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Kommunestyret

Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Folkevalgte i Inderøy kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning, skal fra 
01.01.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning.

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når vedkommende har en 
godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse (ordførers årsgodtgjøring).

3. Folkevalgte trekkes tilsvarende egenandel som gjelder for arbeidstakere i kommunen, for tiden 
2%.

Vedlegg
1 Brev fra KLP datert 31.10.13 vedrørende ny pensjonsordning for folkevalgte

Bakgrunn

Ordfører er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte, se sak 15/2012 i Inderøy kommunestyre. 

Pensjonsordningen omfatter folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjøring beregnet ut fra 

minimum 1/3 stilling, dvs. innmelding av ordfører og ikke varaordfører (20 % stilling).  

Pensjonsordningen tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte 

bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 

65 år. 

Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de 

folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i 

kraft 1. januar 2014.



Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære 

pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få 

særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt 

pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og 

regjeringsmedlemmer.

De 2 alternativer beskrives slik:

Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte 

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i 

kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den 

ordinære fellesordningen for de ansatte.

Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter 

Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som 

i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen.

Kommuneloven § 43 sier at kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en 

pensjonsordning for folkevalgte i kommunen. De folkevalgte har altså ingen rett til en slik ordning. 

Inderøy kommunestyre har imidlertid vedtatt at ordfører (ikke varaordfører) skal være tilsluttet en 

pensjonsordning. En ordning for folkevalgte som KLP har forvaltet.

Vedtak om offentlig tjenestepensjon for folkevalgte i Inderøy kommune ble behandlet av 
kommunestyret i sak 15/2012 og her ble det besluttet følgende: «Inderøy kommunestyre vedtar å 
inngå avtale om offentlig tjenestepensjon for folkevalgte. Avtalen inngås med KLP og med de vilkår 
som særskilt gjelder for folkevalgte». Vedtaket er fulgt opp med innmelding av ordfører, men ikke 
varaordfører da funksjonen er lavere en 1/3 stilling. 

Kommunestyret har i sak 11/11 (17.10.2011) Reglement for 1756 Inderøy kommune –

møtegodtgjørelse for folkevalgte vedtatt følgende vilkår for varaordfører: Pkt. 3, Varaordførers 
godtgjøring. Varaordførerens årlige godtgjøring settes til 20 % av ordførerens godtgjøring. 
Godtgjøringen utbetales månedlig.

I og med at kommunestyret har vedtatt pensjonsmedlemskap for ordfører og krav om 1/3 stilling for 

innmelding, antas spørsmålet om innmelding av varaordfører å være avklart. Det kan allikevel være et 

spørsmål om kommunens pensjonsordning for folkevalgte skal omfatte flere, da ny ordning åpner også 

for at folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse kan innlemmes. Dette må i tilfelle vedtas 

særskilt av kommunen. 

Dersom kommunen vedtar at de folkevalgte skal innlemmes i den ordinære pensjonsordningen for 

ansatte, kan de også gis rett til å ta ut AFP fra 62 år. Dette må også i tilfelle vedtas særskilt av 

kommunen.

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjonsordning som skal gjelde 

for de folkevalgte fra 1. januar 2014. KLP, som forvalter ordningen for "kommune-Norge", anbefaler at 

valg av alternativ gjøres på et langsiktig og prinsipielt grunnlag.



KLP har satt opp følgende matrise - kriterier ved valg av løsning:

Mal etter kommuneansattes ordning Mal etter stortingsordning

Hva er billigst 

for 

kommunen?

BILLIGST

Det er gjennomsnittet i det totale 

fellesskapet som bestemmer premien 

i kollektive forsikringsordninger.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe 

(høyere lønn og høyere alder) enn 

gjennomsnittet i fellesordningen for 

de kommuneansatte.

Fordi premien blir utjevnet sammen 

med de øvrige ansatte i kommunen, 

vil det være billigst å melde 

folkevalgte inn i fellesordningen.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere 

lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i 

fellesordningen for de kommuneansatte.

Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville 

vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette 

opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap 

kun bestående av folkevalgte.

Hva lønner seg 

for 

folkevalgte?

MEST LØNNSOMT

Regneeksemplene viser at 

fellesordningen vil være mest 

lønnsom for de aller fleste.

I de tilfellene folkevalgte allerede har full 

opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som 

ansatt i offentlig sektor, vil stortings-ordningen 

lønne seg. Det er fordi dette er en netto 

ordning som kommer i tillegg til opptjening i 

OfTP.

Mulighet for 

AFP?

JA

Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning 

(mot tidligere 65 år). Som for alle 

andre i kommunen vil det være

anledning til å gå av med pensjon ved 

65 år.

Kommunen kan for folkevalgt i tillegg 

inngå avtale om AFP fra 62 – 65 år.

NEI

Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i 

Folketrygden.

(Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak)

Opptjente pensjonsrettigheter i gammel ordning, vil ved oppnådd pensjonsalder utbetales som oppsatt 

pensjon. Dette gjelder både nåværende og tidligere folkevalgte som har hatt slik pensjonsordning 

gjennom kommunen.

Vurdering

I KLP sin vurdering av lønnsomhet for kommunen og for den folkevalgte, kommer de kommuneansattes 
ordning best ut. Det er kun i tilfelle full opptjening i "Stortingsordningen" at denne gir et bedre resultat. 
I og med at full opptjening i "Stortingsordningen" krever 40 års medlemskap, vil dette forekomme svært 



sjelden. Det antas derfor riktig å innlemme kommunens folkevalgte i de kommuneansattes 
pensjonsordning.

Overføring fra "gammel" folkevalgtordning til den ordinære tjenestepensjonsordningen vil ikke medføre 
økte kostnader for Inderøy kommune. Dersom det åpnes for at flere folkevalgte enn tilfellet er i dag 
skal meldes inn i pensjonsordningen, vil kostnadsspørsmålet kunne stille seg annerledes. 

Med dagens godtgjøringsreglement med krav om politisk verv på 1/3 stilling eller mer, er det som nevnt 
kun ordfører som har pensjonsordning. 

Folkevalgte som har minst 1/3 av "full godtgjøring" skal meldes inn i ordningen. Dette gjelder i dag 
heller ikke flere folkevalgte enn ordfører. Inderøy kommune kan vurdere om folkevalgte med mindre 
enn 1/3 av full godtgjørelse skal meldes inn i pensjonsordningen. Dette anbefales imidlertid ikke. Én av 
årsakene til at folkevalgte med større godtgjøringer har kommunal pensjonsordning, er at 
vervets/vervenes omfang vanskeliggjør å stå i fullt ordinært arbeid. Folkevalgte med begrensede verv 
bør hente ut eventuell pensjonsopptjening gjennom ordinært arbeid.

Kommunestyret kan vedta at de folkevalgte skal kunne ta ut AFP fra fylte 62 år.  Ved denne vurderingen 
er det rimelig å se på intensjonene ved innføring av denne ordningen. Hovedfokuset var den gang rettet 
mot arbeidstakere med tidlig inntreden i arbeidslivet og dermed et langt arbeidsliv, samt fysisk 
belastende arbeidssituasjoner. Selv om den folkevalgte kan møte mange utfordringer gjennom sine 
verv, kan dette vanskelig kunne sammenlignes med et regulert arbeid. På bakgrunn av det som er 
nevnt foran, anbefales ikke at det tegnes AFP-avtale 62-64 år for de folkevalgte. Dette innebærer at 
folkevalgte kan ta ut en KLP beregnet AFP først fra fylte 65 år.

Den innstilling som her fremmes er på linje med foreslått løsning i flere kommuner i Nord-Trøndelag.
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Oslo, 31. oktober 2013

Forsikringstakernr.: 01756 001

Att. rådmann og okonomiansvarlig

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer
kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet
til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og
det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingen skyldes endringer
i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar 2014.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen

for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få sær-

bestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt

pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Det medfører at kommuner/fylkeskommuner som onsker pensjonsløsning for defolkevalgte nå kan velge mellom
to alternativer:

Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkes-

kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære felles-

ordningen for de ansatte.

Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter

Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære

fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Fra 1. januar 2014 vil alle aktive medlemmer i den nåværende pensjonsordningen for folkevalgte i KLP bli

innmeldt i hhv. Fellesordningen for kommuner og bedrifter eller i Fellesordningen for fylkeskommuner, m.a.o.

meldes de folkevalgte inn i kommunen/fylkeskommunens ordinære tjenestepensjonsordning i første omgang.

Det vil også bli fakturert premie sammen med denne.

Hovedkontor Regionskontor KLP Skadeforsikring AS MLPForsikringsservice AS KLPBanken AS

Dronning Eufemias gate 10 Oslo Vassallmenningen 16 Bergen KLP Bedriftpensjon AS KLPKapitalforvaitning AS KLPKommunekreditt AS

Tlf: 22 03 35 00 Faks: 22 03 36 00 Tlf: 05554 Faks: 55 54 85 90 KLPEiendom AS KLP Fondsforvaltning AS



Hvis kommunen/fylkeskommunen velger at de folkevalgte skal ha samme pensjonsordning som de
ansatte, vil premien som betales være endelig. For de som velger at de folkevalgte skal ha en pensjons-
ordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli å konto og
det vil senere bli foretatt etteroppgjør.

Nærmere beskrivelse av pensjonsordning for folkevalgte fra 2014, samt oversikt over premiesatser
følger vedlagt.

På www.klp.no/nyfolkevalgtordning finnes mer informasjon. På klp.no finner dere også regelverket for
de to alternative ordningene:

"Offentlig tjenestepensjon i KLP - Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelser for
folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner" - for de som velger at de folkevalgte skal

innlemmes i fellesordningen for de ansatte.
"Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner" - for de som velger
særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye ordningen for stortingsrepresentanter.
"Forsikringsvilkår - Offentlig tjenestepensjon i KLP" gjelder også for ny særskilt
pensjonsordning så langt de passer.

Vi ønsker å sende dere regelverket per e-post og viser i denne forbindelse til forespørsel om samtykke til

elektronisk kommunikasjon i vedlegg III Svarskjema ny folkevalgtordning fra 2014. Dersom dere ønsker
regelverket tilsendt per ordinær post ber vi om tilbakemelding.

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunen beslutte hvilken pensjons-
ordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Vi anbefaler at valg av alternativ
gjøres på langsiktig og prinsipielt grunnlag.

Vedlagt følger et svarskjema hvor vi ber dere krysse av for ønsket alternativ løsning for de folkevalgte
gjeldende fra 1. januar 2014. Vi ber om at utfylt og signert skjema returneres oss elektronisk til;

"avtaler@klp.no" så snart dere har besluttet hvilken ordning dere ønsker, senest i løpet av mars 2014.

Dersom dere ønsker mer informasjon eller en presentasjon av ny folkevalgtordning og konsekvenser, ta
gjerne kontakt med kunde- og salgsleder for deres fylke.

Vennl ig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Marianne Sevaldsen
konserndirektør

Vedlegg I Mer om regelverket for folkevalgte fra 2014
Vedlegg II Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra 2014

Vedlegg III Svarskjema ny folkevalgtordning fra 2014
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Grunneieravtale for legging av vannledning m.m over landbrukseiendom

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy kommune fra og 
med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort gjeldende for 
1756 Inderøy kommune. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Izabela Vang

Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy kommune fra 
og med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort gjeldende 
for 1756 Inderøy kommune. 

Vedlegg
1 Forslag til grunneieravtale
2 Grunneieravtale fra 1982

Bakgrunn



Inderøy kommune har i dag en standard av talemål mellom grunneier og Inderøy kommune som gir 
kommunen rettigheter til å legge og vedlikeholde VA-ledning m.m på annen manns eiendom. Denne 
avtalen er vedtatt i møte 22. april 1982 av Inderøy kommunestyre (1729) og har vært – inntil ny er 
besluttet – også vært gjort gjeldende for nykommunen. 

Saksopplysninger:

Det er utarbeidet et nytt forslag til grunneieravtale som gjelder for landbrukseiendommer. Avtalen er 
bygd på av talemål fra servicekontoret i Norges Bondelag og er justert for lokale forhold.

Avtalen regulerer:
- Rettigheter til legging, drift og 

vedlikehold av vann og avløpsanlegg
- Anleggsutførelse
- Forekomster av floghavre
- Skader utenom anleggsbeltet og 

utenom veger

- Klausulert aktivitet i og nær 
ledningstraseen

- Framtidige skader
- Erstatning
- Skjønn
- Tinglysing

Administrativt utarbeidet forslag til ny avtale er sendt ut på høring til Inderøy bondelag, Sandvollan 
bondelag, Inderøy skogeierforening og Inderøy småbrukerlag. I møte med landbruksrådet 12. februar 
ble denne avtalen diskutert med alle disse organisasjonene. 

Det fremkom ingen forslag til endringer i avtaleutkastet. Inderøy bondelag ønsket at grunneier skulle bli 
tidlig informert og løpende informert om arbeid med anlegg. Vi mener dette er godt tatt vare på i den 
nye kontrakten. 

Etter praksis i fra 1729 Inderøy kommune har landbruksansvarlig taksert avlingsskade i samråd med 
grunneier/kommunalteknikk og beregnet erstatning ut fra de reelle forhold. Dette har fungert stort sett
bra, men det kan være betenkeligheter med at kommunen har denne rollen. Alternativet er å engasjere 
ekstern fagkompetanse. Det er grunn til å tro at ved å innhente ekstern fagkompetanse vil dette 
forsinke utbetaling av erstatning og det blir mer byråkratisk en nødvendig. 

I den nye avtalen foreslås å innlemme faste satser som vist i punkt 7 i avtalen. Satsene reguleres etter 
konsumprisindeksen hvert 5 år. Fordelen med dette er at grunneier vet hva han får i erstatning på 
forhånd, og at erstatningen kan beregnes på en enkel måte. Grunneier vil også kunne forholde seg til en 
person i kommunen. Ut fra erfaring ser vi at med disse satsene kommer ikke grunneier dårligere ut en 
med en reell beregning. 

Avtalen er mellom Inderøy kommune og grunneier. I de tilfeller der dyrkajord er bortleid må leier og 
grunneier foreta et oppgjør om avlingsskadeerstatning seg i mellom. Man kan selvfølgelig da benytte 
satser i punkt 7- J,K og L. For Inderøy kommune er det mest hensiktsmessig å forholde seg til grunneier. 

Denne avtalen skal brukes der det er mangelfulle avtaler fra tidligere og på nye anlegg.

Avtalen skal erstatte eksisterende avtale fra 1982 og skal tinglyses som en rettighet på eiendommen
den gjelder for. 

Konklusjon

Se innstilling



Forslag til grunneieravtale datert 28/1-14 

Grunneieravtale - Landbrukseiendom 

 

Mellom……………………….  (heretter kalt grunneieren) som eier av eiendommen  

 

Gnr:……...bnr: …….. i Inderøy kommune og Inderøy kommune er det inngått slik avtale:  

1. Denne avtalen gjelder:  

Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med å anlegge, drifte og 
vedlikeholde VA-anlegget. Der hvor det er spesielle behov for å erverve grunn eller rettigheter ut 
over det denne avtalen omfatter inngås særavtale med den enkelte grunneier.  

2. Rettigheter til legging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg.  

Grunneieren gir herved Inderøy kommune følgende rettigheter på sin eiendom:  
a) Å legge og ha liggende VA-ledninger med tilhørende kummer og pumpestasjoner, samt 

eventuelle kabelanlegg, overløps- og drensgrøfter. Anleggene er spesifisert på vedlagte kart i 
angitt målestokk. Dersom det blir justeringer i anleggsperioden, skal oppdatert kart sendes til 
grunneieren. Alle kart og spesifikasjoner skal være datert.  

b) Å sette i gang anleggsarbeidene, herunder nødvendig registrering av fornminner, uten 
nærmere varsel når denne avtalen er undertegnet og traseen inkludert anleggsbelte er 
inntegnet på kart, jfr. pkt a ovenfor, og stukket ut i terrenget. Endringer av traseen skal skje i 
samråd med grunneier. Grunneier vil bli varslet om oppstart av anleggsarbeidene min. 2 
dager før planlagt anleggstart. Engasjert entreprenør varsler.  

c) Å ha midlertidige lagerplasser for anleggsmateriell og fyllmasser, samt rett til å ha maskiner 
stående i anleggsbeltet så lenge anleggsarbeidet pågår. Trafikken i anleggsperioden skal 
fortrinnsvis foregå i anleggsbeltet. Kommunen har rett til å benytte private veger i 
forbindelse med anleggsarbeidet, samt i forbindelse med senere inspeksjoner og 
vedlikeholdsarbeider. Kommunen skal, i den grad det er mulig, holde private veger i farbar 
stand i anleggsperioden, og skal etter anleggsperiodens slutt sette benyttede veger i minst 
samme stand som før arbeidene startet. Skader på veger i forbindelse med senere 
vedlikehold skal straks utbedres av kommunen. Dersom veger må stenges i kortere eller 
lengre tid som følge av anleggsvirksomheten, er kommunen ansvarlig for at de 
bruksberettigede til vegen så vidt mulig blir varslet minimum to dager i forvegen. Plassering 
av riggområder, massedeponi og kjøring utenom anleggsbeltet og utenom ovennevnte veger 
skal avtales med grunneier og så vidt mulig tegnes inn på kart, jfr. pkt a.  

d) Kommunen har rett til fri adgang til eiendommen for å gjøre tilsyn med ledningsanlegget og 
utføre nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeider mot å erstatte skader og bringe 
terrenget tilbake i den stand det var før anlegget ble påbegynt. Grunneier skal om mulig 
varsles umiddelbart og senest påfølgende dag.  

e) Ikke akutte/planlagte inngrep skal skje i samråd med grunneier og legges til tider på året som 
medfører minst mulig ulempe for grunneier. Grunneier skal informeres om slike inngrep så 
tidlig som mulig og varles skriftlig minst 14 dager før arbeidet er tenkt igangsatt. Dersom slike 
inngrep går ut over rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen skal partene inngå ny 
avtale eller tilleggsavtale. 

f) Å føre løpende tilsyn med VA ledninger og kummer. Slikt tilsyn skal foregå uten å påføre den 
berørte eiendommen skade.  
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g) Å føre løpende tilsyn med pumpestasjoner. Pumpestasjonene skal normalt ha kjørbar 
adkomst. Drift og vedlikehold av slik adkomstvei som i det vesentlig benyttes som adkomst til 
pumpestasjonen, skal utføres av kommunen.  

h) Ved endrede eier- og/eller driftsforhold for VA-anleggene vil ny eier eller driver være bundet 
av denne avtalen.  

