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Kommunestyret

Kvalitetsplan for barnehager i Inderøy

Utkast til kvalitetsplan for barnehager i Inderøy godkjennes for utsending til høring for 
arbeidstakerorganisasjonene, til skolenes og barnehagens organer og til Inderøy kommunale 
foreldreutvalg.

Høringsfristen settes til 19. februar

Vedlegg
1 Kvalitetsplan for barnehagen 2014-2017

Bakgrunn

I nye Inderøy kommune 1756 skal det utarbeides en Kvalitetsplan for barnehager.

Kvalitetsplanen skal være en delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 – 2025.

Kommunedelplan oppvekst vil bli fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi.

Vurdering

Det er viktig å ha et styringsdokument for utviklings- og kvalitetsarbeidet i barnehagene – på samme 
måte som for skolen, jfr. vedtatt kvalitetsplan for skolen i 2013.

Vi har valgt og forsere arbeidet med kvalitetsplanene for skoler og barnehager og få disse temaplanene 
på plass rimelig tidlig for å sikre et godt grunnlag for – og prioritering av -  utviklingsarbeidet i skole og 
barnehager. 



Om det videre arbeidet med oppvekstplanen skulle legge føringer som påvirker/endrer premisser for 
kvalitetsplanene for skole og barnehager vil det være uproblematisk og gjøre endringer i disse i 
etterkant eller samtidig med behandlingen av oppvekstplanen.

Kvalitetsplan for barnehager har en foreslått tidsramme på 3 år.  Dette gir samme planperiode som 
vedtatte kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy.

Konklusjon

Det tilrådes at kvalitetsplan for barnehager sendes ut til høring for arbeidstakerorganisasjonene, 
herunder Utdanningsforbundet og Fagforbundet, barnehagens og skolens organer og til Inderøy 
kommunale foreldreutvalg.

Det fremmes sak til kommunestyremøte 17.mars for godkjenning av kvalitetsplan for barnehager i 
Inderøy.
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FORORD 

 

Barnehagen i Inderøy skal ha sin egen kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er en 

delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 – 2025. Planen vil bli 

fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel og kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy, har vært 

styrende for innholdet i denne planen. Alt planverk skal være gjennomgående i 

tematikk. 

Kvalitetsplanen skal vise retningen barnehagene i kommunen skal gå - både når det 

gjelder satsingsområder og utviklingsarbeid. 

Oppvekstfaglig rådgiver har ledet og koordinert arbeidet med kvalitetsplan for 

barnehagene i Inderøy kommune. Styrerkollegiet har hatt Kvalitetsplan som tema på 

flere møter. Det har vært drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene, 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Planen har vært tema i Hovedutvalg folk. 

 

 

Dokumentet har vært ute på høring til følgende instanser: 

 Utdanningsforbundet 

 Fagforbundet 

 

 

 

 

 

Inderøy        Rådmann 

15.januar 2014       Jon Arve Hollekim 
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KOMMUNESTYRETS ROLLE 

 

Oppfølging 

Kommunestyret har som barnehageeier ansvaret for at kravene i Lov om barnehager og 

lovens forskrifter blir oppfylt. 

I Inderøy kommune skal status for måloppnåelse i forhold til kvalitetsplanens 

satsingsområder samt andre mål som gjelder for barnehagens virksomhet, synliggjøres. 

Inderøy kommune følger plan for tilsyn med barnehager i Inderøy kommune, planen gir 

føringer på varslet tilsyn i alle barnehager i løpet av en to-års periode. 

Kontinuerlig tilsyn gjøres i dialog med den enkelte barnehage, samt gjennom tilsyn med 

årsplan og sammensetting av samarbeidsutvalg. 

Rådmann legger fram samlet rapport etter tilsyn til drøfting i første kommunestyremøte 

høsten 2015, og deretter hvert andre år. 

Økonomi 

Gjennomføring av denne planen forutsetter budsjettmessige bevilgninger som samsvarer 

med barnehageeiers forventninger til kvalitet i barnehagen. 

Evaluering 

Evaluering av planen finner sted våren 2017. 
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INNLEDNING 

 

Barnehagen i Inderøy kommune har som målsetting å bidra til: 

 Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barnehager 

 Å styrke barnehagen som læringsarena 

 At alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 

 

Barnehagen skal tilby kvalitet basert på kunnskapsbasert forskning. 

Pedagogisk dokumentasjon av innholdet i arbeidet i barnehagen står sentralt.  

Denne arbeidsformen bidrar til å oppfylle visjonen Best - i lag. 

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsform hvor personalet bruker praksisfortellinger, 

bilder og presentasjoner av arbeidet som foregår i barnehagen til å reflektere over egen 

praksis. For at det skal være en pedagogisk dokumentasjon i arbeidet, skal teori ligge i bunn 

for refleksjoner man gjør seg.  

Kvalitetsplan for barnehagen i Inderøy skal legge til rette for den beste ivaretakelse av 

barnehagens mandat når det gjelder leik, læring og omsorg.  

Barnehagen i Inderøy skal ha fokus på danning og ivaretakelse av samfunnsmandatet. Til 

samfunnsmandatet hører bidraget til Inderøysamfunnets utvikling, hvor bolyst, livskvalitet 

og næringsutvikling er sentrale begreper. I Kvalitetsplan for barnehagen i Inderøy fastsetter 

kommunestyret hvilke områder barnehagen skal ha særlig fokus på i planperioden. 

Kvalitetsplan for barnehagen i Inderøy skal bidra til at vi utvikler et best mulig tilbud til våre 

barn når det gjelder leik, læring, omsorg og dannelse– i nært samarbeid med hjemmene og 

andre aktører. 

 

Kvalitetsplan er: 

 Et styringsdokument for ansatte i barnehagen og innenfor oppvekstområdet 

 En forpliktelse når det gjelder valg av fokusområder 

 Et grunnlag for kompetanseheving og utvikling 

 

Kvalitetsplan skal skape grobunn for utvikling og vekst. 
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Najonale retningslinjer 

Planen bygger på rammeplan for barnehager og St.meld. nr. 22 Framtidas barnehage.  

Andre viktige dokumenteter er veiledningshefte Til barnets beste – samarbeid mellom 

barnehage og barneverntjenesten og veiledningshefte Fra eldst til yngst – samarbeid og 

sammenheng mellom barnehage og skole. 

 

VISJON 

Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy legger til grunn Inderøy kommune sin visjon Best - i 

lag. 

Visjonen innebærer fokus på evnen til vekst for seg selv og i samarbeid og samhandling med 

andre. Barnehagen er en kunnskapsbasert organisasjon, den har profesjonelle 

kunnskapsmedarbeidere som viser omsorg og skaper det beste oppvekst- og 

læringsgrunnlaget for våre barn og unge. 

 

VERDIGRUNNLAG OG AMBISJONER 

Verdier 

Verdiene våre skal kjennetegne og gjennomsyre organisasjonen Inderøy kommune.  De skal 

være med på å drive oss mot visjonen Best – i lag. 

 

Verdier er noe som er viktig for oss, og som ligger til grunn for de valg vi tar. Verdiene skal si 

noe om hvordan vi ønsker å fremstå som kommune, og de skal prege hvilke valg av tjenester 

vi tilbyr våre brukere. De må også gjennomsyre det etiske aspektet ved vår profesjons-

utøvelse. 

 

Verdiene som barnehagene i Inderøy skal jobbe etter er: 

 

 

Raushet – Åpenhet – Respekt  

 

 

For å nå våre ambisjoner vil vi initiere utviklingsarbeid, oppmuntre og støtte nytenking - og 

skape engasjement. 
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Ambisjoner for barnehagen i Inderøy 

Barnehagen, med sine ansatte, må omsette visjon og verdier til praksis gjennom arbeidet 

med barna. Gjennom å definere felles ambisjoner, får vi satt ord på det vi ønsker å oppnå for 

barn framover. 

 

Følgende er viktig for barnehagen i Inderøy: 

 Vi har et helhetlig oppvekstområde. 

 Vi vektlegger det 18-årige dannings- og utdanningsløpet. 

 Vi har god kompetanse og skal sikre at våre ansatte har et høyt faglig nivå. 

 Vi gir barna gode vilkår for medvirkning i egen hverdag; Læring, leik og omsorg. 

 Vi legger til rette for at barna får et best mulig utbytte av å være i barnehagen - og vi 

har høye ambisjoner på barnas vegne. 

 Vi bidrar til at barn får gode sosiale og kulturelle opplevelser og har et trygt, 

forutsigbart oppvekstmiljø. 

 Vi involverer foreldre for å skape et godt samarbeid og god samhandling rundt 

barnets leike- og læringsmiljø.  

