
Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg mai 2014 

 

Generelt om utlegging av saker.  Fra og med mai vil vi bruke funksjonen Innsyn på våre nettsider 

som utleggingskanal for politiske saker med en lenke fra området Politisk behandling. (selvsagt i 

tilegg til utleggingen på Politikerportalen og Ipad) Ved en glipp ble ikke dette informert om i 

forbindelse med utleggingen i forbindelse med denne møterunden.  

IOKS – Innholdsprosjekt 3.  Et utkast til beskrivelse av prosjektinnholdet vedlegges. Utkastet vil  - 

med eventuell modifikasjoner – bli tatt opp til behandling i styringsgruppemøte i IOKS. (sannsynligvis 

14.05)  Jeg legger utkastet ved til orientering – og eventuelt som grunnlag for en drøfting. Oppstart 

bygging er nå i mai. Det vil i en periode innebære en viss omlegging av trafikk/parkeringsmønster. 

Bredbånd. Med bakgrunn i de nye sentrale retningslinjene, er dette  ført opp som 

tema/orienteringssak for Natur og Formannskap. Jeg har i dag rettet en henvendelse til kommunene 

i Inn-Trøndelagsregionen om mulighetene for et ressurssamarbeide omkring utredninger og 

«søknader».  

 Sentrumsbygget Mosvik.  Som tidligere redegjort for har det så langt meldt seg en interessent til 

bygget; vi er fortsatt i en dialog om muligheter med vedkommende. Om denne dialogen kan føre 

fram til noe konkret, er helt uvisst.  

Brudd i tarifforhandlingene. KS har informert sine medlemmer kontinuerlig om status i 

forhandlingene. Det er nå brudd og riksmekleren overtar regien – også informasjonen. 25 mai er frist 

for sluttføring. Fra KS informeres om gode og konstruktive forhandlinger som det likevel ikke har 

vært mulig og føre fram uten bistand fra meklingssystemet. 

Nytt styrevervregister i KS-regi.  Registeret er forenklet og gjort mer brukervennlig. Se vedlegg – info 
fra KS. 
 
Endringer i ledelse på administrativt enhetsnivå.  Erlend Slapgård Rotmo tiltrer stillingen som 
enhetsleder for kommunalteknikk 05.05.  Solvår Heirsaunet er ansatt som ny enhetsleder for Røra 
Skole(rektor) og Barnehage. Ny enhetsleder for Utøy er under rekruttering. 
 
Inn-Trøndelagssamarbeidet.  Det er gjennomført politiske og administrative styringsgruppemøter 
ultimo april. Saker til orientering/behandling for administrativ styringsgruppe har vært:  prosjekt 
utvikling av by- og distriktsregioner (initiert av KRD), søknader regionalt næringsfond om tilskudd fra 
Dans i Nord-Trøndelag og Nils Aas Kunstverksted (innvilget), samarbeid om tekniske 
tjenester(oppfølgning av styringsdokumentet), samarbeid om vekst/attføring hvor pågående 
utredning videreføres, fordeling av tilskudd til regionalt næringsfond og lokalt næringsfond (etablert 
fordelingsnøkkel videreføres). Ordfører vil eventuelt orientere nærmere om arbeidet i politisk 
styringsgruppe. 
 
Prosjektstatus og regnskapsstatus. Rådmannen har ikke maktet å få fram en ferdig tertialrapport til 
denne møterunden. Jeg vil orientere om hovedresultatene i hovedutvalg og formannskap og foreslå 
at saken legges fram direkte for kommunestyret i mai. Alternativt er det uproblematisk og la 
rapporten følge ordinær tidsplan og fremme den for kommunestyremøtet i juni. 
 



Mint. Det arbeides med utkast til en ny samarbeidsavtale med Mint og kjøp av tjenester etter en 
modell hvor kommunene på Innherred inngår likelydende avtaler om bruk. Det innebærer at Inderøy 
kommunes rolle som vertskommune for et Minttilbud på Innherred omdefineres. Det er en felles 
erfaring at denne modellen i praksis representerer et byråkratisk mellomledd mellom leverandør 
(Nord-Trøndelag fylkeskommune) og sluttbrukeren – kommunene. Det er Inderøy kommunestyre 
som har inngått den opprinnelige avtalen (2012) og endringer i avtalen skal da formelt godkjennes 
der. Rådmannen vil gi en nærmere orientering i Hovedutvalg folk. 
 
