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Sentrumsbygget Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak:

Det er behov for å forsere arbeidet med å finne en langsiktig anvendelse av ledige lokaler i 
Sentrumsbygget i Mosvik.

Rådmannen anmodes om å finne snarlige løsninger, eventuelt også ved salg/utleie av hele eller deler av 
bygget til private. 

Løsningsvalget skal bygge på en samlet økonomivurdering og hvor bidrag til aktivitet og utvikling i 
Mosvik sentrum vektlegges.

Løsningen skal godkjennes av formannskapet.

Bakgrunn

Sentrumsbygget i Mosvik vart bygd i 1996 å eies nå i sin helhet  av Inderøy kommune.
Fram til 2009 var Coop Inn-Trøndelag BA eiere av delene av 1. etasje, som ble brukt til butikklokaler. 

Lokalene ble i 2009 solgt til Mosvik kommune for kr. 2.000.000,- og Coop-butikken flytta i november 
2009 inn i leidde lokaler i «Joker-bygget» på andre siden av fylkesveg 192. Lokalene som ble brukt til 
butikk har fra da av stått tomme eller brukt som lager. I første etasje er det i tillegg utleidd lokaler til No 
3- kaffebar og frisørsalong (Nyfrids salong)

Arealfordeling 1. etasje:

Kaffebaren 99 m2
Frisør 42 m2
Fellesareal 62 m2



Tidligere butikklokale 277 m2

Totalt 480 m2

Det tidligere butikklokalet brukes for tiden som lagerplass for utstyr tilhørende Mosvik skole.
I andre etasje er det 7 kommunale omsorgsleiligheter på mellom 40 og 50 m2 + fellesareal. Totalareal i 
andre etasje er på ca 480 m2. Totalareal i sentrumsbygget er på ca 960 m2.

I 2011 hadde daværende ordfører og rådmann i Mosvik kommune en konkret henvendelse fra Arne 
Lorentsen angående kjøp av ledig næringslokale. Lokalene var ikke på det tidspunkt lagt ut for offentlig 
salg. Arne Lorentsen er eiendomsinvestor, bosatt i Trondheim, og med familietilknytning til Mosvik.

I denne sammenheng ble det etter to møter fremmet et muntlig bud på kr. 750.000. Lorentsen forslag 
var å innrede arealet til 3 leiligheter, hver på ca 80 m2. Arne Lorentsen skriver i en mail datert 13.08 til 
rådmannen i Inderøy at han etter et møte med daværende ordfører og rådmann i Mosvik oppfattet at 
dette tilbudet var akseptabelt og at tilbudet ville bli lagt fram til realitetsbehandling politisk.

Dette ble ikke gjort begrunnet i behov for å bruke ytterlige tid til å se på alternativer, herunder 
eventuelle behov i egen regi. På dette tidspunkt var kommunesammenslåingsprosessen i gang og 
foranlediget naturlig utsettelse av en del beslutninger. Det foreligger ikke referater fra disse møtene.
  
I februar 2012 ble ledige næringslokaler lagt ut til utleie. Dette resulterte i at Kaffebaren ble leidd ut til 
ny driver. Det var ingen som meldte sin interesse for de tidligere butikklokalene.

Enhet for bistand og omsorg har gjort en vurdering i forhold til eventuell bruk av de ledige lokalene til 
eksempelvis omsorgsleiligheter. Etter grundig vurdering i enheten har man kommet fram til at dette 
ikke er aktuelt p.t. Det er flere ledige omsorgsleiligheter i Mosvik.

Vurdering

Det er åpenbart nødvendig å mer aktivt søke anvendelse av disse lokalitetene midt i Mosvik sentrum.

Rådmannen har så langt avventet fremleggelse av en sak; vi avventet boligsosial handlingsplan i første 
fase. Videre har vi avventet sentrumsutviklingsprosjektet og mulige innspill til bruk gjennom den 
utredningen. Vi har også avventet reguleringsplanarbeidet; dette er noe forsinket på grunn av 
kapasitetsutfordringer. Vi regner med å komme i gang til høsten.

Det har ikke så langt kommet opp kvalifiserte behov i egen regi. Det må dog vises til at 
Ungdomsklubben i Mosvik har forespurt om muligheten for å disponere lokalene. Det har så langt ikke 
vært vurdert som aktuelt.

