
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg.

Dato: 26.08.2009

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Meldt sak:
- Kommunelegestilling DMS – ettersendes.

Ole Tronstad Solbjørg Kirknes
Ordfører sekretær
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Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 55/09 Budsjettrevisjon - økt overføring til kirka

PS 56/09 Kommunens inntektssystem, utredning av 
utgiftsutjamningstilskuddet.

PS 57/09 Lokale forhandlinger 2009 - rådmann

PS 58/09 Lokale forhandlinger 2009 - ledere

PS 59/09 Temasak

PS 60/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 7/09 Svar - innvilget støtte til strikkeutstilling

RS 8/09 Elstrordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige 
flyktninger i 2009

RS 9/09 Samhandlingsreformen - en mulighetsreform for kommunene

Saker til behandling

PS 61/09 Ordføreren orienterer

PS 62/09 Skjenkebevilling 2009 - 2011 - Gulburet

PS 63/09 Avtaler med leger og fyioterapeuter om grunnlag for etablering 
av nytt lege og fysioterapisenter m.v.

PS 64/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, 
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, 
barnevern og PPT.

Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag 
av planskisser.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1089-2
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 55/09 26.08.2009

Budsjettrevisjon - Økte overføringer til kirka.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kr. 20.000,- i vedtatte økte overføringer til kirka dekkes over ansvar 103 reserverte 
tilleggsbevilgninger- Formannskapet. Saldo etter bevilgning er kr. 34500,-.

2. Kr. 150.000,- av de tilførte statlige krisemidler på 3,9 mill. benyttes til prosjekt maling/oppussing av  
tårnet på Heggstad Kirke samt videre arbeid med fuging av Sakshaug Kirke. 

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Bakgrunn

Det vises til Formannskapssak 03/09, Budsjett 2009 – fordeling innenfor kulturkapitlet, hvor det under 
pkt. 2 ble vedtatt en økt overføring til kirken med kr. 20.000,-. Dette skulle innarbeides i senere sak om 
budsjettendring.  Dette ble ved en glipp utelatt ved budsjettrevisjonen i juni.

Rådmannen har fått fullmakt til å fordele tilførte statlige krisemidler innenfor retningslinjer gitt i PS 
07/09 – Krise (tiltaks)pakken – prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur.

Det fremmes forslag om å benyttet kr. 150.000,- av de tilførte statlige krisemidler på 3,9 mill. til 
prosjektet maling/oppussing av tårnet på Heggstad Kirke samt videre arbeid med fuging av Sakshaug 
Kirke. 
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Vurdering
Vedlikeholdsbehovet på området er betydelig. De aktuelle prosjekter har lenge vært prioritert 
som de viktigste ekstraordinære vedlikeholdstiltak i kirkene. 

Konklusjon
Kirken tilføres kr. 150.000,- av krisepakken til ekstraordinære vedlikeholdstiltak.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1310-2
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 56/09 26.08.2009

Kommunens inntektssystem. Utredning av utgiftsutjamningstilskuddet.
Tilskudd til prosjekt.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Inderøy kommune medvirker til å finansiere en utredning vedrørende 

utjamningstilskuddet i inntektssystemet i samarbeide med LU, kommunene i Finnmark, 
Troms, Nordland og Nord-Trøndelag i henhold til KS-Nord Trøndelag sin tilrådning. Det 
forutsettes at majoriteten av øvrige kommuner i Nord-Trøndelag deltar på samme 
vilkår.

2. Beløpet – inntil kr. 9500,- avhengig av endelig fordelingsmodell - dekkes over kap 14900
Tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon. Saldo er kr. 54500,- etter bevilgning.

Vedlegg – uttrykte
1 Prosjekt 1 kostnadsstrukturen
2 Prosjekt 2 lokaliseringsmodell
3 Prosjekt 3 tilgjengelighet og tjenestekvalitet
4 Prosjekt 4 andre kostnader
5 INNTEKTSSYSTEMETspleiselag
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Bakgrunn
Borgeutvalget la i 2005 frem sine forslag til endring av inntektssystemet for kommuner og 
fylkeskommuner i NOU 2005:18. ”Fordeling, forenkling, forbedring”. Utvalgets utredning ble 
deretter sendt på bred offentlig høring og skapte et stort engasjement. 

Parallelt med Borgeutvalget gjennomførte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i 
de fire nordligste fylkene en utredning med alternative tilnærmingsmåter under ledelse av 
Moen-utvalget.

Den videre håndtering av saken ble gjort ved at de politiske partiene på Stortinget ble invitert 
til å delta i et tverrpolitisk utvalg for å vurdere deler av inntekts- og finansieringssystemet for 
kommunene. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga nedsatte 23. desember 2006 et 
tverrpolitisk utvalg, Sørheimsutvalget. 

Sørheimutvalget avgrenset sin rapport til å omhandle inntektsutjamningstilskuddet. Utvalget 
forutsatte at og la til grunn for sin vurdering, at utgiftsutjamningen og kostnadsnøkkelen som 
gjennomgås i Kommunal- og regionaldepartementet gir full utjevning av kostnadsulemper for 
de sentrale velferdstjenestene.

Sørheimutvalget leverte sin utredning 26.10.2007. Utredningen skapte stort engasjement i 
kommunene, med en rekke uttalelser som et stykke på vei ble hensyntatt av regjeringen ved 
omleggingen fra og med statsbudsjettet 2009. Denne omleggingen styrket 
distriktskommunene i forhold til de sentrale strøk i større grad enn Borgeutvalget og 
Sørheimutvalget hadde lagt opp til.

Departementet skal legge fram nye kostnadsnøkler i kommuneøkonomiproposisjonen 2011.
Hittil er det signalisert at dette arbeidet skal skje internt i departementet.

For å gi et bredere grunnlag for departementet og utrede alternative tilnærmingsmåter 
foreslås det igangsatt flere prosjekt i samarbeid med LU om utredning av 
utgiftsutjamningstilskudd. 

Følgende prosjekter søkes derfor gjennomført:

Prosjekt 1: Analyse av kostnadsstruktur ved ulike tilpasninger av tjenestetilbudet for 
grunnskoleundervisning, der ulike avstander/reisetider og brukertettheter  og 
tilgjengelighetsbeskrankninger for opptaksområder er sentrale variabler

Prosjekt 2: Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing med basis i eksisterende 
aldersfordelt grunnkretsbosetting

Prosjekt 3:     Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen i inntekts-
systemet relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal 
skolelokalisering under beskrankninger relatert til tilgjengelighet og 
tjenestekvalitet.

Prosjekt 4: Reisekostnader og kjøp av tjenester
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I tillegg har LU og de fire nordligste fylkeskommunene et eget prosjekt som gjelder 
fylkeskommunene og som har sin egen finansiering. 

Styret i KS Nord Trøndelag fattet i sak 09/16 følgende enstemmige vedtak:
1. Fylkesstyret for KS Nord Trøndelag deltar i et forskningsprosjekt i samarbeide med LU, 

kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Prosjektets mål er å 
dokumentere utgiftsutjamning og kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommuner og 
fylkeskommunene. 

2. Det forutsettes at fylkesstyret får seg forelagt det endelige forskningsoppdraget og endelig 
finansiering til godkjenning før prosjektet kan settes i gang.

3. Det vedtas en fordeling av de kostnadene som tilfaller kommunene med en fast del på kr 
5.000,- pr kommune og en andel pr. innbygger avhengig av totalkostnadene.

4.   Kommuneøkonomigruppen (sak 16/08) blir referansegruppe.
6.   Representant fra NT i arbeidsgruppen blir styreleder Tomas I.Hallem.
7.   AU gis fullmakt til å håndtere spørsmål knyttet til framdrift og finansiering.

Finansiering:

Totalt har de 4 omtalte prosjektene en samlet ramme på 1,6 millioner kroner. I tillegg til 
kommunenes egenandel vil vi søke KRD om fullfinansiering av prosjektet.
Egenandelen for Nord Trøndelag er kr. 220 000.
Styret i KS Nord Trøndelag vedtok i sak 09/16 at denne skulle fordeles på kommunene med et 
likt grunnbeløp på kr. 5000 + en andel pr. innbygger avhengig av totalkostnad, dvs. kr.0,77.

Vurdering
KS styrene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag har alle enstemmig anbefalt 
kommunene å delta prosjektet med finansiering. Finnmark forutsettes å delta med kr 170.000, 
Troms med kr 230.000, Nordland med kr 405.000 og Nord-Trøndelag med kr 220.000.
Til sammen utgjør dette kr 1 025 000.

Fylkene har valgt en noe ulik fordelingsnøkkel i forhold til kommunestruktur, dette anses å 
være et internt anliggende i de enkelte fylkene. Det vil fremgå av følgeskrivet til denne saken 
hvilken fordeling som gjelder i det aktuelle fylkene, for øvrig vises til protokollene lagt ut på KS 
sine hjemmesider. KS Nordland skal fungere som koordinator og ta i mot de kommunale 
bevilgningene.

Utredning av kostnadsnøklene er ansett å være et faglig anliggende som det er 
departementets oppgave å forestå. Erfaringene som ble gjort ved Moenutvalgets utredning 
kom til nytte ved behandling av Sørheimutvalgets rapport og viste at påvirkning er mulig. Med 
bakgrunn i det foranstående anbefales kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-
Trøndelag å delta i prosjektet gjennom å bevilge et kommunalt tilskudd i henhold til fordeling 
foreslått av det enkelte fylkesstyre.

Saken forutsettes behandlet politisk i den enkelte kommune for å sikre en god forankring.

For så vidt gjelder Inderøy kommune finnes det følgende argumenter for å medvirke:
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1. Når KS-Nord-Trøndelag på denne måten tar initiativ til et felles prosjekt for å påvirke 
rammebetingelser, vil det i utgangspunktet være naturlig for kommunene å 
understøtte dette.

2. For en mindre/mellomstor kommune som Inderøy er det lite aktuelt å utvikle egen 
kompetanse for å påvirke ”systemene”. Vi er avhengig av å samarbeide med andre.

3. Inderøy kommune er i utgangspunktet en lavinntektskommune. Kommunens 
tilsynelatende lave relative produksjonsnivå – jfr. Kostratall – reflekterer først og fremst 
vårt relativt lave inntektsnivå. I den grad systemet kan påvirkes så er det i denne 
forbindelse og på denne måten. 

Når det gjelder fordelingsmodellen er, etter rådmannens skjønn,  fastbeløpet for høyt.  Dette 
bør likevel ikke problematiseres i denne sammenheng. Til det er den økonomiske betydning for 
liten. Ettersom det fra tid til annen reises slike prosjekter bør det være mulig for KS-Nord 
Trøndelag å ”etablere” et mer fast, omforent og nyansert system for utgiftsfordeling. En godt 
begrunnet modell vil kunne forankres i en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall*generelle 
inntekter/pr. innbygger eller lignende.  

Konklusjon

Inderøy kommune medvirker til finansieringen – med et beløp på inntil kr. 9500, - - under 
forutsetning av at majoriteten av Nord-Trøndelagskommunene gjør det samme.
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Side 1

 KS Nord-Norge

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Tromsø, 26.6.09

Søknad om prosjektmidler til analyser av kostnadsstruktur ved ulike tilpasninger av 
tjenestetilbudet for grunnskoleundervisning, der ulike avstander/reisetider og bruker-
tettheter og tilgjengelighetsbeskrankninger for opptaksområder er sentrale variabler

1 Bakgrunn for søknaden

I kommuneproposisjonen for 2009 ble det varslet om at en ny kostnadsnøkkel for kommunene 
ville bli lagt frem i kommuneproposisjonen for 2011. I årets kommuneproposisjon ble det 
ikke bli lagt fram en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene, noe som var varslet.  Det 
legges nå opp til at en ny helhetlig kostnadsnøkkel for fylkeskommunene vil bli presentert i 
kommuneproposisjonen for 2011 sammen med ny kostnadsnøkkel for kommunene.

I forbindelse med siste hovedrevisjon av inntektssystemene for fylkeskommunene og 
primærkommunene nedsatte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i samme område 
et eget utvalg.  Utvalget fikk navnet Moen-utvalget etter navnet på utvalgslederen.  Utvalget 
arbeidet parallelt med Borge-utvalget. Hensikten var å bidra til et bredere grunnlag i diskusjon 
av Borge-utvalgets konklusjoner og å utrede alternative tilnærmingsmåter.  KS i Nord-Norge 
og i Nord-Trøndelag har gode erfaringer med dette samarbeidet og har hatt stor nytte av det 
arbeidet som er utført.