 
Grunneieren beholder eiendomsretten til grunnen.  

3. Anleggsutførelse.  

Anleggsarbeidene skal utføres slik:  
a) Anleggsarbeidene utføres slik at jordstrukturskader unngås. Det tilstrebes å gjennomføre 

anleggsarbeidene under vær- og føreforhold som medfører minst mulig skade. Det skal 
fortrinnsvis benyttes anleggsutstyr med lavt marktrykk. 

b) Topplag/bærelag/matjord tas av i bredde tilsvarende grøftebredden + 30cm på hver 
grøftekant. Anleggsbeltets totale bredde skal ikke overstige 20 meter. Ved spesielle tilfeller 
kan dette avtales nærmere med grunneier.  

c) Matjorda og underlagsmassene skal legges i streng hver for seg, helst på hver sin side av 
trasee. 

d) Ved plassproblemer legges massene slik at de lett kan skilles fra hverandre og ikke 
sammenblandes ved igjenfylling, eventuelt fraktes massene til adskilte plasser i deponi. 
Overskuddsmasse kan, - i samråd med grunneier, plasseres på røyser eller anviste tipplasser.  

e) Drensledninger, åpne drensgrøfter, avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, kabler etc. som blir 
berørt av anlegget skal settes i samme stand som før anleggsarbeidene startet.  Inderøy 
kommune er ansvarlig for at dette arbeidet blir tilfredsstillende utført, og bærer ansvaret for 
en varig og god løsning.  Skade på drenering må meldes til kommunen innen 5 år fra anlegget 
er ferdig.  

f) I skog ryddes anleggsbeltet i nødvendig bredde, inntil 20 meter. Hogst og framkjøring 
besørges av kommunen som også betaler kostnadene. Skogsvirket overtas vederlagsfritt av 
grunneieren når det er framkjørt til bilveg.  

g) Avslutning av anleggsarbeidene og opprydding skal skje så raskt som mulig.  
h) Umiddelbart etter at oppryddingen er ferdig foretar kommunen sluttbefaring på 

eiendommen sammen med entreprenør og grunneier. Det føres protokoll fra sluttbefaringen 
(kopi sendes partene) 

i) Dersom det påvises feil og mangler ved gjennomføringen av anleggsarbeidet og med 
oppryddingen, har kommunen og entreprenøren en frist på 30 dager til å rette opp 
manglene.  

j) Kostnadene som er forbundet med utbedringene bæres av kommunen.  Dersom partene ikke 
blir enige om hvorvidt gjennomføring av anleggsarbeidet og opprydding har skjedd i samsvar 
med denne avtalen henvises til bestemmelsene om skjønn, jfr. pkt 7.  

4. Forekomster av floghavre 

Registrering av floghavre foretas, - enten på grunnlag av opplysninger fra grunneier eller på grunnlag 
av opplysninger gitt av landbruksforvaltningen i kommunen. 
Kommunen forplikter seg til å være oppmerksom på de særlige foranstaltninger en må foreta på 
eiendommer der det forekommer floghavre. Jf. forskrift om floghavre §11 første ledd, at skurtresker , 
andre høstemaskiner, halmpresser og anleggsmaskiner skal alltid være grundig rengjort for floghavre 
før de flyttes til annen jordbrukseiendom.  
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4. Skader utenom anleggsbeltet og utenom veger  

Kommunen plikter så langt som mulig å føre eiendommen tilbake til den stand den var før arbeidene 
startet. Kommunen besørger nødvendig omlegging/istandsetting av veger, gjerder, vann-, avløp og 
drensledninger, bekkelukking, elektrisk- og teleanlegg, vegetasjonsdekke og alle andre forhold som 
anleggsarbeidet har kommet i berøring med på eiendommen.  

5. Klausulert aktivitet i og nær ledningstraseen.  

a) Enhver virksomhet som kan medføre skade eller fare for skade på ledningsnettet og 
installasjoner er forbudt. Alle sprengnings-, grave og/eller byggearbeider innenfor en avstand 
på 4 meter regnet fra ytterkant rør eller kum, skal meldes til kommunen senest 2 uker før 
arbeidene igangsettes.  

b) Grunneier har ikke rett til å føre opp bygning eller anlegg av noen art over ledningene eller 
kummene, eller i en avstand på 4 meter til begge sider regnet fra nærmeste ledningens 
midtlinje, fra kummer’s eller installasjoners ytterkant. I spesielle tilfeller kan kommunen gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen og det kan settes vilkår for dispensasjonen. Terrenget 
i ledningstraseen må ikke senkes eller påfylles uten skriftlig samtykke fra kommunen.  

c) I akutte tilfelle der grunneier må sette i verk tiltak for å hindre skader, kan tiltakene 
gjennomføres og kommunen varsles så raskt som mulig.  

6. Framtidige skader 

Framtidige skader som skyldes ledningsbrudd og lignende skal utbedres av kommunen. Dersom det 
ikke er mulig å utbedre skaden skal den erstattes. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene 
om erstatningens størrelse henvises til skjønn, jfr pkt. 8. Dersom det ikke oppnås enighet mellom 
kommunen og grunneieren for så vidt gjelder årsaksforhold eller skadens omfang avgjøres saken av 
felles oppnevnt fagkyndig person, eventuelt ved skjønn, jfr pkt 8.  

7. Erstatning.  

Kommunen skal erstatte eventuelle skader som måtte bli påført den til enhver tid tjenende eiendom 
som følge av kommunens anleggsarbeid eller arbeid med tilsyn og reparasjoner av ledningen. Under 
begrepet skade henregnes også avlingsskader av enhver art. 
 
Generelt: 

a) Arealene beregnes på grunnlag av reelt anleggsbelte. Dersom partene ikke blir enige om 
utstrekningen av reelt anleggsbelte foretas oppmålingen av en nøytral instans / person.  

b) Kommunen er forøvrig erstatningsansvarlig for alle tap, uforutsette skader og ulemper, samt 
påregnelige skader og ulemper som måtte oppstå på eiendommen som følge av anlegget og 
arbeider med dette.  

c) Erstatningsoppgjør foretas så raskt som mulig, og senest 3 måneder etter anleggets 
ferdigstillelse. Erstatninger med beregnet ulempe for flere år (3år), betales for alle år i en 
samlet utbetaling til grunneier.  For leiejord avtales avlingserstatning mellom grunneier og 
leier etter punkt 7. j, k og L i etterkant. 

d) Erstatning for skader og ulemper som måtte oppstå på eiendommen som følge av framtidig 
tilsyn, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet behandles i henhold til prinsippene i denne 
avtalen. 

e) I tilfelle partene (grunneier og kommunen) ikke blir enige om erstatningsspørsmålet, avgjøres 
dette, og fastsettes eventuell erstatning ved skjønn. Skjønnet skal i alminnelighet være 
rettslig, men når partene er enige om det, kan skjønnet styres av lensmannen. Skjønnet 
forlanges av kommunen, som dekker utgiftene med det.  
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f) Satsene som er oppført i denne avtalen vil bli regulert hvert 5.år fra og med 01.01.2019. 
Konsumprisindeksen (KPI totalindeks) skal legges til grunn ved reguleringen av satsene. 
 

 
 
Satser erstatning:  

g) For å ha kummer liggende betales en engangserstatning på kr 2.600,- pr. kum som ligger i 
dagen.  

h) For å ha pumpekum liggende med enkelt styreskap i dagen, betales engangserstatning på kr 
4800,- 

i) For å ha pumpekum liggende med enkelt overbygg inntill 3x3m, betales engangserstatning 
på kr. 14.000,- 

j) Som erstatning for anleggsarbeidene, endret jordstruktur og framtidig redusert avling 
betales:  

a. For dyrket jord, kr 1.000,- for første år etter at anlegget er ferdig, kr 700,- for andre 
året og kr 300,- for det tredje året, alt pr. da reelt anleggsbelte. 

b. For beite betales kr 500,- pr da, samt de kostnadene som er forbundet med 
jordarbeiding og tilsåing av anleggsbeltet. 

k) For arealer som er tilsådd, men ikke kan høstes betales kr 1.700,- pr da det aktuelle 
avlingsåret.  

l) For arealer som ikke kan tilsås betales kr 1.100,- pr da i det aktuelle avlingsåret. Det 
forutsettes at grunneieren varsles om at det vil pågå anleggsarbeid i området senest 01. april 
samme året. 

m) For skog betales erstatning i henhold til verdivurdering utført av sakkyndig som partene er 
enig om. Ved verdivurdering skal det legges til grunn at grunneier overtar nyttbart virke 
framkjørt til bilveg i tillegg til at det gis full tømmererstatning 

n) For andre arealer betales en engangsulempe for anleggsarbeidene på kr 3,- pr m2 for berørt 
areal. 

8. Skjønn.  

Dersom partene ikke blir enige om en minnelig avtale avgjøres tvisten ved avtaleskjønn etter 
skjønnslovens regler. Kommunen bærer i så fall alle utgifter som er forbundet med underskjønnet. 
Omkostningene som er forbundet med eventuelt overskjønn avgjøres av overskjønnet i henhold til 
skjønnslovens regler.  

9. Tinglysing m.v.  

Denne avtalen er undertegnet i 3 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver og det tredje 
oppbevares som tinglysingsgjenpart hos Statens kartverk.  
 
Denne avtalen tinglyses som heftelse på eiendommen, gnr. … bnr …. i Inderøy kommune  
Inderøy kommune betaler de kostnadene som er forbundet med tinglysing.  
 
Sted og dato, ………………………………. ………… 
 
 
 
 
…………………………………….                              ……………………………………  
Grunneier                                                                                           Inderøy kommune  
Pers.nr                                                                                                       Org.nr  





Arkivsak. Nr.:
2014/379-1

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 8/14 05.03.2014

Skjelbreivegen 6, Sandvollan - Kjøp av eiendom

Rådmannens forslag til vedtak:

Kjøp av Skjelbreivegen 6, Sandvollan, godkjennes. 

Samlet kostnad, kr. 1,355,000,-, dekkes over disposisjonsfondet.

Bakgrunn

Eneboligen Skjelbreivegen 6 ligger isolert opp til skoleområdet på Sandvollan og omkranset av 
kommunens eiendom på begge sider. Dette har gjort det naturlig for kommunen å forsøke og få tilgang 
til eiendommen. 

Boligen ble tidligere i år lagt ut for salg og formannskapet har i tidligere møte gitt rådmannen i oppdrag 
og forsøke og erverve. Boligen er ervervet etter en budrunde for en sum inkludert kostnader på kr. 
1,355 mill. kroner. (prisantydning 1,450)

Det er ikke tatt endelig standpunkt til fremtidig bruk av eiendommen. Vi vil bruke noe tid på dette, jfr. 
også de foreløpige planer for omgjøring av veg og trafikkløsninger og planene for opprustning av 
idrettsanlegget.

Konklusjon

Se innstilling



Arkivsak. Nr.:
2012/3832-11

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/14 03.03.2014

Hovedutvalg Folk 12/14 04.03.2014

Formannskapet 9/14 05.03.2014

Sakshaug gamle skole - videre planer for bygget. Fornyet behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bente Kvam

Øyvind Treider Olsen fremmet følgende forslag:

Sakshaug gamle skole bevares på sin nåværende plass. Inderøy kommune utreder hvordan bygget på 
best mulig måte kan bevares til minst mulig kostnad for Inderøy kommune.

Avstemming

Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer.



Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Harald Ness

Harald Næss foreslo følgende:

Sakshaug gamle skole selges for en symbolsk sum til aktuelle interessenter på 

betingelse av at skolen settes i stand for de nye eiernes regning. Eventuell framtidig 

flytting av bygningen tas opp hvis og når dette blir aktualisert gjennom ny regulering av 

hele skoleområdet. 

Avstemming
Forslag fra Harald Ness ble vedtatt mot to stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Sakshaug gamle skole selges for en symbolsk sum til aktuelle interessenter på 

betingelse av at skolen settes i stand for de nye eiernes regning. Eventuell framtidig 

flytting av bygningen tas opp hvis og når dette blir aktualisert gjennom ny regulering av 

hele skoleområdet. 

1 Formell klage Sakshaug gamle skole 2013
2 Klage på politisk vedtak - Sakshaug gamle skole
3 Uttalelse til sak om riving/flytting av Sakshaug gamle skole
4 Ang. framtidig bruk / eierskap til Sakshaug Gamle skole

Bakgrunn:

Formannskapet fattet i sak 26/13 følgende vedtak:

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2014-17.



Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Inderøy fortidsminnelag klaget på dette vedtaket i brev av 1.mai 2013 (vedlegg 1). I vårt svarbrev av
20.08.13 (vedlegg 2) orienterte vi klager om at dette er et prinsipielt vedtak og ikke et enkeltvedtak 
med klageadgang. 

Vi oversendte 07.10.13 (vedlegg 3) en henvendelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune og ba om en 
uttalelse til at Sakshaug gamle skole ønsket solgt for flytting – eventuelt sanert. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i brev av 05.11.13 (vedlegg 4) uttalt seg til flytting/riving av 
Sakshaug gamle skole. Fra uttalelsen siteres bl.a følgende:

«Sakshaug gamle skole høy verneverdi. Den er mest sannsynlig den eldste bevarte fastskolen i Nord-
Trøndelag og en av få i landet fra tida før 1850. Den har høy symbolverdi i Inderøysamfunnet og står i et 
sjeldent skolemiljø.» Uttalelsen fra faginstansen forsterker dermed byggets kulturhistoriske verdi. 

«Det er Nord-Trøndelag fylkeskommunes oppfatning at bygget bør få stå i miljøet. Ønsker kommunen å 
flytte eller å sanere bygget vil Nord-Trøndelag fylkeskommune vurdere å klage på vedtaket jf. 
Forvaltningsloven § 28.»

Inderøy kunstforening har i brev av 20.01.14 (vedlegg 4), signalisert interesse for å overta bygget i 
samarbeid med andre lag og organisasjoner. Inderøy kunstforening ønsker i første omgang 
tilbakemelding på kommunens planer for bygget og om muligheter for foreslåtte framtidig bruk og 
eierskap.

Formannskapet ba i sak 26/13 om at «Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget 
gjennom ulike media.» Rådmannen ønsker før bygget markedsføres for salg å framlegge saken på nytt i 
lys av merknadene fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Vurdering

Rådmannen har i saksframlegg til sak 26/13 pekt på at det er problematisk omdømmemessig å sitte 
med bygg som forfaller. Vi har i vår portefølge en rekke slike bygg og det må være overordnet oppgave 
enten og sanere eller selge – eller å vedlikeholde på optimalt vis. Se for øvrig plan for vedlikehold av 
bygg som er under utarbeidelse i 2014.

Av kulturhistorisk verdifulle bygninger som kommunen i dag ivaretar eller indirekte bidrar til å ivareta 
gjennom tilskudd e.l. kan nevnes: Bygdetunene i Inderøy og Mosvik, Klokkarstu i sentrum av Straumen, 
Ringstu i  Muustrøparken mv. 

På bygdetunet i Mosvik står en skole fra medio 1800 tallet som både innvendig og utvendig synliggjør 
datidens skole. I motsetning til Sakshaug gamle skole (som er noe eldre) hvor kun de ytre uttrykk er 
bevart mens bygningen innvendig er omgjort til kontorbygg.

Kostnadene med oppgradering av bygget er stipulert til kr. 800.000 for utvendige tiltak og ca. kr. 
500.000 for innvendige tiltak. Utvendige vedlikeholdstiltak omfatter utbedring av råteskader, skifte av 
vinduer og dører, etterisolering og ny taktekking. Innvendig omfatter tiltakene nye el-anlegg og nye 
sanitæranlegg. Kostnadene er eks. mva. og uten marginer og reserver. 

Grove kostnadsestimater, usikkerhet i omfang av tiltak i forhold til tekniske forskrifter og universell 
utforming og erfaring fra ombygging av eksisterende bygninger, tilsier at reservene bør være i 
størrelsesorden 30 - 50 % av kostnadsoverslagene. Et mere realistisk anslag på nødvendige utvendige 
tiltak vil være ca. 1,5 mill. kr. inkl. mva. og for innvendige tiltak ca. 1,0 mill. kr. 



