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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/752-1
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/09 20.04.2009

Hovedutvalg Folk 19/09 21.04.2009

Formannskapet 18/09 22.04.2009

Inderøy kommunestyre

Regnskapsrapport pr. 31.03.09

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.09 til orientering.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 31.03. Ettersendes.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres kvartalsvis til kommunestyret på 
regnskapet. 

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter regnskapssituasjonen og de økonomiske 
utsikter pr. utgangen av første kvartal. 

Fra og med mars måned er det gjennomført tekniske endringer i den interne administrative 
rapportering. Denne baseres nå på on-linerapportering med basis i et rapporteringssystem i 
Agresso. Omleggingen har tatt betydelig lengre tid enn forutsatt, men representerer uansett 
en milepel i arbeidet med å øke kvaliteten på den økonomiske rapportering.



Vurdering

Med et budsjettmessig utgangspunkt uten driftsmarginer eller opparbeidede reserver, vil 
Inderøy kommunes driftsbudsjetter være marginale og sårbare.

Vi registrerer vedvarende budsjettmessige utfordringer på helse og sosialområdet; det kan 
synes som om vi til en viss grad har undervurdert det underliggende kostnadsnivå på 
budsjetteringstidspunktet. (alternativt overvurdert omstillingspotensialet eller fremdriften i 
omstillingsarbeidet)

Når det gjelder tiltaksplaner rettet mot Helse og sosialområdet – med et kortsiktig og langsiktig 
perspektiv -  sammenfattes disse slik:

- generelt en løpende streng økonomistyring for å begrense utgiftene på kort sikt
- Barnevernet – egen analyse/utredning fremmes for politisk nivå senest før 

sommerferien.
- Pleie og omsorgsområdet. 

o Sammenslåing av Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede for lettere å 
kunne samordne ressursbruken. 

o Gjennomgang og styrking av ledelsesfunksjonen
o Gjennomgang bemanningsplaner, turnusplaner mv. (både med hensyn på 

økonomi og deltid)
o Sykefraværsfokus. Betydelig økt innsats for å øke nærværet.
o Gjennomgang av botilbudsstrukturen med sikte på redusere antallet boliger 

med heldøgns beredskap.
- Kjøkkendriften. Det kan være aktuelt å se nærmere på tilbudet.

Det vil være naturlig å redegjøre nærmere i møter. 

Konklusjon

Regnskapsrapporten taes til etterretning.



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/755-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 18/09 21.04.2009

Formannskapet 19/09 22.04.2009

Søknad om skjønnsmidler. 

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen får fullmakt til å søke fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd (skjønnsmidler) 

til omstillingstiltak/prosjekter i samsvar med spesifikasjon i denne sak. 

Bakgrunn

Fylkesmannen ivaretar forvaltningen av lokale skjønnsmidler. Beløpet er redusert etter 

vedtatte endringer i inntektssystemet. Fylkesmannen er i løpende dialog med kommunene 

vedrørende fordelingskriteriene. Rådmannen vil i møter redegjøre nærmere for disse.

Forenklet beskrevet er skjønnsmidlene tiltenkt 1) særskilte utviklings og omstillingsprosjekter 

som kan bidra til å effektivisere eller utvikle tilbud, spesielt samarbeidsprosjekter mellom 

kommunene og 2) økonomiske krisesituasjoner og som ikke håndteres via det ordinære 

inntektssystemet.



Krisemidler vil ikke bli fordelt før senere på året. Prosjektmidler-/omstillingsmidler kan være 

gjenstand for fortløpende søknader.

Vurdering

Inderøy kommune fikk i fjor tildelt et betydelig beløp begrunnet i befolkningsnedgang, 

kvalitetskommuneprosjekt, og vekst i barnevernskostnadene. I tillegg fikk kommunen indirekte 

tildelt midler gjennom skjønnsmidler til gjennomføring av Invest-samarbeidet.

Vi fremmer søknader slik til omstillings-, utviklingsprosjekter for 2009 :

1. Felles søknad om tilskudd til Invest-samarbeidet. 

2. Søknad om støtte til Kvalitetskommuneprosjektet.

3. Søknad om støtte til Kostnadseffektiviseringsprosjektet – spesielt begrunnet i 

strukturutredninger.