I tillegg til dette arbeidet utarbeidet Norut NIBR Finnmark, etter oppdrag fra fylkesmannen i 
Finnmark rapporten ”Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og Næringsliv 
(2005:1)”. Her dokumenteres det at velferdstjenester som det er knyttet nasjonale 
standardkrav til har høye faste bunnkostnader – terskeltjenester som kjennetegnes av at små 
og desentrale kommuner har høye enhetskostnader. Opptaksområdene til tjenestene er små.  
Både demografiske, topografiske og klimatiske forhold har stor betydning.  Det dokumenteres 
også at dette er forhold som ikke fanges opp av dagens utgiftsutjevning i inntektssystemet. 
Dette vil i arbeidet fremover være en viktig alternativ tilnærmingsmåte til drøftingen av nye 
kostnadsnøkler i inntektssystemet.

Oppsummert kan vi si at problemet med kriteriene for bosettingsmønster og avstand i 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene, 
er om de faktisk fanger opp merutgiftene til produksjon av tjenestene.
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Side 2

 KS Nord-Norge

1.1 Beskrivelse av prosjektet

Hovedformålet med analysen er å etablere kostnadsfunksjoner for et differensiert 
tjenestetilbudssett som funksjon av tjenestemottakerbosetting på grunnkretsnivå, uavhengig 
av kommunenes faktiske skolelokaliseringer og faktisk kommunestruktur.   
Skolestørrelse er den variabelen som sterkest forklarer ulikheter i utgifter pr. elev, der små 
skoler har skalaulemper som følge av normative krav til tjenestekvalitet i små 
gruppestørrelser.  Timer til ordinær undervisning pr elev utgjør den klart største 
avvikskomponenten i avviket i driftsutgifter til grunnskoleundervisning mellom kommunene, 
jfr. det tidligere omtalte prosjektet ”Gode kommunale tjenester..”  

Det betyr at når skolestrukturen er lagt vil det vesentligste av kommunens utgifter være gitt 
som følge av normative statlige krav til tjenestekvalitet. 
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Figur 1

[Nordlandsforskning:2002] viser til at selv om en del skolenedleggelser skyldes sviktende 
elevtilgang og bedrede kommunikasjoner, så er det en sammenheng mellom en sterk 
reduksjon i antall små skoler fra 1987 og endret finansieringsordning for skoledrift. En 
hypotese vil da være at de kommunene som i dag står igjen med en desentralisert 
skolestruktur for en stor grad kan være kommuner der ytterligere sentralisering i liten grad er 
et reelt valg som følge av tilgjengelighetsbarrierer, all den tid internatdrift er et forlatt stadium 
i norsk skolepolitikk. I forlengelsen av en slik hypotese kan man ha som et utgangspunkt at 
det i liten grad vil være effektiviseringsgevinster ved en ytterligere sentralisering av dagens 
skolestruktur uten at det vil gå på bekostning av tilgjengelighet gitt det bosettingsmønster som 
ligger. Foreløpige og skissemessige beregninger indikerer at kriteriene i dagens 
utgiftsutjamningsmodul ikke kompenserer de strukturelle merutgiftene med dagens 
skolestruktur.  Eksempelkommunene i prosjektet ”Gode kommunale tjenester..” som i liten 
grad hadde noe reelt sentraliseringvalg finansierte merutgiftene ved bruk av de 
regionalpolitisk begrunnede tilskuddene.
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Side 3

 KS Nord-Norge

KRD har tidligere definert sektornøkler for kommunalt utgiftsbehov som der beregnet 
utgiftsbehov til undervisning baseres på inntektssystemets alderskriterie 6-15 år, 49 prosent av 
inntektssystemets basiskriterie og 100 prosent av samtlige reisetidskriteria i 
kostnadsnøkkelen.  Det er uklart hvorvidt basiskriterie- andelen i denne sektornøkkelen var 
tenkt bare å reflektere utgiftene til kommunens sentrale skoleadministrasjon eller også 
skoleledelsesutgiftene ved hver enkelt skole. Dersom en forutsetter det første, vil beregnet 
utgiftsbehov i inntektssystemet  pr. elev være basert på alderskriteriet og reisetidskriteriene. 
Nedenfor har vi sammenlignet det beregnede utgiftsbehov pr. elev gitt av inntektssystemet 
med faktisk ressursbruk på skolene (GSI1-data) inklusive kommunene ressursbruk til skyss 
(Kostra), begge variable målt som avvik fra landsgjennomsnittet.  Det utgiftsbehovet som 
inntektssystemet beregner er plottet etter loddrett akse, og faktisk ressursbruk til ordinær 
undervisning og skoleledelse (årsverkstall fra GSI aggregert til kommunenivå) samt 
(omregnede) faktiske kommunale skyssutgifter er plottet etter vannrett akse. Hvis det var fullt 
samsvar mellom kompensasjonen i inntektssystemet (gitt av reisetidskriteriene) og avvikene i 
ressursbruken ville plottene ha ligget på en 45 graders linje mellom aksene.
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Årsverk ordinær undervisning pr. elev, årsverk skoleadministrative ressurser pr. elev og omregnede skyssutgifter pr elev,    
avvik fra landsgjennomsnittet

Inntektssystemet (2009), beregnet utgiftsbehov pr. elev, basiskriteriet IKKE inkludert, 
sammenlignet med avvik i årsverksressurser til ordinær undervisning og adm (skole) samt skyss  pr. 

elev ved faktisk skolestruktur i kommunene

Kommuner

45 graders linje

Kriteria inkludert i beregnet utgiftsbehov:
- Alderskriteriet 6-15 år
- Reisetidskriteriene

Tall fra GSI 2008-2009:
GSI-Årsverk: (B11/B1)*C9 + C4

Tall fra Kostra 2007-2008:
Faktiske skyssutgifter/ gj.sn. lønnsutgifter pr årsverk

Figur 2 
Figuren over indikerer at IS underkompenserer for ressursbruken knyttet til den faktiske 
skolestrukturen kommunene har i dag, alle andre faktorer holdt utenfor2. For de aller fleste 
kommunene som har større ressursbruk til ordinær undervisning og skyss med dagens 

  
1 Grunnskolens Informasjonssystem
2 Andre påvirkbare størrelser som lønnsnivå, årstimer til andre definerte formål, rådgiver- og sosiallærerressurs 
mv. er rensket ut av ressursdataene
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Side 4

 KS Nord-Norge

skolestruktur enn gjennomsnittet er kompensasjonen i inntektssystemet mindre enn avviket i 
ressursbruk. Kompensasjonsgraden blir noe bedre når man trekker deler av basiskriteriet inn i 
kostnadsnøkkelen, men fremdeles under 45-graderslinjen. 
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Årsverk ordinær undervisning pr elev, årsverk skoleadministrative ressurser pr elev og omregnede skyssutgifter pr elev, avvikfra landsgj.sn.

Inntektssystemet (2009), beregnet utgiftsbehov pr. elev, basiskriteriet inkludert, 
sammenlignet med avvik i årsverksressurser til ordinær undervisning og adm (skole) samt skyss  pr. 

elev ved faktisk skolestruktur i kommunene

Kommuner

45 graders linje

Kriteriainkludert i beregnet utgiftsbehov:
- 49 % av basiskriteriet
- Alderskriteriet 6-15 år
- Reisetidskriteriene

Tall fra GSI 2008-2009:
GSI-Årsverk: (B11/B1)*C9 + C4

Tall fra Kostra 2007-2008:
Faktiske skyssutgifter/ gj.sn. lønnsutgifter pr årsverk

Figur 3 

Tilsvarende resultater får en når en erstatter faktiske årsverkstall med trendlinje-årsverk 
(trendlinje i figur 1) som funksjon av skolestørrelse. Det er ut fra dette grunnlag for å se 
nærmere på utgiftsutjamningen i inntektssystemet for undervisningssektoren.
Det ovenstående er bare en innledende skissemessig analyse, der det blant annet ikke er 
differensiert etter alderstrinn. For å få et riktig bilde må også særlig ressursbruk som funksjon 
av alderstrinn trekkes inn i en slik analyse. Ungdomstrinnet har som kjent høyere ressursbruk 
pr. gruppe enn barnetrinnet. 
I analysen i et slikt prosjekt vil ulike kostnadskomponenter analyseres:

- Faktisk ressursbruk med dagens skolestruktur, ulike kostnadskomponenter

- Kostnadsstruktur og kostnadskomponenter for ulike skoletyper og –størrelser  
(barnetrinnet, ungdomstrinnet, fulldelte, fådelte og udelte skoler og oppvekstsentra)

- Kostnadsstruktur kommunal andel av  skyssutgifter

- Kostnadsstruktur fylkeskommunal andel av skyssutgifter

- Analyse av grunnkretsavstander, reisetider og tilgjengelighetsbarrierer

Analysen vil danne grunnlag for etablering av kostnadsfunksjoner for et differensiert  
tjenestetilbudssett for grunnskoleundervisning.
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Prosjektet vil ta utgangspunkt i, videreutvikle og oppdatere de kostnadsanalysene som ble 
gjennomført blant annet av Nordlandsforskning på 2000-tallet og de modellene som tidligere 
er utviklet for finansiering av privatskolene (NOU 1997:16) – tilpasset forutsetningene i ny 
Opplæringslov.
Borge-utvalget er i et av sine forslag også inne på denne tankegangen (utvikling av nye 
reisetidskriteria fra grunnkrets til institusjonelle lokaliseringer), men på mer generell basis.

1.3 Politisk forankring av søknaden

Søknaden er politisk behandlet i styrene for KS i Finnmark, Troms, Nordland og i Nord-
Trøndelag. 
Videre er det orientert om dette arbeidet på flere av KS sine konferanser i de fire fylkene. 

2 Mål

2.1 Hovedmål

Hovedmålsetningen i dette prosjektet er å få fram nye kunnskaper om kostnader knyttet til 
bosettingsmønster og avstand. Målet er videre å spille dette inn til Regjeringen ved 
Kommunal og Regionaldepartementet slik at dette kan benyttes i deres arbeidet med de nye 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene.

2.2 Resultatmål

• Kartlegge konsekvensene av endrede økonomiske rammebetingelser for kommunene i 
Nord-Norge og i Nord-Trøndelag

• Mulighet til å tilby sentrale velferdstjenester ved endrede rammebetingelser.

• Mulighet til å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved endrede rammebetingelser.

• Forventet utvikling i etterspørselen etter sentrale velferdstjenester i kommunene basert på 
befolkningsframskrivninger med alternative flytteforutsetninger.

• Kartlegging av kommunenes faktiske utgiftsnivå for sentrale sektorer sammenholdt med 
de sektorvise utgiftsnormer som inngår implisitt i inntektssystemet.

• Behov og muligheter for forbedret kapasitetsdimensjonering avveid mot tilgjengelighet til 
tjenestene.
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3 ORGANISERING OG TIDSBRUK

3.1 Prosjektansvarlig

Styringsgruppen for kommuneprosjektet vil være:

Leder for fylkesstyret i KS Finnmark, Rolf Einar Mortensen.
Leder for fylkesstyret i KS Troms, Gunda Pauline Johansen.
Leder for fylkesstyret i KS Nordland, Jann Arne Løvdahl.
Leder for fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag, Thomas Iver Hallem.

Dersom fylkesstyret finner at en annen enn leder bør delta i dette arbeidet, oppnevner 
fylkesstyret en representant til styringsgruppen.

3.2 Referansegruppe

Som referansegruppe for prosjektet oppnevnes det deltakelse fra rådmannsutvalgene i 
Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.
Lederne for utvalgene inviteres til å delta dette er:

Leder for rådmannsutvalget i KS Finnmark, Stian Lindgård.
Leder for rådmannsutvalget i KS Troms, Jan-Hugo Sørensen.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nordland, Arne Kvernsjø.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nord-Trøndelag, Karl Audun Fagerli.

