0 60 000 

12401 Drift-/serviceavtaler 

kopimaskiner

22 000 29 000 56 000 107 000 110 000 

12402 Drift/serviceavtaler 

it/data

383 000 260 000 2 500 000 3 143 000 3 150 000 

12700 Konsulenttjenester 100 000 200 000 322 000 622 000 400 000 

13500 Kjøp av tjenester 

andre kommuner/IKS

155 000 700 000 0 855 000 0 

Salgsinntekter IKT 0 0 -1 000 000 -1 000 000 -150 000 

SUM 1 925 000 3 101 000 7 744 000 12 770 000 12 692 000 

Verran -

eks mva

Inderøy -

eks mva

Steinkjer -

eks mva

Eks mva

11000 Kontormateriell 30 000 30 000 30 000 

11200 Andre forbruksvarer 

og tjenester

10 000 10 000 10 000 

11401 Annonser og 

informasjon

20 000 20 000 20 000 

11402 Kopiering og trykking 8 000 8 000 8 000 



11501 Møter og kurs 75 000 75 000 75 000 

11601 Kjøregodtgjørelse 10 000 10 000 35 000 

11603 Diett og 

kostgodtgjørelse

5 000 5 000 5 000 

11609 Andre oppgavepliktig 

reisegodtgj.

25 000 25 000 25 000 

11651 Telefongodtgjørelse 30 000 30 000 45 000 

11701 Ikke oppgavepliktig 

reiseutgifter

12 000 12 000 12 000 

11704 Driftstoff egne biler 6 000 6 000 6 000 

12001 Inventar og utstyr 30 000 30 000 60 000 

12100 Leasing 

transportmidler

70 000 70 000 70 000 

Forvaltning IKT-

tjeneste

80 000 130 000 331 000 541 000 401 000 

TOTAL SUM 2 005 000 3 231 000 8 075 000 13 311 000 

TOTAL SUM 1. 972 000 3. 178 000 7. 943 000 13 093 000

Når det gjelder forvaltningsutgifter for Verran og Inderøy er dette vanskelig å fremskaffe 

fordi det ligger sammen med andre forvaltningsutgifter i hhv Verran og Inderøy kommune. 

Det er derfor valgt å gjøre et anslag som tilsier at Verran og Inderøy har samme 

forholdsmessige utgifter til forvaltning som steinkjer målt i forhold til IKT- utgifter 

forøvrig.

Alle tall er eks MVA



Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om 

IKT funksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. 

 

 

IKT Inn Trøndelag. 
 

Mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune er inngått følgende avtale: 

Denne avtalen avløser tidligere avtale om administrativt vertskommunesamarbeid innenfor 

IKT i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. 

 

Nødvendige vedtekter i henhold til § 27 i kommuneloven er inntatt i avtalen. 

 

§1 Rettsgrunnlag  

Denne avtalen bygger på Kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. IKT Inn 

Trøndelag organiseres med hjemmel i denne.  Ordningen er ikke eget rettssubjekt. 

 

§2 Deltakere 

Kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer deltar i vertskommunesamarbeidet. 

 

§3 Vertskommune 

Steinkjer kommune skal være vertskommune fra 01.01.2013. 

 

§ 4 Oppgaver som legges til vertskommunen 

Steinkjer som vertskommune forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende 

oppgaver på vegne av samarbeidskommunene: 

 

Service: 

·  Helpdesk med respons i løpet av 2 timer og med skissert løsning på hendelsen samme 

virkedag som innrapportering.  Helpdesk vil samme virkedag overføre oppgaver den selv ikke 

kan behandle til IKTs andrelinje. 

·  IKTs andrelinje som reiser ut på bestilte oppdrag fra helpdesk ut fra helpdeskansvarliges 

prioriteringer. 

·  Andrelinje som består av egne ansatte med fordyping og innleid bistand utvikler og tilpasser. 

Tilstedeværelse på samtlige tre kommuners kommunestyremøter for streaming og teknisk 

hjelp. 

·  Systemdrift. 