4. Utredningen ”Administrasjonsbygg.”

5. Stedsutvikling Ness – Straumen. Utredningsarbeide.

1. Investsamarbeidet. Det vises til vedlagte felles søknad utarbeidet administrativt med 

forbehold om politisk godkjenning. Investsamarbeidets innhold følger vedtatt 

styringsdokument, jfr. dog  DMS-prosjektet som har et relativt betydelig utredningsomfang.

2. Kvalitetskommuneprogrammet. Prosjektet ble i fjor ”tildelt” kr. 300.000,- over 

skjønnsmidlene. Fylkesmannen har tidligere prioritert kvalitetskommuneprogrammet og vi 

forventer et tilsvarende tilskuddsbeløp i år som i fjor. Budsjettet for de to årene er 

sammenfattet slik:

Lønnskostnader prosjektleder 253500 304200

Møtegodtgj og tapt arbeidsfortjeneste 50000 50000 Styrings- og arbeidsgrupper

Reisegodtgjørelse totalt 20000 22000 Reisegodtgjørelse totalt

Interne fagkonferanser 25000 25000 Direkte utgifter fagkonferanser

Andre kostnader - kontorutgifter mv 26138 30090 Andre kostnader

Sum direkte kostnader 374638 431290



Indirekte lønnskostnader 302500 302500

Sum estimerte totalkostnader 677138 733790 Kostnader egen tid

Vi søker om kr. 365.000,- i skjønnsmidler for 2009.

3. Kostnadseffektiviseringsprosjektet- delutredning Omsorgsboliger 

Inderøy kommune var Robek-kommune frem til 2008. Det er arbeidet målbevisst med å 

tilpasse kostnadsnivået til et langsiktig realistisk inntektsnivå og vi registrerer en underliggende 

forbedring.  Arbeidet går under betegnelsen ”Kostnadseffektiviseringsprosjektet”. Vi ser at det 

ennå gjenstår et betydelig arbeide før en langsiktig bærekraftig budsjettbalanse, med 

tilstrekkelige driftsmarginer, er etablert.

Kommunen vedtok i 2007 og utsette utbyggingen av omsorgsboliger for demente (16 plasser) 

Dette var nødvendig for å unngå en uhåndterlig vekst i driftskostnadene. 

Vi har behov for å få gjennomført en omfattende ny vurdering av fremtidens behov for 

omsorgs- og institusjonsboliger -  hva enten gjelder demente, person med psykisk 

utviklingshemming eller andre brukere.  Den sentrale utfordringen er å etablere økonomisk 

forsvarlige omsorgsboligløsninger og hvor hjelpetilbudet kan organiseres på en mest mulig 

fleksibel og økonomisk bærekraftig måte. 

Det kan legges til grunn en samlet kostnadsramme på kr. 400.000,-  i kjøpte tjenester og 

egeninnsats knyttet til Kostnadseffektiviseringsprosjektet i 2009 – herunder vil en betydelig del 

måtte disponeres til innhenting av ekstern kompetanse.

Vi søker om skjønnsmidler med kr. 250.000,- i 2009 til Kostnadseffektiviseringsprosjektet 

generelt og utredningen Omsorgsboliger spesielt.

4. Administrasjonsbygg/Pilot – Rasjonelle sentraladministrative løsninger !



Inderøy kommune  planlegger etablering av nye lokaler for kommunens sentrale 

administrasjon.

Mindre kommuner vil erfaringsmessig måtte forvente å pådra mer felleskostnader, 

administrative kostnader, ledelseskostnader mv enn større kommuner med større 

brukergrunnlag. (enhetskostnader)

I forbindelse med etableringen av nye lokaler for administrasjonen vil vi se nærmere på måten 

de sentraladministrative funksjoner kan utformes på slik at ”overheadkostnadene” samlet sett 

kan minimaliseres/reduseres. I den forbindelse er praktisk og målrettet bruk av IT et sentralt 

virkemiddel.