Dersom rådmannsutvalget i fylket finner at en annen enn leder og/eller at flere aktive 
rådmenn/økonomisjefer som har nyttige kunnskaper og som ønsker å delta i referansegruppen 
bør rådmannsutvalgene oppnevne flere.  Det må forutsettes at det finnes dekning for de 
utgiftene dette innebærer. Representanter for Universitetene i Tromsø og Bodø vil også 
inviteres til å delta i referansegruppen.  For at ikke referansegruppen skal bli for stor er vi 
nødt til å begrense deltakelsen til to fra hvert rådmannsutvalg i fylkene.

3.3 Tidsbruk

Prosjektet starter opp i august 2009 og må være avsluttet senest 31. januar 2010.  
Styringsgruppen fastsetter endelig fremdriftsplan.  

4 Rapportering

Resultater legges fram for styringsgruppen/referansegruppen i form av notater og andre 
innspill. Stoffet sammenfattes til slutt i form av en rapport i samråd med styringsgruppen.
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5 Kvalitetssikring

Prosjektets kvalitetssikres og prosedyrer som er relevante for å sikre en forsvarlig 
gjennomføring vil bli benyttet.

6 Kostnader og finansiering

6.1 Kostnadsoverslag

Det legges opp til fire delprosjekt der hvert prosjekt vil ha en samlet kostnadsramme på kr 
490 000,- over 6 måneder.

Kostnadsoverslag Kroner
Kjøp av tjenester  fra Norut Alta 440 000,-
Uforutsett  50 000,-
SUM 490 000,-

7 Finansiering av prosjektet

Kommuner i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag med over 1500 innbygger betaler kr 10 000,-  
Kommuner med under 1500 innbyggere betaler kr 7 500,-

Finansieringsplan Kroner
Kommunene i fylkene 245 000,-
Kommunal og Regionaldepartementet 245 000,-
SUM 490 000,-

Vi ser fram til en velvillig behandling av søknaden. Skulle det være behov for ytterligere 
opplysninger står undertegnede til disposisjon.

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen Jens-Einar Johansen
Regionleder KS Nord-Norge Rådgiver KS Nord-Norge
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Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Tromsø, 26.6.09

Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 

1 Bakgrunn for søknaden

I kommuneproposisjonen for 2009 ble det varslet om at en ny kostnadsnøkkel for kommunene 
ville bli lagt frem i kommuneproposisjonen for 2011. I årets kommuneproposisjon ble det 
ikke bli lagt fram en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene, noe som var varslet.  Det 
legges nå opp til at en ny helhetlig kostnadsnøkkel for fylkeskommunene vil bli presentert i 
kommuneproposisjonen for 2011 sammen med ny kostnadsnøkkel for kommunene.

I forbindelse med siste hovedrevisjon av inntektssystemene for fylkeskommunene og 
primærkommunene nedsatte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i samme område 
et eget utvalg.  Utvalget fikk navnet Moen-utvalget etter navnet på utvalgslederen.  Utvalget 
arbeidet parallelt med Borge-utvalget. Hensikten var å bidra til et bredere grunnlag i diskusjon 
av Borge-utvalgets konklusjoner og å utrede alternative tilnærmingsmåter.  KS i Nord-Norge 
og i Nord-Trøndelag har gode erfaringer med dette samarbeidet og har hatt stor nytte av det 
arbeidet som er utført.

I tillegg til dette arbeidet utarbeidet Norut NIBR Finnmark, etter oppdrag fra fylkesmannen i 
Finnmark rapporten ”Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og Næringsliv 
(2005:1)” Her dokumenteres det at velferdstjenester som det er knyttet nasjonale standardkrav 
til har høye faste bunnkostnader – terskeltjenester som kjennetegnes av at små og desentrale 
kommuner har høye enhetskostnader. Opptaksområdene til tjenestene er små. Både 
demografiske, topografiske og klimatiske forhold har stor betydning.  Det dokumenteres også 
at dette er forhold som ikke fanges opp av dagens utgiftsutjevning i inntektssystemet. Dette 
vil i arbeidet fremover være en viktig alternativ tilnærmingsmåte til drøftingen av nye 
kostnadsnøkler i inntektssystemet.

Oppsummert kan vi si at problemet med kriteriene for bosettingsmønster og avstand i 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene, 
er om de faktisk fanger opp merutgiftene til produksjon av tjenestene.
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1.1 Beskrivelse av prosjektet

Uavhengig av kommuneinndeling (organisatorisk inndeling), må et sett basistjenester dekkes 
etter statlig satt normkrav. Hvis tilbudet av tjenestene lokaliseres optimalt, uavhengig av 
kommunestruktur, slik at kostnadene minimeres, vil man finne kostnader som kommunene 
uansett ikke kan redusere ytterligere.
Modellverktøy for slike strukturer har vært brukt på ambulansetjenester, domstoler m.m. 
Denne prosjektskissen baseres på en tilpasning av slike verktøy for beregning av 
kostnadsoptimal skolelokalisering under beskrankninger relatert til tilgjengelighet og 
tjenestekvalitet, der tilgjengelighet setter grenser for opptaksområde for minste enhet. 
Formålet med modellberegningene er å simulere et kostnadsminimalt lokaliseringsmønster 
uavhengig av kommunestruktur og som omfatter flere typer produksjonsstrukturer som 
fådeltskole i oppvekstsenter, ulike tilgjengelighetskrav til barne- og ungdomstrinnet, 
kostnadsgevinst ved kombinerte skoler mv.

Prosjektet omfatter også følsomhetsanalyser og fordeling av modellfordelte kostnader på 
kommuner etter gjeldende kommunestruktur.

1.2 Søker og samarbeidspartnere

LU er eid av de fire nordligste fylkeskommunene, og har et felles sekretariat i Bodø. 
Sametinget deltar som observatør i samarbeidet.  LU vil i sin helhet finansiere kostnadene 
knyttet til arbeidet med den nye helhetlige kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene.

Når det gjelder kostnadene for kommunene går KS i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag inn for 
et spleiselag mellom kommunene samt at vi vil søke Kommunal og Regionaldepartementet 
om midler. 

KS i Nord-Norge og KS i Nord-Trøndelag vil derfor i samarbeid med LU, Norut i Alta og 
SINTEF gruppen i Trondheim utrede alternative modeller for beregning av kostnader knyttet 
til  bosettingsmønster og avstand.  I referansegruppen for prosjektet vil vi ha med Høgskolen i 
Nord-Trøndelag og Universitetene i Bodø og Tromsø

1.3 Politisk forankring av søknaden

Søknaden er politisk behandlet i styrene for KS i Finnmark, Troms, Nordland og i Nord-
Trøndelag. 

Videre er det orientert om dette arbeidet på flere av KS sine konferanser i de fire fylkene. 
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2 Mål

2.1 Hovedmål

Hovedmålsetningen i dette prosjektet er å få fram nye kunnskaper om kostnader knyttet til 
bosettingsmønster og avstand. Målet er videre å spille dette inn til Regjeringen ved 
Kommunal og Regionaldepartementet slik at dette kan benyttes i deres arbeide med de nye 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene.

2.2 Resultatmål

• Kartlegge konsekvensene av endrede økonomiske rammebetingelser for kommunene i 
Nord-Norge og i Nord-Trøndelag.

• Mulighet til å tilby sentrale velferdstjenester ved endrede rammebetingelser.

• Mulighet til å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved endrede rammebetingelser.

• Forventet utvikling i etterspørselen etter sentrale velferdstjenester i kommunene basert på 
befolkningsframskrivninger med alternative flytteforutsetninger.

• Kartlegging av kommunenes faktiske utgiftsnivå for sentrale sektorer sammenholdt med 
de sektorvise utgiftsnormer som inngår implisitt i inntektssystemet.

• Behov og muligheter for forbedret kapasitetsdimensjonering avveid mot tilgjengelighet til 
tjenestene.

3 ORGANISERING OG TIDSBRUK

3.1 Prosjektansvarlig

Styringsgruppen for kommuneprosjektet vil være:

Leder for fylkesstyret i KS Finnmark, Rolf Einar Mortensen.
Leder for fylkesstyret i KS Troms, Gunda Pauline Johansen.
Leder for fylkesstyret i KS Nordland, Jann Arne Løvdahl.
Leder for fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag, Thomas Iver Hallem.

Dersom fylkesstyret finner at en annen enn leder bør delta i dette arbeidet, oppnevner 
fylkesstyret en representant til styringsgruppen
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3.2 Referansegruppe

Som referansegruppe for prosjektet oppnevnes det deltakelse fra rådmannsutvalgene i 
Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.
Lederne for utvalgene inviteres til å delta dette er:

Leder for rådmannsutvalget i KS Finnmark, Stian Lindgård.
Leder for rådmannsutvalget i KS Troms, Jan-Hugo Sørensen.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nordland, Arne Kvernsjø.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nord-Trøndelag, Karl Audun Fagerli.

Dersom rådmannsutvalget i fylket finner at en annen enn leder og/eller at flere aktive 
rådmenn/økonomisjefer som har nyttige kunnskaper og som ønsker å delta i referansegruppen 
bør rådmannsutvalgene oppnevne flere.  Det må forutsettes at det finnes dekning for de 
utgiftene dette innebærer.  Representanter for Universitetene i Tromsø og Bodø vil også 
inviteres til å delta i referansegruppen.  For at ikke referansegruppen skal bli for stor er vi 
nødt til å begrense deltakelsen til to fra hvert rådmannsutvalg i fylkene.

3.3 Tidsbruk

Prosjektet starter opp i august 2009 og må være avsluttet senest 31. januar 2010.  
Styringsgruppen fastsetter endelig fremdriftsplan.  

4 Rapportering

Resultater legges fram for styringsgruppen/referansegruppen i form av notater og andre 
innspill. Stoffet sammenfattes til slutt i form av en rapport i samråd med styringsgruppen.

5 Kvalitetssikring

Prosjektets kvalitetssikres og prosedyrer som er relevante for å sikre en forsvarlig 
gjennomføring vil bli benyttet.
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6 Kostnader og finansiering

6.1 Kostnadsoverslag

Det legges opp til fire delprosjekt der hvert prosjekt vil ha en samlet kostnadsramme på kr 
490 000,- over 6 måneder.

Kostnadsoverslag Kroner
Kjøp av tjenester Sintef Anvendt økonomi 440 000,-
Uforutsett  50 000,-
SUM 490 000,-

7 Finansiering av prosjektet

Kommuner i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag med over 1500 innbygger betaler kr 10 000,-  
Kommuner med under 1500 innbyggere betaler kr 7 500,-

Finansieringsplan Kroner
Kommunene i fylkene 245 000,-
Kommunal og Regionaldepartementet 245 000,-
SUM 490 000,-

Vi ser fram til en velvillig behandling av søknaden. Skulle det være behov for ytterligere 
opplysninger står undertegnede til disposisjon.

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen Jens-Einar Johansen
Regionleder KS Nord-Norge Rådgiver KS Nord-Norge
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Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Tromsø 26.6.09

Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen relatert til 
grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal skolelokalisering under 
beskrankninger relatert til tilgjengelighet og tjenestekvalitet 

1 Bakgrunn for søknaden

I kommuneproposisjonen for 2009 ble det varslet om at en ny kostnadsnøkkel for kommunene 
ville bli lagt frem i kommuneproposisjonen for 2011. I årets kommuneproposisjon ble det 
ikke bli lagt fram en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene, noe som var varslet. Det 
legges nå opp til at en ny helhetlig kostnadsnøkkel for fylkeskommunene vil bli presentert i 
kommuneproposisjonen for 2011 sammen med ny kostnadsnøkkel for kommunene.

I forbindelse med siste hovedrevisjon av inntektssystemene for fylkeskommunene og 
primærkommunene nedsatte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i samme område 
et eget utvalg. Utvalget fikk navnet Moen-utvalget etter navnet på utvalgslederen. Utvalget 
arbeidet parallelt med Borge-utvalget. Hensikten var å bidra til et bredere grunnlag i diskusjon 
av Borge-utvalgets konklusjoner og å utrede alternative tilnærmingsmåter.  KS i Nord-Norge 
og i Nord-Trøndelag har gode erfaringer med dette samarbeidet og har hatt stor nytte av det 
arbeidet som er utført.