·  Bestilling, drifting, vedlikehold og utvikling av telefoniløsninger. 

·  Samband/ infrastruktur. 

 

Hardware: 

Den enkelte kommune/ tjenesteenhet eier selv sitt IKT utstyr.  Dette gjelder utstyr til lokal serverdrift 

for lokale tilpasninger og sikkerhet rundt disse, lokale nettverks infrastruktur og terminalutstyr som 

pcer, tynne klienter og mobile enheter.  Utstyr til teknisk drift av fellesløsninger anskaffes og eies av 

vertskommunen. 

 

Software: 

·  Basisprogram (windows, word, outlook, excell, fagapplikasjoner i forhold til behov) 

·  Applikasjonsforvaltning av fellesapplikasjoner.  Ved inngåelse av samarbeidet er dette 



·  Agresso økonomisystem med tilhørende tilleggsmoduler 

·  ePhorte arkivsystem med tilhørende tilleggsmoduler og integrasjon mot en dedikert 

SharePoint portal (ePhorte i SharePoint) 

·  SharePoint driftsmiljø til ulike løsninger som iPolitiker for Inderøy og Verran kommuner, 

felles dokumentarkiv internt for IKT tjenesten.  

·  Visma Profil 

·  Visma HsPro 

·  Visma Velferd for Steinkjer og Verran kommuner 

·  Visma Notus for Inderøy og Verran kommuner 

·  Acos Barnevern 

·  Trio sentralbord 

·  OppAd skoleadministrativt system for Inderøy og Steinkjer kommuner 

·  EQS for Steinkjer og Inderøy kommuner  

·  I tillegg til dette er drift av alle applikasjoner tilhørende i enkeltkommuners sikre sone tatt 

inn i drift av felles sikker sone av hensyn til infrastruktur og sikkerhetsarkitektur. Eksempler 

på dette er Tieto Enator Socio for Inderøy kommune og Visma Flyktning for Steinkjer 

kommune 

·  Bistand med lokale servere i kommunene 

 

Tilrettelegging og utvikling: 

·  Jobbe ut fra driftsrutiner mellom ansatte, systemforvalter og IKT Inn Trøndelag for den 

enkelte enhet. 

·  Avtale med driftspartner. 

·  Fast nettverk med systemansvarlige i alle tre kommuner for vedlikehold og utvikling av 

fagapplikasjonene. 

·  Avtaleinngåelse og oppfølging av lisenser, herunder fakturering til den enkelte kommune ut 

fra fastsatt fordelingsnøkkel. 

·  Implementering av nye fagapplikasjoner 

 

§ 5 Formål med samarbeidet 

Samarbeidet om IKT skal bidra til at kommunene når følgende mål: 

Høy oppetid på IKT systemet. 

Høg faglig kompetanse. 

Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene. 

Rask og mindre sårbar oppgaveløsning. 

En funksjonell helpdesk med god kompetanse i andrelinje. 

 

§ 6 Styre 

§6-1 Styrets sammensetning 

Rådmennene i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer med rådmannen i vertskommunen 

Steinkjer som leder, utgjør styret for IKT Inn Trøndelag. 

Sekretariatsleder for INVEST er sekretær for styret. 

Administrativ leder for IKT Inn Trøndelag utreder saker for styret. 

 

§ 6-2 Innkalling til styremøte 

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs, minst 2 ganger pr år. 

Medlem av styret og administrativ leder for IKT Inn Trøndelag kan kreve at styret sammenkalles. 

Innkallingen skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde saksliste. 

 



§ 6-3 Styrets myndighet 

Styret har ansvar for organisering og drift av IKT Inn Trøndelag. Styret skal særlig ha 

oppmerksomhet mot formålene for samarbeidsordningen, og har ansvaret for forholdet til 

vertskommunen. Styret vedtar budsjett for tjenesten og fremmer dette som forslag til de enkelte 

kommuners budsjettbehandling. 

