
Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon 

 

 

Vedrørende intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Verran og Snåsa 

 

Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ deltakelse samt tillitsvalgte 

i Steinkjer, Verran og Snåsa har sammen kommet frem til en avtale som ble undertegnet av 

ordførerne den 29.03.2016. 

 

Intensjonsavtalen gir en overordnet skisse av hvordan den nye kommunen ønsker å ivareta 

kommunens oppgaver og forpliktelser. Videre skisserer den en fordeling av tjenesteoppgaver mellom 

de nåværende kommuner. Dessuten påpekes det også i avtalen at den nye kommunen vil fortsette 

samarbeidet med Inderøy kommune som er bygd opp gjennom Inn-Trøndelagssamarbeidet, og bidra 

til å videreutvikle samarbeidet mellom Innherreds-kommunene. Dette understeker viktigheten av å 

påpeke sentrale forhold som berører samarbeidet med Inderøy kommune. 

 

Selv om avtalen tar utgangspunkt i en sammenslåing av ovennevnte kommuner, vil det som sagt 

være mange momenter som berører forhold hvor Inderøy kommune er involvert i og/eller som ellers 

kan være av interesse for Inderøy kommune å følge med på. Det er på bakgrunn av dette at 

rådmannen har valgt å lage et notat som synliggjør diverse problemstillinger/spørsmål som kan være 

aktuelt å diskutere. Rådmannen vurderer det som viktig at diverse problemstillinger knyttet til 

intensjonsavtalen blir diskutert politisk, særlig dersom de endelige politiske vedtakene i juni viser at 

det vil gå mot en kommunesammenslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa. 

 

Inderøy kommune har hittil selv valgt å stå utenfor en eventuell ny kommunekonstellasjon, og slik 

sett kan vi ikke forvente noe annet enn at det forhandles om forhold som også angår Inderøy 

kommune. Dette vil imidlertid ikke si at man skal innta en avventende holdning til den eventuelle 

fremtidige kommunesammenslåingen. 

 

Notatet vil ikke være uttømmende når det gjelder problemstillinger som kan bli aktuelt å diskutere, 

men gir likevel en god oversikt over de områdene som er viktig å legge merke til. 

 

Generelt om interkommunalt samarbeid 

I avtalen nevnes det at det skal gjøres en gjennomgang av dagens ulike interkommunale 

samarbeidsløsninger for å finne fram til den mest hensiktsmessige måten å organisere oppgavene på. 

Siden Inderøy kommune er involvert i mange av disse interkommunale samarbeidsløsningene, 

ønsker vi selvsagt å bli en del av disse diskusjonene. 

 

Innkrevingsfunksjon 

I intensjonsavtalen nevnes følgende: "Lokalisering av skatteoppkreverkontor i Verran opprettholdes 

og styrkes med innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap, og oppgaver knyttet til utbetaling, 

innfordring og oppfølging av Husbankens virkemidler." 

 



I dette kan det ligge at innkrevingsfunksjon, som pr. i dag blir ivaretatt av Inn-Trøndelag regnskap og 

lønn, skal flyttes til Verran. Inderøy kommune stiller seg kritisk til dette punktet i intensjonsavtalen, 

og etter rådmannens vurdering er dette i strid med den delen av intensjonsavtalen som stadfester 

videre utvikling av Inn-Trøndelagssamarbeidet som også inkluderer Inderøy kommune. 

 

Innkrevingsfunksjonen i Inn-Tr.lag R&L er slik: 

- Ca 1 - 1,5 årsverk  

- Innkrevingen deles i 2 typer krav: kommunale krav og legalpantekrav (kommunale 

eiendomsgebyr) 

- Kommunale krav: Purringer sendes ut herfra. Det som fortsatt står ubetalt etter purring, sendes 

til Inkassobyrå for innfordring. 

- Legalpantekrav: Hele innfordringen gjøres av oss; dvs. fire kommuner + Brannvesenet Midt IKS 

 

Rådmannen tar utgangspunkt i at det er innkrevingen for Steinkjer/Verran/Snåsa som skal legges til 

Verran kommune. Da vil Inn-Tr.lag R&L fortsette med innfordringen for Inderøy og Brannvesenet.  

 

Rådmannen tar utgangspunkt at Inn-Tr.lag R&L skal fortsette også med NYE Steinkjer kommune og 

med arbeidssted Straumen (utover innkrevingsfunksjonen) – og dette er positiv. 

 

Men endringer vil selvsagt få konsekvenser for bemanning hvis to eller tre kommuner slås sammen til 

en. Det vil bety færre årsverk også her fra ca. 2. halvår 2020 (mye ekstra-arbeid i overgangen med å 

få ny kommune i drift). Det er på det rene at vi i tiden fremover må ha en nærmere dialog om hva 

denne tjenesteoverføring vil inneholde rent praktisk. 