Nord-Trøndelag fylkeskommune videreformidler søknader til Kulturminnefondet om tilskudd til fredede 
og verneverdige kulturminner. I utgangspunktet er det private eiere og frivillige organisasjoner som kan 
søke, men også kommunen kan søke som eier av bygninger. Det vil være usikkerhet rundt muligheten 
for å oppnå støtte og omfanget av støtten. 

Fylkeskommunen har også en tilskuddsordning til kulturminnevernarbeid i regi av frivillige regionale 
organisasjoner. Tilskuddsordningen er i stor grad aktivitetsrettet og i liten grad rettet mot bevaring av 
bygninger.

Uansett privat engasjement og mulig statlig støtte må det påregnes behov for kommunale 
medinvesteringer ved bevaring i fremtid.

Ivaretakelse av dette bygget vil direkte og indirekte begrense våre muligheter for å ta vare på andre 
bevaringsverdige bygg, nevnt over. Jfr. spesielt Klokkarstu hvor behovet for betydelig utvendig 
renovering er betydelig.

Like viktig for rådmannens vurdering er likevel hensynet til fremtidig utnyttelse av at området som så 
langt er tenkt omdisponert til andre formål enn skole.  Realisering av dette området inngår som en del 
av finansieringsplanen for IOKS.  Fortsatt lokalisering av Sakshaug gamle skole på dette arealet vil 
begrense våre muligheter for alternativ anvendelse. 

Når vi allerede har et autentisk gammelt skolebygg fra om lag samme epoke i kommunen virker det –
etter rådmannens skjønn- noe ambisiøst og ivareta ytterligere ett. 

Det gjelder fortsatt som premiss for rådmannens innstilling at kommunen vil yte tilskudd til eventuell 
flytting – minimum tilsvarende det det vil koste og sanere.

Konklusjon

Rådmannen vil tilrå at det opprinnelige vedtak opprettholdes.



Inderøy fortidsminnelag
v/Sissel Norum
Letnesvegen 417
7670 Inderøy 1.mai 2013

Inderøy kommune
v/ rådmannen
7670 Inderøy

Sakshaug gamle skole -Formell klage på vedtak beskrevet under.

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013

Inderøyfortidsminnelagklagermedhjemmeli forvaltningslovens§ 28påvedtaki sakom
Sakshauggamleskolefattet i Inderøykommunesformannskap10.4.2013.Vedtaket
innebærerat Sakshauggamleskoleskalselgesfor flytting ellersaneres.

Inderøyfortidsminnelagharsomformål å arbeidefor å bevareverneverdigekulturminneri
Inderøyogharansersegderfor somen foreningmedrettsligklageinteresse.

Vi henstillerkommunenom å omgjørevedtaketslikat sakenkanutredesgrundigereog
vurdererom det er muligheterfor å la skolenståpåsinopprinneligeplass.

Vi minnerom at det i henholdtil kulturminnelovens§ 25 «Kommunenplikter å sendesøknad
om rivingellervesentligendringav ikkefredet byggverkelleranleggoppført før 1850til
vedkommendemyndighetsenestfire ukerfør søknadenavgjøres». Slikvi forstårdet på
bakgrunnavsakspapirene,er dennesakenikkesendtinn til regionalkulturminnemyndighet
vedNord-Trøndelagfylkeskommunefor uttalelsefør vedtakble fattet.

Verneverdigskole

Dengamleskolenhar bådekunnskaps,opplevelsesogbruksverdi.Sakshauggamleskolevarden
førsteoffentligeskolei Inderøykommune.Skolenble tatt i brukpåVenna1. januar1841/42og
flyttet til nåværendestedrundt 1875.Skolenvar i bruk fram til 1921,dadennyeskolenstodferdig.

Byggetharetter daværtbrukt sombosted,ogsiden1977er det kommunensPPT-avdelingsomhar
benyttet byggettil kontorer.NårPPTnåskalflytte til InderøyRådhus,vil husetbli ståendetomt.

Sakshauggamleskoleforteller enskolehistoriebådealeneogsammenmeddebyggsompr i dagstår
i et samletmiljø. Nårdenplanlagtenyeskolenbyggesvil dette områdetha fire generasjoner
skolebyggståendei sammemiljø.



Denendringshistorienmankanlesei selvebyggeter viktig for å fortelle utviklingenavet skolemiljø
over tid. Vi fikk en ny skolelovi 1860.

Olavdunharogsåfungertsomlæreri dette byggeti sintid.

Rentbyggetekniskhar husetmangespennendekvaliteter somforteller om eldretidersbyggeskikk. Et
byggtrenger ikkeå væreopprinneligfor å beholdeverneverdien.Ombyggingersomer gjort over tid
forteller om endringeri samfunnet,og trengerikkeå forringeverneverdien.

Mangeavkommunesinnbyggere følerenstor tilhørighettil byggetogdet finneshistoriskerøtter for
de somharhatt sinoppvekstpåStraumen.Detteer medpåå skapeet personligeierforholdfor
mangeavbygdasinnbyggere.

Å bevarebyggetgir enstor bruksverdi.Frivilligelagogorganisasjoner,bedrifter,
ungdomsorganisasjonerkunnemantenkesegsombrukereavhuset.

Konklusjon:

Det fremkommerikkehvilkenmotivasjonsomliggertil grunnfor rivning/ flytting avbygget.Og
InderøyslokallagavFortidsminneforeningenvil pådet sterkestehenstilleInderøyssentralepolitikere
om å omgjørevedtaketsomble fattet i Inderøyskommunestyreden10.april 2013.angrivning/
flytting avSakshauggamleskole.

Deter spesieltviktigat alle sideravsakenblir belystfør endeligavgjørelse blir fattet.

Med hilsen

SisselNorum

leder

EllenGiskås

nestleder
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Formell klage Sakshaug gamle skole 2013

Vi viser til deres brev av 1.mai 2013 hvor dere klager på formannskapets vedtak i sak 26/13 Gamle 
Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ?. 

Saken ble på prinsipielt grunnlag lagt fram til politisk behandling for å avklare om vi administrativt skulle 
arbeide videre med mulig salg eller riving av Sakshaug gamle skole. Vi anser formannskapets vedtak som 
et prinsippvedtak og ikke et enkeltvedtak. Det er dermed ikke klageadgang på dette vedtaket. 

Vi vil nå innhente uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på vedtaket om at «Sakshaug gamle 
skole selges for flytting – eventuelt saneres». 

Vi har gjennom deres brev av 1.mai 2013 fått en god beskrivelse av deres merknader i saken. Har dere 
ytterligere uttalelser i saken, ber vi om at disse sendes undertegnede innen 27.september 2013.

Etter at uttalelsene i saken er kommet inn vil vi gjøre en ny vurdering på bakgrunn av de innkomne 
merknadene. Dersom vi finner å kunne gå videre med saken i henhold til vedtaket, vil vi søke 
bygningsmyndighetene om flytting/sanering av bygget. Vedtaket som bygningsmyndighetene fatter er et 
enkeltvedtak som kan påklages. 

Med hilsen

Arnfinn Tangstad
Utviklings- og prosjektrådgiver
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Inderøy - Sakshaug gamle skole - Inderøy kommune - Uttalelse til sak om 
flytting/riving jf. kulturminnelovens § 25 

Vi viser til deres oversendelse mottatt 8. oktober og befaring 31.oktober 2013.  
Saken gjelder flytting eller riving av Sakshaug gamle skole som ble bygd 1842. 
 
I henhold til kulturminnelovens § 25 andre ledd om meldeplikt for offentlige organer 
plikter kommunen «å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet 
byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker 
før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og 
anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne 
myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring.». 
 
Uttalelsen fra fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet skal bidra til at 
saken blir godt opplyst før den sendes til politisk behandling. 
 
Saksgang  
Inderøy kommune er eier av bygningen. PPT hadde kontorer i bygningen fram til i år. 
Rådmannen tar opp saken om flytting eller sanering som en følge av at leietakerne 
har flyttet til rådhuset, at huset har behov for istandsetting, og at Inderøy kommune 
er i ferd med å planlegge nytt oppvekst- og kultursenter i tilknytning til Inderøy 
kulturhus.  
 
Saken ble behandlet i april hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for folk og i 
formannskapet. Saken ble utredet i et økonomisk perspektiv. Med saksutredningen 
fulgte en enkel tilstandsanalyse og kostnadsoverslag. Tilstandsanalysen konkluderer 
med at bygget er i god stand. Inderøy historie og museumslag ble forespurt om å 
overta bygningen, men ønsket ikke å overta den.  
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Politikerne vedtok at bygningen skal saneres eller selges. Fortidsminneforeningen 
har klaget på vedtaket på grunnlag av at saken blant annet ikke er godt nok utredet, 
og viste til at saken ikke var oversendt fylkeskommunen for uttalelse jf. 
kulturminnelovens § 25. Kommunen svarte at saken var tatt opp som en 
«prinsippsak», og at vedtaket ikke var et enkeltvedtak som kunne klages på.  Saken 
er nå sendt til fylkeskommunen for uttalelse før politisk vedtak.  
 

 
Sakshaug gamle skoles miljø foto: Hilde Tokle Yri/NTFK 
 
Sakshaug gamle skole – historisk sammenheng 
Starten på den offentlige skolen i Norge har sitt opphav på 1700-tallet. I 1736 ble 
obligatorisk konfirmasjon innført, og i 1739 kom landets første skolelov: «Forordning 
om skolerne på landet og hvad klokkeren og skoleholderne derfor maa yde». 
Tidligere var undervisning på landsbygda en mulighet for de som kunne engasjere 
lærere, og dermed forbeholdt de få. 
 
Loven av 1739 var ambisiøs, men de fleste forutsetningene for å gjennomføre 
ambisjonene var ikke tilstede. Loven møtte også kraftig motstand på bygdene. I 
1741 ble loven moderert med «placat og nærmere anordning angaaende skolerne 
på landet i Norge.» Denne ga presten og allmuen stor frihet i hvordan 
undervisningen skulle ordnes lokalt. Minstekravet var nå at undervisningen skulle 
foregå heime hos bøndene på omgang, derav omgangsskolen.  
 
I 1827 kom «Lov om allmueskoler på landet». Denne ble starten på en skole for alle, 
det som senere ble kalt folkeskole. Loven krevde at det skulle bygges en fastskole i 
prestegjeld. Fagkretsen ble også mer utvidet, og det ble stilt mer krav til 
gjennomføring av skolen. Læreren skulle bokføre alle skolepliktige barn i sitt distrikt, 
føre oppmøteprotokoll og vurdere elevenes framgang.  
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Da formannskapsloven ble innført i 1837 ble skolevesenet overført fra sogneprest til 
kommunene. Prosten minte Herredstyret lokalt på kravet om fastskole i 1838, men 
herredstyret fant at dette var «ufornødent». Beslutningen ble betraktet som lovstridig, 
og Kirkedepartementet ga pålegg om oppførelse av fastskole i 1839. Kilde for mer 
informasjon: tidligere skolesjef Ole Andreas Moen i årboka Eynni idri 2012 og 
Inderøyboka bind 1 del 2 om skolestellet.  
 

 
Sakshaug gamle skole og nybygget fra 1821. Foto: Hilde Tokle Yri/NTFK 
 
Sakshaug gamle skole ble oppført i 1841/1842 på Venna og tatt i bruk 1843. 
Christian Kjelseth fra Beitstaden ble ansatt som den første læreren og klokker i 
Sakshaug kirke. Han var utdannet som lærer ved Klæbu seminar. 
 
Klæbu seminar var en lærerutdanning etablert i 1839. Etter at loven om allmueskoler 
kom i 1827 ble flere slike skoler etablert i landet.  Ole Vig fra Stjørdal, som senere 
ble kjent for som folkehøyskolenes far i Norge, gikk også på Klæbu seminar i samme 
tidsrom. I 1892 flyttet seminaret til Levanger, der det ble videreført som Levanger 
lærerskole.  
 
I 1875 ble skolen flyttet til nåværende plassering. Tidligere lå skolen der Folkvang 
senere ble bygd. I 1821 ble et nytt, stort skolebygg satt opp. Senere er denne skolen 
bygd på, og utvidet i flere omganger. På andre siden av vegen er ungdomskolen 
etablert.  
 
Vurdering av Sakshaug gamle skoles verneverdi 
Kulturminners verneverdi blir vurdert etter flere kriterier:  
 
Aldersverdi og representativitet/sjeldenhet 
Sakshaug gamle skole fra 1842 har høy aldersverdi.  
I Norge er det bevart få skoler fra denne perioden. Avdelingsleder/forsker Leidulv 
Mydland ved Norsk Institutt for kulturminneforskning peker på at Sakshaug gamle 
skole er en av disse. I vårt fylke kan det være den eldste fastskolen, jf. registreringen 



4 
 

av eldre hus fra før 1900 (SEFRAK-registreringen) i Nord-Trøndelag. Dermed er det 
snakk om en type kulturminne som er i ferd med å bli sjeldne.  
 
Identitet og symbolverdi 
Skoler kan ha både høy identitetsverdi og symbolverdi.  Sakshaug gamle skole fra 
1842 er et symbol på kulturkommunen Inderøy, der utdannede lærere tidlig ga barna 
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter. 
 
Miljøverdi og pedagogisk verdi 
Skolen ligger fremdeles i et skolemiljø. Dette gir miljøet stor tidsdybde og 
pedagogisk verdi. Her ligger flere generasjoner skoler ved siden av hverandre.  
Dette er svært sjeldent.  
 
Autentisitet 
Utvendig har bygningen bevart form, volum, konstruksjon, vindusplassering og noe 
eldre bordkledning fra flyttingen til området i 1875.  Det vil si at skolen har bevart 
karakteren og framstår som autentisk utvendig.  Om skolen er endret fra 1842 krever 
flere undersøkelser.  
 
Innvendig er skolen bygd om til kontorer. Eldre overflater ligger bak dagens 
overflater.  
 
Tilstand 
Skolen er i god stand. Den har noe råteskader i vassbord og syll. Skadene i sylla er 
ikke betydelige og det er ikke nødvendig å gjøre noe med dem så lenge vassbordet 
skiftes ut og takrenne fungerer. Kun to – tre vinduer har behov for istandsetting.  
Det viktigste tiltaket er å male bygningen, skifte vasshylle og renske takrennene for 
løv og mose.  Innvendig er det ingen skader eller særlige vedlikeholdsbehov.  På sikt 
må det regnes med skifte at taktekking, og andre ordinære vedlikeholdsbehov.   
 
Virkemidler i kulturminneforvaltningen 
Bruk er den beste måten å ta vare på kulturminner. Sakshaug gamle skole er i god 
stand, og har stor bruksverdi. Vi oppfordrer kommunen til å finne en ny bruk, 
eventuelt i samarbeid med interessenter i inderøysamfunnet.  
Nord-Trøndelag fylkeskommune kan i slike prosesser bidra med råd om 
istandsetting av eldre bygninger og aktuelle tilskuddsordninger for kulturminner.  
 
Konklusjon 
Vi anbefaler kommunen å utrede saken nærmere og se på muligheter for ny bruk på 
stedet. Den gamle skolen er en viktig ressurs som har spesielt opplevelses- og 
bruksverdi.  
 
Vi må anta at en fastskole fra 1842 med utdannede, ikke geistlige lærerkrefter fra en 
ny lærerskole, har hatt mye å si for utviklingen av Inderøysamfunnet.   
 
Skolebygningen er slik en markør for starten på utbredelsen av den norske 
folkeskolen med de gjennomgripende konsekvensene det har hatt for 
Inderøysamfunnet spesielt, men også det norske bygdesamfunnet og det norske 
demokratiet generelt. 
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Mange bygder i Norge hadde ikke økonomi til å etablere fastskole like tidlig. Dermed 
kan også gammelskolen leses som et uttrykk for ressursgrunnlaget i Inderøy ved 
midten av 1800 tallet. 
 
Sakshaug gamle skole har høy verneverdi. Den er mest sannsynlig den eldste 
bevarte fastskolen i Nord-Trøndelag og en av få i landet fra tida før 1850. Den har 
høy symbolverdi i Inderøysamfunnet og står i et sjeldent skolemiljø. 
 
Det er Nord-Trøndelag fylkeskommunes oppfatning at bygget bør få stå i miljøet.  
Ønsker kommunen å flytte eller å sanere bygget vil Nord-Trøndelag fylkeskommune 
vurdere å klage på vedtaket jf. Forvaltningsloven § 28.  Vi ber om å bli underrettet 
når vedtaket foreligger. Ta gjerne kontakt hvis det er behov for mer informasjon 
under prosessen.   
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Hilde Arna Tokle Yri 
 funksjonsleder for kulturminner 
 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Inderøy Kommune

Att. Rådmannen

Vennalivegen 7

7670 inderøy

Ang. framtidig bruk / eierskap til Sakshaug Gamle skole

Inderøy Kunstforening (IK) har tidligere ovenfor kommunen ved rådmannen muntlig

signalisert interesse for å overta Sakshaug Gamle skole. Dette står fortsatt ved lag. IK kjenner

ikke kommunens planer for huset på nåværende tidspunkt. I samtaler med rådmannen kom

te fram at kommunen selv ikke hadde bygget med i noen framtidsplaner, og at dersom noen

var interesse i å overta bygget, flytta huset til en annen tomt.

