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Hovedtariffoppgjøret 2014 - debattheftet

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til forslag til uttalelse i notat av 13.01.2014 vedrørende KS sitt debatthefte i 
forbindelse med tariffoppgjøret 2014. 

Vedlegg
1 Hovedtariffoppgjøret 2014 - notat av 13.01.2014
2 Debattheftet 2014

Bakgrunn

KS ønsker signaler fra medlemmene om hvilke fokus KS bør ha når det gjelder arbeidsgiverpolitiske 
utfordringer i 2014. KS har i denne forbindelse sendt ut et debatthefte hvor det gis noe informasjon.

I årets debatthefte ber også KS om konkrete svar på følgende spørsmål:

1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014?
2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?
3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønnssystemet
    i hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4?
5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse?

Det er viktig for KS at debattheftet underlegges en grundig behandling lokalt, både administrativt og 
politisk. Dette for at strategikonferansene skal gi en god medlemsforankring med en dynamisk debatt om 
sentrale utfordringer KS må håndtere ved tariffoppgjøret i 2014. I Nord-Trøndelag gjennomføres 
strategikonferansen 27.-28. februar.



Uttalelsene fra kommunene koordineres fylkesvis etter at temaet er drøftet i de fylkesvise 
strategikonferansene. Frist for å gi svar til KS Nord-Trøndelag er satt til 24.01.14. Inderøy kommune vil 
ettersende sin tilbakemelding umiddelbart etter møtet i formannskapet 29.01.14. 

Vurdering

Det vises i sin helhet til vedlagt utkast til svar på spørsmålene. Det er valgt å foreslå gitt en 
tilbakemelding i stikkordsform. KS Nord-Trøndelag skal samordne uttalelsene fra alle kommunene i 
Nord-Trøndelag , og formen på tilbakemeldingen er valgt slik for at det skal bli enklere å samordne 
tilbakemeldingene. 

Konklusjon

Det anbefales at formannskapet gir sin tilslutning til forslag til svar til de spørsmål som reises i 
debattheftet. Det vises her til vedlagt notat datert 13.01.2014. 



KS debatthefte 2014 – utkast til svar fra Inderøy kommune

SPØRSMÅL SVAR

1. Bør pensjonsordningene i offentlig 
sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 
2014?

Kommunens utgifter (arbeidsgivers andel) til pensjon har steget betydelig siden tidlig på -90 tallet.  
Arbeidstakers andel har hele tiden vært på 2 %. Ut fra en samlet vurdering av kommunens utgifter, relativ 
høy lønnsvekst og utsiktene vedrørende pensjon framover, mener rådmannen at det er naturlig at 
pensjonsordningene blir et tema ved tariffoppgjøret 2014. 

2. Hva vurderes som en realistisk og 
forsvarlig økonomisk ramme?

Inderøy kommune har i budsjett for 2014 lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,5 % fra 2013 til 2014, og 
oppgjøret må holdes innenfor en slik ramme.

3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. 
lokal pott eller generelle tillegg) skal 
prioriteres?

De sentrale avtalepartene må ta ansvar for gjennom minstelønnssystemet å fastsette riktig lønn i en 
normalsituasjon. De sentrale tillegg må ut fra dette bære mesteparten av lønnsutviklingen i kapt. 4.

Dersom det skal være en lokal pott, bør den være i størrelse på 0,5 % - 0,8 % pr.dato. Det må ikke 
forutsettes at lokale pott skal nyttes til generell heving av minstelønn lokalt. 

Prioriteringer:
Generelle tillegg til dagens lønnsrammesystem, se nærmere på lønnstigen for høgskolegruppen. Det er i 
dag alt for liten lønnsøkning fra man er nytilsatt og til en har 4 års ansiennitet. Viktig for å beholde unge 
dyktige arbeidstakere. 

For å sikre større grad av heltid i tjenester med turnus, bør lørdags-/søndagstillegget fortsatt økes 
betydelig. Dette vil gjøre det mer attraktivt å arbeide helg, og dermed være et viktig bidrag i arbeidet med 
å skape heltid samt redusere ufrivillig deltid. Økning i dette tillegget bør løses sentralt. 