 

For å leve opp til ambisjonene for barnehagen i Inderøy, har vi valgt oss ut følgende 

gjennomgående fokusområder: 

 Ledelse 

 Læring og læringsmiljø  

 

Innenfor rammen av de gjennomgående fokus- og satsningsområder, vil barnehagene ha 

egne delmål. Denne satsingen synliggjøres i enhetens virksomhetsplan og barnehagens 

årsplan. 

KVALITET I BARNEHAGEN  

Stortingsmelding nr. 24 beskriver framtidens barnehage i Norge. Den gode barnehagen skal 

fylle mange roller. Foruten å være en fleksibel velferdsordning, skal den også være en god 

barndomsarena og det første frivillige trinnet i utdanningen. Tilretteleggingen og det 

pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen, er helt avgjørende for hvordan barna trives 

og utvikler seg, og for at samarbeidet med foreldrene fungerer godt. 

FN`s barnekonvensjon om barnets rettigheter sier blant annet at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Stortingsmelding nr. 24 om 

framtidens barnehage, legger vekt på at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 

utviklingen av barnehagen. 

Inderøy kommune har barnets beste i fokus når vi skal utvikle våre barnehager. Omsorg, leik 

og læring er sentrale begreper knyttet til kvalitet. Utviklingen de første leveårene er 

formidabel. Barn lærer både fra første stund og hver eneste dag, og nettopp derfor blir 
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barnas opplevelser og erfaringer i hverdagen så viktige. Barnehagen skal være til barnas 

beste, og formålsparagrafen gir en god beskrivelse av hvilke verdier som ligger til grunn for 

virksomheten. Småbarnsfasen er ikke en livsfase som i hovedsak handler om forberedelser 

til en voksenverden, men en fase der det enkelte barn skal vokse ut fra egne forutsetninger 

og oppleve å bli sett og respektert som seg selv. 

Alle barnehager skal ha høy og likeverdig kvalitet, de statlige myndighetene skal legge til 

rette for dette i dialog og samhandling med kommunesektoren. Dette innebærer fokus på 

gode lokaler, bemanning og kompetanse som bidrar til kvalitet i barnehagen. 

 Kvalitative vurderinger 

I tillegg til at vi vurderer kvantitative faktorer i barnehagen, som for eksempel 

barnehagedekning og kostnadseffektivitet, vurderes også arbeidet i barnehagen kvalitativt. 

 

Dette gjøres på flere nivå via gjennomgående god ledelse. 

 Barnehageeier 

 Enhet og barnehage, ledelse av barnehagen 

 Pedagogisk ledelse 

 

I den kontinuerlige vurderingen av kvaliteten i barnehagen, vil det i stor grad være fokus på 

prosess for å nå målsettingene. 

Inderøy kommune skal tilby kvalitativt gode barnehager, og den enkelte barnehage med 

ledelse er ansvarlig for at dette følges opp på enheten. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og 

utfordringer. Det skal være kontinuerlig kvalitetsutvikling. 

Kvalitet i barnehagen gjennom kontinuerlige prosesser mellom barn/voksne og innhold, kan 

vurderes på ulike måter: 

 Subjektiv vurdering av kvalitet kan defineres som hvordan brukere og andre aktører 

vurderer tilbudet barnehagen gir. 

 Objektiv vurdering av kvalitet kan forklares som rammefaktorene og forutsetningene 

for å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

 Prosesskvalitet handler om innholdet, hvor prosess- og samspillskvalitet er knyttet til 

hverandre. Kvalitet handler om hva ansatte gjør og hvordan gjennomføringen er. 
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Barnet som medskaper 

I barnehagen i Inderøy legger vi til grunn en arbeidsform hvor pedagogisk dokumentasjon 

står sentralt. Denne arbeidsformen bidrar til fokus på kvalitet i det pedagogiske arbeidet 

med barna. Kulturen på den enkelte barnehage skal ha fokus på samtale og dialog for 

måloppnåelse. 

De voksne i barnehagen opererer i et fellesskap, og profesjonaliteten gjennomsyrer 

væremåten i samspill mellom voksne – voksne, voksne – barn og barn – barn. 

Foreldrene skal være involvert i dette arbeidet.  

 

Barnehageloven § 3 slår fast at barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet; dette gjelder alle barns rett til medvirkning i barnehagen. I 

barnehagen i Inderøy skal barn medvirke i egen utvikling og læring. De ansattes evne til å 

fange opp barns kroppslige og verbale uttrykk, tolke dem og svare på uttrykkene på en 

anerkjennende og tydelig måte, vil ha stor betydning for at barn er aktive medskapere i egne 

lærings- og utviklingsprosesser. Barns mulighet for medvirkning har stor betydning for barns 

relasjon til seg selv og omgivelsene. Hvordan omgivelsene responderer og forstår barnet, 

påvirker utvikling. 

 

Det skal legges vekt på at medvirkningsprosesser skjer innenfor et fellesskap og gjennom 

deltakelse i ulike typer relasjoner. Det handler om barnets rett til å få støtte til å uttrykke 

seg, til å bli synlig og delta aktivt i sosiale sammenhenger. Gjennom medvirkning i 

barnehagen forberedes også barnet til deltakelse i et demokratisk samfunn. 

 

 

BARNEHAGENS INNHOLD OG VERDIER 

 

Livslang læring i et dannings- og 

utdanningsperspektiv 

 

Inderøy kommune skal gi et 

barnehagetilbud som innholdsmessig 

legger vekt på verdier og holdninger i 

barnehageloven, og som gir det enkelte 

barn muligheter og kompetanse til 

deltakelse i samfunnet. 

 

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna - og om 

barnas omsorg for hverandre. Det er personalet som har ansvar for relasjonen. Å gi barnet 

mulighet til å gi omsorg og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse - 

noe som er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det handler blant annet om at 

barna må bli i stand til å ta en annens perspektiv og lære seg å forstå andres følelser, vise 
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omsorg og empati. Vi kan karakterisere oppholdet i barnehagen som den første etappe i 

dannelsesreisen, hvor barnet skal utvikle seg til å bli et «gagns menneske» i samfunnet. 

 

Leken har i seg selv en egenverdi, og barn uttrykker seg gjennom lek. Den har en 

framtredende plass i barns liv og er en grunnleggende livs- og læringsform. I leken utvikles 

også vennskap og fellesskap. Vennskap og god relasjon mellom barn/barn og barn/voksen, 

har stor verdi for læring og opplevelsen av glede, trivsel og mestring. Barnehagene skal 

gjenspeile samfunnet, og det betyr å legge til rette for et inkluderende fellesskap og å 

arbeide med mangfold som en ressurs. I barnehagen i Inderøy skal alle barn være 

deltakende i et inkluderende fellesskap og oppleve at deres kultur og identitet er viktig. 

 

De første årene i et menneskes liv er en læringsintensiv fase. Tidlig innsats og høy kvalitet på 

barnehagetilbudet, gir de beste muligheter for utvikling og læring. Barnehagen skal legge til 

rette for både uformelle og formelle læringsaktiviteter. 

For å ivareta fokus på tidlig innsats, skal barnehagene i Inderøy ha god samhandling i et 

tverrfaglig perspektiv, når det avdekkes behov for det. 

Håndboka for god samhandling for barn, unge og deres familier bidrar til dette. 

 

I barnehagen er samhandlingsprosesser i leik og læring og det å ta hensyn til hverandres 

forutsetninger, viktig for barnets danning. Danning handler om å få et bevisst forhold til 

omgivelsene og å reflektere over det en gjør i samspill med andre. Danning er en 

forutsetning for meningsdanning og demokrati. Barnehagens innhold skal bygge på et 

helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, leik og læring står sentralt, jfr. Barnehageloven. 

 

SATSNINGSOMRÅDER I PLANPERIODEN 

 Ledelse i barnehagen 

 Språk og begrepsutvikling 

 Antall, rom og form 

 Dokumentasjon og vurdering 

 Helsefremmende barnehager 

 

Ledelse i barnehagen 

Målsetting Barnehagene i Inderøy har en tydelig ledelse som ivaretar den 
lærende organisasjon. 

Innsatsområder  Ivaretar gode strukturer som bidrar til kontinuerlig evaluering og 
videreutvikling av egen organisasjon 

 Har gode rutiner for å gi barna tilpasset tilbud 

 Følger opp sentrale mål i Lov om barnehager m/forskrifter og 
Rammeplan for barnehagen 

 Følger opp kommunale mål 
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 Sikrer gode tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av 
personalet. 

 Sikrer god ressursutnyttelse. 

 Sørger for iverksettelse og gjennomføring av pedagogisk 
dokumentasjon 

 Sørger for å ha gode rutiner for samarbeid med hjem og 
rådsorgan. 