Gjennomgang av kommunens eierposisjoner, jfr. formannskapets vedtak ultimo 2013. Kommunens 
aksjepost i Innherred Produkter er solgt til Fides. Vi arbeider videre med eierskapsstrategi mot 
Flyndra A/S. Når det gjelder Flyndra A/S vil det etter all sannsynlighet bli fremmet en sak omkring 
dette i neste møterunde; sannsynligvis sammen med en sak omkring kapitalsituasjonen i Flyndra A/S 
som er anstrengt. Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling foregående uke og hvor eier er 
informert om status generelt og kapitalsituasjonen spesielt. Rådmannen har kommende uke et møte 
med Leksvik kommune i forhold til aksjeposten i Kroa Produkter A/S og regner da med å få avklart 
Leksvik kommunes posisjon i forhold til tilbudet om overtakelse. Når det gjelder Inderøyfest og 
forutsatt endring av eierposisjon, er vedtaket så langt kun kommunisert til ledelsen for Inderøyfest. 
Vedtaket vil sannsynligvis formelt kunne effektueres over sommerferien. 
 
Lensmyra. Rådmannen vil gi en nærmere orientering om status i planleggingsarbeidet i Natur og 
Formannskap og ta opp spørsmålet om mulige disposisjoner, herunder mulig behov for ytterligere 
erverv av arealer i formannskapet.  
 
Høringer. Det vises til Innsynsmodulen på våre hjemmesider for generelt innkommende dokumenter. 
Følgende høringer er registrert innkommet etter forrige møterunde: Landsbruksdep. – Ny forskrift 
om planlegging og godkjenning av landbruksveier mv. NVE – forslag til endring i forskrift om 
energiutredninger. Kommunaldep.- høring forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte. 
 
 
 
 

  



IOKS Prosjektbeskrivelsesutkast Innholdsprosjekt 3. 
 
Bakgrunn 

I 2013 ble det gjennomført to innholdsprosjekt parallelt med planlegging av nye bygg. Det første 

pågikk vinteren 2012/2013 og ble ledet av Totalconsult. Dette prosjektet hadde blant annet som 

hensikt å gjøre ansatte bedre kjent med hverandre og å bygge identitet og omdømme.  

 

Innholdsprosjekt 2 pågikk i fjor høst og ble ledet av Ingrid Wibe fra Senter for ledelse og Nelly Maske 

fra Ernst & Young. Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som skulle utarbeide en mulighetsstudie til 

ny organisering av Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS). Gruppa jobbet med følgende tematikk: 

 Felles organisasjonsstruktur 

 Felles mål, visjon, ideologi 

 Samarbeid om konkrete oppgaver og arbeidsprosesser 

 Produksjon: rapportering, kvalitetsutvikling, økonomi, personalforvaltning, HR, drift 

 Elevforvaltning: organisering av undervisning, fagtilbud, fagvalg, eksamensadministrasjon, 
elevtjenester, spesialundervisning, mm. 

 
Arbeidsgruppa kom fram til følgende målbilde for Inderøy oppvekst- og kultursenter: 

Vi skal etablere et utviklende skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom 
pedagogiske og kulturelle institusjoner.     (Mulighetsstudien s. 8) 

 
Rapporten som ble utarbeidet i innholdsprosjekt 2 ble brukt som delgrunnlag for fylkestingssaka om 
skolestruktur i desember 2013 (sak 68/13). Det ene vedtaket, som omhandlet Inderøy videregående 
skole, ble formulert slik:  
 

Når det gjelder Inderøy videregående skole, vil fylkestinget realisere Inderøy oppvekst- og 
kultursenter (IOKS) med felles organisasjon og ledelse på tvers av forvaltningsnivå, i tråd med 
det fundamentet som bygges i innholdsprosjektet. Fylkeskommunens totale økonomiske 
engasjement i IOKS forelegges fylkestinget i egen sak. 

 
Vedtaket i kommunestyret i Inderøy 11.12.13, støtter opp under fylkestingsvedtaket fra 05.12.13. 
 