Forutsetninger for videre håndtering.

Jeg viser innledningsvis til det opprinnelige tilbudet som ble fremmet av Arne Lorentsen. Arne 
Lorentsen gir klart uttrykk for skuffelse over at hans tilbud ikke ble realitetsbehandlet politisk i 
daværende Mosvik kommune. Dette blir å registrere. Samtidig synes det like klart at det fra tilbyders 
side ikke kan påberopes noen form for bindende avtale. Det har ikke på noe tidspunkt vært grunnlag for 
å hevde at kommunen med bindende virkning har akseptert tilbudet. Det vises også til at eiendommen 
ikke var lagt ut for salg offentlig.



Utlysning for utleie eller salg av hele eller deler av sentrumsbygget.

Det er ikke uten videre formålstjenlig med delt eierskap – kommune og private i et slikt bygg. Et salg 
som f.eks måtte resultere i privat eide leiligheter i først etg ville nødvendiggjøre etablering av et sameie 
privat og kommune for å drifte og vedlikeholde fellesarealer. Det blir lett 
kompliserende/byråkratiserende. (Det skal dog tillegges at dette var situasjonen fram til 2010 da 
Mosvik kommune kjøpte lokalene av Coop.) 

En slik tilnærming inviterer til en vurdering av om det kan være hensiktsmessig og legge ut hele bygget 
for salg, med nødvendige klausuler spesielt på omsorgsleilighetene, men også i forhold til nåværende 
leietakere på næring.

Rådmannen ser for seg fire aktuelle utganger av denne prosessen:

1. Fortsatt kommunalt eierskap til hele bygget – og med utleie av lokalene.

2. De ledige lokalene (tidligere butikklokalene på ca 277 m2) selges, enten til næring eller bolig.

3. Hele første etasje selges.

4. Hele Sentrumsbygget selges. Hvis man velger å gå for dette alternativet, er det svært viktig med 

langsiktig avtale med kommunen i forhold til omsorgsleilighetene. (Klausuler knytta til 

Husbanken).

Rådmannen ber om fullmakt til  legge ut hele eller deler av bygget for salg og/ eller utleie og hvor 
markedets respons får avdekke hvilke alternative løsninger  som kan være aktuelle og realitetsvurdere. 

Det vil være naturlig at en løsning fremlegges for godkjenning av formannskapet. 

Dersom salg gjennomføres før ferdigstilling av Mosvik skole, må det legges inn en klausul slik at 
lokalene kan brukes til lager av utstyr, inntil skolen er ferdig utbygd.

Konklusjon

Viser til rådmannens forslag til vedtak.
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Kommunestyret

IKA Trøndelag - opptak av Verran kommune - godkjenning av selskapsavtalen

Rådmannens forslag til vedtak

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Vedlegg
1 Selskapsavtale 2014 inkl. Verran

Bakgrunn

Selskapsavtalen er et dokument som regulerer drift, eierforhold og økonomien i forholdet mellom den
interkommunale arkivtjenesten og dens eierkommuner.

IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger) ble opprettet i
1987 som en interkommunal samarbeidsordning jfr. Kommunelovens §27. Som det fremgår av navnet
var det den gang 4 medlemmer i selskapet. Institusjonen ble 21.08.2000 omorganisert til et IKS med 10
eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 01.01.2013 har
selskapet 42 eiere.

På styremøtet 27. februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende:
«Styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1. januar 2014. Settes opp som sak på
representantskapsmøtet 30. april».

Opptak av nye kommuner og endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere.
Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i
tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til 
IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med en ny eier bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. 
Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr 
selskapsavtalens §5) eller eiernes stemme i representantskapet, (jfr. selskapsavtalens §9, siste ledd).



Rådmannen registrerer at utvidelsen ikke vil ha noen praktisk betydning for det årlige 
eiertilskuddet/driftstilskuddet. Verrans bidrag til IKAs samlede virksomhet vil naturlig nok ikke få store 
konsekvenser for nåværende eiere. På generell basis skal det være grunn til å forvente at enhver 
utvidelse av et samarbeid av denne type må gi muligheter for kostnadsreduksjon for etablerte eiere ved 
at fastkostnader kan deles på flere.

Konklusjon

Framlagt forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
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Selskapsavtale for 

 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS  

 
 
§ 1 Navn  
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og 
kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være 
deltakere i selskapet. 
 