Inderøy Kunstforening har inspisert bygget fra kjeller til loft. Selvsagt er det mye som må

gjøres på sikt for å bevare huset, både ute og inne. Likevel ser vi bestemt at huset er

verneverdig og kan ha lang levetid vis overstående blir fulgt opp. Huset har mange rom og

kan derfor tjene mange oppgaver, som blant annet lokaler for utstilling og kontorer, noe

som da er aktuell for IK.

Som tidligere antydet kan flere interesserte lag og foreninger gå sammen om eierskap til

bygget. Særlig sett på bakgrunn av at Samfunnshuset skal bort. IK vil foreslå at Inderøy

kommune overlater bygget til evt. flere lag og foreninger, som igjen danner et andelslag med

et hus styre som drifter bygget. Utbedringer og annet gjøremål kan da utføres etter

dugnadsprinsippet. Ideen er lufta for potensiale eiere som har vist interesse for en slik

løsning.

For eksempelvis kan lag og foreninger få kontorplass i bygget. De fleste tillitsvalgte i lag og

foreninger har lagsmateriell i poser og pappesker heime. Lokaler kan leies ut til mindre

selskaper, benyttes til møter og utstillingslokaler. Endelig bruk og anvendelser må selvsagt

avklares på et senere tidspunkt når interessentene er på plass.

IK ønsker fortsatt tilbakemelding fra kommunen om kommunens planer for bygget per dato,

og om muligheter for foreslåtte framtidig bruk og eierskap. IK imøteser en snarlig

tilbakemelding.

Inderøy 20. januar 2014.

Venntiihilsen

,,l/CW/1/
Svei',n Jørum



Arkivsak. Nr.:
2013/988-15

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 24/14 03.03.2014

Hovedutvalg Folk 13/14 04.03.2014

Formannskapet 10/14 05.03.2014

Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle områder i kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse budsjett og økonomiplan 2014-2017 gjennomføres 
en samlet utredning vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.
Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand ved 
behov.

Det skal utarbeides forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på 
minimum 15 mill. kroner på helårsbasis. Kvalitetsvurderinger gjøres på de områder som er gjenstand 
for eventuelle forslag om innsparinger.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres til formannskapet, men også til 
hovedutvalgene for sine områder, fortløpende.  Utredning av tiltak som innebærer endringer av 
skolestruktur, sykehjemsstruktur eller lignende utredes etter formannskapets nærmere bestemmelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Omforent forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på alle 



områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres 
ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan endringer i 
økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Avstemming

Omforent forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på alle 
områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres 
ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan endringer i 
økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Ragnhild Kjesbu

Ragnhild Kjesbu fremmet forslag i samsvar med vedtatt uttalelse fra Hovedutvalg natur.

Avstemming

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på alle 
områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres 
ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan endringer i 
økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.



Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Saksvedlegg: (distribuert tidligere):

 Utfordringsnotat Inderøy kommune. (Utredning av KS-konsulent)

 Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017

Bakgrunn

Hovedreferansen for denne saken er vedtatt budsjett og økonomiplan 2014-2016, sak 56/13. Det vises 
til denne for en mer detaljert fremstilling av våre økonomiske utfordringer.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: «Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid 
vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.»

Inderøy kommunes økonomiske utfordring er knyttet til fremtid.  I 2014 balanseres driftsbudsjettet 
med 33 mill. kroner i midlertidige inntekter i form av et inndelingstilskudd på vel 17 mill. kroner og 
Ingar (inntektsgarantipenger) på vel 16 mill. kroner.  Disse inntektene skal trappes ned over en periode 
på 18 år.
Driftsbudsjettene er for 2015 til 2017 -  etter kommunestyrets vedtak -  gjort opp ved bruk av både 
inndelingstilskudd og deler av inntektsgarantitilskuddet. Rådmannen foreslo som kjent innføring av 
eiendomsskatt for bolig og fritid fra 2015 – og i tilegg en skolestrukturutredning – med sikte på 
endringer 2016 eller senere.

Rådmannens forslag om eiendomsskatt var konkret knyttet til behovet for å finansiere de vesentlige 
kostnadsøkninger som følge av vedtaket om å bygge et Inderøy oppvekst og kultursenter.
I forhold til inndelingstilskuddet og nedtrappingen fra år 2027 er det formulert en strategi etter 
kommunesammenslåingen som sammenfattet ser slik ut: 

Vi skal ta ut synergier av sammenslåingen så raskt som mulig. Frigjorte midler skal benyttes til å 
betale ned lån, til samfunnsutviklingsinnsats eller generelt tiltak som reduserer fremtidige 
forpliktelser eller øker våre fremtidige inntekter.

Gjeldende/vedtatt økonomiplan kan p.t. knapt sies å være i samsvar med denne strategien selv om 
intensjonen er klart uttrykt, jfr. vedtaket om å gjennomføre den utredning som her er gjenstand for 
saksutredning.

Behovet for omstilling – økonomiske besparelser.
Etter rådmannens skjønn er det behov for på mellomlang sikt (økonomiplanperioden) og identifisere 
konkrete omstillingsmuligheter/besparelser i driften i størrelsesorden minimum 15 mill. kroner på 
helårsbasis. 
Dette tallet eller anslaget er begrunnet slik:
Vedtatt økonomiplan er gjort opp i 2017 ved og bruke anslåtte Ingar-midler – 9,7 mill. kroner -  fullt ut
til drift.  For å dekke veksten i driftsutgifter, herunder renter og avdrag på i alt 10 mill. kroner, må altså 
så vel inndelingstilskuddet som Ingar-midlene disponeres fullt ut siste år i økonomiplanperioden. 
Om en skal unngå og gjøre seg avhengig av Ingar,  og i tilegg etablere et ordinært netto driftsresultat i 
2017, så må man finne besparelser eller nye inntektsmuligheter i størrelsesorden 15 mill. kroner i 
dagens tjenestetilbud.



Dette anslaget legger til grunn en inntektsutvikling for Inderøy kommune basert på uendret befolkning 
og ingen  endringer i inntektssystemet til ugunst for vår kommunetype. 
Når det gjelder det siste må en forvente en viss relativ svekkelse ved gjeldende politiske signaler fra den 
nye regjeringen. Det er ikke grunn til å forvente dramatiske endringer, men relative endringer i 
størrelsesorden f.eks. 1 til 2 % vil raskt utgjøre fra 4-8 mill. kroner og være merkbare  i en ellers stram 
økonomi. I så måte kunne det være like naturlig og målsette 20 millioner kroner som 15 millioner. 
Poenget understreker dog behovet for å identifisere tiltak i størrelsesorden minimum 15 mill.

Kvalitet
I oppdraget inngår også et krav om kvalitetsutredning. Rådmannen er noe usikker på hvordan dette skal 
fortolkes. Ut fra sammehengen velger rådmanen og tolke dette slik at de forslag som må utredes eller 
fremmes til økonomiske besparelser må følges av en kvalitativ vurdering.

Fremdriftsplan
Med betydelige belastninger på administrative ressurser som følge av en i utgangspunktet betydelig 
prosjektportefølge, jfr. også IOKS-prosjektet, vil det være nødvendig og bruke noe tid på dette arbeidet. 
Rådmannen ønsker ikke å binde fremdriften opp til rulleringen av budsjett- og økonomiplanen for 2015 
til 2018 – dog vil det være nødvendig allerede på det tidspunkt og ha fått fram tiltak som kan bidra til å 
balansere økonomiplanen med noe mindre bruk av «midlertidige» inntekter enn gjeldende.
Det tilrås at prosjektutredningen gis ca 15 måneders gjennomføringstid og slik at kommunestyret 
sommeren 2015 kan «konkludere» prosjektet.

Bruk av eksterne ressurser.
Rådmannen vil tilrå at det tas i bruk ekstern bistand så langt dette er nødvendig av faglige grunner.  
Dette kan f.eks gjelde utredninger hvor kravet til dokumentasjon av effekter både på kostnad og 
kvalitet er mer kritiske. (eks strukturutredninger)

Nærmere om opplegget for utredningen.
Hovedformål med en utredning av økonomi og kvalitet er å finne økonomisk handlingsrom samtidig 
som ønsket kvalitet på tjenestene sikres eller ikke svekkes på en uakseptabel måte.
I en slik prosess vil det være nyttig med løpende/tett dialog mellom folkevalgte, administrativ ledelse 
og tillitsvalgte.  
For så vidt gjelder tiltaksutredningen kan det være naturlig og dele inn  tiltak som skal gjennomføres på 
kort sikt (2014-og 2015) og på lengre sikt (2015-2017).  
For å øke handlingsrommet kan utgifter reduseres eller inntekter økes. Det vil være naturlig å vurdere 
mål for kvalitet og satsingsområder i denne sammenheng.
Det vil være nødvendig foreta en prioritering av hvilke tjenester som skal inngå i en slik utredning. Det 
vil være naturlig å konsentrer utredningen om driften, og investeringsprosjekter vil i utgangspunktet 
ikke omfattes.

Utredningen vil naturlig  omfatte følgende hovedkategorier:

1. Nye finansieringsmuligheter

2. Tiltak som ikke berører tjenestetilbudet av betydning; dvs ren kostnadseffektivisering. Det vil 

være naturlig å se på innkjøp. 

3. Tiltak som kan berøre volum og eventuelt kvaliteten på tjenestetilbudet så lenge minimums-

/lovkrav til kvalitet opprettholdes.

4. Tiltak av type 2 og 3 som innebærer strukturelle endringer. Rådmannen tilrår at dette avklares 

særskilt med formannskapet.



For så vidt gjelder prioriteringen av driftsområdene vil rådmannen komme tilbake til det. 
For å velge ut driftsområder kan følgende legges til grunn:

 Driftsområder som er budsjettmessige vesentlige 

 Driftsområder som har hatt utfordringer med budsjettrammen eller har vesentlige 

budsjettoverskridelser de siste årene

 Driftsområder der det kan være mulig å styrke inntektssiden 

Ut fra kriteriet om budsjettmessig vesentlighet vil det være aktuelt å se på tjenester  som i tillegg til å 
være de største områdene også har hatt budsjettmessige utfordringer.

Avlagt årsregnskap 2013 viser følgende:

Ansvar Regnskap 
2013

Revidert 
budsjett

Opprinnelig
budsjett 2013

Regnskap
2012

Fellesadministrasjon 22 074 22733 22 109 23340

Plan, byggesak, 
næring og miljø

3137 2455 3 241 3739

Oppvekst 122 937 118 624 117 823 120 482

Helse 133 037 131 218 127 061 131 065

Kultur 15 259 15 799 14 180 13 353

Kommunalteknikk 29 716 31 015 30 890 30 100

Følgende viser kommunens inntektskilder pr 31.12.13

Regnskap 2013 Revidert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett 
2013

Regnskap
2012

Brukerbetaling 21 120 17 944 17 914 19 192

Salgs og leieinntekter 35 875 36 186 36 066 32 369

Overføringer med krav til 
motytelse

73 547 53294 57 500 74 451 

Rammetilskudd 233 075 237 301 223 7051 230 540

Andre overføringer 12 771 7 118 7 288 9 645

Inntekts- og formuesskatt 126 874 122 362 122 362 120 208

Eiendomsskatt 1 755 1 672 1 672 1 671

Andre skatter 1 128 800 /800 1114



Vurdering

Konklusjon



Arkivsak. Nr.:
2012/882-47

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 11/14 05.03.2014

Eierskapsdrøfting - orienteringssak

Rådmannens forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Vedlegg
1 Protokoll 11.12.2013
2 Særutskrift - Eiermelding kommunale 

selskaper
3 Eiermelding
4 Oversikt over aksjer og andeler
5 Interkommunalt samarbeid - oversikt

Bakgrunn

Eiermelding og eierskap ble behandlet i kommunestyret 11.12.2013.  
Saken legges fram som grunnlag for drøfting i formannskapet. Se vedlegg

Konklusjon
Se innstilling



Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013
Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming

Enstemmig som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013

1. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig drøfting 
av kommunens eierforhold.

2. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte eiermøter i 
forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i selskaper hvor Inderøy 
kommune er medeier.

3. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014. 

4. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til 
balanseførte verdier.

5. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som tilskudd –
og eventuelt praktisk bistand.

6. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak om 
utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen 
sommerferien 2014.



Arkivsak. Nr.:

2012/882-34

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 16/13 06.03.2013

Kommunestyret 10/13 18.03.2013

Eiermelding kommunale selskaper

Rådmannens forslag til vedtak:

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013:

Saksordfører:  Leif Hjulstad 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013
Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013 

Saksordfører:  Leif Hjulstad

SP v/Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:

Pkt. 1: Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
Pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av



kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som kommunen 
bør være medeier i.
Pkt. 3: Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til avvikling av våre 
eierinteresser, hvis det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke anses som 
nødvendig eller formålstjenlig.

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag til nytt pkt. 1 – 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

1. Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av

kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som 
kommunen bør være medeier i.

3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til avvikling av 
våre eierinteresser, hvis det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som 
ikke anses som nødvendig eller formålstjenlig.

Vedlegg
1 Eiermelding
2 Oversikt over aksjer og andeler
3 Interkommunalt samarbeid - oversikt

Bakgrunn

Kommunen har et mangfoldig eierskap.  Et aktivt eierskap forutsetter en løpende politisk vurdering av 

hvordan eierskapet skal utøves.  En årlig samlet eiermelding kan være en måte å bidra til aktivisering av 

en slik politisk debatt.

I eiermeldingen er det valgt å ikke bare omtale hel- og deleide kommunale aksjeselskap, men også 
interkommunale selskap og andre virksomheter som foreninger, andelslag m.v.  Dette for å gi en mest 
mulig samla oversikt over virksomheter som Inderøy kommune på en eller annen måte har en relasjon 
til.  Det er gitt en kort omtale av hvert selskap.  I alt er 32 virksomheter omtalt i eiermeldingen.

Det er i utgangspunktet ordføreren som representerer kommunen på generalforsamlinger, 
representantskapsmøter, årsmøter m.v. I andre tilfeller har varaordføreren eller andre fra kommunen 
deltatt.  I noen tilfeller har kommunestyret valgt representanter til å representere kommunen. 

Vurdering

Med en omfattende kommunal selskapsorganisering, hvor en del selskap også har ansvaret for viktige 
deler av den kommunale tjenesteytingen, er det nødvendig å sikre god sammenheng mellom 
selskapenes virksomhet og de folkevalgte organ.



Eiermeldingen har som formål å gi overordnede politiske organer en samlet oversikt over kommunens 
eierposisjoner.

Det bemerkes at tallgrunnlaget er fra 2011-regnskapene. Det er lite sannsynlig at oppdatering til 2012 
tall vil endre realitetsbildet av betydning.

Neste eiermelding foreslås lagt fram sommeren 2014 og med grunnlag i oppdaterte tall for regnskap i 
2013.

Konklusjon

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
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1. Heleide aksjeselskap

Flyndra AS.

Kort om selskapet:
Selskapets virksomhet er å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser til yrkeshemmede, til enhver tid i 
samsvar med retningslinjer fastsatt av statlig myndighet.
Det skal være en daglig leder.
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonær økonomisk utbytte.  Eventuelt overskudd skal forbli i 
bedriften og utnyttet til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede.  Ved en 
eventuell oppløsning av selskapet tilfaller formuen Inderøy kommune.
Selskapets aksjekapital er på kr 1.255.000,- fordelt på 1255 aksjer pålydende kr 1.000,00. 
Inderøy kommune eier 100 %.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 styremedlemmer med personlig varamedlem valgt av 
generalforsamlingen.  Styret velges for 2 år.

Økonomiske nøkkeltall.
Omsetning: kr 16.500.000,-
Resultat:      kr 44.500,-
Egenkapital: kr 435.000,-
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2.  Deleide aksjeselskap.

Naboer AB.

Kort om selskapet:
Selskapet er et utviklingsselskap, stiftet i 1995, med offentlige eiere i Jämtland len og Nord- og Sør-
Trøndelag fylker. Selskapet skal drive grenseoverskridende virksomhet der den overordnede 
målsettingen er å stimulere utviklingen over landegrensen, samt å skape felles merverdier for 
aksjeeierne innen områder som kultur, turisme og idrett, men også annen næringsvirksomhet.

Dette skjer fortrinnsvis gjennom; å være en grenseløs nettverksbedrift med gode relasjoner til 
organisasjoner, myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner, å pleie, utvikle, forsterke og belyse de 
kulturhistoriske bånd mellom Jämtland og Trøndelag, og gjennom å foredle og markedsføre 
produkter som for eksempel St. Olavsleden og Armfeldts Karolinere.

Økonomiske nøkkeltall:
Omsetning: kr 2.297.000,-
Resultat: kr    216.000,-
Egenkapital: kr 2.325.000,-

Hoff Norske Potetindustrier. 

Kort om selskapet:
HOFF har vært engasjert i potetforedling siden midten av 1800-tallet. 