I tillegg til dette arbeidet utarbeidet Norut NIBR Finnmark, etter oppdrag fra fylkesmannen i 
Finnmark rapporten ”Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og Næringsliv 
(2005:1)” Her dokumenteres det at velferdstjenester som det er knyttet nasjonale standardkrav 
til har høye faste bunnkostnader – terskeltjenester som kjennetegnes av at små og desentrale 
kommuner har høye enhetskostnader. Opptaksområdene til tjenestene er små.  Både 
demografiske, topografiske og klimatiske forhold har stor betydning.  Det dokumenteres også 
at dette er forhold som ikke fanges opp av dagens utgiftsutjevning i inntektssystemet. Dette 
vil i arbeidet fremover være en viktig alternativ tilnærmingsmåte til drøftingen av nye 
kostnadsnøkler i inntektssystemet.

Oppsummert kan vi si at problemet med kriteriene for bosettingsmønster og avstand  i 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene, er om 
de faktisk fanger opp merutgiftene til produksjon av tjenestene.
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1.1 Beskrivelse av prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å utvikle forslag til gode og robuste nye objektive kriteria for 
utgiftsutjamning relatert til grunnskoletjenestene som reflekterer en kostnadsoptimal 
beskranket skolestruktur uavhengig av faktiske kommunale tilpasninger. Disse kriteria skal 
være utformet slik at de kan gå inn som kriteriesett innenfor den tekniske rammen som 
utgiftsutjamningen har i dag. En statistisk følsomhetsanalyse for kriteria og -vekter vil inngå 
som del av prosjektet.
Her er vi også opptatt av å vektlegge dokumentasjon av forutsetningene for kriteria og -vekter 
som et ledd i å medvirke til større transparens i omfordelingsmekanismene i 
utgiftsutjamningsmodulen i inntektssystemet.

Referanser:
Rundskriv F-12/2008 B: Innføring av Kunnskapsløftet  www.regjeringen.no/nb/dep/kd
Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova. 
www.regjeringen.no/nb/dep/kd
Opplæringsloven m/forskrifter  www.regjeringen.no/nb/dep/kd
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009 -  Grønt hefte H-2226
NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for kommuner og 
fylkeskommuner
www.regjeringen.no/nb/dep/krd/
NOU 1997:16 Tilskuddssystemet for private skoler www.regjeringen.no/nb/dep/kd

Nilssen, I.B, Stangeland. M, Kristiansen, G: Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning 
og næringsliv. Norut NIBR-rapport 2005:1 www.finnmark.norut.no
Sigsworth, A., Solstad, K.J. (eds): Small Rural schools: A small inquiry. Høgskolen I Nesnas 
skriftserie nr. 64-2005 www.hinesna.no
Rønning, W., K.J. Solstad, T. Øines. 2003. Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn. NF-
rapport 3/2003. www.nordlandsforskning.no
Amundsveen, R., Torgeir Øines. 2003. Lisa gikk til skolen… Hvilke konsekvenser har 
skolenedlegging for skoleskyssen? NF-rapport nr 14/2003 www.nordlandsforskning.no
Øystein Engebretsen &al.: Omfanget av skoleskyss og kostnader ved alternative skyssgrenser 
i barne- og ungdomsskolen, TØI-rapport 333/1996 www.toi.no

1.2 Søker og samarbeidspartnere

LU er eid av de fire nordligste fylkeskommunene, og har et felles sekretariat i Bodø. 
Sametinget deltar som observatør i samarbeidet.  LU vil i sin helhet finansiere kostnadene 
knyttet til arbeidet med den nye helhetlige kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene.

Når det gjelder kostnadene for kommunene går KS i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag inn for 
et spleiselag mellom kommunene samt at vi vil søke Kommunal og Regionaldepartementet 
om midler. 

KS i Nord-Norge og KS i Nord-Trøndelag vil derfor i samarbeid med LU, Norut i Alta og 
SINTEF gruppen i Trondheim utrede alternative modeller for beregning av kostnader knyttet 

Side 24



Side 3

 KS Nord-Norge

til  bosettingsmønster og avstand.  I referansegruppen for prosjektet vil vi ha med Høgskolen i 
Nord-Trøndelag og Universitetene i Bodø og Tromsø

1.3 Politisk forankring av søknaden

Søknaden er politisk behandlet i styrene for KS i Finnmark, Troms, Nordland og i Nord-
Trøndelag. 

Videre er det orientert om dette arbeidet på flere av KS sine konferanser i de fire fylkene. 

2 Mål

2.1 Hovedmål

Hovedmålsetningen i dette prosjektet er å få fram nye kunnskaper om kostnader knyttet til 
bosettingsmønster og avstand.   Målet er videre å spille dette inn til Regjeringen ved 
Kommunal og Regionaldepartementet slik at dette kan benyttes i deres arbeid med nye 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene.

2.2 Resultatmål

• Kartlegge konsekvensene av endrede økonomiske rammebetingelser for kommunene i 
Nord-Norge og i Nord-Trøndelag.

• Mulighet til å tilby sentrale velferdstjenester ved endrede rammebetingelser.

• Mulighet til å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved endrede rammebetingelser.

• Forventet utvikling i etterspørselen etter sentrale velferdstjenester i kommunene basert på 
befolkningsframskrivninger med alternative flytteforutsetninger.

• Kartlegging av kommunenes faktiske utgiftsnivå for sentrale sektorer sammenholdt med 
de sektorvise utgiftsnormer som inngår implisitt i inntektssystemet.

• Behov og muligheter for forbedret kapasitetsdimensjonering avveid mot tilgjengelighet til 
tjenestene.
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3 ORGANISERING OG TIDSBRUK

3.1 Prosjektansvarlig

Styringsgruppen for kommuneprosjektet vil være:

Leder for fylkesstyret i KS Finnmark, Rolf Einar Mortensen.
Leder for fylkesstyret i KS Troms, Gunda Pauline Johansen.
Leder for fylkesstyret i KS Nordland, Jann Arne Løvdahl.
Leder for fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag, Thomas Iver Hallem.

Dersom fylkesstyret finner at en annen enn leder bør delta i dette arbeidet, oppnevner 
fylkesstyret en representant til styringsgruppen.

3.2 Referansegruppe

Som referansegruppe for prosjektet oppnevnes det deltakelse fra rådmannsutvalgene i 
Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.
Lederne for utvalgene inviteres til å delta dette er:

Leder for rådmannsutvalget i KS Finnmark, Stian Lindgård.
Leder for rådmannsutvalget i KS Troms, Jan-Hugo Sørensen.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nordland, Arne Kvernsjø.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nord-Trøndelag, Karl Audun Fagerli.

Dersom rådmannsutvalget i fylket finner at en annen enn leder og/eller at flere aktive 
rådmenn/økonomisjefer som har nyttige kunnskaper og som ønsker å delta i referansegruppen 
bør rådmannsutvalgene oppnevne flere.  Det må forutsettes at det finnes dekning for de 
utgiftene dette innebærer.  Representanter for Universitetene i Tromsø og Bodø vil også 
inviteres til å delta i referansegruppen.  For at ikke referansegruppen skal bli for stor er vi 
nødt til å begrense deltakelsen til to fra hvert rådmannsutvalg i fylkene.

3.3 Tidsbruk

Prosjektet starter opp i august 2009 og må være avsluttet senest 31. januar 2010.  
Styringsgruppen fastsetter endelig fremdriftsplan.  

4 Rapportering

Resultater legges fram for styringsgruppen/referansegruppen i form av notater og andre 
innspill. Stoffet sammenfattes til slutt i form av en rapport i samråd med styringsgruppen.

Side 26



Side 5

 KS Nord-Norge

5 Kvalitetssikring

Prosjektets kvalitetssikres og prosedyrer som er relevante for å sikre en forsvarlig 
gjennomføring vil bli benyttet.

6 Kostnader og finansiering

6.1 Kostnadsoverslag

Det legges opp til fire delprosjekt der hvert prosjekt vil ha en samlet kostnadsramme på kr 
490 000,- over 6 måneder.

Kostnadsoverslag Kroner
Kjøp av tjenester Norut Alta 270 000,-
Uforutsett  50 000,-
SUM 320 000,-

7 Finansiering av prosjektet

Kommuner i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag med over 1500 innbygger betaler kr 10 000,-  
Kommuner med under 1500 innbyggere betaler kr 7 500,-

Finansieringsplan Kroner
Kommunene i fylkene 160 000,-
Kommunal og Regionaldepartementet 160 000,-
SUM 320 000,-

Vi ser fram til en velvillig behandling av søknaden. Skulle det være behov for ytterligere 
opplysninger står undertegnede til disposisjon.

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen Jens-Einar Johansen
Regionleder KS Nord-Norge Rådgiver KS Nord-Norge
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Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Tromsø 26.6.09

Reisekostnader og kjøp av tjenester 

1 Bakgrunn for søknaden

I kommuneproposisjonen for 2009 ble det varslet om at en ny kostnadsnøkkel for kommunene 
ville bli lagt frem i kommuneproposisjonen for 2011. I årets kommuneproposisjon ble det 
ikke bli lagt fram en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene, noe som var varslet.  Det 
legges nå opp til at en ny helhetlig kostnadsnøkkel for fylkeskommunene vil bli presentert i 
kommuneproposisjonen for 2011 sammen med ny kostnadsnøkkel for kommunene.

I forbindelse med siste hovedrevisjon av inntektssystemene for fylkeskommunene og 
primærkommunene nedsatte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i samme område 
et eget utvalg.  Utvalget fikk navnet Moen-utvalget etter navnet på utvalgslederen.  Utvalget 
arbeidet parallelt med Borge-utvalget. Hensikten var å bidra til et bredere grunnlag i diskusjon 
av Borge-utvalgets konklusjoner og å utrede alternative tilnærmingsmåter.  KS i Nord-Norge 
og i Nord-Trøndelag har gode erfaringer med dette samarbeidet og har hatt stor nytte av det 
arbeidet som er utført.

I tillegg til dette arbeidet utarbeidet Norut NIBR Finnmark, etter oppdrag fra fylkesmannen i 
Finnmark rapporten ”Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og Næringsliv 
(2005:1)” Her dokumenteres det at velferdstjenester som det er knyttet nasjonale standardkrav 
til har høye faste bunnkostnader – terskeltjenester som kjennetegnes av at små og desentrale 
kommuner har høye enhetskostnader. Opptaksområdene til tjenestene er små.  Både 
demografiske, topografiske og klimatiske forhold har stor betydning.  Det dokumenteres også 
at dette er forhold som ikke fanges opp av dagens utgiftsutjevning i inntektssystemet. Dette 
vil i arbeidet fremover være en viktig alternativ tilnærmingsmåte til drøftingen av nye 
kostnadsnøkler i inntektssystemet.

Oppsummert kan vi si at problemet med kriteriene for bosettingsmønster og avstand i 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene, 
er om de faktisk fanger opp merutgiftene til produksjon av tjenestene.
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1.1 Beskrivelse av prosjektet

Inntektssystemets (IS) utgiftsutjamningsmodul skal i prinsippet kompensere for merutgifter 
som følge av enten 

a) større (evt mindre) etterspørsel etter de primære velferdstjenestene enn 
landsgjennomsnittet – eller

b) strukturelle forhold som medfører ekstrautgifter i tjenesteproduksjonen

a) er ivaretatt gjennom ulike kriteria i inntektssystemet knyttet til etterspørselsstrukturen, 
hvorav alderskriteriene utgjør hovedparten. I dag er det forutsatt at b) skal fanges opp av 
reisetidskriteriene og basiskriteriet i utgiftsutjamningsmodulen i inntektssystemet.  b) 
representerer i prinsippet i det vesentlige å definere en utbalansering mellom effektiv 
tjenesteproduksjon og tilgjengelighet til tjenestene for brukerne. 

Vi tar sikte på å gjennomføre flere analyser og beregninger knyttet til b).
Velferdstjenestene omsorgstjenester, grunnskole, barnehagetjenester og helse- og 
sosialtjenester utgjør rundt 70 prosent av kommunenes ressursbruk. 

Omsorgstjenestene består av en vifte av ulike tjenestetilbud - fra distribuerte tjenester som 
hjemmehjelp og hjemmesykepleie, der tjenestebruker oppsøkes av tjenesteyter – via ulike 
mellomformer til sentraliserte institusjonsbaserte tjenester som sykehjem, med 
kostnadsoptimal avdelingsstørrelse et sted mellom 20-40 plasser. Institusjonsdelen av 
omsorgstjenestene står for en vesentlig andel av utgiftene. 