Selskapets firma er ”IKA Trøndelag Iks”.  
 
Selskapet har følgende eiere:    

1. Agdenes kommune 
2. Bjugn kommune 
3. Frosta kommune 
4. Frøya kommune    
5. Grong kommune   
6. Hemne kommune 
7. Hitra kommune 
8. Holtålen kommune 
9. Høylandet kommune 
10. Inderøy kommune   
11. Klæbu kommune 
12. Leksvik kommune  
13. Levanger kommune 
14. Lierne kommune 
15. Malvik kommune   
16. Meldal kommune 
17. Melhus kommune 
18. Meråker kommune 
19. Midtre Gauldal kommune  
20. Namsskogan kommune 
21. Oppdal kommune  
22. Orkdal kommune 

23. Os kommune 
24. Osen kommune 
25. Rennebu kommune 
26. Rissa kommune  
27. Roan kommune  
28. Røros kommune 
29. Røyrvik kommune 
30. Selbu kommune 
31. Skaun kommune   
32. Snillfjord kommune  
33. Snåsa kommune 
34. Steinkjer kommune   
35. Stjørdal kommune 
36. Trondheim kommune   
37. Tydal kommune 
38. Verdal kommune   
39. Verran kommune 
40. Ørland kommune 
41. Åfjord kommune 
42. Nord-Trøndelag fylkeskommune 
43. Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 
 
§ 2 Rettslig status  
Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal registreres i Foretaksregisteret. 
 
 
§ 3 Hovedkontor  
Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune. 
 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde  
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Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige 
og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne 
fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at 
materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og 
kulturelle formål. 
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er 
koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne motta, 
oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 
 
Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. 
Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller 
som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets 
hovedformål. 
 
Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det 
søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. 
Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler 
for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver  
 
 
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel  
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste 
årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og 
eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig 
innskudd av representantskapet. 
Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved 
selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i 
prosent og gir slik fordeling: 
Deltakere/eierandel 
   

1. Agdenes kommune  1,22 23. Os kommune 1,28 
2. Bjugn kommune  1,70 24. Osen kommune 1,10 
3. Frosta kommune  1,39 25. Rennebu kommune 1,37 
4. Frøya kommune  1,68 26. Rissa kommune 1,89 
5. Grong kommune  1,36 27. Roan kommune 1,09 
6. Hemne kommune  1,66 28. Røros kommune 1,79 
7. Hitra kommune  1,68 29. Røyrvik kommune 1,00 
8. Holtålen kommune  1,28 30. Selbu kommune 1,64 
9. Høylandet kommune  1,14 31. Skaun kommune 1,95 

10. Inderøy kommune  1,90 32. Snillfjord kommune 1,09 
11.  Klæbu kommune  1,83 33. Snåsa kommune 1,30 
12. Leksvik kommune  1,55 34. Steinkjer kommune 2,78 
13. Levanger kommune  2,67 35. Stjørdal kommune 2,83 
14. Lierne kommune  1,17 36. Trondheim kommune 17.40 
15. Malvik kommune 2,38 37. Tydal kommune 1.07 
16. Meldal kommune 1,62 38. Verdal kommune 2.45 
17. Melhus kommune 2,51 39. Verran kommune 1.42 
18. Meråker kommune 1,37 40. Ørland kommune 1.75 
19. Midtre Gauldal kommune 1,86 41. Åfjord kommune 1,50 
20. Namsskogan kommune 1,08 42. Nord-Trøndelag fylkeskommune 5,81 
21. Oppdal kommune 1,91 43. Sør-Trøndelag fylkeskommune 10,23 

22. Orkdal kommune 2,30   100,00 
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Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra innbetaling, basert på folketall og oppgaver, første 
gang i 2010. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i 
inneværende års statsbudsjett. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmelding. 
 
§ 6 Ansvarsfordeling  
De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 
forpliktelser, jf. § 5.  
 
§ 7 Selskapets organ  
Selskapet skal ha følgende tre organ:  
     - Representantskapet  
     - Styret  
     - Daglig leder 
 
§ 8 Representantskapet  
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine 
respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 
 
Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens 
representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 
§ 9 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. 
Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, 
og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.  
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
1. Årsmelding og regnskap  
2. Valg til styret  
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften  
4. Budsjettforutsetninger og -rammer  
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne  
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen  
 
Representantskapets leder kaller inn representantskapet.  Lederen skal sørge for at det føres 
protokoll fra møtene.  Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av 
representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.  
 