Lovendringer i 1848 gjorde slutt på fri brenning. Sprit- og brennevinsproduksjon i industriell skala 
kom dermed i gang, og Brennerienes Forening ble opprettet i 1879. Brenneriene ble den første 
sektoren innen norsk landbruk som ble organisert som samvirke, de første allerede i 1840-årene. 
Potetmel ble et industriprodukt på slutten av 1800-tallet, og Potetmelfabrikkenes Salgskontor ble 
konstituert i 1941. I 1982 slo denne organisasjonen seg sammen med Brennerienes Forening og 
dannet Norske Potetindustrier. Noen år senere, i 1994, slo de lokale brennerier og potetmelfabrikker 
seg sammen med sin fellesorganisasjon, og dannet det som i dag er HOFF SA. Tidlig på 1960-tallet ble 
produksjonen av tørket potetmos satt i gang, mens pommes frites-produksjonen ble startet opp 
rundt 1970. Totalt har virksomheten nå rundt 100 produkter og varianter i sortimentsporteføljen.

Hoff SA eies av 560 andelseiere.  Inderøy kommune har 34.800 andeler a kr 1,- og 1 aksje à kr 
15.000,-.

Årsmøtet består av representanter valgt av eierne i tre regioner, styret, samt de ansattes valgte 
representanter.

Styret består av 10 representanter, hvorav 6 er valgt fra eierne og 4 fra de ansatte.

I hver av de tre regioner er det et regionutvalg. Regionutvalget velges blant regionens utsendinger til 
årsmøtet. I tillegg oppnevnes det en representant fra styret.
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Økonomiske nøkkeltall
Overskudd 2011: kr 9.200.000,-

Innherred Produkter AS.

Kort om selskapet:
Innherred Produkter AS ble startet i 1970 som et aksjeselskap med formål å drive yrkesmessig 
attføring i Nord-Trøndelag gjennom arbeidstrening og kvalifisering i
et realistisk bedriftsmiljø med vare- og annen tjenesteproduksjon.  

Innherredskommunene, fylkeskommunen, representanter for større lokale bedrifter, banker og 
arbeidstakerorganisasjoner gikk inn som aksjonærer. I dag er de største aksjonærer Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune (50,5 %), Levanger Kommune (26,2 %) og Verdal Kommune (12,4 %). Eierne kan ikke 
ta ut utbytte fra selskapet.

Bedriften dekker flere samfunnsbehov
• Hjelper arbeidssøkere med særlige behov for å få
   en inngang i, og til å bli i arbeidslivet
• Leverandør av andre varer og tjenester.

Hovedmålene for Innherred Produkter AS:
• Vi er førstevalget for utvalgte kunder og målgrupper.
• Vi bygger bro mellom person, samfunn og arbeidsliv.
• Vi bidrar til ”hele folket i arbeid”.
• Våre kunder er trygge på vår kompetanse, at vi leverer som forventet, pluss det lille ekstra.
• Vi kombinerer utvikling, produksjon og service for verdiskapning i næringslivet.
• Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, som tilpasser og utvikler rett kompetanse.

Innherred Produkter AS står for IPAS – verdiene:
• I for Individ
• P for Profesjonell
• A for Aktiv
• S for Samfunn

Inderøy kommune har 9 aksjer a kr 1.000,-.

Økonomiske nøkkeltall  
Omsetning: kr 57.200.000,-
Resultat: kr   1.500.000,-
Egenkapital: kr 11.120.000,-
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Sundsøya Eiendom AS

Kort om selskapet:
Sundsøya Eiendom AS ble stiftet den 21.08.2002.
Formål:  Forvaltning og utvikling av eiendommen Lillesund og alt som naturlig henger sammen med 
dette.

Inderøy kommune har 34 aksjer à kr 1.100.-.  Terje Dyrstad og Lornts Olav Johnsen eier 33 % hver.
Aksjekapital kr 100.000,-

Biblioteksentralen AL.

Kort om andelslaget:
Biblioteksentralen (BS) skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. BS har til oppgave 
å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg 
kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og 
kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes 
økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste 
måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten herunder heller ikke 
for medlemmene.

Biblioteksentralen ble etablert i 1952, og eies av 422 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og Norsk 
Bibliotekforening.

BS er den ledende leverandøren til norske biblioteker. Selskapets visjon er å bidra til utvikling av 
bedre bibliotek samt gi bibliotekene en bedre hverdag. Selskapet tilbyr bøker og andre medier, 
bibliografisk informasjon, sikkerhets- og selvbetjeningsløsninger, publikasjoner, kurs og rådgivning til 
bibliotekmarkedet. Gjennom tilknyttede selskaper tilbys dataløsninger (Bibliotekenes IT-senter AS 
50%), materiell og innredningsløsninger (BS Eurobib AS 50 %) og skolebøker (BS Norli Skole AS — 34 
%). Den samlede virksomheten markedsføres under merkenavnet Bibliotekenes Hus.

Inderøy kommune har 5 aksjer a kr 900,-.

Økonomiske nøkkeltall
Selskapets regnskap viser i 2011 et driftsoverskudd på kr 2.553.258,-  

Innherred HMS BA

Kort om andelslaget:
Innherred HMS bistår bedrifter innenfor området HMS (helse, miljø og sikkerhet) og arbeidsmiljø. De 
tilpasser tjenester og kurs til kundenes behov.
IHMS leverer tjenester til ca. 330 virksomheter i Nord-Trøndelag med til sammen ca. 9000 ansatte.
De leverer tjenester i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Namdalseid, 
Namsos, Indre Namdal og Ytre Namdal.
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Innherred HMS er et andelslag hvor Inderøy kommune har 1 andel.  Totalt antall andeler varierer 
etter inn- og utmeldte bedrifter.

Økonomiske nøkkeltall:
Omsetning: kr 10.223.000,-
Resultat:           - kr      158.000,-
Egenkapital: kr   1.359.000,-
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3.  Interkommunale selskap.

Innherred Renovasjon IKS.

Kort om selskapet:
Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Selbu, 
Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik.  Eierandel av 
selskapet regnes ut ifra kommunenes antall innbyggere.  Inderøy kommunes eierandel er på 7,1 %.  

Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon, de to 
heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S.  Datterselskapene er 
ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet.  Innherred Renovasjon IKS som morselskap, 
har inngått avtaler med de heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice 
A/S, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles.  I tillegg er Innherred 
Renovasjon IKS deleier i flere selskap, hvorav selskapene Ecopro A/S, Weee Recycling A/S og 
Trøndelag Gjenvinning A/S, er såkalte tilknyttede selskap.  Det vil si selskap hvor eierandelen er på 20 
%  eller høyere.  I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.
Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter medlemskommunenes ansvar vedrørende 
husholdningsrenovasjon/forbrukeravfall.  I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene 
en best mulig renovasjonsordning.  Selskapet kjøper i all hovedsak de tjenester som er nødvendig og 
det innebærer gjennomføring av anbudsrunder og oppfølging av avtaler knyttet til disse tjenestene.  
Innherred Renovasjon står også for innkreving av renovasjonsgebyret på vegne av eierkommunene 
og kreves inn 2 ganger om året, midt i hvert halvår.

Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2011:  Overskudd: kr 4.43.000,-

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert 1, januar 2006, og har sitt hovedkontor i Steinkjer. Kommunene Inderøy, 
Verran, Snåsa, Mosvik og Steinkjer er deltakere i selskapet.  Inderøy kommunes eierandel er 16,5 %.  
Det er totalt 93 ansatte, hvorav 26 er på heltid, resterende 0,62 % i fast stillinger.

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av 14.06.02. 
nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært innen 
sikkerhet og redning.

Økonomiske nøkkeltall .
Regnskapsmessig overskudd kr 635.400,- til avsetningsfond.
Udisponert overskudd kr 756.600,-
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KomSek Trøndelag IKS.

Kort om selskapet:

Selskapet ble konstituert i representantskapsmøte i juni 2004, og kom i drift fra påfølgende årsskifte. 
Selskapet har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor Namdalen. Selskapet eies av 21 
kommuner i Nord-Trøndelag samt Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Hovedformål for selskapet er å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg. KomSek kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan 
utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 5,2 %.
Egenkapitalinnskudd kr 16.000,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011: 
Omsetning: kr 3.700.000,-
Resultat:       - kr    400.000,-
Egenkapital: kr 3.400.000,-

KomRev Trøndelag IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet er et interkommunalt revisjonsselskap for 21 nordtrønderske kommuner, 5 kommuner på 
Helgeland samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble stiftet i juni 2004. Ved etableringen 
ble det lagt vekt på at selskapet skal ha en desentralisert struktur som skal gi revisor nærhet til 
deltakerkommunene. Selskapet har derfor avdelingskontor i Grong, Levanger, Namsos og Sør-
Helgeland (Brønnøysund) i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.
Selskapets formål er å utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan utføre 
andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning 
for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 3,93 %.
Egenkapitalinnskudd kr 48.000,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Driftsresultat            - kr 1.057.000,-
Resultat: kr       11.900,-
Egenkapital: kr     973.000,-

Innherred interkommunale legevakt IKS.

Kort om selskapet:
Vedtatt på stiftelsesmøte 07.11.2006.
Innherred Interkommunale legevakt IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskaper (IKS).  Selskapsavtalen gjelder i tillegg til loven.
Deltakerkommunene er Levanger, Frosta, Verdal, Inderøy.
Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger.
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Innskuddsplikt og eierandel.
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.  Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av 
driftstilskuddet baseres på følgende fordeling:
Samlet felleskostnader fordeles på 40 % fast andel med lik fordeling mellom kommunene + 60 % 
etter antall innbyggere.
Deltakernes eierandel er beregnet på grunnlag av innbyggertall, beregnet deltakertilskudd omregnet 
i prosent.  Inderøy kommunes eierandel er 18,4 %.  
For nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen 
av selskapets årsbudsjett.
Eierandelen blir justert hvert fjerde år på bakgrunn av endringer i folketallet, første gang fire, 4, år 
etter avtalens ikrafttredelse.
Eierandelen endres også ved inn- og uttreden.  Ved endring i eierandel må selskapsavtalen endres.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Regnskapsmessig resultat: kr 160.100,-
Egenkapital: kr 2.400,-

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – IKA.

Kort om selskapet:
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel 
i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og kommuner i Nord- og 
Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. 
Selskapets firma er ”IKA Trøndelag IKS”.
IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, 
ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i 
lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.
IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene.
Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen omhandler 
formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.
Virksomhetens øverste organ er representantskapet.
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 
som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort 
tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. 

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er 
koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og 
tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 

Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. 
Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en 
fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og eksisterende som ikke 
kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig innskudd av representantskapet. 
Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, 
og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i prosent og for Inderøy 
kommune er den 1,95.
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Økonomiske nøkkeltall 2011:
Årsresultat er kr 0,- etter bruk av disposisjonsfond.
Kr 930.000,- er avsatt til bundne fond for ordning av arkiv, forskuddsinnbetalt av eierne.
Disposisjonsfond: kr 6.086.000,-.  Bundne driftsfond: kr 1.19.000,-

PPT Inderøy og Leksvik IKS

Kort om selskapet:
Dette er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy og Leksvik, med
50 % hver.
PPT har som overordnet målsetning, i samarbeid med andre instanser, å bidra til gode utviklings-
oppvekst- og læringsmuligheter for barn og unge i regionen. Tjenesten har også som mål å gi bistand 
til voksne med krav om tjenester etter Opplæringsloven.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Driftsresultat: kr      8.900,-
Regnskapsmessig resultat: kr              0,-
Egenkapital: kr 517.000,-

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor

Kort om selskapet:
Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Inderøy, 
Verran, Steinkjer og Snåsa, med Verran kommune som vertskommune og kontorsted for 
samarbeidsordningen.  

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyrim2 å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for
skattekontorenes kontroll av skalleoppkreverne'' av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Inderøy kommunes eierandel er 24,5 %.

Regnskapet for Inderøy kommune viser per 31. desember 2011 en skatte- og avgiftsinngang2 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 429 340 090 og
utestående restanser på kr 7 123 499 herav berostilte krav på kr 840 987. Skatteregnskapet er avgitt
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av kommunens skatteoppkrever 20.01.12.

Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag (DMS)

Kort om selskapet:
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag består av kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer.
Kommunestyret i Inderøy vedtok etablering av DMS i møte den 03.05.2010, og senteret kom i drift i 
2011.

Formålet med å etablere DMS Inn-Trøndelag gjennom inngåelse av nærværende avtale og
eventuelt senere utvidelser av samarbeidet er;

· DMS Inn-Trøndelag skal bidra til at kommunen har høy faglig kompetanse,
kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for
brukerne, rask saksbehandling, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et
godt samarbeid med andre offentlige instanser.
· Utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste.
· Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig
kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
· Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunene og
samfunnet for øvrig.

Steinkjer kommune er vertskommunen.

Det er opprettet en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen. Nemnda har følgende 
sammensetning:
· Inderøy kommune – 3 representanter
· Verran kommune – 2 representanter
· Steinkjer kommune – 4 representanter
· Snåsa kommune – 2 representanter

Medlemmene velges for fire år med en funksjonstid som følge av valgperioden. Nemnda
velger selv leder og nestleder. Ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne.
Vertskommunens rådmann er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda.

Nemnda skal godkjenne ansettelse av leder for intermediær avdeling, samt fastsette instruks
for stillingen.
Nemnda delegerer myndighet og oppgaver, herunder den løpende driften av avdelingen, til
vertskommunens administrasjon.

Inderøy kommunes kostnad i 2011 er etter fordeling kr 984.600,-.
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4.  Andre virksomheter.

Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Kort om selskapet:
Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men 
selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som har offentlig 
tjenestepensjonsordning i selskapet. KLP er Inderøy kommunes pensjonsleverandør, og kommunen 
er følgelig medlem.
Selskapets styre er valgt av et representantskap sammensatt av utsendinger fra eierne, som består av 
kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig 
sektor er representert i de styrende organ i selskapet.
Egenkapitalinnskudd (Inderøy kommune) kr 6.186.900,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Resultat før skatt: kr 653.000.000,-
Egenkapital: kr   12.064.000,-

Røra samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Røra skole, og
bygd på egen tomt, Gnr. 172, Bnr. 12.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor.

Kommunen har førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden. Kommunen betaler ikke 
leie for dette da dette er en kompensasjon for kommunens underskuddsgaranti.  Kommunen har 
førsterett på leie av bibliotekets areal mot husleie.  
Samfunnshuset betaler 30 % av fyringsutgifter og vaktmestertjenester for Røra skole. 

Inderøy kommune har 70 andeler.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Underskudd kr 217.300,-

Sandvollan samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Sandvollan
skole, og bygd på egen tomt, Gnr. 205 , Bnr. 13.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av
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samfunnshuset.

Sandvollan skole og barnehage skal ha førsterett til bruk av lokalene i
samfunnshuset i skoletiden, samt til møter og andre arrangement på
kveldstid. 

Inderøy kommune har 200 andeler. 

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 216.000,-
Resultat: kr    12.200,-
Egenkapital: kr 1.368.200,-

Lyngstad samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er en del av anlegget Lyngstad skole, men bygd på 
egen tomt, gnr. 67, bnr. 16.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset og samarbeider med skolens rektor og 
barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av samfunnshuset.

Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden, samt fritt til møter og 
andre arrangement som kommunen har på kveldstid (ikke førsterett).  Kommunen betaler ikke leie 
for dette, men utgiftene til vaktmester, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgift på 
Lyngstad samfunnshus, betales av kommunen.  Samfunnshuset sørger selv for de resterende 25 % av 
vann-, avløps- og renovasjonsavgift.
Inderøy kommune har 350 andeler a kr 100,-. 

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 15.800,-
Resultat: kr 13.200,-
Egenkapital: kr 678.000,-

Inderøy samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Kommunen er eier av bygget, men samfunnshuset har rett til å bruke og leie ut huset i henhold til 
sine vedtekter, når rommene ikke brukes til ordinært skolebruk.  Skolen har også rett til å bruke 
huset til øvinger, møter og fester utenom vanlig skoletid, men da etter samråd med samfunnshusets 
styre.  All bruk av huset utenom vanlig skoletid varsles i god tid slik at det ikke kommer i veien for 
utleie som er bestemt.
Inderøy kommune har 135 andeler a kr 300,-. 
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Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 37.300,-
Resultat: kr 17.300,-
Egenkapital: kr 1.183.000,-

Mosvang kulturhus A/L

Kort om andelslaget:

Huset, som ligger i Mosvik sentrum, leies ut til lag, foreninger og privatpersoner.
50 aksjer a kr 100,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 323.595,-
Resultat: kr   12.646,-
Egenkapital: kr   15.951,-

Inderøyhallen A/L.

Kort om andelslaget:
Inderøyhallen A/L er et andelslag med vekslende kapital og begrenset ansvar.  Andelshaver kan være 
stat, kommune, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Formålet med andelslaget er å reise og drive et kulturhus for Inderøy kommune, plassert i Sakshaug 
skolekrets.  Andelslaget har ikke erverv som formål, og har heller ikke som formål å skaffe 
andelseierne økonomisk utbytte.

Kulturhuset disponeres slik andelslagets styre og generalforsamling finner det formålstjenlig i 
sammenheng med sosiale og kulturelle formål og husets økonomi.  Lag og organisasjoner i Inderøy 
som har 20 andeler eller mer, kan gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler.  Tvist om bruket av 
huset avgjøres av styret.

Andelskapitalen er fordelt på andeler a kr 500,-.  Lag og organisasjoner i Inderøy og/eller Inderøy 
kommune skal eie flertallet av andelen i andelslaget.
Inderøy kommune har 490 andeler. 

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 9.200.000,-
Resultat: kr    233.000,-
Egenkapital: kr    630.000,-

Trygg Trafikk.