 

Næringssamarbeid 

Medlemmene i Inn-Trøndelag fond som består av næringsmedarbeidere og næringssjefer i de nevnte 

fire kommuner, har fått i oppdrag å lage en utredning av felles næringsapparat i Inntrøndelag og 

starter arbeidet tirsdag den 5. april 2016. 

 

Følgende er hentet fra Intensjonsavtale signert av Steinkjer, Verran og Snåsa kommune vedrørende 

deres intensjoner om næringsutvikling: 

 

Næringsutvikling  

Med et kompetent næringsutviklingsapparat skal den nye kommunen legge til rette for økt 

verdiskaping og nye arbeidsplasser.  

 Aktiv næringsutvikling i hele kommunen med sikte på nyetablering og utvikling av 

eksisterende industri- og næringsliv.  

 Bygge videre på Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagssamarbeidet, med utgangspunkt i 

den nye kommunens naturgitte fortrinn, kunnskapsmiljø og tradisjoner.  

 Næringsarbeidet skal ledes fra Steinkjer med et avdelingskontor i Verran. Avdelingskontoret 

skal ha et særlig ansvar for oppfølging og utvikling av industrivirksomhet i den nye 

kommunen, herunder industriell utvikling, oppfølging av nyetablerte bedrifter, akkvisisjon, 

klyngeprosjekter, spinoff fra eksisterende bedrifter og arbeid med utviklingsprosjekter.  

 



Strategisk Næringsplan 2015-2018 ble behandlet som sak 68/2015 i alle fire kommunestyrer i 2015 

og følgende vedtak ble fattet i saken: 

Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2015 

1. Formannskapet i Inderøy kommune mener at foreliggende forslag til Strategisk 

    Næringsplan for Inn-Trøndelagssamarbeidet for perioden 2015 – 2018 er et godt 

    grunnlag for videre arbeid. Planen bør oppdateres til å gjelde for perioden 2016 – 2019. 

2. Det utarbeides en handlingsdel med de 3 viktigste overordnede tiltakene på hvert 

    strategiområde. 

3. Det utarbeides et forslag til organisering, ansvarliggjøring og finansiering av det 

    operative arbeidet for gjennomføring av planen. 

4. Politisk styringsgruppe i Inn-Trøndelag (PSG) avklarer nærmere frister for ferdigstilling 

    av pkt. 2 og 3 og innstiller overfor Inn-Trøndelagskommunene for utlegging til offentlig 

    ettersyn og endelig vedtak av Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelagssamarbeidet 

    for perioden 2015 – 2018. Planen skal også omfatte handlingsdelen. 

5. Ansvaret for prosessen fra vedlagte utkast til endelig vedtak (plan) legges til 

    Administrativ styringsgruppe i Inn-Trøndelagssamarbeidet (ASG). 

 

Problemstillinger som bør belyses i prosessen kan være flere – her er noen: 

 De politiske vedtakene til Strategisk Næringsplan 2015-2018 er likelydende i de fire kommuner 

og var i utgangspunkt premissleverandør for de 5 punktene i vedtaket. Når har også 

intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Snåsa og Verran kommet som et tillegg og en ny 

premissleverandør i denne saken. Inderøy kommune må her inviteres inn i en dialog hvor Inderøy 

sine interesser også løftes inn i prosessen. Det er viktig å signalisere allerede nå før prosessen 

kommer i gang.  

 For Inderøy kommune er det viktig å se på premissene for en slik prosess med mandat samt 

rammevilkår for hvordan dette kan skje siden det skal utarbeides et forslag til organisering, 

ansvarliggjøring og finansiering av det operative arbeidet for gjennomføring av planen  jfr. punkt 

3 i vedtaket. Dette bør relateres til intensjonsavtalen inngått mellom de tre kommune som 

omtalt over vedrørende næringsutvikling. 

 Her står at næringsarbeidet skal ledes fra Steinkjer med et avdelingskontor i 

Verran. Snåsa er ikke nevnt. 

 Hvilke konsekvenser får dette for Inderøy? 

 Inderøy kommune har mye å by på når det gjelder reiseliv og lokal matproduksjon (DGO) samt 

kreative næringer (kunst- og kulturnæringer) – jfr. kulepunkt 2 i intensjonsavtalen mellom de tre 

kommunene. Dette har stor betydning for Inderøy kommune. 

 Et viktig spørsmål til prosessen er å skape en avklaring og felles forståelse før prosessen startes til 

følgende: 

 Hva er premissene for prosessen? 

 Hvem bidrar/ bestemmer disse premissene? 

 Hvordan vurderes Inderøy kommune sin rolle i dette samarbeidet etter at 

intensjonsavtalen er signert? Kan bli endret fra 4 kommuner til 2 kommuner hvor 

andre/nye premisser legges til grunn? 

 

Landbruk/miljø 



Den tidligere utredning på fellestjenester som ble lagt på is i høst anses som mindre aktuell for 

Inderøy sin del. Landbruk/ miljø til Snåsa vil kunne vanskeliggjøre et (interkommunalt) samarbeid 

med Inderøy. 