 Har god relasjonskompetanse. 

 Legger til rette for et godt leike-, lærings- og omsorgsmiljø. 

 Har god samhandling med kollegaer og godt samarbeid med 
heimen. 

Resultatmåling  Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. 

 Følge opp gjennom pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform. 

 Foreldre/brukerundersøkelse 

 Budsjett og regnskap i samråd med enhetsleder 

 

 

Språk og begrepsutvikling 

Målsetting Alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon og 
samspill med andre barn og personalet i barnehagen. 
 
Alle barn skal få støtte i egen språkutvikling. 

Innsatsområder  Barnehagen er en viktig arena for å utvikle språk, kultur og 
identitet. En trygg forankring i eget språk og kultur gir de beste 
forutsetninger for å utvikle egen identitet. Språket er 
identitetsdannende og nært knyttet til følelser. 

 De første barneårene er grunnleggende for utviklingen av 
språket. For å kunne delta aktivt i et fellesskap, er evnen til 
kommunikasjon helt avgjørende. Gjennom kroppsspråk og lek 
med lyder, øver de yngste barna seg i å samhandle og 
kommunisere med andre barn og voksne. 

 Barn trenger gode språklige erfaringer og et godt sosialt samspill 
for å utvikle og mestre språket. 

 For å gi barna god språklig stimulering, må barnehagene legge til 
rette for et rikt og variert språkmiljø med tilgang til leik, sang, 
samtaler, bøker og aktiviteter. 

 Et godt språkmiljø forutsetter et dyktig personale som har gode 
språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike 
uttrykksformer. Slik kan de være støttende for barnets utvikling 
og gi dem stadig nye utfordringer. 

 Personalet må være bevisste på at de er svært viktige språklige 
modeller for barna. 

 Språk læres kontinuerlig og først og fremst gjennom de daglige 
aktivitetene barna tar del i. For å sikre en god språklig utvikling 
bør alle barn få varierte og positive erfaringer med å bruke 
språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og 
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som uttrykk for egne tanker og følelser. 

 Det er avgjørende at barna erfarer at de har utbytte av ulike 
måter å kommunisere på. 

 
Aktiviteter som kan bidra til dette er; 

 Den gode samtalen 

 Rim, regler, dikt og høytlesing 

 Leik 

 Utforsking av skriftspråket 

 Bruk av IKT i barnehagen 
For barn med annet morsmål enn norsk, er det svært viktig at 
barnehagen gir barnet støtte i å bruke sitt eget morsmål og samtidig 
arbeide med å fremme barnets norskspråklige kompetanse. 

 

Arbeidsmåter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsmåter 
vurderes gjennom 

 Barnehagen i Inderøy har kompetanse til å støtte og lede barn i 
samspill, leik og inkludering for å legge til rette for god 
stimulering. 

 Barnehagen i Inderøy legger til rette for at barn gjennom 
fortellinger, rim og regler, dikt, sang, undring og samtaler, lærer å 
forholde seg til andre ved å utforske hva andre tenker, mener, 
tror og vil. 

 Barnehagen i Inderøy anerkjenner og synliggjør alle språk og 
kulturer og ser flerspråklige barn og foreldre som en ressurs. 

 Barnehagen i Inderøy samhandler med foreldrene for sammen å 
støtte barna deres i videre språkutvikling. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som er bevisst sin egen 
rolle som språkmodeller for barna. 

 I barnehagen i Inderøy brukes digitale hjelpemidler for å utvikle 
barnas språkforståelse og kommunikasjon. 
 

Barnehagens planer 
Foreldrerådsmøter 
Foreldremøter  
Samarbeidsutvalg 
Ansattes refleksjon over egen praksis, pedagogisk dokumentasjon 

 

 

Antall, rom og form 

Målsetting Det skal i barnehagen stimuleres til nysgjerrighet, matematikkglede 
og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. 
 
Barnehagen skal bidra til å utvikle barns matematiske begreper. 

Innsatsområder  Barnas hverdag er full av matematiske muligheter. Arbeid med 
fagområdet antall, rom og form må skje i tett samspill med andre 
fagområder. 
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 Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, 
de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger og løsninger 
på problemer. 

 Det er viktig å se, og reflektere rundt, mulighetene i 
hverdagsaktivitetene. Gjennom språk, leik og eksperimentering 
utvikler barna sin matematiske kompetanse. 

 Et engasjert personale som er lyttende, oppmerksomme og tar 
initiativ i forhold til barnas egen utforskning, er avgjørende for en 
positiv opplevelse av matematisk utforsking. 

 Personalet må ha forståelse for - og kompetanse i - faget/temaet 
for å introdusere nye matematiske elementer som: 

o Telling og kvantifisering 
o Lokalisering 
o Måling 
o Designlek og spill 
o Forklaring og argumentasjon 

 Matematikk er et skapende fag, en rasjonell og spennende måte 
å konstruere virkeligheten på. Gjennom å erfare, snakke, 
reflektere, abstrahere og systematisere, vil barna øve sin 
forståelse for matematiske elementer. 

 Matematiske begreper har en naturlig sammenheng med 
språkutvikling. Gjennom matematisk tenking kan barna øve sin 
evne til å bruke språket i utforsking, logisk tenking, refleksjon, 
resonering og problemløsning. 

Arbeidsmåter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsmåter 
vurderes gjennom 

 Barnehagen i Inderøy har et miljø som oppmuntrer barn og 
personale til å være nysgjerrige og kreative i arbeid med antall, 
rom og form i hverdagen. 

 Barnehagen i Inderøy har personale med kunnskap om barns 
matematiske utvikling og hvordan matematisk forståelse utvikler 
seg hos barn. 

 Barnehagen i Inderøy har personale med kunnskap om 
grunnleggende matematiske begrep og hvordan man kan bruke 
matematikk i samtaler, i leik og i andre daglige aktiviteter. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som er opptatt av å legge 
til rette for at barn kan utforske, reflektere og resonnere omkring 
matematiske problemstillinger. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som er bevisst på å løfte 
frem barns spørsmål med flere svar og begrunnelser, samt 
utfordrer barn til å komme med flere løsninger. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som tar utgangspunkt i 
barns tanker og erfaringer i arbeidet med matematisk danning. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som arbeider systematisk 
med antall, rom og form. 

 
Barnehagens planer. 
Foreldreråd 
Samarbeidsutvalg 
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Foreldremøter 
Ansattes egen refleksjon over praksis og pedagogisk dokumentasjon. 

 

 

 

Dokumentasjon og vurdering 

Målsetting Alle barnehager skal ha et system for dokumentasjon og vurdering 
som skal inngå i barnehagens regelmessige prosesser. 
 
Alle ansatte i barnehagen skal ha kunnskap om observasjons- og 
kartleggingsmetoder til det enkelte barn og tiltak for oppfølging. 

Innsatsområder  Barnehagen skal være et systematisk pedagogisk tilbud, hvor 
dokumentasjon og vurdering er en del av redskapene. 

 Dokumentasjon og vurdering er også knyttet til planlegging og 
barnehagens didaktiske arbeid. 

 Barnehagen skal arbeide med klare målsettinger for 
kvalitetssikring, vurdering og utvikling av det pedagogiske 
tilbudet. 

 De ansatte skal være kjent med hvordan barnehagen 
dokumenterer og vurderer barns læringsprosesser. 

 Den enkelte barnehage skal ha et system som ivaretar og sikrer 
det pedagogiske tilbudet til hvert enkelt barn og barnegruppen, 
som helhet. 

 Dokumentasjon og vurdering krever åpenhet og etisk bevissthet. 
Foreldrene og barna skal involveres i vurderings og 
planleggingsarbeidet. 

 Det er nødvendig at barnehagens ansatte her tilstrekkelig 
kompetanse for å gjennomføre kvalitetssikringen. 

 Barnehagen må ha et bevisst forhold til hvorfor det dokumenters 
og hvordan dokumentasjonen brukes. Både de ansatte og barnas 
læringsprosesser skal vurderes. 

 Hovedmålsettingen er å utvikle barnehagen som organisasjon – 
for å gi et best mulig tilbud til barna. 

 Fokusområdet skal bidra til ar barnehagene utvikler gode 
dokumentasjons- og vurderingsprosesser, slik at barnehagen 
utvikler god praksis og kvalitet. 

 For å støtte opp om hvert enkelt barns utvikling, skal barnehagen 
ha kunnskap om bruken av observasjon og kartleggingsmetoder. 
Dette arbeidet skal alltid gjennomføres i samarbeid med 
foreldrene. 

 Observasjon og kartleggingsarbeid skal følges opp av 
systematiske tiltak for det enkelte barn dersom observasjonene 
avdekker behov for det. 