I mindre kommuner produseres institusjonsomsorgen underoptimalt, fordi en her ikke vil ha et 
opptaksområde av tjenestebrukere som er stort nok til å nå kostnadsoptimum.  Basiskriteriet i 
inntektssystemet skal i prinsippet fungere som utjamningsmekanisme for dette. For 
hjemmetjenestene vil kostnadseffektiv produksjon være basert på effektiv turnusorganisering i 
betjening av omkringliggende opptaksområde, for eksempel ut fra hjemmetjenestesentraler. 

Lange avstander og spredtboddhet bidrar til merforbruk av ressurser i form av reisetid. Dette 
er forhold som reisetidskriteriene i inntektssystemet i prinsippet skal kompensere for.

For helsetjenestene utgjør legevakttjenestene en stor utgiftskomponent. Kravet om 
døgnkontinuerlig beredskap innebærer at tjenestetilbudet minimum må opp på en 
utgiftsterskel som kan drifte en tredelt turnus. Små kommuner der klima, topografi, avstander 
mv. umuliggjør interkommunale løsninger vil også her påføres en strukturell merutgift i 
forhold til landsgjennomsnittet. I prinsippet skal basistilskuddet fange opp dette. 

Når det gjelder barnehagetjenestene, viser funn fra prosjektet ”Gode kommunal tjenester for 
Finnmarks befolkning og næringsliv” fra 2005 at gruppestørrelsene ved optimal 
tjenesteproduksjon her i utgangspunktet er så små at også kommuner med 
tjenesteopptaksområder i spredtbodde områder i stor grad har funnet måter å organisere 
tjenesten på som i liten grad påvirkes utgiftsmessig av bosettingsstrukturen. Organisering i 
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oppvekstsentra i spredt befolkede områder bidrar også til å holde de administrative 
utgiftskomponentene pr barn lave. 

Grunnskoleopplæring kan defineres som en desentralisert institusjonsbasert tjeneste, der 
normative krav til tilgjengelighet innenfor et opptaksområde og statlige normative krav til 
tjenestekvalitet (gruppestørrelser) legger føringer for utgiftsstrukturen for tjenestetilbudet.  
Innenfor spredtbodde opptaksområder vil det også være ulike differensierte tjenestetilbud med 
ulik kostnadsstruktur fra udelt og fådelt skole til sentraliserte tjenester der kommunen belastes 
deler av skyssutgiftene.

Etter vår oppfatning er det særlig analyser av grunnskoleopplæringen som vil belyse og 
kartlegge flest strukturelle forhold som medfører ekstrautgifter i spredtbodde opptaksområder 
med lange avstander, og vi ønsker derfor å konsentrere analysene om dette feltet.

Etter vår mening er det viktig at vi involverer et bredt sjikt av fagfolk i kommunene i dette 
arbeidet. Vi vil derfor ha betydelige reiseutgifter til styringsgruppen for prosjektet, til en bredt 
sammensatt referansegruppe og til konferanser og møter i kommunene.  I referansegruppen 
vil vi også trekke inn fagfolk fra universitetene i Bodø og Tromsø. En tentativ kostnadsramme 
estimeres til kr 260 000,-.

1.2 Søker og samarbeidspartnere

LU er eid av de fire nordligste fylkeskommunene, og har et felles sekretariat i Bodø. 
Sametinget deltar som observatør i samarbeidet.  LU vil i sin helhet finansiere kostnadene 
knyttet til arbeidet med den nye helhetlige kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene.

Når det gjelder kostnadene for kommunene går KS i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag inn for 
et spleiselag mellom kommunene samt at vi vil søke Kommunal og Regionaldepartementet 
midler. 

KS i Nord-Norge og KS i Nord-Trøndelag vil derfor i samarbeid med LU, Norut i Alta  og 
SINTEF gruppen i Trondheim utrede alternative modeller for beregning av kostnader knyttet 
til  bosettingsmønster og avstand.  I referansegruppen for prosjektet vil vi ha med Høgskolen i 
Nord-Trøndelag og Universitetene i Bodø og Tromsø
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1.3 Politisk forankring av søknaden

Søknaden er politisk behandlet i styrene for KS i Finnmark, Troms, Nordland og i Nord-
Trøndelag. 

Videre er det orientert om dette arbeidet på flere av KS sine konferanser i de fire fylkene. 

2 Mål

2.1 Hovedmål

Hovedmålsetningen i dette prosjektet er å få fram nye kunnskaper om kostnader knyttet til 
bosettingsmønster og avstand. Målet er videre å spille dette inn til Regjeringen ved 
Kommunal og Regionaldepartementet slik at dette kan benyttes i deres arbeidet med nye 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for både fylkeskommunene og primærkommunene.

2.2 Resultatmål

• Kartlegge konsekvensene av endrede økonomiske rammebetingelser for kommunene i 
Nord-Norge og i Nord-Trøndelag.

• Mulighet til å tilby sentrale velferdstjenester ved endrede rammebetingelser.

• Mulighet til å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved endrede rammebetingelser.

• Forventet utvikling i etterspørselen etter sentrale velferdstjenester i kommunene basert på 
befolkningsframskrivninger med alternative flytteforutsetninger.

• Kartlegging av kommunenes faktiske utgiftsnivå for sentrale sektorer sammenholdt med 
de sektorvise utgiftsnormer som inngår implisitt i inntektssystemet.

• Behov og muligheter for forbedret kapasitetsdimensjonering avveid mot tilgjengelighet til 
tjenestene.
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3 ORGANISERING OG TIDSBRUK

3.1 Prosjektansvarlig

Styringsgruppen for kommuneprosjektet vil være:

Leder for fylkesstyret i KS Finnmark, Rolf Einar Mortensen.
Leder for fylkesstyret i KS Troms, Gunda Pauline Johansen.
Leder for fylkesstyret i KS Nordland, Jann Arne Løvdahl.
Leder for fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag, Thomas Iver Hallem.

Dersom fylkesstyret finner at en annen enn leder bør delta i dette arbeidet, oppnevner 
fylkesstyret en representant til styringsgruppen.

3.2 Referansegruppe

Som referansegruppe for prosjektet oppnevnes det deltakelse fra rådmannsutvalgene i 
Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.
Lederne for utvalgene inviteres til å delta dette er:

Leder for rådmannsutvalget i KS Finnmark, Stian Lindgård.
Leder for rådmannsutvalget i KS Troms, Jan-Hugo Sørensen.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nordland, Arne Kvernsjø.
Leder for rådmannsutvalget i KS Nord-Trøndelag, Karl Audun Fagerli.

Dersom rådmannsutvalget i fylket finner at en annen enn leder og/eller at flere aktive 
rådmenn/økonomisjefer som har nyttige kunnskaper og som ønsker å delta i referansegruppen 
bør rådmannsutvalgene oppnevne flere.  Det må forutsettes at det finnes dekning for de 
utgiftene dette innebærer.  Representanter for Universitetene i Tromsø og Bodø vil også 
inviteres til å delta i referansegruppen.  For at ikke referansegruppen skal bli for stor er vi 
nødt til å begrense deltakelsen til to fra hvert rådmannsutvalg i fylkene.

3.3 Tidsbruk

Prosjektet starter opp i august 2009 og må være avsluttet senest 31. januar 2010. 
Styringsgruppen fastsetter endelig fremdriftsplan.  

4 Rapportering

Resultater legges fram for styringsgruppen/referansegruppen i form av notater og andre 
innspill. Stoffet sammenfattes til slutt i form av en rapport i samråd med styringsgruppen.
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5 Kvalitetssikring

Prosjektets kvalitetssikres og prosedyrer som er relevante for å sikre en forsvarlig 
gjennomføring vil bli benyttet.

6 Kostnader og finansiering

6.1 Kostnadsoverslag

Det legges opp til fire delprosjekt der hvert prosjekt vil ha en samlet kostnadsramme på kr 
490 000,- over 6 måneder.

Kostnadsoverslag Kroner
Reiseutgifter og kjøp av tjenester
v / Sintef Anvendt økonomi

260 000,-

Uforutsett  40 000,-
SUM 300 000,-

7 Finansiering av prosjektet

Kommuner i Nord-Norge og i Nord-Trøndelag med over 1500 innbygger betaler kr 10 000,-.  
Kommuner med under 1500 innbyggere betaler kr 7 500,-.

Finansieringsplan Kroner
Kommunene i fylkene 150 000,-
Kommunal og Regionaldepartementet 150 000,-
SUM 300 000,-

Vi ser fram til en velvillig behandling av søknaden. Skulle det være behov for ytterligere 
opplysninger står undertegnede til disposisjon.

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen Jens-Einar Johansen
Regionleder KS Nord-Norge Rådgiver KS Nord-Norge
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INNTEKTSSYSTEMET.
SPLEISELAG.

Grunnlag: Folketall pr. 01.01.2009. Fast beløp på kr 5000 pr. kommune + kr.0,77 pr. 
innbygger.

Stjørdal kr. 21 110
Steinkjer kr. 21 100
Levanger kr. 19 200
Verdal kr. 16 300     
Namsos kr. 15 900
Inderøy kr.   9 500
Nærøy kr.   8 840
Vikna kr.   8 160
Overhalla kr.   7 740
Leksvik kr.   7 710
Verran kr.   7 250
Frosta kr.   6 900
Meråker kr.   6 900
Grong kr.   6 810
Snåsa kr.   6 680
Namdalseid kr.   6 120
Lierne kr.   6 200
Høylandet kr.   5 980
Flatanger kr.  5 870
Namsskogan kr.   5 710
Mosvik kr.   5 640
Fosnes kr.   5 520
Leka kr.   5 450
Røyrvik kr.   5 380 

Steinkjer 30.06.09/ej
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/899-3
Saksbehandler:
Ole Tronstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 57/09 26.08.2009

Lokale forhandlinger 2009 - rådmann

Ordførerens forslag til vedtak
Et utvalg bestående av 3 personer (ordfører, varaordfører og………..) forbereder 
lønnsforhandlingene med rådmannen.  Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann med 
virkning fra 01.05.2009.

Bakgrunn
Tariffoppgjøret 2009 er et mellomoppgjør som hadde hovedfokus på pensjon. Oppgjøret gikk 
til mekling og løsningen ga ingen endringer i kommunal sektors pensjonsordninger i 
inneværende tariffperiode (01.05.10). Det er heller ikke foretatt endringer i hovedtariffavtale 
eller i vedtekter for tjenestepensjon og AF. 

Den økonomiske rammen for tariffoppgjøret for hovedgruppen av ansatte (kap. 4 inkl lærere) 
for 2009 er et generelt tillegg på 3,1 % (minst kr 9.000,-) med virkning fra 01.05.09. I tillegg har 
arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke lavere grunnlønn en kr. 300.000,-. 
Det er ikke lokale forhandlinger for hovedgruppen av ansatte (kap. 4) i 2009. 

Vi skal nå gjennomføre lokale forhandlinger for ledergruppe (Hovedtariffavtalen - HTA kap. 3.4 
forhandlinger) samt en mindre gruppe ansatte (HTA kap. 5 - hovedsakelig ingeniørgruppe). Her 
fastsettes dato for den økonomiske rammen lokalt. Virkningsdatoen settes til 01.05.09, dersom 
partene lokalt ikke kommer til enighet om en annen dato. 
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Vurdering
Lokale lønnsforhandlinger kap. 3.4. – ledere.

Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn etter forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 
3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser for ledere. Kap. 3.4.1 Lederavlønning –
toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I Inderøy kommune inngår rådmann, og 
kommunalsjef i kap. 3.4.1 Resultatenhetsledere og personal- og organisasjonsrådgiver inngår i 
kap. 3.4.2. 

Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1. og kap. 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle 
kriterier:

• Endret ansvarsområdet
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
• Utøvelse av lederskap
• Betydelige organisatoriske endringer
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

I tillegg kommer særskilte føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene.

Rådmannens lønn er pr. i dag kr 610.000,-.

Konklusjon

Ordfører tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjene, jfr. 
over, og innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig. 

Det vil bli gjennomført et lønnpolitisk drøftingsmøte i august med organisasjonene og med 
forhandlinger i september. Forhandlingene gjennomføres i tråd med retningslinjer for lokale 
forhandlinger – vedlegg 3 i HTA. 