Vi ser for oss en utredning hvor vi gjennomgår ledelses-, fagrådgivnings- og støttefunksjonene 

tjeneste for tjeneste og hvor delprosessene/deltjenesteområdene systematisk vurderes med 

henblikk på effektiv tidsbruk, praktisk bruk av IT som støtte mv. Alt med fokus på brukers 

behov for effektive og kvalitetsmessig fullverdige kommunale tjenester !

Vi ser for oss et større prosjekt med et tidsperspektiv i første omgang frem til innflytting i nye 

lokaler høsten 2010.  

Vi søker om skjønnsmidler til prosjektutvikling med foreløpig inntil kr. 300.000,-.

5. Stedsutvikling – Straumen.

Utviklingen av Ness-jordet – Straumen - representerer en betydelig infrastrukturinvestering for 

Inderøy kommune. Så langt er investert ca 9 mill. kroner i tomteanskaffelser, renter, 

utredninger, arkeologiske utgravninger mv i de nye sentrumsarealene. Grovt sett anslås 

samlede investeringer i infrastruktur å beløpe seg til mellom 25 og 30 mill. kroner.

Kommunen har lagt ned betydelige ressurser i planleggingen så langt og det vil pådras 

ytterligere planleggingskostnader i tiden som kommer. Med de kvaliteter som preger Straumen 

sentrum i dag, er det kritisk nødvendig og finne en form og et innhold på utbyggingen av Ness-

jordet som på en god måte kan supplere eksisterende sentrum. Dette krever ytterligere 

ekstraordinære ressurser til planlegging.



Utviklingen av sentrumsområdet Nessjordet må også sees i sammenheng med kommunens 

anstrengelser for å øke disponible tomtearealer for boligutbygging og næringsarealer. Det er 

under planlegging konkrete prosjekter i flere områder. Dette inngår som et ledd i en samlet 

strategi eller tiltakskjede for å motvirke tendenser til befolkningsnedgang i Inderøy. (jfr. den 

betydelige (relative) inntektssvikten som Inderøy kommune pådrog i 2008)

Vi søker om inntil kr. 300.000,- i skjønnsmidler til planleggingskostnader i 2009.

Krisemidler

Det fremmes ikke søknad om ”krisemidler” i denne omgang.  Den del av potten vil uansett ikke 

bli behandlet før over sommerferien.

Det registreres likevel betydelig budsjettutfordringer. Veksten i barnevernskostnadene er 

fortsatt betydelige og vi har en generell kostnadsvekst, spesielt på pleie og omsorgsområdet, 

som kan generere betydelige kortsiktige omstillingsbehov.



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
Statens Hus
Strandvegen 38
7734 Steinkjer 

Felles søknad om skjønnsmidler til videreutvikling av det Interkommunale samarbeidet i 
INVEST.

Det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer har 
gjennomført utredninger om mulig samarbeid på flere områder, og også iverksatt formalisert 
samarbeid på enkelte av disse. Fra siste år kan arbeidet med tilrettelegging for felles system og 
rutiner på sak/arkiv og innføring av felles fagsystem nevnes.  Det kan videre spesielt vises til 
arbeidet med samarbeid på helsesektoren som medførte at det ble gjennomført et felles 
forprosjekt mellom INVEST-kommunene og Helseforetaket Nord-Trøndelag høsten 2008. Dette 
arbeidet som ga grunnlag for å gå videre i et felles hovedprosjekt basert på vedtak i alle tre 
kommunestyrer, hvor det som en del av vedtaket også ble besluttet å invitere med Mosvik og 
Snåsa kommuner i det videre arbeid. Begge disse kommunene har tilsluttet seg 
hovedprosjektet etter kommunestyrevedtak.

Styringsmodellen for INVEST er gjennomgått, og det ble i 2008 utarbeidet et nytt 
styringsdokument for INVEST. Dette innebar at INVEST nå styres av en administrativ 
styringsgruppe, og hvor leder av denne rapporterer til politisk styringsgruppe bestående av de 
tre ordførerne i INVEST. 