 

Basistjenester (stedsavhengige tjenester) 

Under dette punktet nevnes legekontor, helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste som da 

fortsatt skal ligge i Verran og Snåsa. Det som ikke nevnes her er fysioterapitjeneste/rehabilitering, 

psykisk helse og rus og barnevern. Det kan virke slik at disse tjenestene hører inn under avsnittet 

spesialiserte tjenester som samles for å effektivisere driften altså da samles på Steinkjer. Det 

kommer ikke tydelig fram hvordan dette vil kunne påvirke et eventuelt samarbeid med Inderøy 

kommune innenfor disse tjenesteområdene. 

 

Videregående opplæring 

I Intensjonsavtalen fremkommer det at "Det skal arbeides for at Grong videregående skole fortsatt 

skal være primær videregående skole for elever i Snåsa." Inderøy kommune viser forståelse for dette 

punktet, men vil likevel påpeke Inderøy videregående skoles posisjon i en eventuell storkommune. 

 

IKT-samarbeid 

I intensjonsavtalen heter det at "Det tas sikte på å bygge opp et eget kompetanse- og utviklingsmiljø 

innen IKT i Snåsa." 

 

Det settes spørsmålstegn ved hva dette betyr for Inn-Trøndelagssamarbeidet. Er det meningen at IKT 

Inn-Trøndelags oppgaver skal løses fra Snåsa? Det er et ønske fra Inderøy kommune å fortsatt jobbe 

for et felles IKT-apparat i Inn-Trøndelag. Nærhet er imidlertid en viktig premiss i denne sammenheng, 

siden Inderøy, på lik linje med andre kommuner i samarbeidet, er avhengig av rask responstid ved 

problemer knyttet til IKT. Da vil Snåsa som tilholdssted kunne være for langt unna. 

 

Innenfor IKT må vi få et skifte av fokus fra drift til strategi. Vi har et stort behov for å få digitalisering 

av tjenestene, digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, en stabil og robust elektronisk 

infrastruktur. Hva betyr etableringen i Snåsa i denne sammenheng? 

 

Rådmannen ønsker å påpeke dette som en reell problemstilling som man er nødt til å jobbe med, 

dersom utbygging av kompetanse- og utviklingsmiljø innen IKT i Snåsa vil inneholde en plassering av 

IKT-tjenesten lenger bort fra Inderøy, geografisk sett. 

 

Merkantile støttetjenester og arkiv 

I intensjonsavtalen er følgende omtalt: "Den nye kommunens kontorstøttesenter legges til Verran. 

Dette omfatter posthåndtering, journalføring, arkiv, innsyn, saksbehandlersystem, sentralbord, 

elektronisk søknad, salgs- og skjenkebevillinger, boligkontor og servicetorgene." 

 

Pr. i dag har vi fortsatt en lang vei å gå innen digitalisering av tjenestene og digital kommunikasjon. 

Det ble startet med et utviklingsarbeid i Inn-Trøndelagssamarbeidet om etablering av et felles 

dokumentsenter (nå omtalt som kontorstøttesenter), samt digitalisering av tjenestene. Hvordan skal 

man jobbe videre her? Inderøy kommune ønsker selvsagt å sitte "ved bordet" når det legges 

strategier innenfor dette feltet. Steinkjer kommune har i flere år ivaretatt utvikling og drift her, og 



det settes spørsmålstegn ved hvordan dette vil bli videreført. Inderøy kommune har i liten grad blitt 

involvert på faglig utvikling innenfor området, og vi forutsetter dermed at Inderøy kommune deltar i 

kompetansehevende tiltak på like eller bedre vilkår. 

 

NAV 

I intensjonsavtalen fremkommer det at det fortsatt skal jobbes med å ha en desentralisert struktur 

innen NAV. Hva dette i praksis inneholder er fortsatt uavklart. Det er viktig å følge med på dette 

siden det foregår parallelle prosesser innen NAV hvor det også vurderes sentralisering av NAV-

tjenester.  

 

Som det fremkommer er rådmannen opptatt av at Inderøy kommune i det videre arbeid med 

kommunesammenslåing, blir involvert i prosesser som er av interesse for oss. Som nevnt 

innledningsvis gir dette notatet ikke en uttømmende oversikt over områder som vi må bli involvert i. 

Dermed må notatet også bli betraktet som en påminnelse om at både allerede etablert samarbeid og 

videre utvikling av Inn-Trøndelagssamarbeidet til en hver tid, må være et vurderingsmoment i de 

prosessene knyttet til en eventuell kommunesammenslåing. Inderøy kommune må selvsagt bli 

involvert i disse prosessene, selv om vi ikke skal bli del av den nye Steinkjer kommune. 

 

 

Inderøy, 03.04.2016 

 

 

Peter Ardon 

Rådmann Inderøy kommune 

 