Et utvalg på 3 personer fra formannskapet forbereder forhandlingene med rådmannen.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/899-2
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 58/09 26.08.2009

Lokale forhandlinger 2009 - ledere

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gjennomfører forhandlinger med ledergruppen på linje med kommunalt oppgjør 
for øvrig. Virkningsdato settes til 01.05.09. 

Bakgrunn
Tariffoppgjøret 2009 er et mellomoppgjør som hadde hovedfokus på pensjon. Oppgjøret gikk 
til mekling og løsningen ga ingen endringer i kommunal sektors pensjonsordninger i 
inneværende tariffperiode (01.05.10). Det er heller ikke foretatt endringer i hovedtariffavtale 
eller i vedtekter for tjenestepensjon og AF. 

Den økonomiske rammen for tariffoppgjøret for hovedgruppen av ansatte (kap. 4 inkl lærere) 
for 2009 er et generelt tillegg på 3,1 % (minst kr 9.000,-) med virkning fra 01.05.09. I tillegg har 
arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke lavere grunnlønn en kr. 300.000,-. 
Det er ikke lokale forhandlinger for hovedgruppen av ansatte (kap. 4) i 2009. 

Vi skal nå gjennomføre lokale forhandlinger for ledergruppe (Hovedtariffavtalen - HTA kap. 3.4 
forhandlinger) samt en mindre gruppe ansatte (HTA kap. 5 - hovedsakelig ingeniørgruppe). Her 
fastsettes dato for den økonomiske rammen lokalt. Virkningsdatoen settes til 01.05.09, dersom 
partene lokalt ikke kommer til enighet om en annen dato. 
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Vurdering

Lokale lønnsforhandlinger kap. 3.4. – ledere.

Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn etter forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 
3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser for ledere. Kap. 3.4.1 Lederavlønning –
toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I Inderøy kommune inngår rådmann, og 
kommunalsjef i kap. 3.4.1 Resultatenhetsledere og personal- og organisasjonsrådgiver inngår i 
kap. 3.4.2. 

Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1. og kap. 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle 
kriterier:

• Endret ansvarsområdet
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
• Utøvelse av lederskap
• Betydelige organisatoriske endringer
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

I tillegg kommer særskilte føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjene, 
jfr. over, og innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig.

Det vil bli gjennomført et lønnpolitisk drøftingsmøte i august med organisasjonene og med 
forhandlinger i september. Forhandlingene gjennomføres i tråd med retningslinjer for lokale 
forhandlinger – vedlegg 3 i HTA. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.06.2009 2009/19-29
Saksbehandler Deres referanse
Kåre Bjerkan, 74124218

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Inderøy husflidslag v/ Anne-Lise Seem
Kvistadbakkan 47
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Svar - innvilget støtte til strikkeutstilling

Det vises til Deres søknad om tilskudd til strikkeutstilling 6. Juni 2009. Tiltaket er innenfor de 
kriterier som er fastsatt.

Vedtak:
Inderøy kommune bevilger kr 2.000 i støtte til strikkeutstilling i regi av Inderøy Husflidslag.
Tilskuddet utbetales etter gjennomføring. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune . 

Med hilsen

Kåre Bjerkan
Kulturkonsulent
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Alle landets kommuner

Barne- oglikestiffingsdepartementet

Arbeids- oginkluderingsdepartementet

H

Deres ref Vår ref Dato

200902160-/W1V10 19.05.2009

11

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Einar Gerhardsens plass 3 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 95 77

Org. nr.: 983 887 457

Ekstraordinært tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige
flyktninger i 2009

Antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge har økt vesentlig det siste
halvannet år. Økningen innebærer at det er et stort behov for flere bosettingsplasser i
kommunene. For den enkelte enslige mindreårige flyktning er det svært viktig at bosettingen
er rask og god.

For å stimulere kommunene til økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger, foreslår
Regjerningen i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) å bevilge et ekstra tilskudd for inneværende
år. Tilskuddet er på 100 000 kroner og gis per enslig mindreårig flyktning som bosettes i
2009, uavhengig av når på året den enkelte bosettes.

Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er det allerede flere tilskuddsordninger rettet
mot kommunene:

• Integeringstilskuddsordningen over statsbudsjettets kap. 651, post 60, jf
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) rundskriv 09/09 (se www.imdi.no).
Regjeringen har i RNB foreslått å øke tilskuddet til 536 500 kroner for personer
under 18 år og 556 500 for personer over 18 år. Integreringstilskuddet utbetales over
fem år.

• Kommuner mottar et særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige over
statsbudsjettets kap. 854, post 64, jf IMDis rundskriv 10/09. I 2009 er dette
tilskuddet på 115 850 kroner per person. Tilskuddet differensieres etter
bosettingstidspunkt i bosettingsåret. For personer bosatt i 2009 utbetales et
ekstratilskudd på kr 100 000.

• For kommunenes utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige flyktninger ytes
det statsrefusjon utover kr 13.740 pr måned. Refusjonen gis over statsbudsjettets
kap. 854, post 65, jf Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-05/2004 (se
www.re 'erin en.no/b1d).

II
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Det ekstraordinære tilskuddet for inneværende år bevilges over kap. 854, post 64, og vil i
likhet med det særskilte tilskuddet utbetales av IMDi. Tilskuddet vil kun utbetales for enslige
mindreårige flyktninger som kommunene bosetter i 2009. Tilskuddet kan blant annet brukes
til administrasjon og kompetanseutvikling i kommunene, herunder det kommunale barnvern,
og til konkrete tiltak for den enkelte enslige mindreårige flyktning i kommunen. Vi vil også
minne om Husbankens ordninger med bostøtte til enkeltpersoner, boligtilskudd til
enkeltpersoner og boligtilskudd til utleieboliger som også kan utbetales til kommunene, se
www.husbanken.no.

Vi vil oppfordre kommunene til å legge til rette for rask og god bosetting av enslige
mindreårige flyktninger. Slik kan den enkelte enslige mindreårige flyktning raskt bli en del av
et lokalsamfunn og få en trygg og stabil livssituasjon. Vi ber kommunene så raskt som mulig
ta kontakt med IMDi å tilby flere bosettingsplasser for enslige mindreårige flyktninger.

Vi oppfordrer kommunene til å bosette flere enslige mindreårige flyktninger i 2009.

Med hilsen

Wkit
Haktor Helland e.f.) Barbro Bakken (e.f.)
ekspedisjonssjef
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Kommuner v/ordfører og rådmann

Haakon VIls gt. 9 T: +47 24 13 26 10
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo F: +47 22 83 22 22

ks@ks.no
www.ks.no

POSTGIRO 0801 5345129
BANKGIRO: 8200.01.65189

Vår referanse:

Arkivkode:

Saksbehandler:
Deres referanse:
Dato:

II

Samhandlingsreformen - en mulighetsreform for kommunene

II
-1  J

Riche Vestby

26.6.2009

Regjeringen la 19. juni fram Stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen. KS tolker
innholdet i meldinga som en solid tillitserklæring til kommunesektoren. Innholdet i meldinga
er i tråd med KS' syn på at kommunene skal være den helhetlige inngangsporten til
helsetjenestene. KS mener det er to forutsetninger for at arbeidet skal lykkes; for det første at
reformen følges opp med nødvendig økonomi og for det andre at det må legges til rette for at
kommunene kan bygge opp den kompetansen de har behov for.

Samhandlingsreformen  — bakgrunnsbilde og hovedgrep
Fokus for reformen er dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer. Pasientenes behov
for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok, og tjenestene preges av for liten innsats for å
begrense og forebygge sykdom. Parallelt med dette vil den demografiske utviklinga og
endringen i sykdomsbildet gi utfordringer som kan true samfunnets økonomiske bæreevne.
Regjeringa lanserer fem hovedgrep; en klarere pasientrolle, en ny kommunerolle, etablering
av økonomiske insentiver, utvikling av spesialisthelsetjenesten samt tydeligere prioriteringer.
Samlet sett vil dette ha stor betydning for den kommunale hverdagen i årene som kommer.

Kommunale oppgaver  — "nye og gamle"
Stortingsmeldinga deler oppgavene mellom kompetansekrevende funksjoner og
administrasjon og systemoppgaver. Eksempler på det første kan være kommunale tilbud før,
istedenfor og etter sykehusopphold, lærings- og mestringssentra og lindrende behandling.
Slike tjenester foreslås samlokalisert i lokalmedisinske sentra, der man også kan legge
tverrfaglige team og oppgaver knytta til habilitering/rehabilitering. Regjeringa varsler en
lovpålagt plikt til å sørge for at personer med behov for koordinerte tjenester får en
koordinator. Når det gjelder administrasjon og systemoppgaver vektlegges særlig
helseovervåking og samfunnsmedisinske oppgaver i tillegg til arbeid med avtaler (for
eksempel samarbeidsavtaler med sykehusene, fastlegene osv...). I tillegg til nye oppgaver
legger en i meldinga vekt på at de mer tradisjonelle kornmunale oppgavene som forebygging,
tidlig intervensjon og lavterskeltilbud skal styrkes.

Sentrale utfordringer for kommunene
KS vil ha et særlig fokus på finansiering, kommunesamarbeid og samhandlingskompetanse.

Finansiering
Det varsles tre mulige endringer på finansieringsområdet: Kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten, kommunalt ansvar for utskrivingsklare pasienter og reduksjon av
innsatsstyrt finansiering av spesialisthelsetjenesten. De to første endringene får store

IIII
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konsekvenser for kommunene. Sett fra KS' ståsted er det en grunnleggende forutsetning at økt
kommunalt ansvar følges opp med tilstrekkelige ressurser. De ulike finansieringsmodellene
må utredes grundig, med særlig fokus på risiko for kommunene.

Kommunesamarbeid og lokaldemokrati
Stortingsmeldinga uttrykker tillit til at kommunene selv må finne samarbeidsformer på
grunnlag av oppgaver og lokale forhold. Det vil imidlertid forutsette et formalisert og
forpliktende kommunesamarbeid. Dette reiser viktige spørsmål: Hvilke typer samarbeid vil
egne seg? Hvordan bør samarbeidet organiseres og styres og hvordan påvirker dette
lokaldemokratiet og politikernes mulighet til styring? KS vil arbeide videre med disse
spørsmålene i tett kontakt med kommunene. Regjeringen vil også lovfeste et krav til at
kommuner/kommunesamarbeid og helseforetak inngår samarbeidsavtaler. KS vil ha et særlig
fokus på at partnerskapet mellom kommuner og helseforetak bærer preg av likeverdighet.

Kompetanse
Nye oppgaver vil kreve robuste helsefagmiljøer. Tilførsel av nødvendig kompetanse er
avgjørende for at reformen skal lykkes. KS tar i sitt videre arbeid sikte på å analysere
kompetansebehov ut fra hvilke ansvarsområder og oppgaver som legges til kommunene.
Kompetanseområder KS arbeider videre med er for eksempel pasientsikkerhet, avtalestyring
samhandlingskompetanse, behandlingsforløp, brukermedvirkning, og IKT. Det blir særlig
viktig å gjøre nærmere analyser av hva reformen innebærer av utfordringer i forhold til
kommunal ledelse og arbeidsgiveransvar. Kompetansebehovet må kartlegges i tett samarbeid
med kommunene.

Gjennomforing av reformen  -  prosessen videre
Arbeidet med reformen blir langsiktig. Regjeringen legger opp til at økt satsing på de
kommunale oppgavene avklares i de årlige budsjettproposisjoner. Oppfølgende
lovproposisjoner fremmes i 2010. Videre fremmes et konkret forslag til innholdet i den nye
finansieringsordningen til Stortinget i 2010 samt et forslag til implementeringsopplegg. 2012
er satt som startåret for opplegget med kommunal medfinansiering. Helse- og
omsorgsdepartementet vil fortsette dialogen med KS.

For at KS skal lykkes i den videre prosessen blir medlemsforankring sentralt. Det legges opp
til en bred dialog gjennom høstkonferanser, strategikonferanser og andre viktige møteplasser.
KS arbeider også med å etablere et helsefaglig kompetansenettverk for å sikre god dialog og
forankring hos medlemmene. I perioden vi nå har foran oss skal vi ha et særlig fokus på
grundige konsekvensanalyser av de foreslåtte endringene samt en sikring av at de
virkemidlene Regjeringen legger opp til bygger opp under målene som er satt for reformen.