I dette styringsdokumentet står det også at det skal utarbeides en handlingsplan, og for 2009 
ligger følgende prioriteringer:

• DMS Inn-Trøndelag
• Barnevern
• IKT-strategi og handlingsplan 

Det er uten tvil arbeidet med et distrikstmedisinsk senter og samarbeid om kommunale 
helsetjenester som vil få størst fokus og kreve mest arbeidsinnsats for INVEST-kommunene nå 
framover. 
Barnevern er et annet område der alle tre kommunene i likhet med resten av landet har store 
utfordringer. Her er det et samarbeid etablert på kompetansesiden, samt at det i 2008 ble 
sendt felles anbudsforespørsel på nytt fagsystem for de tre kommunene. Dette systemet er nå 
tatt i bruk etter felles innkjøp, installering og ikke minst felles opplæring. Det er imidlertid 
behov for å gå videre på å se hva vi ellers kan gjøre innenfor aktiviteten på barnevern.

Arbeidet med en felles IKT-strategi for INVEST vil danne et viktig fundamentet for arbeidet 
framover. Nå har INVEST-kommunene fått på plass felles system på alle de tyngre 
administrative systemene, også på hjemmesidepublikasjon i tillegg til økonomi og sak/arkiv. I 
det videre må vi se på hva som er prioriteringene videre framover, og spesielt se på drifts- og 
brukerstøtteorganiseringen.



Erfaringene har vist at det er ressurskrevende både å planlegge og gjennomføre de prosjektene 
som har vært aktuelle. Mangelen på tilgjengelige ressurser i utviklingsarbeidet har medført 
forsinkelser på flere områder slik at framdriftplaner er blitt endret. Det er derfor nødvendig at 
man har en prosjektleder som kan koordinere arbeidet og forestå den daglige driften av 
prosjektene. Også i gjennomføringen av enkeltprosjektene er det nødvendig å kunne få tilført 
ekstra ressurser for å kunne komme videre. 
Arbeidet så langt har vært muliggjort med finansiering fra skjønnsmidlene, og kommunene er 
takknemlige for den økonomiske støtte som Fylkesmannen har gitt til utvikling av det 
interkommunale samarbeidet i INVEST. For kommunene er det også positivt at Fylkesmannen 
viser interesse for samarbeidet gjennom å delta i styringsgruppen med en observatør.

Kommunene søker med dette som utgangspunkt om støtte til videreutvikling av det 
interkommunale samarbeidet og en videreføring av de arbeider som pågår. Dette innebærer 
bl.a. at prosjektlederstilling videreføres i 2009. Videre så legges det ned betydelig arbeid i de 
enkelte arbeidsgruppene, og ikke minst fra arbeidstakerorganisasjonene nå når samarbeidet 
konkretiserer seg på flere områder, og dette arbeidet er avhengig av en styrking med eksterne 
ressurser. 

Kostnadene for 2009 fremkommer slik:
INVEST hovedprosjekt
Prosjektledelse kr.    800.000
Delprosjekt DMS Inn-Trøndelag kr. 2.000.000
Delprosjekt barnevern kr.    300.000
Delprosjekt videre utvikling IKT kr.    300.000
Prosjektarbeid i arbeidsgrupper kr.    600.000
Styringsgruppens arbeid,  
fellesaktiviteter  med mer. kr.    300.000
Arbeidstakerorganisasjonenes arbeid kr.    100.000
Konsulentkostnader kr.    300.000
Studiereiser kr.    100.000
Informasjonskostnader kr.      50.000  
Sum kr. 4.850.000

Ved behov for ytterligere opplysninger kan prosjektlederen for INVEST  kontaktes.



INVEST-kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer søker ut fra ovenstående om tildeling av 
skjønnsmidler til planlegging og gjennomføring av omstillingstiltak basert på denne 
kostnadssammenstillingen.