Kort om organisasjonen:
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Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper. Organisasjonen er landsomfattende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige 
aktører og offentlige myndigheter. 
Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en 
aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. 
Trygg Trafikk ble opprettet i 1956. Organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i 
fylker er medlemmer av Trygg Trafikk.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 55.817.000,-
Resultat: kr   1.902.000,-
Egenkapital: kr   5.928.000,-

Indre Trondheimsfjord Havnevesen.

Kort om selskapet:
Indre Trondheimsfjord Havnevesen er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene 
Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Mosvik. Steinkjer, Verdal og Verran i henhold til kommunelovens 
bestemmelser § 27 (om etablering av en bestemt type samarbeidsordning). ITH har sitt hovedkontor 
i Verdal.
I følge formålsparagrafen har ITH som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor 
samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal ITH på vegne av deltakerkommunene ivareta alle 
forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger 
kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter havne- og farvannsloven med forskrifter 
gjelder innenfor deltakerkommunenes felles havnedistrikt.
Målsettingen for ITHs virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre et 
konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle 
trafikkgrunnlaget, skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder 
samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og 
økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet og det næringsliv havnen skal betjene.

Økonomiske nøkkeltall 2010:
Driftskostnad: kr      9.416,-
Egenkapital:  kr 214.078,-
Resultat: kr 1.779.000,-  

Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor Nord-Trøndelag.

Kort om kontoret:
Opplæringskontoret (OKS) er et samarbeidsorgan (andelslag BA) som på vegne av 
medlemsbedriftene skal koordinere og organisere bedriftenes opplæringsvirksomhet innen 
kommunale fag innenfor rammen av Opplæringslova. OKS ble stiftet i 1996. Inderøy kommune er en 
av medlemsbedriftene.
Ansvarsforholdet mellom medlemsbedriftene og OKS reguleres av egne avtaler. OKS skal søke 
godkjenning som lærebedrift i aktuelle fag innen kommunal sektor. OKS
skal i henhold til lærlingordningen foregå i nært samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, 
skoleverket og lærlingene, og sikre god effektivitet og faglig kvalitet på opplæringen. Opplæringen 
skal skje etter fastsatt læreplan for de respektive fag i samsvar med Opplæringslova og bestemmelser 
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for øvrig. OKS skal kartlegge behov og muligheter for opplæring i tillegg til å bistå medlemsbedriftene 
med organisering av faglig relevante kurs for lærlinger og øvrige arbeidstakere.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 4.750.000,-
Resultat: kr    319.000,-
Egenkapital: kr    978.000,-

Oi. Trøndersk mat og drikke A/S

Kort om selskapet:
Selskapet skal gjennomføre drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt 
verdiskapning.  Inderøy kommune har 1 aksje a kr 5.000,-, dvs. 0,22 % eierandel.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 8.300.000,-
Resultat:          - kr      66.000,-
Egenkapital: kr 2.200.000,-

Kommunekraft AS.

Kort om selskapet:
Kommunekraft AS ble stiftet i 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av 
deltakende kommuner og fylkeskommuner på beste betingelser.
Eierandel 1 aksje a kr 1.000,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Omsetning: kr 1.175.000,-
Resultat: kr    542.500,-
Egenkapital: kr 2.139.000,-

Trøndelag Reiseliv AS

Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert i 1991.  Formålet er å videreføre og forsterke markedsføringen av Trøndelag 
Reiselivs tilbud innen ferie og fritid.  Inderøy kommune har 3 aksjer a kr 3.000,-

Økonomiske nøkkeltall:
Årsresultat: kr   22.000,-
Egenkapital: kr 144.000,-

Fosenvegene AS
50 aksjer a kr 1.000,-
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Leksvik industriell vekst Holding AS
150 aksjer a kr 1.000,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Resultat            - kr      56.000,-
Egenkapital kr 6.900.000,-

Norske Skogindustrier ASA
Eierandel; 111 aksjer a kr 10,-



Note 5 Oversiktoveraksjerogandelersomer 111111111
ført somanleggsmidler

Kto Tekst Antall EierandelBalanseverdi

22141780 EGENKAP.INNSKUDD KLP




9 194 283,00

22141790 EGENKAPJNNSKUDD KOMREV




3,93 %




48 000,00

22141795 EGENKAP.INNSKUDD KOM.SEK




5,20 %




16 000,00

22170003 NORSKEPOTETIND. BA 34800 A A KR, 1 1




15 000,00

22170004 NORSKESKOG A KR. 10 110




1 100,00

22170005 BIBLIOTEKSENTRALENA/L, 5




1,00 *)

22170006 TRØNDELAG REISELIVA/S




3 000,00

22170007 INDERØYHALLEN A/L A KR. 500 490




1,00

22170008 A/L RØRA SAMFUNNSHUS 70 AKSJER 70




1,00

22170009 INDERØY SAMF.HUS A/L 135 A 135




1,00

22170010 A/I MOSVANG KULTURHUS




5 000,00

22170011 A/L SANDVOLLAN SAMF.HUS 200A 200




1,00

22170012 INNHERRRED PRODUKTER A 1000 9





9 000,00

22170013 LIV A/S (LEKSVIK IND.VEKST HOLDING)





150 000,00

22170015 ANDELER KALDALSTUA





1 000,00

22170017 FOSENVEGENEAS





50 000,00

22170018 A/L LYNGSTADSAMF.HUS 350 A 350





1,00 Andelslag

22170020 KROA PRODUKTERAS





600 000,00

22170021 KOMMUNEKRAFT AL





1 000,00

22170025 NO.REVYF.SENTER,3A.A KR.1000 3





1,00

22170031 SUNDSØY EIENDOM AS, A KR. 1100 34 34 %




34 000,00 nedskrevet

22170032 INNHERRED HMS BA 1 AND 1





100,00 **)

22170033 FLYNDRAAS,10 AKSJERA KR. 10.000 10 100 %




100 000,00 ***)

22170034 Ol! 1 ANDEL A KR. 5000 1 0,25 %




5 000,00 iv)

22170035 FLYNDRAAS, A KR. 1000- 1255 100 % 1 255 000,00

22170036 INDERØYFEST,A KR. 100.000,- 1





100 000,00

22170037 FLYNDRAAS,A KR. 21000 45





945 000,00




Sum bokført verdi





12 532 490,00

*) Eies av 419 kommuner, Fylkeskommunen og KS. Kommunens eierandel er 87%

**) Andelslag, hvor Inderøy kommune har 1 andel. Totalt antall andeler varierer etter

inn- og utmeldte bedrifter.

*** Er 100% heleid selskap

iv) Totalt 428 aksjer a kr. 5000,-

1 11111111111

/1



NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, § 27 IIIIIIIII IIIi II I
031454

Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter § 27, IKS-samarbeid.

PP-Tjenesten i Inderøy og Leksvik . Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig elevtall pr.

1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %- andel for

Inderøy kommune utgjorde i 2012 67,8%. Eierandel 50% .Eiertilskudd

Kr. 2.519.100,- i 2012. Langsiktig pensjonsforpliktelse er kr. 4.638.210,-,-.Netto

pensjonsforpliktelse etter fradrag av pensjonsmidler er kr. 1.029.626,-

KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig

gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 51.503.743 Etter fradrag

av pensjonsmidler på kr. 43.844.511,- utgjør netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.12

kr. 7.659.232,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr.1.1.2012. Eiertilskudd kr.

697.000,- i 2012.

KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%. Selskapets langsiktige gjeld

på pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr. 2.420.476,-.Etter fradrag av

pensjonsmidler på kr. 1.870.787,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 549.689,-

Selskapet har ikke udekket underskudd pr. 1.1.2013 Eiertilskudd kr. 127.925,- i 2012.

Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16,5%

Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift er på kr.

14.615.854,-,-. Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 11.160.669,- er netto

pensjonsforpliktelse kr. 3.455.185,- Eiertilskudd er på kr. 4.405.500,-i 2012

Innherred legevakt. Kommunens eierandel er 18,4% Eiertilskudd 2012 på kr.

1.308.369.

Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%. Eiertilskudd 2012 på kr. 175.557,-

Indre Tr.heimsfjord havnevesen. Eierandel 0,01%

Innherred renovasjon IKS.Eierandel 7,20%. Selskapet har en netto

pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsg.avgift på kr. 2.470.743,-

/‘



Arkivsak. Nr.:
2012/188-10

Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 14/14 04.03.2014

Formannskapet 12/14 05.03.2014

Søknad om ekstrabevilgning til Soddjazz 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gis ikke ytterligere støtte til gjennomføring av Soddjazz 2014.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører: Geir Tore Strand

Ragnar Nossum fremmet følgende forslag:

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.

Formannskapet beslutter dekningsmåte.

Avstemming

Ragnar Nossum sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014

Soddjazz 2014 gis en ekstra støtte på kr. 25.000,-.

Formannskapet beslutter dekningsmåte.

Vedlegg
1 SODDJAZZ -  ekstrabevilgning 2014



Bakgrunn

Soddjazz 2014(formelt Inderøy Jazzforum) søker om en ekstrabevilgning på kr 25.000/35.000 til årets 
festival. Gjennom kommunens budsjettbehandling for 2014 ble det bevilget kr 50.000 til festivalen. 
(søknad på kr 75.000). 

Soddjazz hadde i 2013 en total prosjektkostnad på kr 417.000 med et underskudd på kr 52.000. 
Kommunens tilskudd har over flere år vært kr 50.000 uten kompensasjon for prisstigning. Festivalen 
mottar også støtte fra Norsk kulturråd og fylkeskommunen. Kulturrådet har økt sin støtte fra kr 100.000 
i 2013 til kr 150.000 i 2014.

I søknaden begrunnes behovet med; 20 årsjubileum, ikke indeksregulert tilskudd, breiere program, 
bedre og breiere eksponering av festivalen med ma egen festivalavis, lokal forankring og presentasjon 
av lokale musikere og musikere med tilknytning til Inderøy.  

Vurdering

Soddjazz er en av 14 søkere om tilskudd til større arrangement i kommunen i 2014. Som festival er det 
den søkeren som har drevet i flest år. Kommunens bidrag er som søkeren skriver ikke økt de senere år. 
Musikk i Nord-Trøndelag(MINT) har for inneværende år engasjert seg i festivalen. Indirekte bidrar 
derfor kommunen gjennom samarbeid med MINT med ressurser til festivalen.

Rådmannen anser Soddjazz som et tilbud med utviklingspotensiale og som fortsatt bør oppebære 
kommunal støtte.  Med allerede gitt bevilgning og bidrag gjennom Mint, jfr. også støtte fra Kulturrådet 
mv, anses nivået på støtten og være akseptabel.

Etter rådmannens skjønn inneholder ikke søknaden om utvidet støtte nye argumenter, jfr. opprinnelig 
søknad.

Det er dog mulig at argumentet om «ekstra støtte» i et jubileumsår kunne vært noe hensyntatt i 
rådmannens budsjettforslag. Rådmannen vektlegger likevel hensynet til forutsigbarhet i behandlingen 
av denne type støtte.  Vi har lagt opp til en samlet behandling av støtte til større kulturprosjekter i 
forbindelse med budsjettet. Det da naturlig og være ytterst forsiktig med å etterkomme søknader om 
tileggsbevilgninger.

Konklusjon

Rådmannen finner ikke tilstrekkelig begrunnelse for å øke kommunens tilskudd for 2014. 



Inderøy 24.01.14

Til ordføreren og rådmannen i Inderøy.

Jeg viser til Samtaler med ordføreren og rådmannen i Inderøy denne uka. På bakgrunn av disse vil jeg 

ikke la det være ugjort å søke om en ekstrabevilgning til SODDJAZZ 2014.

Dette gjøres ut fra følgende begrunnelse:

 Soddjazz har 20 års jubileum i år.

 Soddjazz har siden starten i mottatt om lag den samme summen i støtte fra kommunen til 

festivalen (ca 50.000) hvert år. Beløpet har ikke vært indeksregulert.

 Fra nasjonalt hold har Norsk kulturråd funnet grunn til å øke sin støtte til Soddjazz fra kr 

100.000 i 2013 til kr 150.000 i 2014. Støtten fra kulturrådet har øket jevnt og trutt siden 

festivalens start, og lå til å begynne med i sum under Inderøy kommunes bidrag.

 Årets program er bredere genremessig enn på mange år, og kvalitetsmessig holder det svært 

høgt nivå. Vi tror festivalen vil nå flere innbyggere enn tidligere.

 Festivalavis vil gi bedre og breiere eksponering av festivalen.

 Soddjazz har en sterkere forankring i lokalmiljøet enn noen gang, og engasjementet i bygdas 

befolkning har vist seg i det dugnadsarbeidet som til nå er lagt ned av ei arbeidsgruppe på 6, i 

tillegg rektor ved Sund Folkehøgskole(adm) og leder.

 Soddjazz klarer å kombinere lokale musikere og musikere med tilknytning til Inderøy med 

nasjonale og internasjonale navn. På årets festival finnes bl.a følgende eksempler på dette: 

Adrian Løseth Waade (fiolin), Jon Kristian Bye (piano), Øyvind Bradtsegg (professor i 

musikkteknologi NTNU), Tor Yttredal (tidl distriktsmusiker nå professor ved NTNU jazzlinja), 

Sverre Gjørvad (tidl distriktsmusiker),Thomas Dahl(Spellemannsprisvinner; tidl Sund elev), 

Ola Kvernberg (Spellemannsprisvinner; tidel Sund elev), Steinar Raknes ( 

Spellemannsprisvinner; tidl Sund elev), Gjermund Larsen(Dobbelt Spellemannspris i år,

Verdaling og tidl Inderøy VGS), Ketil Gjerve (tidl Sund elev) Bjørn Ole Solberg (lærer IVGS), 

Mattis Kleppen (Phd, tidl lærer Sund FHS), Olav G Kallhovd (Festivalleder/MiNT) m.fl.

 Den faglige tyngden og det renommé SODDJAZZ har på nasjonalt plan er verdifull for

merkevarebyggingen av Inderøy kommune.



Konkretisering av behov

SODDJAZZ har mottatt en henvendelse fra lokalt næringsliv med ønske om samarbeid; nærmere 

bestemt fra Øyna parken. Dette anser vi i SODDJAZZ for å vært svært positivt! Dette vil gi flere 

muligheten til å oppleve Hot Club de Norvège på enn på Rødbrygga, samt at Soddjazz vil kunne ta 

i bruk en ny arena og som kan gi grunnlag for videre samarbeid og mulig videre kulturbasert 

næringsutvikling i bygda. 

En utfordring ved dette er at vi ikke har budsjettert med ekstra lyd og lydfolk på Øyna. Med de 

bevilgningene vi har fått til nå har festivalen til og med problemer med å kunne avvikle SODDJAZZ 

som «normalt». Vi kan ikke arrangere så mange konserter som tidligere. Vi har heller ikke råd til 

noe «ekstra» som f.eks et tilbud til barna. 

Kulturpolitisk refleksjon

Som leder for festivalen (igjen) ser jeg det ikke som realistisk at kommunen kan følge opp den 

utviklingen vi har sett gjennom 20 år fra Norsk kulturråd; og i en jafs og bevilge et etterslep på kr 

100.000 ekstra, som er det dobbelte av det vi har blitt bevilget fra kommunen i år. Jeg håper 

imidlertid at kommunen vil vurdere å bidra i samme størrelsesorden som Norsk kulturråd på sikt.

Vi synes det burde vær et noenlunde samsvar mellom kommunens og kulturrådets bidrag samt 

at kommunen også kunne se på forholdet mellom disse når det gjelder tilskudd til andre 

festivaler i kommunen. 

Søknadssum

Med en ekstrabevilgning på kr 25.000 fra Inderøy kommune vil festivalen i kunne avholde 

konserten med Hot Club de Norvège på Øyna. Med ytterligere kr 10.000 vil vi sannsynligvis kunne 

arrangere barnekonsert også.

Vennlig hilsen

Olav Guttorm Kallhovd

Leder SODDJAZZ 2014



Arkivsak. Nr.:
2012/178-33

Saksbehandler:
Tove Johnson

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 11/14 04.03.2014

Formannskapet 13/14 05.03.2014

Søknad om bevilling til salg av øl - Solfrid Wibe AS - utsalgssted REMA 1000

Rådmannens forslag til vedtak

Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold av 
alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent med 
følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

Behandling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014 

Saksordfører:  Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt



Innstilling i Hovedutvalg Folk - 04.03.2014
Under forutsetning av at Internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8, og i medhold av 
alkoholloven, innvilges salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent med 
følgende spesifikasjon: 

 Tidsrom: 20.03.2014 – 31.12.2015

 Bevillingshaver: Solfrid Wibe AS - org.nr. 913 074 637

 Styrer: Solfrid Wibe f. 16.06.72

 Stedfortreder: Line I. Stavrum f. 15.05.88

 Utsalgsstedets navn: REMA 1000 Inderøy

 Adresse: Nessjordet 1, 7670 Inderøy

 Areal for salg: Butikklokalet til REMA 1000 Inderøy

 Salgstid: Kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, kl. 08.00-18.00 dager før 

helligdager, jf. Alkohollovens § 3-7, annet ledd og Inderøy 
kommunes Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 4c

Vedlegg
1 Uttalelse fra lensmannen i Leksvik og Inderøy -  REMA 1000 v/Solfrid Wibe

Bakgrunn
Solfrid Wibe skal starte opp ny dagligvarebutikk, REMA 1000 Inderøy, Nessjordet 1, den 20. mars 2014. 
I den forbindelse søker hun om bevilling til salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent. 
Det er framlagt plantegning som viser salgsarealet og hvordan innredningen er tenkt.  Butikkarealet er 
oppgitt til 825,36 m2.