Kommunestyret slutter seg til Fylkestingets vedtak om at realisering av Inderøy oppvekst- og 
kultursenter (IOKS) skal skje med felles organisasjon og ledelse på tvers av forvaltningsnivå, 
med det fundament som bygges i innholdsprosjektet.  

 
 
Veien videre 
Inderøy ungdomsskole flytter inn i nye lokaler i august 2015. Inderøy oppvekst- og kultursenter skal 
stå ferdig til skolestart høsten 2016. I god tid før samlokaliseringa bør vi ha på plass en ny og felles 
organisasjon. 
 
Inderøy kommune og Inderøy Kulturhus SA inngått en intensjonsavtale som bekrefter Inderøy 
Kulturhus SA sin rolle i prosjektet. Inderøy Kulturhus SA er en selvstendig juridisk enhet - organisert 
som samvirkeforetak - med ansvar for drift av dagens kulturhus. Det innebærer også et ansvar for å 
oppfylle målsettingen om at kulturhuset skal være en aktør som kulturformidler. I det ligger det en 
forståelse av et ansvar, i vid forstand, for et bredt undervisnings-, aktivitets- og kulturtilbud – noe 
som har vært tilfelle i snart 25 år.  
I den omtalte intensjonsavtalen heter det i punkt 4: 

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2013/FT/FT13068.htm


 
 Inderøy Kulturhus S/A – med de ressurser og den kompetansen organisasjonen besitter - skal 

ha en sentral rolle i et fremtidig Inderøy oppvekst- og kultursenter, både når det gjelder drift 
og kulturformidling. 

 
 
Under punkt 5, Videre arbeid, i rapporten fra innholdsprosjekt 2, gjøres det rede for hva som må 
gjøres i det videre arbeidet før endelig innhold og organisering besluttes: 
 

For å underbygge hypotesene som har kommet opp i prosjektets første fase er det nødvendig 
å innhente ytterligere informasjon. De mest sentrale aktivitetene i denne fasen vil være: 

 

 Innhente erfaringer og konkrete løsningsmodeller fra sammenlignbare senter og andre 
relevante institusjoner. 

 Innhente informasjon fra egen organisasjon for å tydeliggjøre og kvantifisere gevinsten i 
hypotesene. Dette vil spesielt gjelde ressursutnyttelse og administrative prosesser. 
 

Når denne informasjonsinnhentingen er gjennomført, og funnene analysert opp mot IOKS’ 
målbilde og behov, vil en ha grunnlag for å jobbe videre med prioriteringer, konkretisering av 
felles funksjoner og systemer, og beslutte en organisasjonsmodell for IOKS. 

 
Når vi nå setter i gang et innholdsprosjekt 3, må dette arbeidet ta inn over seg vedtakene i Inderøy 
kommune og i Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Det er samtidig naturlig å bygge videre på det 
fundamentet som er bygd gjennom de to første innholdsprosjektene, og da særlig innholdsprosjekt 
2.  
 
Innholdsprosjekt 3 må blant annet resultere i en felles ledelse. En ny ledelse må i etterkant av 
innholdsprosjekt 3 og fram til høsten 2016, arbeide videre med å designe administrasjon- og 
ledelsesstrukturen for hele IOKS på tvers av forvaltningsnivåene. Fra og med våren/sommeren 2015 
må IOKS tilføres administrativ kompetanse som kan ivareta dette arbeidet. 
 
 
Mandat 
Innholdsprosjekt 3 skal danne beslutningsgrunnlag for en ny felles organisasjonsplan for Inderøy 
oppvekst- og kultursenter. Mandatet for arbeidsgruppa formuleres derfor slik: 
 

1. Arbeidsgruppa skal innhente erfaringer og konkrete løsningsmodeller fra sammenlignbare 
senter og andre relevante institusjoner. 

2. Innholdsprosjekt 3 skal gi en beskrivelse av institusjonenes nåværende oppgaver. 
Arbeidsgruppa skal innhente informasjon fra egen organisasjon for å tydeliggjøre og 
kvantifisere gevinsten i hypotesene. Dette vil spesielt gjelde ressursutnyttelse og 
administrative prosesser. 