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal 
innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskaps-
medlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.  
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og 
daglig leder har møte- og talerett.  
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Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse 
representerer minst to tredjedeler av stemmene. 
 
Ved votering har hvert medlem en stemme hver. 
 
§ 10 Budsjettbehandlingen  
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende 
kalenderår.  
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjett-
rammer.  Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg 
konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet 
og deltakerne gjøres oppmerksom på dette.  Det samme gjelder om styret må fremme forslag 
til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av 
representantskapet.  Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars.  
Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og 
konsekvenser for driften i en fire årsperiode.  Denne skal godkjennes av representantskapet og 
oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.  
 
Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er 
behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet. 
 
Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.  
 
§ 11 Styret  
Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på 3 personer 
som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og 
varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges 
annethvert år. 
 
De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara. 
 
En representant for Statsarkivet skal ha møte- og talerett i styret. 
 
Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. 
Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet.  Ansattes representant 
trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør.  Ved endelig uttreden eller varig forfall, 
iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.  
 
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som 
eierne ved representantskapet har anvist.  Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, 
fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det 
enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver 
utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.  Styret sørger for at saker som skal 
behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt.  Styret iverksetter 
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representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den 
utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.  
 
Styret tilsetter personalet.  Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende 
tilsettes på åremål.  Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og 
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år. 
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig 
leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i 
fellesskap. 
 
 12 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.  Ved votering i 
styret skal hver stemme telle likt.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.  Styret 
er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer.  Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  
Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.  
 
Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og 
i representantskapet. 
 
De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som 
arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  
 
§ 13 Daglig leder  
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres 
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 
styret.  
 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.  Vedkommende har tale- og forslagsrett i 
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.  
§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten og om økonomi og personalforhold.  Vedkommende skal rapportere til styret på 
en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret 
skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 
forberede nødvendige disposisjoner.  Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes 
til deltakerne.  
 
§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven  
Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige 
til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.  
 
Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer 
opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede 
møter skal gjelde for møtene i representantskapet. 
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§ 16 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge 
budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jf selskapsavtalen § 24. 
 
Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.  
 
§ 17 Låneopptak og garantistillelse  
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede 
låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. 
Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før 
regnskapsavslutningen.  
 
Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor 
totalrammen vedtatt i selskapsavtalen. 
 
Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1.  
 
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 
 
Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak 
om dette gjøres av de respektive kommunestyrer/- fylkestinget. Den enkelte deltaker 
garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt 
garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.  
 
§ 18 Arbeidsgivertilknytting   
Virksomheten kan være medlem av Kommunenes Sentralforbund.  
 
§ 19 Arbeidsgiveransvar  
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.  
 
§ 20 Personalreglement  
Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.  
 
§ 21 Lokale lønnsforhandlinger  
Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret 
vedtar forhandlingsresultatet.  
 
§ 22 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement 
fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og 
utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41. 
 
§ 23 Klage  
Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført 
av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne 
grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt 
rette det påklagede forhold.  
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Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er 
fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.  
 
§ 24 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 
selskapet.  
 
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. 
Revisor velges også av representantskapet.  
 
§ 25 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta 
avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av 
representantskapet. 
 
Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter 
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende 
vedtak om dette. 
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av 
de avgitte stemmene.  
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller 
en/flere av deltakerne.  
 
Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen 
før disse fremmes for behandling hos deltakerne. 
 
Nye medlemmer taes opp etter nærmere bestemmelser i representantskapet. Søknad må 
foreligge innen 1. juli. 
 
 
§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning  
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige 
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter 
reglene i lov om interkommunale selskaper § 31. 
 
Den enkelte deltaker kan med minimum 1 ½ års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse 
etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30. Oppsigelsen må være styret i hende 
senest 1. juli.  
 
Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak 
om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i 
lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i 
lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
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§ 27 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning 
følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom 
partene. 
 
 
§ 28 Andre regler 
For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid 
gjeldende lov om interkommunale selskaper. 
 