4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres 
ned til fordel for endringer i 
minstelønnssystemet i HTA kapittel 4?

Skal det vurderes nedprioritering av lønnselementer til fordel for endringer i minstelønnssystemet, må en 
kjenne til hvilke endringer som foreslås i lønnssystemet. Slik minstelønnssystemet har vært forvaltet 
gjennom de sentrale forhandlingene, har jo dette også gitt en garantert lønnsutvikling.

"Nedprioriteringer": 
- Økningen på slutten av stigene kan tones ned til fordel for tidlig innsats. 
- De senere år har den lokale pott vært så stor (lokale forhandlinger - 4.A.1) at det har vært 

krevende å ha unngå å gi generelle tillegg lokalt. Den lokale rammen bør derfor ikke være større 



0,5% - 0,8 % pr. dato.
- Kompetanse har fått stor oppmerksomhet ved de siste tariffoppgjørene, og dette er en positiv 

utvikling. Viktig at det er nødvendig kompetanse som reelt brukes i arbeidet som gir lønnsmessig 
uttelling. 

5. Hvordan ser dere på eget omfang av 
arbeidstakere med kun lokal 
lønnsdannelse?

Inderøy kommune har ca. 580 medarbeidere, hvorav ca. 20 ledere/rådgivere er plassert i kapittel 3. Disse 
lederstillingene er høyst forskjellige, og må lønnsvurderes lokalt for å kunne håndtere denne
forskjelligheten i tråd med kriteriene i hovedtariffavtalen og lokalt fastsatt lønnspolitikk. 

Generelt ser vi at forventningene i lokale forhandlinger har vært høye, og erfaringsmessig vil slike 
forventninger skape et krevende forhandlingsklima. Inderøy kommune ser ikke at det er behov for å endre 
på omfanget av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse, og spesielt bør ikke kap. 5 økes i omfang 
verken med nye stillinger eller yrkesgrupper. 

13.01.2014,  Jon Arve Hollekim, rådmann
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Invitasjon til dialog om hovedtariffoppgjøret 2014

Debattgrunnlag

Til kommuner og fylkeskommuner

Kjære medlem av KS!

Våren 2014 skal KS forhandle hovedtariffavtalen og sentralt lønnsoppgjør. Medlemmene 

inviteres derfor til dialog om mål og prioriteringer. Utfordringene vi står overfor rekker 

lenger frem enn de første årene vi har foran oss. Vi må legge opp til at det blir de viktigste 

temaene for kommunesektoren som setter sitt preg på forhandlingene.

•  Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning  

i kommunene og fylkeskommunene?

•  Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene  

kan tilrettelegges og løses godt og effektiv?

Vi ønsker at spørsmålene som reises behandles av den enkelte kommune/fylkeskom-

mune i forkant av strategikonferanser og fylkesmøtene. KS i fylkene inviterer til strategi-

konferanser og fylkesmøter mellom januar og mars 2014. Her vil det presenteres mer 

utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt.

Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer  

og vedtak som en viktig del i KS’ forhandlingsmandat.

God lesing og debatt!

Oslo, november 2013

Per Kristian Sundnes
arbeidslivsdirektør
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1. Arbeidsgiverpolitikk for framtida

Kommunesektoren sysselsatte i overkant 

av 450.000 personer i 2012, omlag 20 pro-

sent av alle sysselsatte i Norge. Befolk-

ningsøkning kombinert med økende krav 

og forventninger fra brukerne, samt flere 

nasjonale krav og standarder, vil stille sek-

toren overfor store arbeidskraftutfordrin-

ger fremover.

Kompetansebehovet kan ikke dekkes 

kun gjennom nyrekruttering. Ansattes kom-

pe tanse må videreutvikles, en heltidskultur 

må etableres, avgangsalderen økes og syke-

fraværet reduseres. For å levere gode tjenes-

ter, må sektoren også satse på innovasjon i 

oppgaveløsning og organisering av ar bei-

det, og i større grad rekruttere begge kjønn.