3. Arbeidsgruppa skal arbeide videre med prioriteringer, konkretisering av felles funksjoner og 
systemer, og utarbeide forslag til ny organisasjonsmodell /organisasjonsplan for IOKS.  

 
 
Deltakere i arbeidsgruppa (må ikke være for stor – maksimalt ti personer) 

 Representanter fra sentral brukergruppe bestående av enhetsledere/virksomhetsledere 

 Tillitsvalgte  

 Andre ansatte (lærere, IKT, drift, økonomi, arkiv) 

 Prosessveiledere 



 
 
Tidsplan 
Mai 2014 - mars 2015 
 
Omfang 
5-8 møter med arbeid mellom. Studiereise. Eventuelle innleide foredrag. 

 

Metodikk 

Møter i arbeidsgruppa, studiereise, allmøte for alle ansatte, arbeid i undergrupper/utvalg, 

informasjonsmøte for innbyggere/andre interessenter(frivilligheten).  

Bruk av prosessveiledere. Det lages en detaljert framdriftsplan, og det lages en sluttrapport i form av 

en powerpointpresentasjon. 

 

Prosessveiledere 

Det gjennomføres prisinnhenting før det tas beslutning om hvem som skal være prosessveiledere. 

 
 
Økonomi 
Utgifter til prosessen deles mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Det settes 
av en budsjettramme på kr. 300.000. 
 
Ansvar 
Styringsgruppa beslutter. Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa for IOKS underveis i 
prosessen. 
 
 
 

Vedlegg 1: Brev fra Udir til FMNT om felles rektor 
 

 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

 

Hvorvidt man kan ha felles rektor for ungdomsskole og 

videregående skole 
Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse av 10.07.2013 og påminnelse av 

07.11.2013. 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag spør hvorvidt en ungdomsskole og en videregående 

skolesom samlokaliseres, kan ha felles rektor. Vi beklager den lange 

saksbehandlingstiden. 

 

Det går fram av opplæringsloven § 9-1 at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, 

pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Det står 

videre at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og 

arbeide for å videreutvikle virksomheten. 

Rektor er den øverste leder ved den enkelte skole, og kravet om rektor som øverste 

leder gjelder ved alle grunnskoler og videregående skoler, uansett skolens størrelse. 

Loven er i utgangspunktet imidlertid ikke til hinder for at to eller flere skoler har felles 



rektor. Vi viser til forarbeidene til lovendringen, Ot. prp. nr. 67 (2002-2003), blant annet 

s. 23: 
” … Dette inneber at alle skolar skal vere underlagde ein rektor med ansvar for opplæringa, og at det 

vil vere tillate for skolar å ha felles rektor, men berre så langt det da vil vere mogleg for rektor å halde 

seg fortruleg med den daglege verksemda, med det for auget at denne kan vidareutviklast.” 

 

Utdanningsdirektoratet vurderer det slik at kriteriene ovenfor er skjønnsmessige og at 

vurderingen av hvorvidt to skoler kan ha felles rektor må avgjøres etter en 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. 

En ungdomsskole og en videregående skole er svært ulike på flere områder. De vil 

normalt ha ulike skoleeiere, og en felles rektor for begge skoleslag vil derfor måtte 

forholde seg til to ulike skoleeiere, samt lærere og annet personale med ulik 

arbeidsgiver. Videre er rektor pedagogisk leder og ansvarlig for opplæringen, og det vil 

være relativt store ulikheter faglig på ungdomstrinnet og i videregående skole. Ulikheter 

mellom skoleslagene gjør at en felles rektor til en stor grad vil gå glipp av eventuelle 

stordriftsfordeler. Det vil i mindre grad være mulig å nyttiggjøre seg erfaringer fra den 

ene skolen, i den andre skolen. En slik felles rektor vil ha dobbel rapporteringsplikt, og 

må rapportere til ulike skoleeiere. Vi legger på denne bakgrunn til grunn at en felles 

rektor for en ungdomsskole og en videregående skole vanskelig vil kunne drive begge 

skolene forsvarlig og samtidig videreutvikle virksomhetene. Dette må imidlertid vurderes 

konkret. Avslutningsvis vil vi presisere at vi ikke har vurdert en slik ordning opp mot 

avtaleverket og arbeidsmiljøloven. 
 