 Gode overgangsprosesser fra barnehage til skole trygger barna 
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og skal bidra til å overføre kunnskap om barns utvikling. 

Arbeidsmåter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsmåter 
vurderes gjennom 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som arbeider systematisk 
med dokumentasjon og vurdering. 

 Barnehagen i Inderøy bruker dokumentasjon og vurdering som 
grunnlag for planlegging. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som gjennomfører 
vurdering på en reflekterende måte. 

 Barnehagen i Inderøy har et tydelig system for dokumentasjon og 
vurdering. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale som tilegner seg 
kompetanse på fokusområdene.  

 Barnehagen i Inderøy benytter observasjons- og 
kartleggingsmetoder til det enkelte barn når det er behov for det. 

 Barnehagen i Inderøy har et godt samarbeid med skolen for å 
ivareta overgangen til skole. 

 
 
Barnehagens planer 
Foreldreråd 
Samarbeidsutvalg 
Foreldremøter 
Ansattes egen refleksjon over praksis, pedagogisk dokumentasjon. 
Plan for overgang barnehage – skole 
Overgangsmøter mellom barnehage og skole 
Ledersamtaler 

 

 

 

Helsefremmende barnehager 

Målsetting Alle barn blir tilbudt mat i barnehagen basert på Statens 
ernæringsråd, og opplever trivsel rundt matsituasjonen. 
 
Alle barn i barnehagen skal møte voksne som er positive og 
oppmuntrer til barnas og egen fysiske utfoldelse. 
 
Alle barn i barnehagen skal få oppleve å være med å dyrke mat, 
høste av naturen og tilberede og spise mat som de selv har vært med 
på å lage. 
 

Innsatsområder  Barnehagene har fått, og får framover, en større del i barns 
utvikling i samfunnet vårt. 

 Arbeid med måltider og fysisk aktivitet i barnehagen er en del av 
kommunens folkehelsearbeid, og miljørettet helsevern er et 
virkemiddel i denne sammenheng. 
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 Barnehager, og kommunen som barnehageeier, har et ansvar for 
å legge til rette for at barnehagen er en helsefremmende arena 
og bidrar til en utjevning av sosiale ulikheter. 

 Barnehagen skal også bidra til at barna utvikler en grunnleggende 
forståelse for hvordan de kan ta vare på egen helse. Dette er 
nedfelt i Barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler mv. 

 Noen barnehager tilbyr barna mat enkelte dager, mens i andre 
barnehager spiser barn matpakke hver dag. Hvordan dette legges 
opp er hver barnehage fri til å bestemme selv, i samråd med 
styrer, pedagogisk leder, personal og foreldre. Alle barnehager 
tilbyr melk og frukt og grønnsaker. 

Den maten, som barn blir tilbudt i barnehagen skal være i tråd med 
statens råd for ernæring. Spesielle tilpassinger blir gjort med 
foreldre. 

 Under måltidene i barnehagen skal barna oppleve ro og trivsel i 
fellesskap med andre barn og voksne. 

 Fysisk aktivitet hos barn og unge er sterkt virkemiddel for å 
forebygge ulike sykdommer i voksen alder. Vi voksne er 
rollemodeller for barna og kan påvirke deres holdning til fysisk 
aktivitet ute og inne med vår egen holdning. 

 Det er avgjørende at alle voksne i barnehagen er positive til, og 
legger opp til og deltar selv i fysisk utfoldelse og leik. 

Arbeidsmåter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsmåter 
vurderes gjennom 

 Barnehagen i Inderøy legger til rette for måltid basert på statens 
ernæringsråd. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale med god innsikt i hva som 
er riktig ernæring. 

 Barnehagen i Inderøy har god dialog med foreldrene om riktig 
ernæring. 

 Barnehagen i Inderøy har trivsel og ro under måltidene. 

 Barnehagen i Inderøy har et personale, som gir barna tid til å 
spise og opplever å være en del av et fellesskap under måltidene. 

 Barnehagen i Inderøy skal gi barna opplevelsen av en godt 
tilrettelagt utemiljø som innbyr til ulike typer fysisk aktivitet og 
leik. 

 Barnehagen i Inderøy har personale som er gode rollemodeller - 
og som tar initiativ til fysiske aktiviteter og leik inne og ute. 

 
Barnehagens planer 
Foreldreråd 
Samarbeidsutvalg 
Foreldremøter 
Ansattes egen refleksjon over praksis, pedagogisk dokumentasjon. 
Plan for overgang barnehage – skole 
Overgangsmøter mellom barnehage og skole 
Statens ernæringsråd 
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Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag 

Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag vil være en rammebetingelse – en forutsetning for 

vårt arbeid i barnehagen i Inderøy.  

 

Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord-Trøndelag, og 

har som hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet.  Programmet sin tidsramme er 

2011 -2021. 

Inderøy kommune har etablert en dialog med Nord- Trøndelag fylkeskommune og HINT for å 

dra veksler på det arbeidet Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag har regi på. 

I vår kvalitetsplan for barnehagen bekrefter vi fokus på det 18-årige dannelses/ 

utdanningsløpet.  

I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til danning, utdanning og 

deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I Inderøy kommune handler dette om tydelig politisk 

styring, god ledelse og læring, og samhandling mellom et samfunns- og næringsliv som tar 

barn og unge på alvor. På denne måten skaper vi 

oppslutning om et felles oppdrag med felles 

ansvar. 

 

Kvalitetsplanen legger rammene for de 

satsningsområdene som barnehageområdet i 

Inderøy kommune har valgt. Planen er en 
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beskrivelse av de felles satsningsområdene som skal kjennetegne alle barnehagene i 

kommunen. I tillegg har den enkelte barnehage sin lokale profil som synliggjøres i enhetenes 

virksomhetsplaner - og i barnehagens årsplan. 

 

En kvalitetsplan innebærer at satsningsområdene skal følges opp gjennom prosesser som 

skal gi oss resultat, og som vi igjen kan evaluerer på gitte tidspunkt. Det er en forutsetning at 

barnehagene arbeider som lærende organisasjoner på en slik måte at arbeidet er 

systematisk og målretta - nettopp for å nå de målsettinger en har satt seg. 

 

SYSTEM FOR RAPPORTERING, EVALUERING OG RULLERING 

 

Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy vedtas for planperioden 2014-2017.  Planen vil, som 

nevnt innledningsvis, måtte justeres noe når kommunedelplan oppvekst er vedtatt. Planen 

skal bidra til at kvaliteten på tilbudet i Inderøybarnehagen videreføres og bedres. 

Kvalitetsplanen skal bidra til at barnehagene blir best i lag og når målene i planen. 

Resultatene vil bli gjort kjent for foreldre, foresatte og politikere. Planen blir drøftet med 

barnehageeier på slutten av hvert barnehageår. 

Barnehagen i Inderøy vil søke mot forsknings- og kompetansemiljø som kan bistå i faglig 

utviklingsarbeid i jakten på stadig å bli bedre. 
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GRUNNLAGSDOKUMENTER  

Lov om barnehager (barnehageloven) 
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html 
 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&v
ed=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FKD%2FVedlegg%
2Fbarnehager%2Frammeplanen.pdf&ei=RQa0UoXLKIHY4wSi1oDIDw&usg=AFQjCNFwEaZx
dJkp4Jw8WD2iyQWzvzCEvQ&bvm=bv.58187178,d.bGE 
 

Stortingsmelding nr. 24 Framtidas barnehage 
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved
=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Freg
publ%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-
20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v
1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE 
 
Til barnas beste 
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved
=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fpages%2F36790766%2FPDFS%2F
NOU201220120001000DDDPDFS.pdf&ei=SBO0UvimDPKQ4gTTkoHQCQ&usg=AFQjCNFI797d
KJo9T2kuUlU_tr7FRgBfZA&bvm=bv.58187178,d.bGE 
 
Fra eldst til yngst 
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&s
qi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2F
dok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-
sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDz
ywKxivI8R1JUvesmINkw 
 
 
Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy 

http://www.inderoy.kommune.no/getfile.php/2424516.1220.aawwxpavwx/Kvalitetsplan+gr
unnskole+14.oktober+2013.docx.as.pdf 
 
 
 