Å utvikle en heltidskultur krever et lang-

siktig og godt samarbeid mellom arbeidsgi-

ver og arbeidstaker. En del kommuner og 

fylkeskommuner har satt i gang tiltak for å 

øke stillingsstørrelsene og få flere heltidsan-

satte. KS, Fagforbundet, Syke pleier for bundet 

og Delta ble i februar 2013 enige om felles 

retning på arbeidet med å skape en heltids-

kultur. Partene oppfordrer til å vurdere 

lokale aktiviteter for å nå målet.

For å møte kommunesektorens utfor-

dringer på arbeidsgiverområder, må det 

jobbes strategisk og framtidsrettet med 

arbeidsgiverpolitikk. KS anbefaler derfor at 

kommuner og fylkeskommuner utarbeider 

arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategier som 

oppdateres regelmessig. KS skal stimu lere 

til – og bistå i dette arbeidet, og lanserer nå 

«Arbeidsgiverpolitikk for framtida». Her pre-

senterer et oppdatert utfordringsbilde med 

forslag til prioriterte innsatsområder, hvor 

ledelse står sentralt. «Arbeids giver politikk 

for framtida» presenteres på strategikonfe-

ransene, og KS vil tilby regionale/fylkesvise 

samlinger i 2014.

2. Hovedtariffoppgjøret - frontfaget  

og Holdenutvalget

Frontfaget har bred tilslutning blant 

arbeidslivets parter. Modellen bygger på 

ideen om at lønnsveksten i Norge må til-

passes lønnsutviklingen i konkurranseut-

satte næringer. Dette for å unngå at 

lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn 

hos våre handelspartnere. Målet er å sikre 

en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt 

næringsliv og høy sysselsetting. 

Det er opprettet et offentlig utvalg 

(Holden III-utvalget) som vurderer lønns-

dannelsen i Norge. Utvalget ser på erfarin-

ger med lønnsdannelsen og drøfter makro-

økonomiske utviklingstrekk som kan skape 

utfordringer for norsk økonomi og lønns-

dannelsen framover. Utvalget skal ha som 

utgangspunkt at frontfagsmodellen vide-

reføres. Frontfagmodellen medfører imid-

lertid enkelte spenninger og utfordringer. 

Fordi lønnsveksten er normgivende for den 

samlede lønnsutviklingen i landet, er nær-

ings sammensetningen og hvilke overens-

komster som frontfaget omfatter av stor 

betydning. Sentrale problemstillinger er 

blant annet hvor representativt frontfaget 

er, frontfagets faktiske økonomiske ramme 

og hvordan uenigheter om dette kan 

påvirke lønnsoppgjørene i offentlig sektor. 
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3. Økonomiske anslag  

og forutsetninger for 2014

Årene siden 2000 har vært en sammen-

hengende oppgangsperiode i norsk øko-

nomi. Sysselsettingen har økt vesentlig og 

arbeidsledigheten har vært stabil lav. De 

siste 10 årene har lønningene i de største 

sektorene i Norge (industri, varehandel og 

offentlig forvaltning) steget årlig med 4,3 % 

i gjennomsnitt. Den sterke veksten har 

bidratt til et høyt lønns- og kostnadsnivå i 

Norge. 

Konsumprisindeksen (KPI) viser en 

øken de tendens. I perioden august 2012 – 

august 2013 har KPI steget 3,2 %. Regjerin-

gen anslår i nasjonalbudsjettet lønns veks-

t en til om lag 3,5 % fra 2013 til 2014. 

Anslaget for prisveksten fra 2013 til 2014 

er 1,6 %. 

KS vil gjennom det inntektspolitiske 

samarbeidet arbeide for at det i 2014 blir 

gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør og 

legger til grunn at partene i kommunal sek-

tor forholder seg til den økonomiske ram-

men i frontfaget ved lønnsoppgjøret 2014.