Vennlig hilsen 

Cathrine Børnes                            Ingrid Stark Husby 

avdelingsdirektør                          rådgiver 

 
 
 
 
 
  



 

Nytt styrevervregister �  enklere og mer tilgjengelig 
 
Til ordfører og rådmann i kommuner som er tilknyttet KS` styrevervregister 
 
KS` styrevervregister ble etablert i 2007 for å bidra til å skape åpenhet rundt hvilke roller og 
interesser folkevalgte og kommunale ledere har. Dette ble også gjort for å styrke omdømme til 
kommunesektoren. I dag har om lag 350 kommuner frivillig registrert seg i registeret. 
12. mai offentliggjøres KS` styrevervregister i ny og forhåpentligvis forbedret utgave. Det har 
vært et mål at endringen skal gjøre det enklere for de som registreres, og å bidra til at 
informasjon om den enkeltes rolle blir mer tilgjengelig og så komplett som mulig. Bakgrunn 
for endringen er vedtaket i KS`hovedstyre 22. mai 2013 om å gjøre KS styrevervregister 
enklere å bruke både for den som registreres, media og andre relevante brukere.  
 
Det er viktig at folkevalgte og ansatte i forkant gjøres kjent med endringene, det gjelder 
særskilt det ansvar som tilligger kontaktpersonen. 
 
Hva er nytt? 
 
Navn på folkevalgte og ledere, og deres politiske verv eller stilling, vil nå bli overført fra 
Kommuneregisteret til Styrevervregisteret automatisk. På den måten kan en se hvilke formelle 
politiske posisjoner folkevalgte har, eller hvilken stilling en leder i kommunen / selskapet har. Det er 
ikke lenger behov for godkjenning fra vervsinnehaveren. 
I tillegg vil offentlig tilgjengelige opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret 
(«Brønnøysundregistrene») innhentes automatisk for personer som er registrert i 
Styrevervregisteret. Dette skjer én gang i året, under forutsetning av at 
kommunestyret/generalforsamlingen har vedtatt å slutte seg til registeret (det er ikke nødvendig 
med nytt vedtak dersom kommunen/selskapet allerede har vedtatt dette). Vervsinnehaveren mottar 
så en e-post, med informasjon om pålogging og muligheten til å redigere eller legge til opplysninger. 
 
Forberedelser i egen kommune 
Når det nye Styrevervregisteret publiseres, er det viktig at ordfører og rådmann er forberedt: 
De bør i forkant gjøre endringen kjent for folkevalgte og ansatte som publiseres i registeret, og 
opplyse om at de vil motta en e-post med informasjon om hvordan de kan redigere opplysningene 
om seg selv. Ettersom den e-posten kun går til de som er registrert med e-postadresse i 
Kommuneregisteret, er det viktig at Kommuneregisteret er oppdatert i forkant av 12. mai. Personer 
som ikke er registrert med e-postadresse i Kommuneregisteret, vil heller ikke kunne motta e-post 
som sendes ut med beskrivelse av endringene. 
 
Kommunens kontaktperson har derfor på forhånd en viktig oppgave i å oppdatere informasjonen om 
folkevalgtes og lederes politiske verv og stilling i Kommuneregisteret fordi Styrevervregisteret bygger 
på disse opplysningene. Særlig viktig er det altså at e-postadressene er korrekte, slik at 
vervsinnehaverne kan varsles om endringene. Kontaktpersonen i kommunen mottar en egen e-post 
om dette. I tillegg vil hver enkelt vervsinnehaver motta en e-post om endringene. 
 
Mer åpenhet 
Opplysningene fra Brønnøysundregistrene dreier seg om offentlig tilgjengelige opplysninger om 
styreverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. Det er hensikten at en automatisk publisering 
skal kunne sikre et styrevervregister med relevante opplysninger om folkevalgte og ledere i 
kommuner og fylkeskommuner. Vi håper med disse endringene at styrevervregisteret vil bidra til økt 
åpenhet og tillit til kommunesektoren. 
 



Med vennlig hilsen 
Gunn Marit Helgesen Helge Eide 
Leder i KS Interessepolitisk direktør 
sign. sign 

 

 

 

 