Inderøy/Verran/ Steinkjer 3. april 2009

Jon Arve Hollekim Jacob Br. Almlid Erling Bergh
rådmann rådmann konst.rådmann



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1355-3
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 21/09 20.04.2009

Formannskapet 20/09 22.04.2009

Sundsnesset Velforening. Søknad om støtte til opparbeiding/overtakelse av 
tidevannstil.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil 

kr.30. 000,- til Sundsnesset Velforening til opparbeiding av parkeringsplass mv i
forbindelse med etablering av tidevannsti. Tilskuddet skal benyttes til fullfinansiering av 
direkte kostnader for anlegget. ( dekker ikke egeninnsats)

2. Budsjettet endres slik:
a. Ansvar 103 ”Fellesområde – fellesområde tileggsbevilgninger” reduseres med 

kr. 30.000,-
b. Ansvar 550 ”Næring og plan” økes med kr. 30.000,-.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Vedlegg
1 Kart tidevannsti Sundsnesset

Henvisning:
S Søknad om fritak for merverdiavgift.



Bakgrunn

Sundsnesset Velforening har fått nærmiljøanleggsmidler til opparbeidelse av tidevannsti på 
Sundsnesset – fra brua og ut på neset (se vedlagte tegning).  Den samlede økonomiske rammen 
er på ca kr. 400.000,-. 

I vellagets opprinnelige søknad om spillemidler, var det forutsatt en samlet investering på kr 
404.000,- som var forutsatt finansiert med:

- Spillemidler kr 200.000,-
- Egenkapital kr   14.000,-
- Dugnad kr 190.000,-

Sum kr 404.000,-

I forhold til spillemidler er ikke alle kostnader godkjent og det er gitt et tilsagn på kr 178.000,-

I søknaden om tippemidler var det også planlagt opparbeidelse av en parkeringsplass i 
tilknytning til tidevannstien. Denne ble ikke vurdert tilskuddberettiget og Velforening har derfor 
henvendt seg til kommunen med anmodning om bistand for realisering av parkeringsplassen. 
Dette foreslåes fra Vel-foreningen gjort ved at kommunen overtar ansvaret og eierskapet for 
anlegget, og slik at anlegget på denne måten får refusjon for merverdiavgiften.

Dagens mva- regelverk innebærer – forenklet beskrevet - at idrettslag, vellag og andre frivillige 
organisasjoner ikke oppnår mva-refusjon på investeringer på samme måte som kommuner. I 
praksis innebærer det at investeringer i kommunal regi blir 20% rimeligere enn investeringer i
regi av frivillige lag og foreninger.  Ordningen/lovverket er under evaluering med sikte på mulig 
endring fra 2010.

Vurdering

Etablering av tidevannssti langs Straumen vil være et positivt bidrag til nærmiljøet og for 
besøkende til Straumen.  Ethvert tiltak for å bedre tilgjengeligheten til selve Straumen må 
oppfattes som bidrag til å understøtte Straumen og Inderøy som ”merkevare”.

En kommunal overtagelse vil innebære at kommunen overtar eierskapet for 
prosjektet/investeringen og trer inn som søker om tippemidler. Med overtagelse av eierskapet 
overtas alle forpliktelser og risiko som følger med eierskap. 

Kommunen har tidligere valgt å ”overta” ansvaret for noen få prosjekter i idrettslags regi – dvs. i 
praksis prosjekter knyttet til sentralidrettsanlegg. (jfr. f.eks løyepetråkkemaskin alpinbakke og 
skiskytteranlegg Gran)

Etter rådmannens vurdering er det ikke hensiktsmessig å etablere en praksis hvoretter 
kommunen ut fra en kortsiktig finansiell begrunnelse overtar  investeringer initiert av frivillige 
lag og foreninger. Det finnes så vel prinsippielle, praktiske og økonomiske grunner for å 
begrense denne typen engasjement. 

Gjennomgående er situasjonen at kommunen allerede har forpliktelser i infrastruktur som vi 
ikke er i stand til å følge opp på en bærekraftig måte; det gjelder spesielt på bygg og vegsiden 
hvor vi ikke har ressurser til å holde et optimalt vedlikeholdsnivå.



I utgangspunktet vil derfor fortsatt rådmannen tilrå en restriktiv holdning til overtagelse av 
eierskap og ansvar for ny infrastruktur -  som like godt kan eller bør  ivaretas av 
frivillige/private. 