 

§ 7 Administrasjon 

Administrativ leder for IKT Inn Trøndelag er leder for ansatte ved enheten og forestår den 

daglige driften innenfor de rammer styret har satt. 

 

§ 8 Arbeidsgiverforhold 

Steinkjer kommune er den formelle arbeidsgiver for alle medarbeidere i IKT Inn Trøndelag. Som 

arbeidsgiver skal Steinkjer kommune ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov og 

avtaleverk. Styret og administrativ leder for IKT Inn Trøndelag har ansvar for prioriteringer og 

ressursbruk ved enheten. 

 

§ 9 Ansattes rettigheter 

Ved eventuell nedbemanning eller opphør av ordningen skal de ansatte ha rettigheter i 

vertskommunen i samsvar med avtaleverket og arbeidsmiljøloven. 

 

§ 10 Økonomi 

Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtales fordeles etter den modell som 

til enhver tid benyttes i INVEST samarbeidet, eller i tråd med vedtak i de enkelte kommuners 

kommunestyrer i den grad fordelingen er ulik den generelle modellen. 

 

Styret får seg forelagt forslag til årlig driftsbudsjett og investeringsbudsjett i august hvert år, og 

skal innen utgangen av august fatte vedtak som oversendes deltakerkommunene som innspill til 

deres budsjettbehandling. Budsjett og investeringer er gyldig når samtlige kommuner har vedtatt 

disse. Ytelser fra vertskommunen og fordelingen av kostnadene mellom de enkelte kommuner 

skal fremgå av budsjettet. 

 

§10.1 Regnskap  

Regnskapet følger bestemmelsene som følger for interkommunalt samarbeid og føres som en 

del av vertskommunens regnskap. Regnskapet skal føres på en slik måte at det enkelt 

dokumenterer utgifter og inntekter knyttet til samarbeidet. 

 

§10.2 Oppgjør 

Ut fra vedtatt budsjett faktureres deltakerkommunene forskuddsvis halvårig pr 01.03 og 01.09  

med sluttavregning ved regnskapsårets slutt. 

 

§ 11 Uttreden av samarbeidet 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i dette 

samarbeidet.  Ved uttreden vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som 

omfattes av samarbeidsordningen. 

 

§ 12 Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av kommunene i 

samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i de tre kommunenes kommunestyrer. 

 



§ 13 1krafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2013. 

 

 

 

Inderøy / Verran/ Steinkjer, den 

 

 

 

Inderøy kommune  Verran kommune   Steinkjer kommune 
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Kommunestyret

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor - forslag til ny samarbeidsavtale

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til ny samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor vedtas.

Vedlegg
1 Forslag til ny samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
2 Oversikt over endringer
3 Gjeldende samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Bakgrunn

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av
kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer.
Felles skatteoppkreverkontor for disse kommunene trådte i kraft fra 01.01.2008.
Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen.

Verran kommune ved Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har på grunnlag av avtale om kjøp 
av tjenester ivaretatt skatteoppkreverfunksjonen for Snåsa kommune siden 1. september 
2012. Fra Snåsa kommune er det gitt uttrykk for ønske om å tre inn i samarbeidsavtalen 
vedrørende Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor.

Styret for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor gikk i møte den 24. september inn for å utvide
samarbeidsordningen og at det skulle fremmes forslag til vedtak i kommunestyrene for 
Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa.  En viser til vedlegg 2, der det går fram hvilke endringer i 
avtalen dette medfører, samt gjeldende og forslag til ny samarbeidsavtale.

Konklusjon

Framlagte forslag til ny samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor vedtas.
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Forslag
Samarbeidsavtale for Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor
Vedtatt av kommunestyret i Inderøy den

Verran den

Steinkjer den

Snåsa den

Kap 1 Allmenne bestemmelser

§ 1-1 Navnog medlemskommuner
Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran,

Steinkjer og Snåsa.

§ 1-2 Formål
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal løse de oppgaver som er pålagt kommunene og den

kommunale skatteoppkreveren i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og

avgiftskrav (skattebetalingsloven).