Åpningstider er oppgitt til mandag – fredag fra kl. 08.00 – 22.00. Dag før søn- og helligdag er 
åpningstiden oppgitt til 09.00 – 20.00.

Det er fremlagt dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til utsalgssted, bestått 
kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder, h.h.v. Solfrid Wibe f. 1972 og Line I. Stavrum f. 1988 samt 
firmaattest.

Alkohollovens § 1-4 a (bevillingsplikt) sier at omsetning av alkohol bare kan skje på grunnlag av 
bevilling.  I følge § 1-4 b er bevillingshaver den for hvis regning virksomheten drives.

I h.h.t. § 1-6, 1. og 2. ledd, kan kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 (over 4,7 
volumprosent alkohol) og annen alkoholholdig drikk, gis for perioder på inntil 4 år, og med opphør 
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Inneværende periode utløper 31.12.2015 for alle gitte kommunale bevillinger.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten, jf. § 1-7 c. De må være ansatt eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. 
Begge må være fylt 20 år og dokumentert bestått kunnskap om alkoholloven og bestemmelser i 
medhold av den.

Søknaden er oversendt Politiet v/Lensmannen i Leksvik og Mosvik og sosialetaten for uttalelse, jf. § 1-7, 
2. ledd.



Lensmannen har ingen anmerkninger eller opplysninger som skal tilsi at søker er uskikket til å inneha 
salgsbevilling. Line I. Stavrum godkjennes som stedfortreder, jf. vedlegg.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.12, sak 42/12, Ruspolitisk handlingsplan. Kapittel 6 
Alkoholpolitiske retningslinjer, pkt 4 angår salg av alkoholholdig drikk med bl.a. salgstider for 
øl/"rusbrus»" i Inderøy kommune.

Myndigheten til å innvilge alminnelig salgs- og skjenkebevillinger for alkohol er etter delegasjon fra 
kommunestyret tillagt formannskapet, jf. Alkohollovens § 1-7.

Vurdering

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 5-1, er det krav om dokumentert kunnskap for 
styrer og stedfortreder om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.  Styrer Solfrid Wibe og 
stedfortreder Line I. Stavrum har begge dokumentert bestått kunnskapsprøven i alkoholloven -
salgsbevilling.

I tillegg er det krav om at innehavere av salgsbevillinger skal føre internkontroll med den virksomhet 
som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven, 
jf. alkoholforskriftens § 8-1, 1 ledd. Internkontrollens omfang angis i § 8-3.

Søkeren oppfyller Alkohollovens krav for salgsbevilling av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 
volumprosent. 

Rådmannen vil tilrå at søknaden innvilges med virkning fra 20. mars 2014 t.o.m. 31.12.2015.

Konklusjon

Som forslag til vedtak.





Arkivsak. Nr.:
2012/208-6

Saksbehandler:
Åse Granlund Solem

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 14/14 05.03.2014

Kommunestyret 17.03.2014

Søknad om fritak fra politiske verv - Karen Elise Wiik Langfjæran

Rådmannens forslag til vedtak:

 Karen Elise Wiik Langfjæran gis fra dags dato og ut valgperioden fritak fra vervet som
medlem i hovedutvalg Folk og i kommunestyret. 

 Som nytt medlem av kommunestyret trer Liv Elin Olsen inn fra dags dato og ut 
valgperioden.

 For samme tidsrom velges nytt medlem i hovedutvalg Folk:

Vedlegg
1 Søknad om fritak - Kommunestyret og Hovedutvalg Folk

Bakgrunn

Karen Elise Wiik Langfjæran søker om fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden.  Hun 
begrunner søknaden med studier og praksis som er uforenelig med godt politisk arbeid. 

Karen Elise studerer ved lektorprogrammet i engelsk ved NTNU. Studiet innebærer praksis, og så langt 
har forelesningene falt på aktuelle møtedager.  Hun er fast medlem i kommunestyret og hovedutvalg 
Folk.

Vurdering

Kommuneloven § 15 nr. 2 lyder:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 



valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet.

§ 16. Opprykk og nyvalg
1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer så vidt
mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er
forfall.

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall,
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt
hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte.
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.

Rådmannen anbefaler søknaden innvilget som omsøkt, slik at Karen Elise Wiik Langfjæran gis
fritak ut inneværende valgperiode fra vervet som medlem i hovedutvalg Folk og 
kommunestyret.

Konklusjon

Søknaden anbefales innvilget som omsøkt.



-----Opprinnelig melding-----
Fra: Karen Elise Langfjæran [mailto:karenlangfjaeran@yahoo.com]
Sendt: 27. januar 2014 13:50
Til: ind-Postmottak
Emne: Søknad om fritak

Hei,

Søker med dette om fritak fra arbeidet i Kommunestyret i Inderøy og Hovedutvalg Folk fra tidspunkt for behandling og 
ut perioden. Årsak er studier og praksis som oppleves som uforenlig med et godt politisk arbeid.

Med vennlig hilsen

Karen Elise Langfjæran

Side 1 av 1VS: Søknad om fritak
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Arkivsak. Nr.:
2012/4050-3

Saksbehandler:
Ida Stuberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 15/14 05.03.2014

Kommunestyret 17.03.2014

Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre

Ordførers forslag til vedtak

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og
Dokument 12:26 (2011�2012))
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.

Vedlegg
1 Brev til landets fordførere dat. 29.01.2014
2 Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet
3 Grunnlovfesting av det lokale folkestyre - forslag til uttalelse

Bakgrunn

Inderøy kommune mottok henvendelse fra styreleder i KS 29.01.14, med en oppfordring om at 
kommunen stiller seg bak KS sin henstilling til Stortingets representanter om å sikre en grunnlovfesting 
av det lokale folkestyre. Vedlagt henvendelsen lå også KS sine vurderinger av de forslag som ligger til 
behandling, samt forslag til uttalelse fra kommunene (se vedlegg). Forslaget til uttalelse er inntatt som 
forslag til vedtak over. 



Vurdering
Begrepet kommunalt selvstyre omhandler kommunenes kompetanse til å styre seg selv, ved at direkte 
valgte politikere treffer beslutninger, uten vilkårlig statlig innblanding. Europarådskonvensjonen av 15.
oktober 1985 om lokalt selvstyre, som Norge har ratifisert, sier i art 3 nr.1 at: 

«Lokalt selvstyre betegner lokale myndigheters rett og evne til så langt loven tillater, på eget 
ansvar og i lokalbefolkningens interesse å regulere og administrere en betydelig del av de offentlige 
anliggender». 

Ved formannskapslovene av 1837 ble kommunene for første gang etablert som selvstendige 
rettssubjekter. Lovene ble vedtatt for å sikre lekmannsinnflytelsen, og kom på bakgrunn av et opprør i 
bondeopposisjonen på Stortinget. I dag har koml. av 1992 omtrent samme stilling som 
formannskapslovene hadde.

I henhold til norsk rett er kommunenes kompetanse negativt avgrenset. Det betyr at kommunene som 
egne rettssubjekt står fritt til å vedta og å gjennomføre hva de vil med mindre det er forbudt ved lov, 
forskrift gitt med hjemmel i lov, eller ulovfestet rett. Grensene for kommunenes autonome og 
heteronome kompetanse er imidlertid rettslig regulert.

Autonom kompetanse omfatter kommunenes evne til å binde seg selv ved avtale eller løfte, eller å 
disponere rettslig over penger eller andre formuesgoder. Denne er i hovedsak regulert av 
kommuneloven. Heteronom kompetanse går på evnen til å bestemme over andre, og er regulert i 
særlovgivningen.

Avgjørelser om offentlig administrasjon og borgernes rettsstilling treffes av offentlige organer tilknyttet 
tre typer forvaltningsnivåer. Disse tre, statsforvaltningen, fylkeskommunene og kommunene, er i 
prinsippet innbyrdes adskilte og uavhengige offentligrettslige rettssubjekter. Kommunene er ikke en del 
av den hierarkisk oppbygde statsforvaltningen, og de er ikke underlagt andre statlige organ enn 
Stortinget som lovgiver, med mindre slikt underordningsforhold følger av særskilte bestemmelser i 
lovverket. Dessuten har verken regjering eller departementer noen generell styrings-, instruksjons- eller 
overprøvingsmyndighet i forhold til den enkelte kommune.

Eivind Smith (2003) skriver i sin artikkel ”Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre” at ordene 
«selvstyre» og «autonomi» er mer eller mindre synonyme. Og han viser videre til at det viktigste 
kriterium for « kommunal autonomi » under enhver omstendighet må være: 

”friheten til å velge hva som skal gjøres eller ikke gjøres på områder av en viss betydning for 
kommunens innbyggere».

Dette betyr at dersom kommunene ikke har noen form for selvbestemmelsesrett, er det ei heller tale 
om selvstyre. Det er vanskelig å trekke noen klar grense for når autonomiverdien er ivaretatt eller 
overtrådt, og det er ikke slik at verdien alene gir klare føringer for funksjonsfordeling og lokal 
styremakt.

Begrepet lokalt selvstyre retter seg først og fremst mot at det lokale forvaltningsnivået skal ha 
kompetanse til å styre og organisere seg selv, mest mulig uavhengig av statlige myndigheter, til beste 
for sine innbyggere. I de tilfeller lovgiver velger å tillegge enkeltindivider ulike rettigheter på bekostning 
av kommunenes muligheter for å utøve selvstyre, så er det lovgivers rett å gjøre det, jfr. blant annet grl. 
§ 49. Og ettersom prinsippet om kommunalt selvstyre til nå ikke har vært grunnlovsfestet, vil det være 
nærmest umulig å definere en grense for når lovgiver har overtrådt kommunenes rett til selvstyre etter 
Europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre.



Dagens kommuneinstitusjon ble grunnlagt da formannskapslovene ble vedtatt i 1837. I henhold til 
formannskapslovene ble det opprettet nye folkevalgte organ både i bygdene og i byene, og gjennom 
formannskap og representantskap fikk de lokale, valgte representanter på landet bevilgende, 
forvaltende og kontrollerende myndighet i lokale saker. 
Under de forholdene som rådde i Norge på den tiden, med tanke på den politiske og sosiale 
sammenhengen, kan opprettelsen av kommunale organer ikke bare forstås som et mottrekk mot den 
sentraliserte stat, men også som en del av frigjøringen fra ”embetsmannsstaten”. Sånn sett fremstår 
det lokale selvstyret som ideologisk forankret i begrepet frihet.

Av vedlegg 1, KS sin vurdering av forslagene, framgår det at Stortinget i 1998,1999, 2003 og 2007 har
behandlet og avvist forslag til bestemmelser om grunnlovsvern av det kommunale selvstyret. Når KS kan 
akseptere det forslag som nå foreligger så skyldes det at KS ønsker å få avsluttet debatten om 
grunnlovfesting. KS ser det som viktig at retten til frie lokale valg gis et grunnlovsmessig vern. Det forslaget 
som nå ligger i Stortinget vil bringe norsk rett i samsvar med de traktatmessige forpliktelser som Norge har 
påtatt seg etter Charteret om lokalt selvstyre av 15. oktober 1985 art. 2, og mer i samsvar med øvrige 
europeiske lands rett. Norsk rett er i dag ikke i samsvar med de traktatmessige forpliktelser som Norge har 
påtatt seg. Det vises her blant annet til prof. Eivind Smiths artikkel «Hinderløypa: grunnlovsfesting av 
kommunalt selvstyret i Norge», inntatt i boken «Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre? (2011)», s. 55. 
Det vises også til stipendiat Sigrid Stokstad, i hennes artikkel «En folkerettslig målestokk for det kommunale 
selvstyret», inntatt i samme bok, s. 25. Av 26 europeiske konstitusjoner er Norge alene om å ikke ha en 
bestemmelse om lokalt selvstyre/lokaldemokratiet i Grunnloven.  

Stortinget vil etter forslaget beholde sitt hensiktsmessighetsskjønn overfor kommunene, samtidige som 
lokaldemokratiets viktige funksjon gis en plass i grunnloven, jf nærmere nedenfor. Forslaget innebærer i så 
måte et «kompromiss». 

Selv om KS kan akseptere det forslaget som nå ligger i Stortinget, ønsker KS primært en bestemmelse i 
Grunnloven som gir et vern av det lokale selvstyre. KS ønsker også at et slikt vern skal kunne prøves av 
domstolene. Et slikt forslag vil etter KS sitt syn harmonere best med Charteret om lokalt selvstyre av 15. 
oktober 1985, som i artikkel 2 omtaler det kommunale selvstyret, selv om også nåværende forslag vil 
innebære en oppfyllelse av de traktatmessige forpliktelser som Norge har påtatt seg. Det samsvarer også 
best med hvordan de fleste europeiske land har omtalt kommunene i Grunnloven. Det vises her til artikkel 
fra Eivind Smith i boken «Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre».  Han slår først fast at Norge er nokså 
alene i Europa om å ha en grunnlov der kommunale selvstyreorganer ikke er nevnt. Han skriver deretter på 
s. 54; «Samtidig er det viktig å være klar over at grunnlovsbestemmelsenes nærmere innhold varierer. Det 
store flertallet går imidlertid lenger enn til bare å nevne kommunene eller gi prinsippbestemmelser om 
kommunalt selvstyre. De fleste gir også mer eller mindre omfattende regler om kommunens oppgaver og om 
selvstyrets omfang på visse områder(… )Avstanden til situasjonen i Norge blir tilsvarende større». Det tilsier 
etter KS sin oppfatning at også det kommunale selvstyret bør vernes i grunnloven og at det bør være visse 
skranker for når Stortinget kan bruke lovgivning for å begrense kommunens kompetanse i saker som 
primært er av lokal interesse. 

Dok 12 forslagene forefinnes på følgende side: https://stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/ Forslagene som omhandler grunnlovsfesting av 
kommunalt selvstyre er : (Dokument 12:5 (2011:2012), Dokument 12:19 (2011:2012) og Dokument 
12:26 (2011:2012).



Konklusjon

Ordfører mener, i likhet med KS, at et lovforslag som gir kommunene et reelt vern ville være å 
foretrekke. Som KS poengterer har gjentatte forslag om grunnlovfesting vært behandlet og avvist, 
og det oppfordres til å gi tilslutning til å støtte opp en henstilling om støtte til ett eller flere av de 
forslagene som foreligger. 

Ordfører tilrår å støtte forslaget til vedtak.
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Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret

Det vises til Kommunalpolitisk toppmøte 1. april 2014 med tittel «Lokaldemokratiet – fjernstyrt eller 
folkestyrt». KS planlegger på dette toppmøtet å overbringe en sterk henstilling fra kommunene og 
fylkeskommunene til Stortinget om å grunnlovfeste det lokale folkestyret i løpet av Grunnlovens 
jubileumsår. For å få mest mulig tyngde bak en slik henstilling, er det avgjørende at mange 
kommuner og fylkeskommuner har vedtatt en uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyre, 
slik Hovedstyret i KS har anbefalt. Det vises i den forbindelse til brev fra meg til alle ordførere og 
fylkesordførere datert 26.4.2013, med vår referanse 09/00837-45. 

Vedtakene i kommunestyrer og fylkesting sendes til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på 
Stortinget. Som sagt i mitt brev ber vi om at KS får kopi av vedtakene, slik at de kan overleveres 
samlet til leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Kommunalpolitisk toppmøte 1.april. Jeg 
håper dette lar seg gjennomføre – det vil gi tyngde til markeringen. Send gjerne også en kopi til 
stortingsrepresentantene fra eget fylke. 

Det ligger nå tre forslag til grunnlovfesting av det lokale folkestyret i Stortinget. De fleste partiene på 
Stortinget står bak et eller flere av forslagene.  Stortinget foretar nå en språklig gjennomgang av 
Grunnloven, og vil til høsten starte behandlingen av de ulike andre grunnlovsforslagene. 

Vedlagt følger forslaget til uttalelse om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret, som også lå ved 
brevet av 26.4.2013. I tillegg er det vedlagt notat fra KS til Stortingets Kontroll- og 
konstitusjonskomite vedrørende høring av grunnlovsfesting av lokaldemokratiet, datert 29.3.2012, 
som ytterligere bakgrunn. Dette notatet omhandler forslaget som lå til behandling i 2012, men kan 
gjerne brukes i forhold til de nåværende forslagene i Stortinget.

Jeg håper dette kan bidra til gode vedtak og en kraftfull markering 1.april.  

Jeg håper dere kan sende oss vedtakene innen 28.3.2014. Vedtakene sendes til: ks@ks.no og 
dhs@ks.no

Med hilsen

Gunn Marit Helgesen
Leder i KS



Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet - høring i Stortingets kontroll og 
konstitusjonkomitè 29. mars 2012 – Dokument nr. 12:13 (2007-2008)

1. KS kan akseptere det forslag til grunnlovsbestemmelse som nå ligger til behandling i Stortinget

Det er bred enighet om at kommunene har en fast, stor og viktig plass i det norske styringssystemet. En 
enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite uttalte den den 15. mai 2007 under stortingsbehandlingen 
av et forslag om å grunnlovfeste en bestemmelse om lokalt selvstyre følgende : «Det lokale selvstyret er 
en av grunnsteinene i et levende og aktivt demokrati». Likevel ble det daværende forslag til 
bestemmelse i grunnloven om det kommunale selvstyret ikke vedtatt.