Samtidig er dette et prosjekt som ivaretar formål utover nærmiljøets behov.  Rådmannen vil 
derfor tilrå at det ytes et tilskudd på inntil kr. 30 000,- øremerket opparbeidelse av
parkeringsplass i tilknytning til tidevannssti.  Dette begrunnes særskildt med å gjøre området 
bedre tilgjengelig for funksjonshemmede.

Konklusjon
Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil kr. 30 000,- til 
opparbeiding av tidevannssti på Sundsnesset.





Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/575-3
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 21/09 22.04.2009

SANOK - avtale miljøsamarbeid.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gjennomfører partnerskapet med Sanok vedrørende gjennomføring av et 2-
årig miljøprosjekt, jfr. tidligere vedtatt intensjonsavtale.

Vedlegg
1 Saksprotokoll - Samarbeid Polen - SANOK  -  06/00341

Bakgrunn

Formannskapet vedtok i sak 0050/08 (18.06.2008) vedrørende mulig miljøsamarbeid mv med 
polske kommuner:

1. Formannskapet godkjenner intensjonsavtale om samarbeide med Sanok.
2. Ordfører gis fullmakt til eventuelt å inngå tilsvarende avtale med Lesko kommune. Det 

forutsettes at polske kommuner koordinerer sine aktiviteter.

Sanok har nå fått tildelt ca 400.000,- euro via EU-systemet til gjennomføring av sitt 
miljøprosjekt. Det foreligger ikke tilsvarende tilsagn til Lesko kommune og vi antar at vår 
samarbeidslinje vil konsentreres mot Sanok.



Prosjektet omhandler egentlig to hovedaktiviteter slik de er beskrevet i projektplanen:

1. Miljøopplærings- og mobiliseringsaktiviteter i lokalsamfunnet, spesielt rettet om skoler. 
Miljøaktivitetene omfatter alt arbeid med å markedsføre gode holdninger til 
miljøivaretakelse, herunder spesielt avfallshåndtering/gjenvinning mv

2. Besøksutveksling norske og polske skolebarn med foreldre for å lære miljøtenkning. (ett 
besøk hver vei), ref også punkt 1.

Utgangspunktet for hele prosjektideen er målsettingen om å bygge opp et moderne system for 
avfallshåndtering basert på norske renovasjonsløsninger og hvor en betydelig del av 
sorteringsansvaret overføres til private. (husholdninger og bedrifter) Slike løsninger forutsetter 
en alminnelig miljøbevissthet i befolkningen.

Inderøy kommunes bidrag blir om lag som redegjort for i tidligere intensjonsavtale. Vårt bidrag 
vil skje gjennom bidrag fra Innherred Renovasjon, en av våre skoler og sentraladministrative 
ressurser. Opprinnelig var Sandvollan tenkt som skoledeltaker. Dette er nå til ny vurdering av 
kapasitetsgrunner. 

Inderøy kommune vil sammenfattet være ansvarlig for…” alminnelig rådgivning til prosjektet, 
direkte fagrådgivning knyttet til renovasjon mv, rådgivning knyttet til miljøopplæring i skolene 
mv”

Vi legger til grunn at kommunens kostnader dekkes på en måte som gjør at engasjementet 
vesentlig går  på bekostning av våre ordinære forpliktelser.

Vurdering

Inderøy kommune har tidligere avgitt en tydelig intensjonserklæring om å bidra til prosjektet. 

Rådmannen kan ikke se at forutsetningen for engasjementet er endret fra det grunnlaget som 
forelå på det tidspunkt intensjonserklæringen ble avgitt. 