Et felles skatteoppkreverkontor skal bidra til at kommunene når følgende mål:

Høg faglig kompetanse

Kostnadseffektiv utførelser av lovpålagte oppgaver

En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne

Rask saksbehandling

Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen

God samarbeid med andre offentlige instanser

§ 1-3 Rettsgrunnlag
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er opprettet og organisert med hjemmel i lov av 25. september

1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27. Ordningen er ikke eget

rettssubjekt.

§ 1-4 Vertskommune
Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen. Vertskommunen har bestemte

oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. Vertskommunen skal ellers levere

støttefunksjoner og andre ytelser som bidrar til kostnadseffektiv drift. Ytelser avtales mellom styret

og vertskommunen.

Kap 2 Styre og administrasjon

§ 2-1 Styrets sammensetning
Styret for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal bestå av 4 medlemmer med personlige

varamedlemmer. Hver kommune har ett medlem og varamedlem. Medlemmene velges for fire år

med en funksjonstid som følger valgperioden. Styret velger leder og nestleder.

Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag er sekretær for styret og har møte- og talerett i styret, om ikke

styret for det enkelte tilfelle har vedtatt noe annet.



§ 2-2 Innkallingtil styremøte
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs, minst 2 ganger pr år. Medlem

av styret og Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag kan kreve at styret sammenkalles. Innkallingen

skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde saksliste.

§ 2-3 Saksbehandlingi styret
Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Styret leder av leder, i dennes

fravær av nestleder. Valg og vedtak i styret treffes ved alminnelig flertall. Møteleder gis

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skriver protokoll som undertegnes av medlemmene. Ved

uenighet kan styremedlem og Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag kreve å få sin oppfatning

protokollført.

§ 2-4 Styrets myndighet
Styret har ansvar for organisering og drift av skatteoppkreverkontoret. Styret skal særlig ha

oppmerksomhet mot formålene for samarbeidsordningen. Styret disponerer ordningens budsjett og

har ansvar for forholdet til vertskommunen.

§ 2-5 Administrasjon
Administrativ leder for skatteoppkreverkontoret er Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag.

§ 2-6 Arbeidsgiverforhold
Verran kommune er den formelle arbeidsgiver for Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag og alle

medarbeidere i skatteoppkreverkontoret. Som arbeidsgiver skal Verran kommune ivareta partenes

rettigheter og plikter i henhold til lov og avtaleverk. Styret og skatteoppkreveren har ansvar for

prioriteringer og ressursbruk i skatteoppkreverkontoret.

§ 2-7 Prinsipper for tilsetting
Tilsetting av skatteoppkrever skal skje av et tilsettingsutvalg med 3 representanter —èn fra

vertskommunen (arbeidsgiver), &I fra styret for ordningen og &I tillitsvalgt. Ved tilsetting av øvrig

personell i tjenesten skal skatteoppkreveren tiltre tilsettingsutvalget som representant for styret.

Ved uenighet i tilsettingsutvalget skal styrets representant avgjøre tilsettingen. Tillitsvalgtes

innflytelse følger av avtaleverkets bestemmelser.

§ 2-8 Ansattes rettigheter
Ved eventuell nedbemanning eller opphør av ordningen skal de ansatte ha rettigheter i

vertskommunen i samsvar med avtaleverket og arbeidsmiljøloven.

§ 2-9 Kontorsted
Kontorsted for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er Verran.

Kap3Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag

§ 3-1 Myndighetog ansvar
Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag utøver den myndighet og de plikter som skattebetalingsloven

legger til den kommunale skatteoppkreveren.

Det skal avlegges eget skatteregnskap for hver kommune.



Skatteoppkreveren skal innrette virksomheten slik at publikums behov er tilfredsstillende ivaretatt.

Publikumstjenester kan legges til kommunene. Skatteoppkreveren har ansvaret for slike tjenester

inkludert opplæring av personell.