Håndbok for Inderøy kommune, god samhandling for barn, unge og deres familier 
http://www.inderoy.kommune.no/ny-haandbok-i-tverrfaglig-samarbeid-for-barn-unge-
og-deres-familier.5371039-110271.html 
 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FKD%2FVedlegg%2Fbarnehager%2Frammeplanen.pdf&ei=RQa0UoXLKIHY4wSi1oDIDw&usg=AFQjCNFwEaZxdJkp4Jw8WD2iyQWzvzCEvQ&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FKD%2FVedlegg%2Fbarnehager%2Frammeplanen.pdf&ei=RQa0UoXLKIHY4wSi1oDIDw&usg=AFQjCNFwEaZxdJkp4Jw8WD2iyQWzvzCEvQ&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FKD%2FVedlegg%2Fbarnehager%2Frammeplanen.pdf&ei=RQa0UoXLKIHY4wSi1oDIDw&usg=AFQjCNFwEaZxdJkp4Jw8WD2iyQWzvzCEvQ&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2FKD%2FVedlegg%2Fbarnehager%2Frammeplanen.pdf&ei=RQa0UoXLKIHY4wSi1oDIDw&usg=AFQjCNFwEaZxdJkp4Jw8WD2iyQWzvzCEvQ&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fregpubl%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fregpubl%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fregpubl%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fregpubl%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fregpubl%2Fstmeld%2F2012-2013%2Fmeld-st-24-20122013.html%3Fid%3D720200&ei=XQS0UtbQIund4QTa84D4Aw&usg=AFQjCNEa6ARTtP2v1dVpfyiRDX6Vpk5mlA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fpages%2F36790766%2FPDFS%2FNOU201220120001000DDDPDFS.pdf&ei=SBO0UvimDPKQ4gTTkoHQCQ&usg=AFQjCNFI797dKJo9T2kuUlU_tr7FRgBfZA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fpages%2F36790766%2FPDFS%2FNOU201220120001000DDDPDFS.pdf&ei=SBO0UvimDPKQ4gTTkoHQCQ&usg=AFQjCNFI797dKJo9T2kuUlU_tr7FRgBfZA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fpages%2F36790766%2FPDFS%2FNOU201220120001000DDDPDFS.pdf&ei=SBO0UvimDPKQ4gTTkoHQCQ&usg=AFQjCNFI797dKJo9T2kuUlU_tr7FRgBfZA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fpages%2F36790766%2FPDFS%2FNOU201220120001000DDDPDFS.pdf&ei=SBO0UvimDPKQ4gTTkoHQCQ&usg=AFQjCNFI797dKJo9T2kuUlU_tr7FRgBfZA&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDzywKxivI8R1JUvesmINkw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDzywKxivI8R1JUvesmINkw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDzywKxivI8R1JUvesmINkw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDzywKxivI8R1JUvesmINkw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fnb%2Fdep%2Fkd%2Fdok%2Fveiledninger_brosjyrer%2F2008%2Ffra-eldst-til-yngst-samarbeid-og-sammenh.html%3Fid%3D517292&ei=nRO0UsHMF_KL4gTXmoGgCg&usg=AFQjCNGtKscJDzywKxivI8R1JUvesmINkw
http://www.inderoy.kommune.no/getfile.php/2424516.1220.aawwxpavwx/Kvalitetsplan+grunnskole+14.oktober+2013.docx.as.pdf
http://www.inderoy.kommune.no/getfile.php/2424516.1220.aawwxpavwx/Kvalitetsplan+grunnskole+14.oktober+2013.docx.as.pdf
http://www.inderoy.kommune.no/ny-haandbok-i-tverrfaglig-samarbeid-for-barn-unge-og-deres-familier.5371039-110271.html
http://www.inderoy.kommune.no/ny-haandbok-i-tverrfaglig-samarbeid-for-barn-unge-og-deres-familier.5371039-110271.html
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Sommeråpen barnehage

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det gis tilbud om to uker sommeråpen barnehage ved Sakshaug barnehage. De øvrige 
kommunale barnehagene er stengt i juli.

2. Bindende påmelding til sommeråpen barnehage skal foreligge innen 01.04. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte annen åpningstid avhengig av faktisk interesse, jfr. punkt 
2.

4. Ordningen innføres som prøveordning i 2014 og evalueres i løpet av året.

Bakgrunn

I sak 55/2010 i møte Hovedutvalg Folk ble det vedtatt å gi tilbud om to uker sommeråpen barnehage 
ved Røra barnehage, Sandvollan barnehage og Sakshaug barnehage.

Vi har nå gjennomført tre sommersesonger med denne ordningen. Erfaringene barnehagene har gjort 
seg er at behovet for sommeråpen barnehage har endret seg. Mange foreldre skriver i utgangspunktet 
barna opp på plass, men det faktiske behov viser seg å være betydelig mindre enn det planlagte. Mange 
velger ikke å bruke ordningen når sommeren kommer.

Det er derfor nødvendig og vurdere ordningen på nytt.

Vurderinger

Med bakgrunn i de erfaringene barnehagene har gjort med sommeråpent tilbud, er det naturlig å 
vurdere om dette tilbudet skal endres. Som nevnt innledningsvis erfarer barnehagene at foreldrene 



melder et behov, men at det er et stort sprik mellom påmeldte barn og faktisk antall som benytter seg 
av tilbudet.

Barnehagene har i disse sommerukene organisert seg med bakgrunn i antall påmeldte barn, og en 
vesentlig ressurs blir lagt inn for å få sommeråpen barnehage til å bli et kvalitativt godt og forsvarlig 
tilbud for barna.

I 2013 satte vi av til sammen kr. 100 000 til sommeråpen barnehage; henholdsvis kr. 50 000 til Sakshaug 
barnehage og kr. 25 000 hver til Røra og Sandvollan barnehage. 

Regnskapet for 2013 viser at sommeråpen barnehage kostet Inderøy kommune kr. 170 00; det vil si et 
merforbruk på kr. 70 000 i forhold til avsatte midler til formålet. De faktiske kostnadene er altså høyere 
enn det som er lagt inn som en tilleggsressurs.

I rammen som er lagt til skole og barnehage i budsjettåret 2014 har vi ikke tatt høyde for et 
sommeråpent tilbud på lik linje med foregående år.

Ressursene i barnehagen trengs fortrinnsvis til ordinær drift. Gjeldende vedtekter har som 
utgangspunkt at foreldrene betaler for barnehage i 11 måneder, og at barnehagene dermed er stengt i 
juli måned. Dette er rasjonelt sett i et økonomisk perspektiv, da de ansatte kan ta ut ferie i denne tiden, 
samt at det er rasjonelt i forhold til å sikre et mer stabilt personell på plass i de 11 månedene 
barnehagen har ordinær drift.

Nasjonalt ser vi en utvikling som viser en innstramming på sommeråpent tilbud i barnehagen. 

Konklusjon

Det anbefales at sommeråpent tilbud i de kommunale barnehagene strammes inn, jf. forslag til vedtak. 
Dette med bakgrunn i erfaringer barnehagene har gjort seg når det gjelder behovet for sommeråpent 
tilbud.



Arkivsak. Nr.:
2012/890-63
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Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 3/14 28.01.2014

Formannskapet

Inderøy oppvekst- og kultursenter – utbyggingsavtale mv. Gjennomføring.

Rådmannens forslag til innstilling:

Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune datert 19.12.13 godkjennes.

Endelige avtaler med Inderøy Kulturhus S/A avventes til innholdsprosjekt 3 er sluttført.

Kommunestyrets forutsetninger for godkjenning og iverksetting av utbyggingen av Inderøy Oppvekst og 
Kultursenter anses oppfylt.

Vedlegg

1 Underskrevet avtale - Inderøy kommune og N-T Fylkeskommune om utvikling av Inderøy 
oppvekst- og kultursenter

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok 1.september 2012 en utviklingsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune 
(NTFK) og Inderøy kommune (kommunen) basert på foreliggende mulighetsstudie. 

Parallelt med utarbeidelse av forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS), er det utarbeidet 
en utbyggingsavtale mellom NTFK og kommunen. Utbyggingsprosjektet ble vedtatt i fylkestinget og 
kommunestyret i desember 2013. Vedtaket forutsatte tilfredsstillende avtaler med NTFK og Inderøy 
Kulturhus SA (kulturhuset) om langsiktig leie og drift av arealer i IOKS. Formannskapet fikk i fullmakt å 
godkjenne avtalene.  



Det er gjennom drøftinger og forhandlinger både på politisk og administrativt nivå nå enighet om 
vedlagte utbyggingsavtale mellom NTFK og kommunen. Utbyggingsavtalen legges fram for politisk 
godkjenning.

Kommunen har en avtale fra 2001 med Inderøy Kulturhus SA om drift og vedlikehold av kulturhuset -
inkl. drift av kantine og kulturformidling i vid forstand. Kulturhuset har i tillegg avtale med NTFK om 
drift (renholds- og vaktmestertjenester) av fylkeskommunens lokaler. 

Med grunnlag i avtalen (vedlegg)  med Nord-Trøndelag fylkeskommune med fokus på «felles 
driftsorganisasjon» og  nytt innholdsprosjekt vil rådmannen tilrå at nye avtaler med Inderøy Kulturhus 
SA avventes inntil innholdsprosjekt tre er ferdigstilt. (våren 2014)

Vurdering

Avtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen baserer seg på den tidligere utviklingsavtalen mellom NTFK og kommunen. 