 
§29 Ikrafttredelse  
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige 
deltakere 
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Eiere/deltakere Dato Underskrift 
Agdenes kommune   
Bjugn kommune   
Frosta kommune   
Frøya kommune   
Grong kommune   
Hemne kommune   
Hitra kommune   
Holtålen kommune   
Høylandet kommune   
Inderøy kommune   
Klæbu kommune   
Leksvik kommune   
Levanger kommune   
Lierne kommune   
Malvik kommune   
Meldal kommune   
Melhus kommune   
Meråker kommune   
Midtre Gauldal kommune   
Namsskogan kommune   
Oppdal kommune   
Orkdal kommune   
Os kommune   
Osen kommune   
Rennebu kommune   
Rissa kommune   
Roan kommune   
Røros kommune   
Røyrvik kommune   
Selbu kommune   
Skaun kommune   
Snillfjord kommune   
Snåsa kommune   
Steinkjer kommune   
Stjørdal kommune   
Trondheim kommune   
Tydal kommune   
Verdal kommune   
Ørland kommune   
Åfjord kommune   
Nord-Trøndelag fylkeskommune   
Sør-Trøndelag fylkeskommune   
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Arkivsak. Nr.:

2012/3368-3

Saksbehandler:

Ida Stuberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 51/13 28.08.2013

Nasjonal frivillighetspris 2013 - forslag på kandidater

Ordførerens forslag til vedtak

……………………… er Inderøy kommunes kandidat for nasjonal frivillighetspris 2013.

Vedlegg
1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2013

Bakgrunn

Ordføreren har mottatt en henvendelse fra Frivillighet Norge (se vedlegg) som inviterer 
kommunene i Norge til å komme med forslag på kandidater til den nasjonale frivillighetsprisen 
2013. I henvendelsen vises det til at «Med en frivillig innsats tilsvarende 115 000 årsverk og 
over 1 milliard kroner i verdiskaping ligger Norge på verdenstoppen i frivillighet. For å feire all 
den fantastiske innsatsen som nedlegges, deler Frivillighet Norge hvert år ut Frivillighetsprisen 
til en lokal ildsjel, forening eller gruppe som har gjort en særlig bemerkelsesverdig innsats».

Vurdering

I Inderøy kommune er det mange som bidrar til at Inderøy skal være et godt sted å bo og virke. På
årsbasis legges det ned utallige timer i frivillig arbeid på svært mange områder ved lag og 
organisasjoner, og av enkeltpersoner. Det betyr, etter ordførerens vurdering, at vi har mange 
kandidater som kan være aktuelle. 

Konklusjon

Ordføreren mener det bør sendes inn forslag på kandidat fra Inderøy, men legger fram saken uten 
forslag på kandidat.



 

Frivillighet Norge  post@frivillighetnorge.no 
St. Olavs gate 25  www.frivillighetnorge.no 
0166 Oslo  Telefon 21 56 76 50 
Org.nr 988 144 800  Telefaks 21 56 76 51 
  Bank 1645.13.78337 
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          Oslo 27.06.2013 

Til ordføreren, 
 
DEN NASJONALE FRIVILLIGHETSPRISEN 2013 
 
Bor årets Frivillighetspris-vinner i nettopp din kommune? Da trenger vi at du forteller oss det! 
 
Med en frivillig innsats tilsvarende 115 000 årsverk og over 1 milliard kroner i verdiskaping ligger 
Norge på verdenstoppen i frivillighet. For å feire all den fantastiske innsatsen som nedlegges, deler 
Frivillighet Norge hvert år ut Frivillighetsprisen til en lokal ildsjel, forening eller gruppe som har gjort 
en særlig bemerkelsesverdig innsats. 
 
Kanskje er det en eller flere frivillige ildsjeler fra nettopp din kommune som i år skal bli feiret og 
gjort stas på av kulturministeren og en samlet frivillighet på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. 
desember? Frivillighetsprisen er en sjanse til å synliggjøre positive krefter i din kommune! 
 
Lokalkunnskap fra hele landet er nødvendig for å finne den beste kandidaten, og vi ber derfor om at 
kommunen sender inn ett eller flere begrunnede forslag på kandidater til Frivillighet Norge via 
nettsiden www.frivillighetsprisen.no. På denne siden finnes også mer informasjon om prisen og 
tidligere vinnere. Frivillighetsprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som 
har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og 
samfunnet. Foruten den nasjonale vinneren, vil det også kåres 19 fylkesvinnere. 
 