Kap4 Delegasjon og kontroll

§ 4-1 Delegasjon
Styret kan delegere sin myndighet etter disse vedtektene og ellers i saker som gjelder den daglige

drift til Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag. Skatteoppkreveren treffer selv avgjørelse om

videredelegering til andre medarbeidere.

Skatteoppkreveren kan delegere myndighet etter skattebetalingsloven så langt loven, forskrift eller

instruks tillater dette.

§ 4-2 Tilsyn og kontroll med virksomhet som kommer inn under skattebetalingsloven
Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag framlegger skatteregnskap for hver kommune.

Skatteregnskapet revideres av Riksrevisjonen. Den enkelte kommunes kontrollutvalg er

kontrollutvalg for forhold som reguleres av skattebetalingsloven.

§ 4-3 Tilsyn og kontroll med virksomhet etter kommuneloven
Tilsyn og kontroll med andre forhold i samarbeidsordningen utføres av revisjonsordningen for Verran

kommune og kontrollutvalget i Verran kommune.

§ 4-4 Klagebehandling
Klagebehandling i saker etter skattebetalingsloven følger bestemmelsene i skattebetalingsloven.

Klagebehandling i saker etter kommuneloven følger bestemmelsene i kommuneloven.

Kap5Økonomi

§ 5-1 Budsjett
Styret fremmer forslag til de årlige driftsbudsjett for skatteoppkreverkontoret tidlig i oktober.

Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan. Deltakerkommunene vedtar skatteoppkreverkontorets

budsjett og økonomiplan. Budsjett og økonomiplan er gyldig når samtlige kommuner har vedtatt

disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet.

§ 5-2 Innskudd
Kommunene skal ikke gjøre innskudd i virksomheten.

§ 5-3 Lånog investeringer
Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre

kapitalinvesteringer. Dersom skatteoppkreverkontoret ser behov for investeringer, må kommunene

orienteres om dette og eventuelt treffe kommunale vedtak.

§ 5-4 Regnskap
Verran kommune fører regnskap for skatteoppkreverkontorets drift. Regnskapet følger

bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i

kommunens driftsregnskap.



§ 5-5 Finansiering
Skatteoppkreverkontoret finansieres gjennom refusjon fra kommunene. 90 % av driftsutgiftene til

skatteoppkreverkontoret, herunder Verran kommunes utgifter til administrasjon og andre ytelser til

samarbeidsordningen, fordeles etter innbyggertall. 10 % fordeles likt mellom kommunene.

§ 5-6 Oppgjør
Refusjon fra kommunene til dekning av driftsutgiftene i samarbeidsordningen skjer forskuddsvis

halvårlig pr 01.03. og 01.09. med sluttavregning ved regnskapsårets slutt.

Kap6 Informasjonog rapportering

§ 6-1 Informasjon
Styret og skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag skal gjøre tjenesten kjent for brukerne, kommunene

og andre instanser.

§ 6-2 Rapportering
Styret skal rapportere til kommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i tjenesten i

forbindelse med kommunenes budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper.

Kap7Endringerog oppløsning av samarbeidet, tvist

§ 7-1 Uttreden av samarbeidet
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Inn-Trøndelag

skatteoppkreverkontor og kreve seg utløst av det, jf bestemmelser gitt i kommuneloven § 27 nr 3.

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som

omfattes av samarbeidsordningen.

§ 7-2 Endringav avtalen
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av kommunene i

samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i de fire kommunenes kommunestyrer.

§ 7-3 Tvist
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger før den

eventuelt bringes inn for de ordinære domstolene. Som verneting vedtas Inntrøndelag tingrett.

Kap8 Ikrafttredelse

§ 8-1 Ikrafttredelse
Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2013 etter likelydende vedtak av kommunestyrene i

deltakerkommunene.

05.11.2012
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Forslaget innebærer følende endringer i eksisterende avtale:

§ 1-1 Navn og medlemskommuner

Snåsa er tatt inn som deltakerkommune

§ 1-2 Formål

Ny lov har trådt i kraft. Lovhenvisningen er oppdatert.

§ 2-1 Styrets sammensetning

Antall styremedlemmer endres fra tre til fire.