Under pkt. 3 Leieforhold er det synliggjort foreløpige kostnader til fellesarealer. Når det gjelder leie av 
arealer, er det lagt føringer for rentenivå og nedbetalingstid, samt forslått avsatt midler til framtidig 
vedlikehold. 

I henhold til pkt. 5 Innhold, skal det gjennomføres et innholdsprosjekt del 3 - med mål om å etablere en 
felles driftsorganisasjon for IOKS. Kostnadene knyttet til innholdsprosjektet skal fordeles likt på partene, 
og rådmannen vil komme tilbake med forslag til finansiering når endelig prosjektkostnad foreligger.

I pkt. 6 Samfunnsmessig helhet – vegmidler til prosjektet - er det fastlagt at NTFK skal overføre et 
investeringstilskudd til prosjektet på 35 millioner kroner.

I pkt. 8 legges prinsipper for framtidig leieforhold. NTFK ønsker å leie driftstjenester (renhold og 
vaktmestertjenester) av kommunen - alternativt Inderøy Kulturhus SA. 

Rådmannen forslår at vedlagte utbyggingsavtale godkjennes. Avtaleutkastet er i samsvar med de mål og 
krav vi tidligere har satt til en avtale, herunder anslag på økonomiske konsekvenser av utbyggingen, jfr. 
budsjett og økonomiplan 2014- 2017 og tidligere orienteringer for politiske organer.

Avtalen med Inderøy kulturhus SA.

Kommunestyret har forutsatt en tilfredsstillende avtale med Inderøy Kulturhus SA som betingelse for 
gjennomføringen, jfr. kommunestyrets behandling i desember.

I vedlagte avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune er målsettingen om en felles driftsorganisasjon 
for IOKS tydeliggjort.  Konkret innhold og former skal utredes gjennom et innholdsprosjekt 3.  

Det vil således være prematurt allerede nå og konkludere en avtale med Inderøy Kulturhus SA. Det er 
naturlig og avvente innholdsutredningen og hovedkonklusjonene der. Disse bør kunne foreligge innen 
mai 2014.

Den videre utredning omkring innhold og fremtidig organisering må selvsagt gjennomføres i en god 
dialog med berørte organisasjoner og ansatte og hvor man ivaretar ansattes rettigheter og 
arbeidsforhold på en god måte.



Vi er i siste fase i forhold til sluttføring av mulig kontrakt om hovedprosjekt med Skanska. 
Styringsgruppen for IOKS skal ha møte 05.02. 

Ut fra sammenhengen vil rådmannen anta at den vesentlige forutsetning fra Kommunestyrets side har 
vært endelig avklaring av tilfredsstillende kontrakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Denne har 
vært absolutt nødvendig som grunnlag for et endelig iverksettingsvedtak. 

Avtaleverket med Inderøy Kulturhus SA kan i denne henseende anses mindre vesentlig.

I det ligger at rådmannen anser at iverksetting av hovedprosjekt bør kunne besluttes selv om avtalen 
med Inderøy kulturhus SA ikke er ferdigforhandlet.

Det får være dog opp til formannskapet og konkludere denne fortolkning. 

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til innstilling.



IlIIIIII
AVTALE

mellom

INDERØYKOMMUNE
og

NORD-TRØNDELAGFYLKESKOMMUNE
om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter

1 HENSIKTOGRAMMEFORUTSETNINGER.
Inderøy kommune (IK) og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) har til hensikt å utvikle og bygge et

felles oppvekst- og kultursenter på Venna-området i Inderøy i samsvar med de fysiske planer og

innholdsplaner som foreligger pr. 08.11.2013, innenfor en maksimal kostnadsramme på 250 mill.

kroner og basert på forutsetningene i vedtak i Nord-Trøndelag Fylkesting og Inderøy kommunestyre i

desember 2013.

2 FORDELINGAV EIERSKAP

Partene er enig om følgende fordeling av eierskap —med tilhørende ansvar for investeringer:

Inderøy kommune eier og bygger ut lokaler eksklusive for Inderøy ungdomsskole og

Sakshaug barneskole

Inderøy kommune eier og bygger ut/bygger om Inderøy kulturhus/Bibliotek

Inderøy kommune eier og bygger ut tilbygg for fellesfunksjoner

Nord-Trøndelag fylkeskommune eier og bygger ut lokaler for Inderøy videregående skole

med evt sammenbygging mot Kulturhuset

3 LEIEFORHOLD

Nord-Trøndelag fylkeskommune inngår avtale om leie av arealer i Kulturhus og Fellesbygg med basis i

gjeldende leieavtaler.

Gjeldende drifts- og leieavtaler erstattes med nye avtaler. Inderøy kommune er innforstått med at

fylkeskommunen sier opp sin leieavtale knyttet til Venna-byggene.

Ut fra gjeldende fordeling i siste planer utgjør nyinvesteringene i fellesarealer i størrelsesorden 70

kroner fordelt foreløpig anslått til 43 % på Nord-Trøndelag fylkeskommune og 57 % på Inderøy

kommune. Endelig fordeling fastsettes etter en nærmere gjennomgang av forventet bruk.



Leieavtaler skal legge til grunn en rentesats tilsvarende Inderøy kommunes gjennomsnittlige faktiske

rentekostnader —basert på en fordeling av fastrenter og løpende renter på gjennomgående 50 % og

35 års nedbetaling. Det avsettes i tilegg et beløp til vedlikehold.

4 PROSJEKTGJENNOMFØRING

Det etableres en felles prosjektorganisasjon for utbyggingen basert på de samme prinsipper som i

mulighetsstudie og forprosjekt. Partene dekker hver sine kostnader.

5 INNHOLD

Det er enighet om å etablere et tett samarbeid om innhold og drift i et fremtidig senter

Det gjennomføres et innholdsprosjekt del 3 med mål om å etablere en felles driftsorganisasjon for

IOKS, jfr. tilrådningene i innholdsprosjektet slik det foreligger pr. 31.10.2013. Kostnadene dekkes

50/50.

Det er enighet om å etablere et driftskonsept for optimalisering av driftskostnader. En eventuelt

dokumentert gevinst knyttet til drift av bygg, tilfaller partene etter samme fordelingsberegninger

som for investeringene. (direkte og indirekte)

6 SAMFUNNSMESSIGHELHET.VEGMIDLERTIL PROSJEKTET

NTFKvil legge til grunn en samfunnsmessig helhetsvurdering ved investeringer i Venna- området.

Etablering av Inderøy oppvekst- og kultursenter gir et vesentlig bidrag til måloppnåelse på

oppvekstprogrammets fokusområder Ferdigheter —Helse —Samordning - i tillegg til at det bidra til å

løse trafikksikkerhetsutfordringer i området.

Nord-Trøndelag fylkeskommune overfører til Inderøy kommune 35 mill. kroner (investeringstilskudd)

til delvis finansiering av kommunens utgifter.

7 KOSTNADSFORDELING.PÅDRATTE KOSTNADER.

Partene er enig om at disse kostnadene —som i sum inngår i den totale prosjektrammen på 250 mill.

kroner - fordeles særskilt som følger:

Inderøy kommunes andel er 60%

NTFKs andel er 40 %



Konsekvensene med premieøkning til konkurransedeltakerne, kr 1.500.000,-, på grunn av

fylkeskommunens utredning av skolestruktur, dekkes i sin helhet av NTFK.

Partene dekker hver sine egne lønnskostnader til brukergrupper og styringsgruppe slik at dette ikke

belastes bygge- og utviklingsprosjektet.

NTFK s kostnader til prosjektledelse i Mulighetsstudien belastes utviklingsprosjektet med kr 100 000.

8 Prinsipper omkring leieforholdet
Det tilstrebes å etablere en leiekontrakt som dekker både Inderøy videregående skole og

Musikk i Nord-Trøndelag

Leieforholdet omfatter prosjektets bygningsmasse og uteområde, med unntak av nye

lokaler/spesifikt uteområde for Sakshaug skole.

Leiekontrakten skal som hovedprinsipp utformes i henhold til Statsbyggs mal for

leiekontrakter.

Arealer

o NTFK leier andel av fellesarealer, uteområder og parkeringsplasser av IK. Andelen

fastsettes etter en gjennomgang av detaljprosjektert bygg og stipulert behov i første

driftsår.