3.1 Pensjon har blitt dyrere

Pensjonskostnadene som utgiftsføres i kom-

munesektorens regnskaper følger forutset-

ninger gitt av Kommunal- og regionaldepar-

tementet, og kan avvike fra pre mie betaling- 

ene som hvert år skjer til pensjonsleveran-

dørene. Over tid er det likevel premiene 

som bestemmer pensjonskostnadene som 

føres i kommuneregnskapene. En kraftig 

økning i regnskapsførte kostnader de sen-

ere år, reflekterer dermed den økningen det 

har vært i premiene over mange år etter 

årtusenskiftet. Høy lønnsvekst i forhold til 

avkastning på pensjonsmidlene er en viktig 

årsak til premieøkningen.

Premien som andel av fastlønn i kom-

munesektoren ligger nå på 18 – 22 %. Pre-

mien er mangedoblet siden tidlig på 

90-tallet. Arbeidstakernes andel har hele 

tiden ligget fast på 2 %. I 2014 kan pen-

sjonskostnadene øke med over 10 % eller 

om lag 2,3 mrd. kroner. Dette betyr en 

økning i pensjonskostnader på om lag 1 ¼ 

mrd. kroner utover antatt lønnsvekst.

I tjenestepensjonsordningen i kommu-

nal sektor er det innført de to store innspa-

ringene fra folketrygden; levealdersjuste-

ring og ny regulering (indeksering) av 

løpende pensjoner. Isolert sett gir dette en 

betydelig reduksjon i pensjonsforpliktelser 

og pen sjons kostnader. 

Bakgrunnen for disse endringene er 

imidlertid at de skal motvirke økningen i 

pensjonskostnader etter hvert som folk 

lever stadig lenger. Når man tar begge disse 

forholdene i betraktning – reduserte kost-

nader som følge av levealdersjustering og 

endret regulering på den ene siden og økte 

kostnader som følge av økt levealder på den 

andre siden – anslås kostnadsbildet samlet 

sette til å være omtrent uendret. 

Pensjonsordningen i offentlig sektor vil 

være et sentralt tema framover. Det er 

behov for en ordning som bygger på de 

samme prinsipper som alderspensjon i fol-

ketrygden, begrenser kostnadsveksten, er 

tilpasset arbeidslinjen og legger bedre til 

rette for mobilitet mellom offentlig og pri-
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vat sektor.  KS legger til grunn at det fort-

satt skal være tilnærmet like pensjonsord-

ninger i stat og kommune.

4. Lønnssystemet i endring

Siden 2002 har vi hatt et minstelønnssys-

tem i HTA kapittel 4. Kommuner og fylkes-

kommuner har oppfordret KS til å vurdere 

endringer i dagens lønnssystem, og har 

tidligere vurdert at det kan prioriteres å 

bruke deler av den økonomiske rammen for 

å få dette gjennomført. Et partssammen-

satt utvalg har vurdert hvordan minste-

lønnssystemet kan videreutvikles. KS mener 

lønnssystemet bør endres fra å sikre garan-

tert lønnsnivå (minstelønn) til å ivareta at 

alle gis en garantert lønnsutvikling. Et slikt 

nytt lønnssystem vil stille større krav til den 

lokale lønnspolitikken. Det er grunn til å 

anta at forhandlinger om å innføre nytt 

lønnssystem får konverteringskostnader 

som i så fall belastes den økonomiske ram-

men. Dette må tas med i en samlet vurde-

ring av ønsket profil og prioriteringer 

innenfor disponible økonomiske rammer. 

5. Andre temaer som vil kunne  

prege Tariff 2014

5.1 Hovedavtalen og KS’ arbeidsgiver-

virksomhet for bedriftsmedlemmene

Hovedavtalen løper ut 31.12.2013 men 

partene starter forhandlingene i januar 

2014. Hovedavtalen del B og del C gir et 

godt grunnlag for samhandling, utvikling 

og medbestemmelse og avtalen har roms-

lige regler for frikjøp eller tjenestefri for til-

litsvalgte. Det ville derfor i utgangspunktet 

ikke være behov for endringer ved årets 

revisjon. 