§ 3-1 Myndighet og ansvar

Henvisning til gammel lov tatt ut. Ingen tilsvarende bestemmelse i ny lov.

023182

Bestemmelsen om skattekasse i hver kommune er tatt ut. Skatteoppkreveren er ikke lenger pålagt å

ha kasse for mottak av kontante innbetalinger i alle kommuner. To av deltakerkommunene har

allerede avviklet ordningen med kontantkasse.

§ 3-2 Skatteutvalg

Bestemmelsen er tatt ut. Ordningen med kommunale skatteutvalg er avviklet.

§ 4-2 Tilsyn og kontroll med virksomhet som kommer inn under skattebetalingsloven

Revisjonen av skatteregnskapet er nå tillagt Riksrevisjonen. Bestemmelsen er endret i tråd med

dette.
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Samarbeidsavtale for Inn-Trondelag Skatteoppkre

Vedtatt av kommunestyrene i Inderøy den 

Verran den )51:pft . 06
Steinkjer den 


Kap 1 Allmenne bestemmelser

§ 1-1 Navn og medlemskommuner

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av
kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer.

§ 1-2 Formål

Skatteoppkreverkontoret skal løse de oppgaver som er pålagt kommunene og den kommunale
skatteoppkreveren i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt
(Skattebetalingsloven).

Et felles skatteoppkreverkontor skal bidra til at kommunene når følgende mål:
A Høg faglig kompetanse

Kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver
En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne
Rask saksbehandling
Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
Godt samarbeidmed andre offentlige instanser

§ 1-3 Rettsgrunnlag

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er opprettet og organisert med hjemmel i lov av 25.
september 1992nr 107om kommuner og fylkeskommuner, § 27 (Komrnuneloven).
Ordningen er ikke eget rettssubjekt.

§ 1-4 Vertskommune

Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen. Vertskommunen har bestemte
oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. Vertskommunen skal ellers levere
støttefunksjoner og andre ytelser som bidrar til kostnadseffektiv drift. Ytelser avtales mellom
styret og vertskommunen.

Kap. 2 Styre og administrasjon

§ 2-1 Styrets sammensetning

Styret for Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor skal bestå av 3 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Hver kommune har ett medlem og varamedlem. Medlemmene velges for fire
år med en funksjonstid som følger valgperioden. Styretvelger leder og nestleder.



Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag er sekretær for styret og har møte- og talerett i styret,
om ikke styret for det enkelte tilfelle har vedtatt noe annet.

§ 2-2 Innkalling til styremøte

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs, minst 2 ganger pr år.
Medlem av styret og Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag kan kreve at styret sammenkalles.
Innkallingen skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde saksliste.

§ 2-3 Saksbehandling i styret

Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Styret ledes av leder, i dennes
fravær, av nestleder. Valg og vedtak i styret treffes ved alminnelig flertall. Møteleder gis
dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skriver protokoll som undertegnes av medlemmene.
Ved uenighet kan styremedlem og Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag kreve å få sin
oppfatning protokollført.

§ 2-4 Styrets myndighet

Styret har ansvar for organisering og drift av skatteoppkreverkontoret. Styret skal særlig ha
oppmerksomhet mot formålene for samarbeidsordningen. Styret disponerer ordningens
budsjett og har ansvar for forholdet til vertkommunen.

§ 2-5 Administrasjon

Administrativ leder for skatteoppkreverkontoret er Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag.

§ 2-6 Arbeidsgiverforhold

Verran kommune er den formelle arbeidsgiver for Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelagog
alle medarbeidere i skatteoppkreverkontoret. Som arbeidsgiver skal Verran kommune ivareta
partenes rettigheter og plikter i henhold til lov og avtaleverk. Styret og skatteoppkreverenhar
ansvar for prioriteringer og ressursbruk i skatteoppkreverkontoret.