FDV

o NTFK dekker selv energikostnader (fjernvarme og strøm) og vedlikeholdskostnader,

til egne eide tekniske anlegg og bygninger. NTFK leier øvrige driftstjenester (renhold,

vaktmestertjenester etc.) av IK. (eventuelt Inderøy Kulturhus s/A)

/

(

Inderøy kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune
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Kommunestyret 17.03.2014

Valg av representant til representantskapet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Rådmannens forslag til vedtak

Som representant til representantskapet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges -
i tillegg til ordfører - ..…………

Vedlegg
1 Stiftelsesmøte krisesenter - protokoll 22.01.14
2 Forslag til Selskapsavtale for Nord-Trøndelag 

Krisesenter IKS
3 Særutskrift K-sak 40/12 - Krisesenter i Nord-Trøndelag

Bakgrunn

I selskapsavtalens § 7 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS står det følgende om representantskapet:

Deltakere som eier mer enn 5% av selskapet får to representanter hver og alle andre en representant i 
representantskapet.

Inderøy kommunes eierandel er 5,2 % og utløser følgelig to representanter.
Kommunestyret behandlet sak om krisesenter i Nord-Trøndelag den 25.06.12 i sak 40/12, og valgte da 
ordfører som representant til representantskapet.  Det må velges en representant i tillegg til ordfører.

Konklusjon

Se innstilling.



PROTOKOLL

FRA STIFTELSESMØTE I NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS.

Sted: Rådhuset, Steinkjer Kommune.

Tid: 22. november mellom kl. 1345 – 1425.

Tilstede: Alf R. Arvasli, Bjørn Arild Gram, Johan Petter Skogseth, Per Helge Johansen, Bård 

Langsåvold, Skjalg Åkerøy, Vigdis Hjulstad Belbo, Anette T. Jensen, Ann Inger Leirtrø, Ragnar Prestvik, 

Reinert Eidshaug, Hege Nordheim-Viken, Arnt Michelsen, Tore Kristiansen, Steinar Lyngstad, Bjørn 

Iversen, Ina Kollerud, Jann Karlsen, Morten Stene, Steinar Aspli, Ida Stuberg, Einar Strøm.

Opprop/registrering.

I alt 22 representanter for 20 kommuner tilstede ved møtets start.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknad til innkalling og saklisten.

Godkjenning av selskapsavtalen.

Jann Karlsen, Levanger, foreslo endring i § 8 ved å øke styrets størrelse fra 5 til 7 medlemmer.

Ved prøveavstemning falt forslaget mot 2 stemmer.

Vedtak:

Forslag til Selskapsavtale enstemmig vedtatt.

Valg av leder og nestleder i representantskapet.

Leder i valgkomiteen, Vigdis Hjulstad Belbo, la fram forslag på Bjørn Iversen som leder og Hege 

Nordheim-Viken som nestleder.

Enstemmig vedtak:

Bjørn Iversen valgt som leder og Hege Nordheim-Viken som nestleder.

Valg av styre.

Leder i valgkomiteen, Vigdis Hjulstad Belbo, la fram følgende forslag:

1. Valgkomiteens forslag til styresammensetning:

Ola Morten Teigen, styreleder(Stjørdal) vara: Elisabeth Johansen (Meråker)

Rønnaug Aaring, nestleder(Fosnes) vara: Liv Elden Djokoto(Høylandet)

Hanne Lingen, styremedlem(Namsos) vara: Håkon Kollstrøm (Grong)

Anders Haraldsen(Steinkjer) Vara: Robert Ertsås (Steinkjer)

Ansatterepr. ………………….. Vara:………………………………….



Jann Karlsen, Levanger, foreslo Anne K. Haugdal mot Hanne Lingen.

Forslaget falt mot 3 stemmer.

Etter trekning ble Rønnaug Aaring og Hanne Lingen valgt for to år.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

For å få til kontinuitet i styret velges Hanne Lingen og Rønnaug Aaring for 2 år.

Valg av revisor.

Leder i valgkomiteen, Vigdis Hjulstad Belbo, la fram følgende forslag: KomRev Trøndelag IKS velges 

som revisor.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Valg av valgkomite.

Valgkomiteen enstemmig gjenvalgt. 

27.11.2013/EJ

Korr. 29/11/2013/ej



(forslag fra foreberedende stiftelsesmøte juni)

SELSKAPSAVTALE

FOR

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS.

§ 1. Selskapet.

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en  interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 

29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.

Deltagerne i selskapet er alle kommunene i Nord-Trøndelag.

§ 2. Rettslig status.

Nord- Trøndelag Krisesenter er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3. Hovedkontor.

Nord-Trøndelag Krisesenter har sitt hovedkontor/forretningsadresse i ……………… kommune og har av 

hensyn til brukernes sikkerhet skjult adresse.

…………..Kommune ivaretar vertskommuneoppgavene/- forpliktelsene.

§ 4. Formål. 

1. Nord-Trøndelag Krisesenter skal sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som er 

utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lov om kommunale

krisesentertilbud av 19.06.2009 etterleves.

2. Nord-Trøndelag Krisesenter kan yte tjenester til andre enn deltakerkommunene innenfor de 

rammer som styret til enhver tid fastsetter.

3. Det gode samarbeidet med frivilligheten videreføres.

§ 5. Innskuddsplikt og eierandel.

Selskapet har ingen innskuddsplikt, men eierne plikter å delta i driften med minst den andel av 

overføringer til krisesenter som ligger i de statlige overføringene i inntektssystemet.

Eierandelene fordeles etter folketall med grunnlag i folketall pr. 1.1.2013:

Steinkjer 15,8% Snåsa 1,6% Nærøy 3,8%

Namsos   9,7% Lierne 1,0% Leka 0,4%

Meråker   1,9% Røyrvik 0,4% Inderøy 5,2%

Stjørdal 16,6% Namsskogan 0,7%

Frosta   2,0% Grong 1,8%

Leksvik   2,6% Høylandet 0,9%

Levanger 14,1% Overhalla 2,8%

Verdal 10,7% Fosnes 0,5%

Verran   2,1% Flatanger 0,9%



Namdalseid   1,3% Vikna 3,2%

Deltagernes andeler kan endres med bakgrunn i endring av folketall, første gang fra 1.1.2017.

Endring i andeler kan også skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6. Organisering av selskapet.

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:

 Representantskapet

 Styret

 Daglig leder

§7. Representantskapet.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner velger hver sin(e)

representant(er) med personlige vararepresentant(er).

Deltakere som eier mer enn 5% av selskapet får to representanter hver og alle andre en representant 

i representantskapet.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Representantskapet nedsetter en valgkomite bestående av 3 medlemmer, hvorav en skal være leder,

som fremmer innstilling til styrets sammensetning for representantskapet.

Daglig leder har møte og talerett i representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelene av medlemmene er tilstede og disse 

representerer minst 2/3-deler av stemmene.

Alle eiere har en stemme i tråd med antall stemmer i representantskapet.

Protokoll fra møtene sendes eierne.

§8. Styret og styrets møter.

Styret i selskapet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av 

representantskapet,  en representant med vararepresentant valg av og blant de fast ansatte.

Styret skal påse at Nord-Trøndelag Krisesenter drives i tråd med selskapets formål, avtale og innenfor 

vedtatte budsjett.

Styret har også ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og 

at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret ansetter og fører tilsyn med daglig leder, og har instruksjonsmyndighet overfor denne.

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger, som følger de samme rammer og 

tidsfrister som gjelder for kommunesektoren.



De ansattes representant har ikke anledning til å delta i behandlingen av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse il forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med 

arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§9 Daglig leder.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldene bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 

representantskapet.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten 

og om økonomi og personalforhold. 

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.

§10. Personvern og offentlighetsloven.

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler for personvern skal gjelde for selskapet hensyntatt 

virksomhetens art jfr. §4.

§11. Økonomiforvaltning.

Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper, jfr. Lov om interkommunale selskap.

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

Selskapet skal drive til selvkost. Dette er ikke til hinder for at selskapet kan bygge opp nødvendig 

egenkapital til å tåle variasjoner i oppdrag uten å måtte be eierne om økonomisk bistand.

§12. Låneopptak og garantistillelse.

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler for sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser.

Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 13. Personalreglement.

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 14. Lokale lønnsforhandlinger.

Styrets leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger.

Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.



§15. Regnskap og revisjon. 

Styret plikter å se til at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskapet skal føres etter kommunale prinsipper.

Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.

Revisor velges av representantskapet.

§16. Uttreden og oppløsning.

Den enkelte eier kan ensidig si opp sin deltagelse.

Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 2 år før uttreden.

Tidligst uttreden er 3 år etter inngåelse av avtale.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas av representantskapet. Vedtak om oppløsning må 

godkjennes av samtlige deltagere og av departementet jfr. Lov om interkommunale selskaper §§30 

og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til foretaksregisteret.

§17. Voldgift.