KS har tro på at kommunene vil ta vare på mulighetsrommet. Sammen skal vi arbeide for vår
visjon om at brukeren i framtida skal kunne si  "Jeg får den hjelp jeg trenger — når jeg trenger
den".

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Halvdan Skard
Styreleder
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/850-16
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 62/09 26.08.2009

Skjenkebevilling 2009 - 2011 - Gulburet

Rådmannens forslag til vedtak
Under forutsetning av at 

• høringsinstansene ikke har vesentlige merknader,
• samt at stedfortreder består kunnskapsprøven om alkoholloven, 
• og at internkontrollen er ivaretatt, jfr. alkoholforskriftens kap. 8, 

gis, i medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1, annet ledd, og 3-7, følgende 
skjenkebevilling i tidsrommet 26.08.2009 – 31.12.2011:
Bevillingshaver: Gulburet, Verdal Østre
Styrer: Liv Elin Olsen, født 19.12.62
Stedfortreder: Arve Østbø, født 04.12.59
Bevertningssted: Smia, Låve, Gulburet
Alkoholvare: Øl, vin og brennevin
Omfang: Alminnelig til øl, vin og brennevin
Type virksomhet: Gårdsturisme/gårdsbutikk og kafe, forhåndsbestilte 

grupper for mat og drikke.
Skjenkeareal: Smia med delvis tilhørende uteområde, 

eget rom i Låven,
buret med delvis tilhørende uteområde.

Skjenketid: Kl. 11.00 – kl. 01.00 (gjelder også brennevin).

Vedlegg
1 Gulburet - Søknad om skjenkebevilling
2 Konseptbeskrivelse
3 Kart
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4 Vedlegg til søknad om skjenkebevilling

Bakgrunn

I formannskapets møte 18.06.09, sak 61, fikk Gulburet v/Liv Elin Olsen innvilget alminnelig 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i tidsrommet 19.06.08 – 15.09.08.

Etter siste rapport fra salgs- og skjenkekontrollen, 11.07.09, og nærmere undersøkelser, viser 
det seg at det har blitt skjenket øl, vin og brennevin ved Gulburet også etter det gitte tidsrom i 
2008.  Dette er, ifølge Liv Elin Olsen, gjort i den tru at alt det formelle var i orden etter 
søknaden i 2008, jfr. vedlegg til dagens søknad.

Gulburet søker, jfr. vedlagte søknad av 10.08.09, om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin.  Liv Elin Olsen og Arve Østbø søkes godkjent som hhv. styrer og stedfortreder.  Det 
søkes om skjenketid fra kl. 11.00 – kl. 13.00.  Skjenkebevilling søkes for Smia med delvis 
tilhørende uteområde og ett rom i låven samt buret med delvis tilhørende uteområde.
Liv Elin Olsen har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Formannskapet er delegert myndigheten til å avgjøre skjenkespørsmålet, jfr. Alkohollovens § 1-
12 og delegasjonsreglementet for Inderøy kommune, § 2.1, andre strekpunkt.

Alkohollovens § 4-2, tredje ledd, sier at bevillingen bare kan utøves på det godkjente 
skjenkested, og for den godkjente type virksomhet.  Bevillingen kan for en enkelt anledning 
utvides til også å gjelde utenfor skjenkestedet.

Serveringslovens § 15 sier at en kan ikke holde åpent lengre enn til kl. 01.00 hvis ikke 
kommunen har fastsatt annet i forskrift.

Alkohollovens § 4-4 sier at skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 
13.00 – kl. 24.00, øl og vin fra kl. 08.00 – 01.00.  Bevillingsmyndigheten kan utvide eller 
innskrenke skjenketiden i forhold til forannevnte, jfr. samme paragrafs annet ledd.  All 
alkoholservering er forbudt mellom kl. 03.00 og kl. 06.00, jfr. fjerde ledd.

Etter alkohollovens § 1-7 skal det i bevillingssaker innhentes uttalelse fra kommunens 
sosialtjeneste og politiet.  Søknaden er sendt disse for uttalelse.  Lensmannen har ingen 
innvending til at skjenkebevilling innvilges.

Vurdering

Gulburet, Verdal Østre, gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden 
26.08.09 – 31.12.2011.  Skjenketiden fastsettes fra kl. 11.00 – kl. 01.00.  Liv Elin Olsen 
godkjennes som styrer for skjenkebevillingen med Arve Østbø som stedfortreder.

Det er hovedutvalg folk som har ansvaret for å følge opp de bevillinger som er gitt av 
formannskapet. I forholdet til det avvik som er anført foran, har rådmannen i sak for 
Hovedutvalg folk anført:
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”Rådmannen har – ut fra en samlet vurdering – kommet til at det aktuelle brudd på 
alkoholloven ikke bør sanksjoneres ytterligere. Jeg viser til den redegjørelsen som bedriften har 
gitt og velger å legge til grunn at Gulburet, som anses å være en ytterst seriøs virksomhet, har 
handlet i god tro. Det er likevel åpenbart at internkontrollen her har sviktet. Ved gjentakelser 
må bedriften påregne reaksjoner i henhold til lovens bestemmelser.  Bedriften vil bli særskilt 
informert om dette.”

Bevillingen gis under forutsetning av at internkontrollen er i orden.

Konklusjon

Se innstilling i saken.
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NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET
SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET

Kommunens navn --1 Adresse

JACC IZ.“. I n'l fn lel i
Selyedngsbevfir S)qenkebevilb

Ja

Dat° k 11111111111111111111111
pei Fylles ut yed Ufsluiad Oin serveringsbevitling ogleiter s enkebevi$1*1
1. Serveringsstedet  /  skjenkestedet
Serveringsstedet/skjenkestedets navn / Org.nr.

L i-c_Ls 11 r & (7 , C' ,c HIrA-
Adressender servedngen/skjenkingen skjer Gnr. og bnr. . Telefon Telefaks

C f  ei :3q I å 02,3 9n .36-)St2
'  ate-  ', DiSkotelq

Hvis annet spesifiser

.esta 1  .ktindi k økken Bar nettkt— 'Annet Scitieivt- ,s,s7 edSn't<ce,,..,
Dato for søknadil Næringsmiddeltilsynet

,
C5 k CTL ell)(:,47c-r...-.

(l" (e - C
2. Bevilling søker

Styrers navn

Styrers adresse

Stedfortreders navn

(Lat_
Stedfortreders adresse

virk50q1  fgar~

Navn N Fødselsnr./Org.nr. Skattekommune

(ti
Adre e

(-71
Navn på ontaktperson

. ;

Adre n til kontaktpersonen

i. ek,
Har søkerenendre servenngs-efier skjen 4Ibnger Hvis ja, oppgi hvilke

Ja -144e(;.

3. Styrer og stedfortreder (se også pkt. 7)

(11

" L'

Adresse

Navn

Adresse

K-0215 B (Godkj.08-98) Elektronisk utgave

•2-,,

4. Serveringsstedets/ skjenkestedets eiersammensetning
Navn

Adresse

Navn

Adresse

Navn

Adresse

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

-
c ,

Telefon

(cfif

Telefon Te ks

Telefon Telefaks

SZ,2_

Fødselsnr.

Skattekommune

0 7S 22.;
Fødselsnr.

Telefon Skattekommune

8 c 8 3),I,
Fødselsnr.

Eierandel Skattekommune

Fødselsnr.

Eierandel Skattekommune

Fødselsnr.

Eierandel Skattekommune

5. Personer som mottar en vesentlig del av virsomhetens avkastning når dette avviker fra pkt. 4
Navn Fødselsnr./Org.nr.

Skattekommune

Skattekommune

C

Tilknytning til virksomheten

Fødselsnr./Org.nr.

Tilknytning til virksomheten

Veiledning under infoknappen
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6. Nåværende eller tidl.virksomheter som personer nevnt i pkt. 2, 3, 4, 5, 7 og 8 er/har vært involvert I de siste 10 år
Navn Virksomhetens navn

Org.nr.

Navn

Org.nr.

Navn

Org.nr.

Del 11. Fylles i tillegg ut ved søknad om skjenkebevilling
7. Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen når dette avviker fra pkt. 3
Styrers navn Fødselsnr.

Styrers adresse Telefon Skattekommune

Stedfortreders navn

Stedfortreders adresse

Adresse

Navn

Adresse

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

9. Type alkoholholdig drikke søknaden gjelder

12. Forventet omsatt mengde alkohol i liter pr. år

C liter Vtd.; .0

Virksomhetens navn

Virksomhetens navn

Skattekommune

Skattekommune

Tidsrom

Tidsrom

Tidsrom

Fødselsnr.

Telefon Skattekommune

8. Personer som har vesentlig innflytelse over virksomheten når dette avviker fra pkt. 2, 3,  4, 5 og  7
Navn Fødselsnr./Org.nr.

10 Type skjenkebevilling søknaden gjelder

RrAnnR-

X øl Sterkøl Vin- vin Alminneh bevillin -Slut'tet s  aka
11. Hvilken skjenkeperiode og hvilke skjenketider det søkes om
Skjenkeperiode Skjenketid- hvilke ukedager

liter
Brenne;
Vin

Tilknytning til virksomheten

FødselsnriOrg.nr.

Tilknytning til virksomheten

Skjenketid - mellom hvilke tider

c C) c,

Del  111.• Obligatorisk ved1egg (kryss av)
13. Serveringsbevilling

Bekreftet kopi av bevis for bestått etablererprøve fpr serveringsstedets styrer
Skatteettest for den hvis regning virksomheten ddves (den som søker bevilling)

14. Skjenkebevilling

Bekreftet kopl av bevis for bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for skjenkestedets styrer og stedfOrtreder
Bekreftet kopi av serveringsbevilling dersom det kun søkes om skjenkebevilling

X Tegninger av stedet med oversikt over arealer og funksjoner

X Konseptbeskrivelse: Opplysninger om type skjenkested, målgruppe, åpningstider, eventuell underholdning eller annen virksomhet
I tilknytning til skjenkestedet

15. Underskrift
Sted og dato Bevillingsøkers underskrift

ei'd_CLL ,5-17-C. I c . t, 3). 9

liter

Side 52



Konseptbeskrivelse  .

Vedlegg til søknad om Alminnelig skjenkebevilling.

Søker: Gulburet v/ Liv elin Olsen.

Hovedkundene innen servering er Voksne 40 +.
Vi arrangerer ikke åpne kvelder eks. pub, dans .

IIIg1

1. Servering i Smia og Låven er til bestilte grupper hele året.
Serveringen skjer i 1.etg i Smia ,og delvis tilhørende uteområde + eget rom i Låven.

2. Gårdsbutikk og kafe.
Ulike åpningstider i løpet av året. Sommeråpent 1.juni —1.sept man-lør 11-18.
Førjul 4 6 dager /uke 10-16. Ellers i året ons 10-18 og lør 10-16. Stengt jan og febr.
Serveringen skjer i bygningens 2.etg hele året, og utover butikkens åpningstider+ om
sommeren sittegrupper ute i tunet.

I Smia er det plass til 50 personer, i Låven 30 personer og 2.etg på buret 20 personer.

lill
011249

Gulburet består av 3 hovedaktiviteter:
1. Servering i Smia og buret m/tilhørende uteområde + Låven (eget rom).
2. Gårdsbutikk og kafe (i buret og tilhørende uteområde)
3. Foredling. (kjøttforedling leies hos Thoresen AS,Steinkjer,
og baking /annen matlaging i eget kjøkken for bedriften.

Bedriften er i en utbyggingsperiode. Det er planlagt oppstart av bygging nytt kjøkken mellom
Låven og Smia. Slik vil Smia og Låven bli mer i en sammenhengende bygning.

IIIIgi
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Gårdskart utskrift A4

Gårdskart
1729 - 123/1/0

Målestokk: 1:2500

og+
landsikap

Ajourføringsbehov meldes
til landbrukskontoret

Utskriftsdato: 11.8.2009

Teqnforklaring (Areal i dekar)

107.5

Side 1 av 1

-7

Kartet viser en presentasjon av
valgt type gårdskart for den valgte
landbrukseiendommen. I tillegg
vises bakgrunnskart for
gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i
dekar av de ulike arealklasser for
landbrukseiendom men

Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Eiendomsgrenser
• Gamle markslagsgrenser fra

N5raster

II

http://gardskart. skogoglandskap.no/ngnij os/plot?kartutsnitt= 1 &aformat=A4&farge=fa... 1 1 .08.2009
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Vedlegg til søknad skjenkebevilling.