§ 2-7 Prinsipperfor tilsetting

Tilsetting av skatteoppkrever skal skje av et tilsettingsutvalg med 3 representanter —èn fra
vertskommunen (arbeidsgiver), èn fra styret for ordningen og èn tillitsvalgt. Ved tilsetting av
øvrig personell i tjenesten skal skatteoppkreveren tiltrer tilsettingsutvalget som representant
for styret. Ved uenighet i tilsettingsutvalget skal styrets representant avgjøre tilsettingen.
Tillitsvalgtes innflytelse følger avtaleverkets bestemmelser.

§ 2-8 Ansattes rettigheter

Ved eventuell nedbemanning eller opphør av ordningen skal de ansatte ha rettigheter i
vertskommunen i samsvar med avtaleverket og arbeidsmiljøloven.



§ 2-9 Kontorsted

Kontorsted for skatteoppkreverkontoret er Verran.

Kap. 3 Skatteoppkreveren for Inn- Trøndelag

§ 3-1 Myndighet og ansvar

Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag utøver den myndighet og de plikter som
skattebetalingsloven legger til den kommunale skatteoppkrever. Myndigheten forutsetter
oppnevning gjennom vedtak i kommunestyrene,jf skattebetalingslovens § 48.

Hver kommune har egen skattekasse og eget skatteregnskap.

Skatteoppkreveren skal innrette virksomheten slik at publikums behov er tilfredsstillende
ivaretatt. Skattekasser og andre publikumstjenester skal legges til kommunene.
Skatteoppkreveren har ansvaret for slike tjenester inkludert opplæring av personell.

§ 3-2 Skatteutvalg

Skatteoppkreveren foretar den forberedende saksbehandling av saker etter
skattebetalingsloven til skatteutvalgene i samtlige kommuner. Skatteoppkreverenhar ansvaret
for sekretærfunksjon til skatteutvalgene. Administrative sekretæroppgaver kan legges til andre
medarbeidere ved skatteoppkreverkontoret.

Kap. 4Delegasjon og kontroll

§ 4-1 Delegasjon

Styret kan delegere sin myndighet etter disse vedtektene og ellers i saker som gjelder den
daglige drift til Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag. Skatteoppkreveren treffer selv
avgjørelse om videredelegering til andre medarbeidere.

Skatteoppkreveren kan delegere myndighet etter skattebetalingsloven så langt loven, forskrift
eller instruks tillater dette.

§ 4-2 Tilsyn og kontroll med virksomhet som kommer inn under skattebetalingsloven

Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag framlegger skatteregnskap for hver kommune til
revisjon og godkjenning. Revisjon av skatteregnskapet for den enkelte kommune følger
gjeldende ordning for vedkommende kommune. Den enkelte kommunes kontrollutvalg er
kontrollutvalg for forhold som reguleres av skattebetalingsloven.

§ 4-3 Tilsyn og kontroll med virksomhet etter kommuneloven

Tilsyn og kontroll med andre forhold i samarbeidsordningen utføres av revisjonsordningen for
Verran kommune og kontrollutvalget i Verran kommune.



§ 4-4 Klagebehandling

Klagebehandling i saker etter skattebetalingsloven følger bestemmelsene i
skattebetalingsloven.

Klagebehandling i saker etter kommuneloven følger bestemmelsene i kommuneloven.

Kap.5 økonomi

§ 5-1 Budsjett

Styret fremmer forslag til de årlige driftsbudsjett for skatteoppkreverkontoret tidlig i oktober.
Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan. Deltakerkommunene vedtar
skatteoppkreverkontorets budsjett og økonomiplan. Budsjett og økonomiplan er gyldig når
samtlige kommuner har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette
skal fremgå av budsjettet.

§ 5-2 Innskudd

Kommunene skal ikke gjøre innskudd i virksomheten.

§ 5-3 Lån og investeringer

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontoret har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre
kapitalinvesteringer. Dersom skatteoppkreverkontoret ser behov for investeringer, må
kommunene orienteres om dette og eventuelt treffe kommunale vedtak.

§ 5-4 Regnskap

Verran kommune fører regnskap for skatteoppkreverkontorets drift. Regnskapet følger
bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i
kommunens driftsregnskap.