Det er fortsatt slik at norske myndigheter og KS oppfordrer norske kommuner til å bidra til 
utvikling i våre ”nye” samarbeidsland på denne måten. Inderøy kommune anser seg å være en 
internasjonal kommune og en miljøkommune og vil profilere dette. Vi antar at det har en 
egenverdi for vårt arbeidsmiljø og et fagmiljø og ivareta et engasjement av denne karakter.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at samarbeidet med Sanok videreføres som tidligere forutsatt.
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1. Formannskapet godkjenner intensjonsavtale om samarbeide med Sanok.
2. Ordforer gis fullmakt til eventuelt å inngå tilsvarende avtale med Lesko

kommune. Det forutsettes at polske kommuner koordinerer sine aktiviteter.
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SAMARBEID POL;KE KOM1 UNER

Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Arkiv: 006
Arkivsaksnr.: 06/00341 -0 13

Saksnr.: l3ehandlin sor an T e av 'orelse Motedato
0050/08 Formannskap Vedtak 18.06.2008

RÅDMANNENS FORSLAG:
1. Formannskapet godkjenner intensjonsavtale om samarbeide med Sanok.
2.  Ordforer gis fullmakt til eventuelt å inngå tilsvarende avtale med Lesko

kommune. Det forutsettes at polske kommuner koordinerer sine aktiviteter.

RÅDMANNENS SAKSUTREDNING:

VEDLEGG:
1. Uttrykt intensjonserklæring vedrørende samarbeidet med Sanok, jfr. mail datert

17.03.2008
2. Utkast til partnerskapsavtale med Lesko
3. Intensjonserklæring om mulig samarbeide med tre samarbeidende polske kommuner

av 04.07.2007, ref vedlagte mail fra rådmannen.

HENVISNING:

Rådmannen trakk sak om samarbeid med Sanok i forrige møte pågrunn av mangler i
saksgrunnlaget. Ved en ren glipp ble avtale med Sanok og avtale med Lesko "blandet".
Nedenfor er gitt en utvidet redegjørelse for bakgrunnen for, , innhold og omfanget av
samarbeidet med polske kommuner.

BAKGRUNN:
Er miljøvurdering relevant? Kryss av: Ja Nei
Dersom 'ja' fyll inn liste (lagret på felles 0:\skjema\milj.doc). Dersom 'nei' er liste ikke vedlagt.

Innledning.
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For polske og andre kommuner i Nye Europa er et kompetansesamarbeid med vestlige miljøer
avgjørende for å komme i betraktning når det gjelder utviklingsmidler fra EU. Så vel Staten
som KS oppfordrer norske kommuner om å engasjere seg i samarbeidsløsninger hvor dette er
naturlig.

Inderøy kommune har over lengre tid hatt et visst samarbeid med Sanok kommune i Polen på
miljøområdet — og spesielt innenfor renovasjon. Samarbeidet har vært ytterst begrenset i
omfang og omfatter gjensidige 2-årlige besøk for erfarings- og kompetanseoverføringer
innenfor renovasjon spesielt — og miljø og samfunnsutvikling generelt. Innherred Renovasjon
har vært medengasjert i denne kontakten.



På balq,,runn av henvendeker skrev radmannen 01.01.2007 en positiv intensjon om et
samarbeide med tre nabokommuner - Lesko, /agort og S'anok. Dette var foranlediget av
henvendelser rra Lesko og Lagori. Vi la til grunn at dette ikke ville medfore ekstra
ressursbruk ut tra en forutsetning om at de polske nabokommuner samordnet sin kontaktined
Inderoy kommune. Det viser seg at dette ikke er -gjengs- praksis og i så måte synes det som
om denne tbrutsetningen for å utyide kontakten fra var side ikke er til stede.

Sanok kommune  — mulig videreforing av prosjekt

Sanok kommune har under utredning en omfattende plan for avfallshåndtering/renovasjon og
har søkt om EU-midler i et relativt betydelig omfang. Det er meget usikkert om og når et
prosjekt kan oppnå støtte. Inderøy kommune har forutsatt full kostnadsdekning for sin
eventuelle deltakelse.

Et av de sentrale spørsmål er knyttet til i hvilken grad håndtering og sortering av avfall skal
skje i forkant — dvs, av husholdningen - eller i etterkant, dvs, av avfallshåndteringsselskapet.
Dette har stor betydning for investeringsbehovet.

Sanoks prosjekt omfatter en innsats for å øke den økologisk bevisstheten i befolkningen på
søppelhåndteringsområdet og implementering av god norsk praksis og aktiviteter på polsk
grunn.