Fristen for nominering til Frivillighetsprisen er i år satt til 5. september. 
 

Vår samarbeidspartner TV2 vil bidra til å skape blest om 
prisen og de nominerte, blant annet gjennom 
fjernsynsreportasjer om de fem som når fram til siste 
runde av kåringen. Seerne vil så få mulighet til å stemme 
fram sine favoritter. Her ligger det altså en ypperlig 

mulighet for å profilere din kommune og dens ildsjeler på tv! 
 
Bli med på feiringen av alle de lokale ildsjelene som legger ned uttallige dugnadstimer i og for sine 
lokalsamfunn: Nominér deres kandidat til Frivillighetsprisen 2013! 
 
Med vennlig hilsen  
 
Bente Myhre Haast, 
kommunikasjonssjef i Frivillighet Norge 
 
Frivillighet Norge er en samarbeidsorganisasjon for frivillige organisasjoner, og er ansvarlig for det 
praktiske arrangementet rundt prisen. På www.frivillighetnorge.no kan du lese mer om vårt arbeid. 

Nominasjoner kan gjøres på 
www.frivillighetsprisen.no/nominasjon 
eller på e-post til: 
post@frivillighetnorge.no  
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Arkivsak. Nr.:

2012/155-11

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 55/13 28.08.2013

Salg av Framverran skole

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet godkjenner salg av Framverran skole og SFO-bygg, gnr. 345 bnr. 7 og gnr. 346 bnr. 8 i 
Inderøy på grunnlag av tilbud, m/vedlegg,  datert 12.06.2013 fra Jens R. Buhrkall og Brit A. Haugan.

Vedlegg

1 Bud på eiendommen Framverranvegen 687

Bakgrunn

Formannskapet behandlet sak om tilrettelegging for salg av Framverran skole i møte den 23.05.2012, 
sak nr. 48/12, der det ble gjort slikt enstemmig vedtak:

Framverran skole og SFO-bygg legges ut for salg på det åpne marked, jfr. vedtatt budsjett- og
økonomiplan 2012-2015.

Eiendommene kan selges samlet eller hver seg. Eiendommene ønskes primært benyttet til lettere
næringsvirksomhet/bolig/fritidsbolig. Det tas forbehold for plan/reguleringsbehandling.

Uthus med tilhørende grunnvannskilde blir ikke en del av salgsprosessen og beholdes som kommunal
eiendom.

Rådmannen gjennomfører salgsprosessen.

Formannskapet godkjenner salg.



Eiendomsmegler 1 ble gitt oppdraget med å foreta salget. Ved annonsering kom det kjøpsbud fra 
interessenter slik:

Framverran Idrettslag – tilbud kr. 1 på grusbane
Tilbud på SFO bolig – kr. 850.000,-

Jens Buhrkall og Brit A. Haugan, Framverran, ga et skriftlig bud datert 12.06.13, kr 1.700.000,- + 
omkostninger for hele eiendommen. Se tilbudet vedlagt.

Vurdering

Det tok noe tid og få eiendommen lagt ut for salg på grunn av behov for avklaring av eiendomsgrenser 
mv. Eiendommen ble lagt ut for salg delt eller samlet.

Ut fra en samlet vurdering, jfr. de planer som Buhrkall og Haugan har redegjort for, anser rådmannen at 
dette budet gir den beste løsning. 

Som fremgår er kjøperne lokale og har ambisjoner om å utnytte eiendommen innenfor den 
formålsramme som ble lagt som føring i formannskapets vedtak. Kjøpernes mulighet for å realisere 
disse planene er nok noe påvirket av at eiendommen selges samlet. 

Rådmannen anser at budet er akseptabelt selv om målsettingen om 2 mill. kroner (se budsjett) ikke ble 
nådd. 

Kjøper forplikter seg videre på og leie ut nåværende SFO-bygg til nåværende leietaker til dagens husleie 
så lenge vedkommende ønsker å bo der.

Utover dette finner jeg at tilbyders planer, jfr. vedlegget, må behandles og oppfattes som interessante 
planer og intensjoner og som kan tilføre Framverran samfunnet ny aktivitet.

Konklusjon

Som forslag til vedtak.
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