§ 5-5 Finansiering

Skatteoppkreverkontoret finansieres gjennom refusjon fra kommunene. 90 % av
driftsutgiftene til skatteoppkreverkontoret, herunder Verran kommunes utgifter til
administrasjon og andre avtalte ytelser til samarbeidsordningen, fordeles etter innbyggertall.
10 % fordeles likt mellom kommunene.

§ 5-6 Oppgjør

Refusjon fra kommunene til dekning av driftsutgiftene i samarbeidsordningen skjer
forskuddsvis halvårlig pr 01.03 og 01.09 med sluttavregning ved regnskapsårets slutt.



Kap. 6 Informasjon og rapportering

§ 6-1 Informasjon

Styret og Skatteoppkreveren for Inn-Trøndelag skal gjøre tjenesten kjent for brukerne,
kommunene og andre instanser.

§ 6-2 Rapportering

Styret skal rapportere til kommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i tjenesten i
forbindelse med kommunenes budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper.

Kap. 7 Endringer og oppløsning av samarbeidet, tvist.

§ 7-1 Uttredenav samarbeidet

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Inn-
Trøndelag Skatteoppkreverkontoret og kreve seg utløst av det, jf. bestemmelser gitt i
kommunelovens § 27, punkt 3.

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver
som omfattes av samarbeidsordningen.

§ 7-2 Endring av avtalen

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av kommunene i
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i de tre kommunenes kommunestyrer.

§ 7-3 Tvist

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger
før den eventuelt bringes inn for de ordinære domsstolene. Som verneting vedtas Inderøy
Tingett.

Kap. 8 Ikrafttredelse

§ 8-1 Ikrafttredelse

Ordningen trer i kraft fra 1.januar 2007 etter likelydende vedtak av kommunestyrene i
deltakerkommunene.

10.08.2006



Arkivsak. Nr.:

2012/3802-1

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 88/12 19.11.2012

Hovedutvalg Folk 76/12 20.11.2012

Formannskapet 148/12 21.11.2012

Kommunestyret

Arbeidsmiljøutvalget 7/12 23.11.2012

Administrasjonsutvalget 8/12 28.11.2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 18/12 15.11.2012

Eldres råd 18/12 15.11.2012

Formannskapet 157/12 28.11.2012

Møteplan 2013 for styrer, råd, utvalg og nemnder

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012 

Saksorfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 19.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.



Behandling i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012 
Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 20.11.2012
Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2012 

Ordføreren foreslo saken utsatt til formannskapets møte den 28.11.12.

Votering:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2012:
Saken enstemmig utsatt.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012 

Avstemming:

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2012
Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012 

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 15.11.2012

Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas.



Behandling i Eldres råd - 15.11.2012:

Otte Vatn foreslo: Eldres råd sine møter starter fortrinnsvis kl. 13.00.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Otte Vatn sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 15.11.2012
Framlagte forslag til møteplan 2013 vedtas med følgende endring:
Eldres råd sine møter starter fortrinnsvis kl. 13.00.

Vedlegg
1 Forslag til møteplan 2013

Bakgrunn

Det er i forslaget til møteplan satt opp 9 hovedutvalgsmøter, 10 formannskapsmøter og 5 
kommunestyremøter.  Alle møter er på dagtid og avholdes i Inderøy Rådhus, start kl. 09.00.

Det er ført opp 4 møter i administrasjonsutvalget og 4 møter i arbeidsmiljøutvalget, men det kan 
justeres etter behov.

Møter for Eldres Råd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede er ført opp på møteplanen på 
samme dato, som tidligere år, dette av praktiske årsaker.  De to rådene har mange felles saker, og da 
har praksisen vært at det holdes felles orientering om saken før rådene fatter sin vedtak.

I oppsettet av møteplanen er det tatt hensyn til skolenes høst- og vinterferie.

Konklusjon

Vedlagte møteplan for 2013 anbefales vedtatt.
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