Etter vedtektene for arbeidsgivervirk-

somheten, har medlemmene gitt KS full-

makt til å inngå tariffavtaler. Hovedavtalen 

tariffestet KS som part i alle sentrale tariffav-

1.  Bør pensjonsordningene i offentlig 
sektor bli tema ved tariffoppgjøret  
i 2014?

2.  Hva vurderes som en realistisk  
og forsvarlig økonomisk ramme?

3.  Hvilke elementer i oppgjøret  
(f.eks. lokal pott eller generelle  
tillegg) skal prioriteres?

4.  Hvilke lønnselementer kan prioriteres 
ned til fordel for endringer i minste-
lønns systemet i HTA kapittel 4?

5.  Hvordan ser dere på eget omfang  
av arbeidstakere med kun lokal 
lønns dannelse?

KS spør:

?

Hovedavtalen består av tre deler:

–   Del A Forhandlingsordningen 
inneholder regler avtalestruktur og 
forhandlingsordning 

–   Del B regulerer samarbeid, medbe-
stemmelse og tillitsvalgtordning for 
kommuner/fylkeskommuner og 
kommunale foretak.

–   Del C regulerer tilsvarende del B for 
andre selvstendige rettssubjekter med 
eget medlemskap i KS samt energiverk 
organisert som kommunale foretak 
etter kommunelovens kapittel 11.

Faktaboks

!
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taler – tariffavtaler som binder kommunene, 

fylkeskommunene og bedriftene. Hovedsty-

ret i KS fattet i oktober 2013 vedtak der de 

anerkjenner at KS Bedrift har selvstendig 

rettsubjektivitet. Hovedstyret vil styrke KS 

Bedrift som en selvstendig forening, organi-

satorisk og tariffmessig og forutsetter at KS 

Bedrift framtidig på selvstendig grunnlag 

etablerer egne tariffavtaler. Å følge opp 

Hovedstyrets vedtak og forutsetninger krever 

endringer i Hoved avtalens del A.

Dersom partene ikke kommer til enighet 

under forhandlingene, vil et utgangspunkt 

være at Hovedavtalen gjelder videre på 

ettervirkning. Siden 2002 har det imidler-

tid vært praksis at partene har latt uenig-

het om endringer i Hovedavtalen inngå 

som en del av hovedoppgjøret. 

5.2 Arbeidstidsavtalen for undervisnings-

personalet – SFS 2213

Arbeidstidsavtalen for undervisningsper-

sonalet i grunnskole og videregående opp-

læring har i mange år vært gjenstand for 

stort engasjement fra både arbeidsgiver- 

og arbeidstakersiden. Arbeidstaker siden har 

tradisjonelt ønsket å beholde lærernes 

autonomi og frihet til å disponere egen 

arbeidstid, og dermed i stor grad utforme 

sitt eget arbeid og eget undervisnings-

opplegg. Arbeidsgiver ønsker imidlertid større 

lokalt handlingsrom og økt fleksibilitet når 

det gjelder disponering av lærernes ar-

beidstid. Videre uttrykkes det behov for å 

skape mer rom for felles refleksjon og kollegi-

alt samarbeid mellom lærere, samt mer rom 

for kompetanseutvikling og skoleutvikling.

Hovedavtalen. Tariffavtale mellom  
KS og arbeidstakerorganisasjonene om 
grunn leggende spilleregler bl.a om 
forhandlingsordning, partsforhold 
og samarbeid i arbeidslivet. 

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen  
i KS området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, 
inngått mellom KS og arbeidstakerorgani-
sasjonene med utløp 30. april 2014 og 
regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

Hovedtariffoppgjør. HTA inngås for 2- 
årige avtaleperioder fra 1.mai «partall år».  
I hovedtariffoppgjør er hele HTA oppe til 
revisjon og det føres samtidig sentralt 
lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten 
som i sentrale tariffavtaler ikke kan tilskrives 
tariffmessige tillegg. Eksempelvis ansienni- 
tetsopprykk og endringer i lønn ved skifte 
av stilling. Glidningen regnes inn i den 
økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.