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 

det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som 

oppnevnes av Fylkesmannen om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§18. Øvrige bestemmelser.

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Vedtatt av representantskapet sak……………… den……….201..
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2012/2731-2  
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  Bente Molde 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg Folk 38/12 19.06.2012 

Kommunestyret 40/12 25.06.2012 

 

Krisesenter i Nord-Trøndelag - utredning om nytt krisesenter 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Inderøy kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg til 
konklusjonene i utredningen av mai 2012. 
 
Samarbeidet organiseres som IKS. 
 
Inderøy kommune signaliserer interesse for å ta på seg vertskapsrollen. 
 
Som representant(er) til representantskapsmøtet velges………….. 
 
 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012: 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu  

Otte Vatn foreslo at ordføreren velges som representant i representantskapet. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med Otte Vatn sitt forslag på representant, enstemmig. 
 

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.06.2012 
Inderøy kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg til 
konklusjonene i utredningen av mai 2012. 
 
Samarbeidet organiseres som IKS. 



 
Inderøy kommune signaliserer interesse for å ta på seg vertskapsrollen. 
 
Som representant(er) til representantskapsmøtet velges ordføreren. 
 

 

Behandling i Kommunestyret - 25.06.2012  

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu 

Avstemming: 

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig. 
 

Vedtak i Kommunestyret - 25.06.2012 
Inderøy kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg til 
konklusjonene i utredningen av mai 2012. 
 
Samarbeidet organiseres som IKS. 
 
Inderøy kommune signaliserer interesse for å ta på seg vertskapsrollen. 
 
Som representant(er) til representantskapsmøtet velges ordføreren. 
 

 

Vedlegg 

1 Utredning om nytt krisesenter 

3 Grong kommune - interesse 

4 Innherred samkommune - interesse 

4 Steinkjer kommune - interesse 

 

 

Bakgrunn 

 
 
Stortinget vedtok ny Lov om kommunale krisesentertilbud med virkning fra 1. januar 2010. Loven 
innebærer at kommunene får ansvar for sørge for et krisesentertilbud  til alle som er utsatt for vold i 
nære relasjoner. Videre innebærer loven at det øremerkede tilskuddet erstattes av rammefinansiering 
fra 2011. 
 
I Nord-Trøndelag er Verdal kommune vertskommune for krisesenteret i Nord-Trøndelag. 
 
Utredning fase 1 
I 2010 satte fylkesstyret i KS ned et utvalg bestående av Rådmann Ola Stene, Levanger; kommunalsjef 
Tone Haugan, Verdal; Sosionom Annbjørg Olsen, Steinkjer. 
 



Utredning fase 2  
Med utgangspunkt i konklusjonene fra utredningen i fase 1 ønsket KS å få framlagt et dokument som 
skal gi grunnlag for hvordan kommunene i fylket skal samarbeide om etableringen av et nytt 
krisesenter.  

Utredningens vurdering 

Spørsmålet om et felles krisesenter i Nord Trøndelag er grundig utredet og behandlet både i 
fylkesmøte, rådmannsutvalg og KS-fylkesstyre. 
 
Det har gjennom hele saksforløpet vært registrert enighet om en felles satsing. 
Utredningen viser også at det bl.a. av kostnadsmessige årsaker er nødvendig med et utstrakt 
samarbeid.  

Utredningens konklusjon 

Rapporten konkluderer med at det bør opprettes et Interkommunalt selskap med et representantskap 
og et styre. Det interkommunale selskapet skal selv eie og drive krisesentertilbudet gjennom ett 
krisesenter for kvinner. Krisesenteret i Trondheim har kapasitet til å ta imot flere menn, og det tas 
kontakt med krisesenteret i Trondheim for å inngå avtale om døgntilbud for menn.  
 
Til å forestå den daglige driften ansettes en daglig leder og medarbeidere i døgnkontinuerlig helårs 
drift. Det skal samarbeides med frivilligheten om tilbud til beboerne på krisesenteret som går ut over 
kjernevirksomheten. Hver enkelt kommune må være en aktiv samarbeidspartner for krisesenteret for å 
finne gode løsninger for de av kommunens innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner. 
Kommunene må oppnevne en fast kontaktperson for krisesenteret. 
 
Finansiering av krisesenteret skjer ved at alle kommuner betaler en avtalt sum pr innbygger som er lik 
for alle kommuner.  
 
Krisesenteret bør lokaliseres sentralt på Innherred i aksen Levanger – Verdal – Steinkjer av hensyn til 
tilgjengelighet til infrastruktur, politi og legetjenester. Dagens lokalisering er beliggenhetsmessig 
gunstig, og det er opparbeidet et verdifullt samarbeid i lokalområdet. Sikkerheten kan også ivaretas på 
en tilfredsstillende måte. Bygningene er imidlertid ikke tilpasset krav til universell utforming, og det 
anbefales at etablering i et nytt bygg vurderes framfor en tidkrevende tilpasning/utbygging av 
eksisterende bygg. 
 
KS i Nord-Trøndelag 

Fylkesmøtet vedtok i sak 12/5 følgende: Kommunene i Nord-Trøndelag etablerer Krisesenter som 
IKS etter "Lov om kommunale selskaper". 
 
Rådmannsutvalget i Nord Trøndelag behandlet saken i møte den 9 mai under sak 12/15 hvor det ble 
fattet følgende enstemmige vedtak: 

1. Det sendes umiddelbart ut mail inkl. rapport hvor det a) minnes om Fylkesmøtets vedtak sak 
12/5 og b) forespørres om noen vil være vertskommune og kan stille opp med egnet bygg. 

2. Det utarbeides felles saksframlegg innen 30.5 med sikte på kommunestyrebehandling innen 
15.9 

3. Det inviteres til representantskapsmøte innen 15.10 med sikte på valg av styre. Det bør tas sikte 
på ansettelse av daglig leder innen 1.1.2013. 

4. Saken oversendes fylkesstyret for videre behandling. 
 
 
Styret i KS Nord Trøndelag behandlet utredningen i møte den 30. mai hvor det ble fattet følgende 
enstemmige vedtak i sak 12/20: 

1. Styret fastholder IKS som organisasjonsmodell for Krisesenter i NT. 
2. Styret anbefaler kommunene å slutte seg til konklusjonene i utredningen datert mai 2012. 



3. Utredningen m/vedlegg sendes kommunene til uttalelse med svarfrist innen 15.09.2012. 
4. Antall representanter i representantskapsmøtet i tråd med mandatfordelingen i KomRev 

Trøndelag IKS. 
5. Styret presiserer at utredningen er å betrakte som et rammeverk og at det må påregnes 

justeringer etter det som eierne til enhver tid bestemmer. 
6. Styreleder i KSNT går i dialog med dagens Krisesenter om drift fram til nytt krisesenter er 

etablert. 
7. Utredningen sendes Fosen Regionråd, Selbu kommune og Tydal kommune til orientering og 

spørsmål om de ønsker å delta.  
 

Vurdering 
 
Rådmannen viser til vedlagte utredning og anbefalinger knyttet til ulike forhold ved driften av et felles 
krisesenter, og støtter utredningens konklusjon slik den er gjengitt ovenfor. 
 
Det er to forhold som trenger en særlig avklaring; organiseringsmodell og lokalisering. 
 
Organiseringsmodell. 
I utredningen beskrives og vurderes en rekke organiseringsmodeller, og det konkluderes med at 
Interkommunalt selskap (IKS) er den best egnede modellen. Styret i KS Nord-Trøndelag fastholder i sitt 
vedtak i sak 12/20 IKS som organisasjonsmodell. Rådmannens vurdering er at 
organisasjonsmodellforslaget synes rimelig godt begrunnet, og finner det ikke formålstjenlig å foreslå 
eller begrunne valg av mulige andre alternativ. 
 
Lokalisering. 
Rådmannen er enig i utredningens konklusjon om at krisesenteret bør lokaliseres sentralt på Innherred i 
aksen Levanger – Verdal – Steinkjer av hensyn til tilgjengelighet til infrastruktur, politi og legetjenester.  
 
Rådmannen definerer Inderøy kommune til å være en av kommunene langs denne aksen. 
 
Som det framgår av vedleggene, har ingen av tilbyderkommunene ferdige løsninger å tilby. Det betinger 
at det gjøres avtaler om videre drift i dagens lokaler ut 2013. I dette tidsperspektivet vurderer 
rådmannen at Inderøy kommune bør kunne tilby egnet tomt for utbygging, alternativt eksisterende 
lokaliteter som kan tilpasses formålet. 
 
Hensynet til tilgjengelig infrastruktur, politi og legetjenester vil etter rådmannens vurdering kunne 
ivaretas like godt ved lokalisering i Inderøy som i andre kommuner langs denne aksen. 
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