Det forslaget som nå ligger i Stortinget innebærer ikke et grunnlovsvern/grunnlovsfesting av det lokale 
selvstyret. Derimot innebærer forslaget grunnlovsvern av retten for innbyggerne til å ha direkte og frie 
valg på ett lokalt nivå, dvs et konstitusjonelt vern av lokaldemokratiet. Forslaget forutsetter at det skal 
være et lokalt nivå, men det er opp til Stortinget å regulere hvilken myndighet det lokale organet skal 
ha, også i saker av lokal karakter.  

2. KS ønsker å få avsluttet debatten om grunnlovsfesting

Stortinget har både i 1998,1999, 2003 og 2007 behandlet og avvist forslag til bestemmelser om
grunnlovsvern av det kommunale selvstyret.

Når KS kan akseptere det forslag som nå foreligger så skyldes det at KS ønsker å få avsluttet debatten 
om grunnlovfesting. KS ser det som viktig at retten til frie lokale valg gis et grunnlovsmessig vern. Det 
forslaget som nå ligger i Stortinget vil bringe norsk rett i samsvar med de traktatmessige forpliktelser
som Norge har påtatt seg etter Charteret om lokalt selvstyre av 15. oktober 1985 art. 2, og mer i 
samsvar med øvrige europeiske lands rett. Norsk rett er i dag ikke i samsvar med de traktatmessige 
forpliktelser som Norge har påtatt seg. Det vises her blant annet til prof. Eivind Smiths artikkel 
«Hinderløypa: grunnlovsfesting av kommunalt selvstyret i Norge», inntatt i boken «Lokalt demokrati 
uten kommunalt selvstyre? (2011)», s. 55. Det vises også til stipendiat Sigrid Stokstad, i hennes artikkel 
«En folkerettslig målestokk for det kommunale selvstyret», inntatt i samme bok, s. 25. Av 26 europeiske 
konstitusjoner er Norge alene om å ikke ha en bestemmelse om lokalt selvstyre/lokaldemokratiet i 
Grunnloven. 

Stortinget vil etter forslaget beholde sitt hensiktsmessighetsskjønn overfor kommunene, samtidige som 
lokaldemokratiets viktige funksjon gis en plass i grunnloven, jf nærmere nedenfor. Forslaget innebærer i 
så måte et «kompromiss».

3. Grunnlovsvern av det kommunale selvstyre eller av lokaldemokratiet?

Fra: KS Dato: 29.03.2012

Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè Dokument nr.: 12/00735-1

Kopi til:         



Selv om KS kan akseptere det forslaget som nå ligger i Stortinget, ønsker KS primært en bestemmelse i 
Grunnloven som gir et vern av det lokale selvstyre. KS ønsker også at et slikt vern skal kunne prøves av 
domstolene. Et slikt forslag vil etter KS sitt syn harmonere best med Charteret om lokalt selvstyre av 15. 
oktober 1985, som i artikkel 2 omtaler det kommunale selvstyret, selv om også nåværende forslag vil 
innebære en oppfyllelse av de traktatmessige forpliktelser som Norge har påtatt seg. Det samsvarer 
også best med hvordan de fleste europeiske land har omtalt kommunene i Grunnloven. Det vises her til 
artikkel fra Eivind Smith i boken «Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre».  Han slår først fast at
Norge er nokså alene i Europa om å ha en grunnlov der kommunale selvstyreorganer ikke er nevnt. Han 
skriver deretter på s. 54; «Samtidig er det viktig å være klar over at grunnlovsbestemmelsenes nærmere 
innhold varierer. Det store flertallet går imidlertid lenger enn til bare å nevne kommunene eller gi 
prinsippbestemmelser om kommunalt selvstyre. De fleste gir også mer eller mindre omfattende regler 
om kommunens oppgaver og om selvstyrets omfang på visse områder(… )Avstanden til situasjonen i 
Norge blir tilsvarende større». Det tilsier etter KS sin oppfatning at også det kommunale selvstyret bør 
vernes i grunnloven og at det bør være visse skranker for når Stortinget kan bruke lovgivning for å 
begrense kommunens kompetanse i saker som primært er av lokal interesse. 

4. Det hensiktsmessighetsskjønnet som Stortinget i dag har vil ikke bli begrenset ved det forslaget 
som nå ligger i Stortinget

De tidligere forslag til grunnlovsbestemmelser som er behandlet og avvist av Stortinget innebar slik det 
fremgår av redegjørelsen for Grunnlovsforslag nr. 13 et grunnlovsvern av det kommunale selvstyret. Det 
vil si at forslagene innebar en begrensning av Stortingets lovgivningskompetanse med videre utover hva 
som gjelder i dag. Hvilken kompetanse som Stortinget i dag har er oppsummert i statslitteraturen hos
Andenæs og Fiflet, Statsforvaltningen i Norge (2006), slik, sitat:

«Grunnloven gir ingen bestemmelser om kommunenalforvaltningen. Det er derfor et rent 
hensiktsmessighetsspørsmål for lovgivningen å avgjøre hvilke oppgaver som skal overlates til 
kommunene, og hvor stor selvstendighet de skal ha. Den eneste grense er at avgjørelser som 
etter Grunnloven skal treffes av Kongen eller Stortinget, ikke kan overlates til kommunale 
myndigheter på egen hånd»

Det forslaget som i dag ligger i Stortinget vil ikke innebære noen begrensning i det
hensiktsmessighetsskjønn som Stortinget i dag har, med det unntak at retten til frie lokale valg ikke kan
avskaffes ved lov. Forslaget forutsetter at det finnes en kommune, men det er opp til Stortinget å 
regulere kommunenes myndighet og oppgaver. Stortinget vil derfor fortsatt ut fra et rent 
hensiktsmessighetsskjønn kunne treffe beslutninger om kommunens oppgaver og kompetanse, 
geografisk inndeling og hvilke forvaltningsnivåer Norge skal ha. Det skal imidlertid etter forslaget være 
minst ett lokalt nivå siden innbyggerne gis rett til frie lokale valg. 

Bestemmelsen begrenser heller ikke Stortingets kompetanse til å styre kommunen i saker av lokal 
karakter. Dette følger av forslagets 1. ledd, 2. punktum hvor det fremgår at Stortinget kan pålegge disse 
organer oppgaver ved lov. Spørsmålet om hvilken myndighet og hvilke oppgaver de organer som 
innbyggerne velger skal ha kan da reguleres i lov. Da hensikten med formuleringen ikke er si noe om 
Stortingets generell lovgivningskompetanse, må formuleringen åpenbart forstås slik at Stortinget ved 
lov også i saker av lokal karakter kan regulere kommunens myndighet og oppgaver.  Denne tolkningen
følger også av bakgrunnen for forslaget, slik det er redegjort for i dokument nr. 12:13 (2007-2008). Det 
fremgår der at hensikten med bestemmelsen var å gi grunnlovsvern til retten til frie lokale valg, og at 
man ikke ønsket å grunnlovfeste det kommunale selvstyre, heller ikke i saker av lokal karakter. Dette



blant annet som følge av de avgrensingsspørsmål som kan oppstå om hva som er saker av lokal 
karakter.  Dette innebærer at forslaget åpenbart ikke begrenser Stortinget sitt skjønn. Det vil fortsatt 
være et hensiktsmessighetsspørsmål for Stortinget med lovgivningen med mer å avgjøre hvilke 
oppgaver som skal overlates til kommunene, og hvor stor selvstendighet kommunene skal ha, også 
knyttet til saker av lokal karakter. Dette er også lagt til grunn av Eivind Smith, i nevnte artikkel, se s. 61.

Det er ingen motsetning mellom menneskerettigheter og en grunnlovsbestemmelse som nevnt. Som 
nevnt begrenser ikke bestemmelsen Stortingets hensiktsmessighetsskjønn til å vedta lover som 
begrenser kommunens handlefrihet. Menneskerettigheter kan uansett ikke anses som saker av «lokal 
karakter». Kommunen vil også være pålagt å følge de menneskerettigheter som inkorporet som en del 
av norsk rett.

Derimot vil en grunnlovsbestemmelse med det innhold som foreslått kunne tjene både som politisk og 
rettslig argument. I juridisk sammenheng vil den kunne tjene som argument ved tolkning av den til 
enhver tid gjeldende lov. Hva som følger av en lov vil måtte bero på lovens egen ordlyd, formål og 
motiver, og gjennomslagskraften vil slik trolig være svært begrenset. Det vises her også til at formålet 
med nevnte bestemmelse, slik det også uttrykkelig fremgår av saksfremstillingen til grunnlovsforslaget 
(dokument nr. 13(2007-2008) ikke er å verne det lokale selvstyre, men innbyggernes rett til frie valg på 
et lokalt nivå. En grunnlovsbestemmelse som her foreslått er ikke egnet for prøving og kontroll av 
domstolene. Se tilsvarende Eivind Smith s. 64.

5. Hvorfor KS kan akseptere forslaget som nå ligger i Stortinget   

KS kan akseptere forslaget fordi det er viktig å gi retten til lokale valg et konstitusjonelt vern.

Dette forslaget vil også bringe Norsk rett i samsvar med de traktatmessige forpliktelser som Norge har 
påtatt seg, og mer i samsvar med øvrige europeiske lands rett.

Ved forslaget er Stortingets hensiktsmessighetsskjønn bevart samtidig som bestemmelsen uttrykk den 
viktige plass som kommunene har i styringsformen, og anerkjenner det viktige arbeidet som folkevalgte 
gjør i kommunene. 

Kommuner er i dag omtalt to steder i Grunnloven, henholdsvis i § 58 (valgting) og § 105, 5. ledd 
(dokumentinnsyn og møteoffentlighet). Dette viser at konstitusjonen forutsettes at en kommune finnes, 
og det er derfor også naturlig at det tas inn en bestemmelse i grunnloven som uttrykk at det er folket i 
lokale valg som skal «styre» kommunene.  

Kontaktpersoner;

- Styreleder Gunn Marit Helgesen, 91740802, gunn.marit.helgesen@ks.no

- Advokat Øyvind Renslo, 48012358, oyvind.renslo@ks.no



Forslag til uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyret:

Til stortingsrepresentantene

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må

komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står

fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått

av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.

Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og

Dokument 12:26 (2011�2012))

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall

for et av disse forslagene.
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Søknad om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd på Hustadlandet

Rådmannens forslag til vedtak

Bygdefiber Hustadlandet tildeles et tilskudd på inntil kr. 300.000,- til utbygging av bredbånd i området.

Det forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til søknad og at de andre finansieringspartene bidrar i 
henhold til finansieringsplan.

Det forutsettes videre at  kommunens tilskudd pr husstand ikke skal overstige kontantbidraget pr 
husstand. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet – Inderøy 2020.

Vedlegg

1 Bygdefiber Hustadlandet - søknad om tilskudd

2 Hustadlandet - kart

Bakgrunn

Prosjektet «Bygdefiber Hustadlandet» søker Inderøy kommune om et tilskudd på kr. 300.000 til 
utbygging av bredbånd i området. Totalt kostnadsoverslag er stipulert til kr. 1.726.500,-.

Prosjektet «Bygdefiber Hustadlandet» er initiert av private/frivillige og ble opprettet høsten 2013. De 
har siden jobbet med å informere husstandene, kartlegge potensielle kunder i området og laget en 
hjemmeside.

De har i prosessen vart i nær kontakt med NTE Bredbånd, NTFK og Inderøy kommune.



Dagens bredbåndstilbud på Hustadlandet er ADSL med dårlig stabilitet og redusert kapasitet i perioder 
av døgnet med stor trafikk. Linjen er i såpass dårlig stand at Telenor er usikker på hvor lenge den 
holder. Mobilt bredbånd fungerer dårlig i området på grunn av dårlig mobildekning.

For brukere i området fungerer ikke dagens tilbud opp mot behovet de har. Det gjelder:

 Bedrifter inkl. landbruksforetak.

 Privatpersoner som benytter hjemmekontor i egen husstand.

 Familier med barn i skolealder.

Kundegrunnlaget på Hustadlandet er:

 40 private husstander

 16 hytter

 1 bedriftskunde (FuglesangDahl)

Per 01.02.2014 har 28 husstander (70%) gitt bekreftelse på at de ønsker bredbånd levert fra NTE. 
Utbyggingskostnadene er estimert til 1.726.500 kr. Det legges opp til å benytte støtteordninger til NTE 
Marked, NTE Bygdafiber og NTFK i tillegg til Inderøy kommune.

Det forutsettes en total kontant innbetaling tilsvarende kr. 10.000 per husstand inkl. mva. I tillegg 
bidrar FuglesangDahl med kr. 70.500 fordelt på tre år. Dugnadsinnsats er verdsatt til kr. 129.250.

Vurdering

Rådmannen vil innledningsvis anerkjenne det initiativ som er tatt fra lokale krefter for å realisere dette 
prosjektet.

Rådmannen vil være forsiktig med å spå om teknologisk utvikling framover, men i et mellomlangt 
tidsperspektiv synes i hvert fall fiberbredbånd å være den løsningen som gir det sikreste – og mest 
likeverdige – tilbudet til alle som velger å tegne seg som abonnenter.

Rådmannen har også tro på at tilgang til rask internettforbindelse vil være en faktor i forhold til bo- og 
næringsetablererlyst i årene framover.

Inderøy kommune har gjort politiske vedtak om organisering i bygdefiberprosjekt. Seinest gjennom 
vedtak i kommunestyre 25.06.2012, legges det tydelige føringer for eventuelle engasjementer fra 
Inderøy kommune i bygdefiberprosjekter:

1. Prosjektene må initieres av private/frivillige.

2. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger 

høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10% av totalkostnad og bør være lavere enn 

privates egenfinansiering i form av kontantinnbetaling.

5. Inderøy kommunestyre er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungerer som annen 

infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert fiberutbygging på sikt bør 

kunne benyttes av flere internettleverandører.

Gjennom dette vedtaket har politikerne tydeliggjort at Inderøy kommune viser et sterkt ønske om 
satsing på fiberbredbånd. Samtidig forutsettes at det må ligge et privat initiativ av en viss substans i 
bunnen før kommunene engasjerer seg.



I Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 blir det presisert at: «Inderøy ønsker å være en ledende 
kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. Utbygging av bredbånd til alle grender må 
gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er en vesentlig forutsetning for utvikling av 
næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)»

I strategisk næringsplan sin handlingsdel blir det presisert at: «Fortsatt satsing på infrastruktur-tiltak i 
form av bredbåndutbygging» skal være sentralt tiltak.

I budsjettet for 2014 – disposisjonsfond Inderøy 2020 - avsatt 800.000 kr (investeringsbudsjettet) til 
bygdefiber. 

Etter rådmannens vurdering er søknaden fra «Bygdefiber Hustadlandet» helt i tråd med kommunens 
ønsker i forhold til bredbåndutbygging. Som fremgår søkes om et tilskudd som ligger over nivået som er 
satt som føring i gjeldende retningslinjer. Det vil derfor være nødvendig med en politisk avklaring.

Rådmannen anser at kommunestyrets retningslinjer ikke er å tolke absolutt i den forstand at det åpner 
for skjønn. 

Det er likevel viktig at kommunen opptrer med rimelig forutsigbarhet. Vi må påregne flere prosjekter og 
selv om ingen prosjekter vil kunne hevde «krav» på kommunal finansiering, vil det være en legitim 
forventning dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

Det vil naturlig være slik at fastkostnadene pr. tilknytning blir betydelig høyere ved mindre prosjekter 
enn ved større.  I tilfellet Hustadlandet er det tale om en avgrenset bebyggelse som vanskelig kan 
knytte seg til andre eller større prosjekter. Hvis en først skal akseptere et volum på rundt 30 husstander 
som tilstrekkelig for å gå inn med et kommunalt engasjement, blir det vanskelig og praktisere en 
maksimumsgrense på 10 %.  

For så vidt gjelder Kirknesvågen så ble det satt en 10 % grense. Det gav et samlet tilskudd på kr. 
840.000,- på planlagt 165 tilknytninger eller et snittilskudd på i underkant av kr. 6000,-.

I tilfellet Hustadlandet er det søkt om et tilskudd på 17 % av totalkostnaden eller ca kr. 10000,- pr 
husstand. (likt forutsatt tilknytningstilskudd for husstandene) 

Rådmannen vil under tvil tilrå at søknaden innvilges med det nivå som er omsøkt. Jeg legger da til grunn 
at det kun unntaksvis vil bli fremmet prosjekter med en så vidt høy utbyggingskostnad pr tilknytning. 
(over kr. 60.000,-)  

Et hensyn i denne saken er at Fuglesang-Dahl har sitt administrasjonssenter på Hustadlandet. Det er 
viktig for bedriften og få tilgang til sikker fiberbredbånd.

Rådmannen legger til grunn som et absolutt krav at kommunens tilskudd ikke overstiger 
kontantinnskuddet pr husstand. Dette foreslåes lagt inn i vedtaket som en forutsetning.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.
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