Overheng er en prosentvis beregning som 
beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet 
av et år ligger over gjennomsnittsnivået for 
hele året. Lønnstillegg som gis sent i året, 
fører til større overheng til neste år enn 
tilsvarende tillegg gitt tidlig i året. Over-
henget regnes inn i den økonomiske 
rammen for lønnsoppgjøret. 

Pott. Sentralt avtalt beløp til rådighet for 
lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt. 
4.A.1) om lønnstillegg.

Faktaboks !

Faktaboks forts. neste side
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Samlet nettoårsverk (1687,5 timer)

Undervisning:

mellom 741 og 466,5 timer
innenfor 38 uker

Selvstendig/individuell tid (ikke planfestet arbeidstid): 
fra 387,5 til 537,5 timer

Arbeidsplanfestet tid fra 1300 til 1150 timer innenfor 38 uker og 6 dager

mellom 508 og 683,5 timer  
utenom undervisning
innenfor 38 uker + 6 dager

Utålmodigheten blant skoleeiere og skole-

ledere for en modernisering av lærernes 

arbeidstid, tilpasset den utvikling som har 

vært i skolen og i samfunnet for øvrig de 

siste tiår, er stadig blitt større. End ringene i 

arbeidstidsordningen i Danmark våren 

2013 har aktualisert en endring i arbeids-

tidsordningen også i Norge, i retning av 

ordinær arbeidstid med den samme mulig-

het for gjensidig fleksibilitet som vi finner 

på andre områder i arbeids livet.

Disse perspektivene vil være utgangspunk-

tet når forhandlingene starter opp i nov-

ember 2013, og vil utvilsomt gjøre disse 

forhandlingene svært krevende. Arbeids-

tidsavtalen for undervisningspersonalet av- 

viker fra øvrige særavtaler i den forstand at 

den kan bringes direkte inn i et hovedtariff-

oppgjør, uten å gå via nemnd. Dersom par-

tene ikke skulle komme til enighet ved for-

handlingene innen 31.12.2013, vil det være 

naturlig at arbeidstidsavtalen vies plass på 

strategikonferansene 2014.

Inndeling av lærernes arbeidstid:

Frontfagmodellen/forhandlings- 
modellen innebærer at lønnsveksten 
koordineres i hele arbeidslivet.   
Lønnsveksten for industrien (frontfaget) 
brukes som «normalutvikling» og legger 
premissene for lønnsvekst i skjermede 
næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene 
bestemmes innenfor den enkelte sektor.

SFS 2213. De sentrale forbundsvise 
sær avtalene forkortes «SFS» og har en 
firesifret nummerserie innledet med 2*. 
2200-nummerserien er særavtaler for 
skole, barnehage m.m. SFS 2213 regulerer 
bestemmelser for undervisningspersonalet 
i kommunal og fylkeskommunal grunn - 
opp læring og omtales gjerne som 
«Arbeidstidsavtalen».

Faktaboks forts. !



En god og bred dialog mellom medlemmene og KS er det beste  
utgangspunktet for at KS kan ivareta medlemmenes interesser. 

Strategikonferansene er møteplass for medlemsdialog og gir KS 
en god anledning til å komme i direkte møte med medlemmene  
over hele landet. Konferansene er en arena hvor både politisk  
og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner møter.  
KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter medio 
januar til første halvdel av mars 2014. 
 
Debattheftet er sendt medlemmene for behandling i den enkelte 
kommune i forkant av strategikonferansene og fylkesmøtene. 

KS sine regionkontorer oversender uttalelsene til KS sentralt 
hvor tilbakemeldingene på debattheftet og strategikonferansene 
oppsummeres og framlegges for hovedstyret, blant annet som  
grunnlag for konsultasjonsmøtene og tarifforhandlingene. 

Debattheftet «Tid for endring» kan også leses og lastes ned  
på våre hjemmesider www.ks.no 

Vi ser frem til alle innspill og god debatt ved konferansene! 

KS, Kommunesektorens organisasjon
Haakon VIIs gt. 9, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Telefon 24 13 26 00 www.ks.no

Til debatt 

Strategikonferansene 2014 
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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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