Inderøy kommune/Innherred Renovasjon er partner på kompetanseoverføringsområdet.
Aktiviteten omfatter i løpet av to år to prosjektmøter i Norge, tilsvarende i Sanok, eventuell
elevutveksling mellom en skole på Inderøy og Sanok, rådgivning på
søppelhåndteringsområdet og eventuell deltakelse i et oppstartsmøte med presentasjon av våre
renovasjonsløsninger.

Innherred Renovasjon og Sandvollan skole vil bidra til prosjektet hvor det er naturlig.

Ettersom vår positive intensjon (på visse betingelser) om å være med i en videreføring av
samarbeidet ble klargjort av ordfører i møter med Sanoks ledelse i 2007, ble denne
intensjonen bekreftet av rådmannen i mail av 17.03.2008. Det presiseres at Inderøy kommune
formelt og reelt kan tre ut av samarbeidet uten at dette har konsekvenser utover at Sanok må
finne en ny kompetansesamarbeidspartner.

Lesko kommune  — mulig prosjekt.

Som anført avga vi en positiv intensjonserklæring om eventuelt å utvide samarbeidet til Lesko
og Zagorz under forutsetning av koordinering av de tre kommunenes arbeide og
kostnadsdekning.

På dette grunnlag presenterer Lesko et forslag til en partnerskapsavtale.

Områdene fremgår av forslaget til en partnerskapsavtale:

grunnlag for søknader om støtte fra EU-midler og eventuelle norske kilder.
utveksling av erfaringer innen regional utvikling, offentlig tjenesteyting, miljøvern,
beskyttelse av kulturarven og personalutvikling.
utveksling kunnskap om balansert utvikling
erfaringsutveksling når det gjelder bruk av media
erfaringsutveksling på sports og turistområdet
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VURDERING:

erraringsutveksling på bruk av miljomessig vennlig teknologier.

Etter rådmannens vurdering er det klokt å videreføre dette samarbeidet.

0050M8

Samarbeidet med Sanok dreier seg om en videreforing av et etablert samarbeide. Vi har funnet
det naturlig så langt — på denne begrensede måten — å bidra til kompetanseoppbygging i den
polske kommunen.

Samtidig ser vi at kontakter/oppdrag av denne karakter kan gi en viss
kompetanseoppbyggingsstimulans til egne fagfolk/medarbeidere og gjøre våre arbeidsplasser
mer interessante. Vi ser også at det å bidra til kompetanseoverføring når det gjelder systemer,
forsterket motivet for å kvalitetssikre egne systemer og planer.

Vi har i forbindelse med denne prosjektutvidelsen — gjennom tidligere korrespondanse —
forutsatt at alle våre kostnader knyttet til prosjektet finansieres over prosjektmidler. Dette er
akseptert.

Når det gjelder partnerskapsavtale med Lesko er rådmannen mer i tvil ettersom det virker som
om samarbeidet mellom geografisk nært plasserte kommuner er ytterst begrensede. Dette
reflekterer det polske styringssystemet — samarbeids og styringslinjer synes å gå konsekvent
vertikalt og ikke horisontalt.

Vi la eksplisitt til grunn for vår opprinnelige samarbeidsintensjonserklæring (jfr. mail av
04.07.2007) at en utvidelse av samarbeidet til og omfatte de tre nabokommune ville kreve
koordinering av aktiviteter på polsk side. Denne koordineringsforpliktelsen synes p.t. ikke
eksisterende.

Rådmannen ønsker noe mer tid til å finne ut om det er noen reell sammenheng mellom
prosjektene — og et koordineringspotensiale — slik at en utvidelse av samarbeidet til også å
omfatte Lesko kan forsvares.

KONKLUSJON:

Det tilrås at formannskapet slutter seg til intensjonsavtalen/erklæringen vedrørende
samarbeidet med Sanok.
Ordfører gis fullmakt til å undertegne en partnerskapsavtale med Lesko dersom
forutsetningene for dette anses å være til stede, se foran.

Inderøy, den 03.06.2008

Jon Arve Hollekim/s
rådmann

Side 20 av 43



PS 22/09 Temasak



PS 23/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker



Saker til behandling
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