Gulburet
V/Liv Elin Olsen
Sandvollanvegen 391 b
7670 Inderøy

Til
Inderøy Kommune
7670 Inderøy

12 AUG, 2009

Beklagelse.
Viser til vedlagt søknad om Alminnelig Skjenkebevilling for Gulburet.

Håper at vi nå får dette i orden med vedlagte søknad om Alminnelig Skjenkebevilling.

Vil samtidig takke kommunens representant som tok kontakt , og hjalp på vei med
å ordne opp !

Gulburet, f\\/erdal Østre 10.august 2009.

se‘'.4e#

111II

I juni 2008 gjennomførte jeg Kunnskapsprøven Alhoholloven. Jeg hadde på forhånd søkt om
Skjenkebevilling, og dette ble innvilget under forutsetning at jeg gjennomførte og besto
Kunnskapsprøven.
Dette gikk i orden , og har kunnet skjenke i åpningstiden til Gulburet og til bestilte grupper
i Smia, Låven og buret. Og hele tiden ut fra den overbevisning at alt det formelle var i orden
og "slik det skal være". Fram til sommeren 2009 har vi hatt besøk av Skjenkekontrollør 4
ganger. Vi svart på spørsmål ,og utfra at vi skal ha Alminnelig Skjenkebevilling.

Overrakelsen blir stor da kommunen tar kontakt i august 2009 v/Solbjørg Kirknes- med
spørsmål om bedriften har Alminnelig Skjenkebevilling.Det vises til rapport fra skjenke-
kontrollør - og kommunen kan ikke finne noen gjeldende skjenkebevilling for bedriften.
Jeg mener på det tidspunkt at — joda, det skulle være ok etter søknad i 2008.
Dessverre tok jeg feil — det formelle var ikke i orden. Vår bevilling gjaldt ut sept.2008.

Jeg vil derfor gi en dyp beklagelse over det intrufne.
Sjøl om det ikke har skjedd noen skader , er dette svært ubehagelig.
Jeg har hele tiden handlet ut fra at dette formelt var i orden, og at det foregikk innenfor
gjeldende lover og regler.
Som aktør innen gårdmat —og bygdeturisme vektlegger vi høyt å oppfylle krav som stilles til
bedriften . Det er derfor beklagelig at vi har handlet på feil grunnlag i dette tilfellet, og kan
oppfattes som "unnasluntring" av visse regler. Det har ikke vært meningen !

II
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1381-3
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 44/09 25.08.2009

Formannskapet 63/09 26.08.2009

Avtaler med leger og fysioterapeuter om grunnlag for etablering av nytt lege og 
fysioterapisenter m.v.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Vedlegg – avtaleutkast:
1 Avtale mellom Inderøy kommune og selskap under stiftelse om salg av tomt for realisering 

av nytt lege- og fysioterapisenter m.v.
2 Avtale mellom Inderøy kommune og selskap under stiftelse om leie av/garantier for arealer 

i nytt senter
3Rammeavtale mellom fastleger og Inderøy kommune vedrørende drift av legetjenesten 
fra 01.08.2010

4 Kartutsnitt.

Bakgrunn

Tidligere politisk behandling.

Formannskapet fattet i sak 06/01128 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg 
vedtak om å samlokalisere administrasjonen i tilknytning til helsehuset på Venna. 
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Det ble på det aktuelle tidspunkt lagt til grunn at den private legetjenesten og 
fysioterapitjenesten primært ønsket å videreføre virksomheten lokalisert til Helsehuset men på 
andre betingelser. 

Vedtakets pkt 6 lyder således:

”Det innledes nye forhandlinger med legetjenesten og fysioterapitjenesten om langsiktig bruk 
av nåværende lokaler for leger og fysioterapeuter i Helsehuset. En avtale om langsiktig bruk til 
legetjeneste kan basere seg på leieavtaler eller seksjonering. (medeierskap) Det settes en frist 
til 01.11.2008 for en avklaring. ”

Forhandlinger og revidert forhandlingsgrunnlag 

Forhandlinger ble tatt opp tidlig høst 2008. Som hovedutvalg og formannskap er skriftlig og 
muntlig informert om ble det ultimo 2008 klart at forutsetningene for å nå fram til avtaler etter 
de vedtatte retningslinjer ikke var mulig. De private fysioterapeutene ønsket å etablere sin 
virksomhet i tilknytning til et nytt treningssenter. To av fastlegene gav uttrykk for planer om å 
etablere seg privat i egne lokaler i sentrumsområdet. 

Fra sent høst 2008/tidlig vår 2009 er forhandlingene videreført på grunnlag av følgende 
forutsetninger eller prioriteringer fra kommunens side:

1. Det er en sentral målsetting at den private legetjenesten fortsatt er samlokalisert – og 
naturlig sammen med den offentlige del av legetjenesten. (turnus, kommunelege mv)

2. Det anses naturlig at støttefunksjoner til legetjenesten – som i dag drives i kommunens 
regi – i fremtiden ivaretas av legene selv i egen regi. Dette er også den mest vanlige 
driftsmodellen.

3. Det vil være en åpenbar fordel om private leger og fysioterapeuter kan samlokalisere 
sin virksomhet og helst i nærheten av nåværende helsehus.

Status

På det tidspunkt denne saken fremmes for politisk nivå er status som følger:

1. Interessentgruppen bak nytt privat lege og fysioterapisenter er i full gang med 
planleggingen av det nye senteret. 

2. Det foreligger avtaleutkast etter forhandlinger før – og i sommerferien – som anses 
rimelig gjennomdrøftet, men som p.t. ikke er underskrevet. Avtaleutkastene omfatter:

a. Avtale mellom Inderøy kommune og interessentgruppen om salg av 2,5 mål 
tomt på Venna – i ”grenseområdet” Solstadtomta og Helsehustomta.

b. Avtale mellom Inderøy kommune og interessentgruppen om leie av/garantier 
for lokaler i nytt lege og fysioterapisenter.

c. Avtale mellom Inderøy kommune og fastlegene vedrørende drift av 
legetjenesten fra 2010.
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Status innebærer at det fortsatt må taes et visst forbehold for om det planlagte prosjektet vil 
bli ført fram til realisering slik som planlagt. Rådmannen anser likevel at 
sannsynlighetsovervekten er så vidt stor at planleggingen av nytt administrasjonsbygg, 
familiesentral og samling av helse-, rehab, og barnevernstjenester pågår for fullt som om nytt 
privat lege og fysioterapisenter vil bli realisert og innflyttet tidlig høst 2010.  Se også egen sak.

Nærmere om avtaleutkastene og konsekvenser.

Avtaleutkastene bør være rimelig selvforklarende og det henvises til disse. De viktigste forhold 
og konsekvenser kan sammenfattes slik:

1. Avtaleutkastet (1) regulerer betingelsen for salg av tomt. Det er satt en pris som ligger 
under markedspris. Dette har vært nødvendig for å få til en mulig lokalisering hvor 
kommunen anser det mest ønskelig. Prisen er på nivå med den prisen som i sin tid ble 
satt på tomta på Nedre Venna (Dyrlegene/Klepp) og legegruppen har hatt opsjon på 
tomt på dette området til samme pris.Det er i avtalen lagt et betydelig press på 
gjennomføringstempo slik at Helsehuset kan stilles til disposisjon for andre formål fra 
høsten 2010.

2. Avtaleutkastet (2) regulerer kommunens garantier for å inngå leieavtaler for 
kommunale tjenester (primært turnuslege mv) til gjengs husleie. Videre garanterer 
kommunen for at det – over en gitt periode – vil være besatte legehjemler tilsvarende 
dagens antall legehjemler lokalisert til det nye lege og fysioterapisenteret. 

3. Avtaleutkastet (3) regulerer driften av legetjenesten. Det forutsettes at nåværende 
avtale bortfaller og erstattes med en ny avtale basert på full ”privat” drift av 
støttetjenester. I utgangspunktet skal ikke avtalen medføre endringer i de samlede
økonomiske rammebetingelser for legene.

Vurdering

Det er lagt ned betydelig tid med å prøve å finne fram til en samlet sett akseptabel løsning. Det 
avtaleresultatet (utkast) som nå ligger på bordet, er på linje med det som en måtte forvente av 
en slik prosess.

Rådmannen har underveis konsultert KS-advokatene vedrørende avtaleformater og innhold. 

Avtaleutkastene må sees opp mot følgende resultat/forhold :

1. Løsningen gir en helhetlig løsning med en samling av tjenestetilbudet innenfor helse 
området – se også egen sak om nytt administrasjonsbygg, samling helse-, rehab og 
barnevernsfunksjoner og familiesentral.

2. De samlede økonomiske rammebetingelser for utøvelse av legetjenesten skal ikke 
endres. Avtalen isolert sett skal ikke gi økonomiske fordeler for legetjenesten utover 
det som eventuelt være en konsekvens av 1) at legetjenesten etablerer seg med ”egne” 
lokaler 2) legetjenesten og støttetjenester etableres som en organisatorisk enhet.
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3. I forhold til de leiebetingelser/garantier som fremgår av avtaleutkastet, må disse – når 
først legetjenesten flytter ut av helsehuset – sees opp mot det alternativet at 
kommunen bygger/eller leier nye lokaler for videreutleie til en privat legetjenesten. I 
forhold til økonomiske forpliktelser og risiko vil forskjellen mellom disse alternativene 
være relativt marginale. 

Rådmannen presiserer at leger og fysioterapeuter etter gjeldende regelverk står rimelig fritt til 
å relokalisere seg så – så lenge lokalitetene er lagt til Straumen sentrum. Kommunen har p.t. 
kun kortsiktige leieavtaler. 

Rammeavtale – leieavtale.

Det er gjort avtale om leie av kommunal del av legetjenesten til ”gjengs” leie. Det betyr at 
rammeavtalen plikter kommunen til å gå inn på en leieavtale til disse vilkår. 

Omfanget av leieforpliktelsen er begrenset til leie av lokaler for å ivareta) turnuslege 
2)legevakt på dagtid 3)evt kommunelegefunksjoner mv og med andel fellesarealer. 
Arealbehovet til disse funksjonene skal ikke overstige arealbehovet i nåværende lokaliteter. De 
videre forhandlinger vil vise hva som blir det endelige økonomiske resultat.

Dagens støttetjeneste i kommunal regi.

Virksomheten omfatter 4 årsverk og 5 faste ansatte.

Kommunen oppfatter at den endringen som her skjer ikke kan gjennomføres etter/er 
underlagt reglene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

Uavhengig av dette ligger det implisitt i avtalene at kommunen tar ansvar for at nyetableringen 
kan skje uten at stiftende selskap blir underlagt krav om å forholde seg til dette regelverket.

Kommunen vil ivareta sitt arbeidsgiveransvar for nåværende ansatte fullt ut -  både før, under 
og etter etableringen. I den grad ikke andre løsninger eller avtaler finnes, vil fast ansatte i 
dagens støttetjeneste bli tilbudt andre relevante stillinger i kommunen.

Informasjon.

Ansatte og tillitsvalgte er tidlig informert om det reviderte forhandlingsgrunnlaget med 
interessentgruppen, herav at forhandlingene forutsetter at støttetjenestene og legetjenesten 
samles under ett eierskap.

Ansatte informeres i disse dager om rådmannens innstilling i denne sak.

Konklusjon
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Rådmannen vil tilrå at den skisserte løsning med etablering av nytt privat lege og 
fysioterapisenter gjennomføres og at rådmannen får fullmakt til å sluttføre forhandlingene 
med legene på dette grunnlag og inngå nødvendige avtaler.
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Avtale mellom lnderøy kommune og selskap under stiftelse v/Erik Knoph, Frank Opdal, Ketil Sten.
Olav Wohlen og Monica Helden (heretter kalt "Selskap under stiftelse") om sale av tomt for

I

1111 1 1

realisering av nytt lege- og fysioterapisenter mv.

11012
Tomt

1. Inderøy kommune stiller til disposisjon nødvendig tomteareal for nytt se..,.--  

fysioterapeuter.

2. Tomtearealet utgjør inntil 2500 kvm og ytre grense for plassering er markert på vedlagte

kartutsnitt.

3. Tomteprisen fastsettes slik:

Vann og kloakk mv er lagt til tomtegrense. Vann(50mm), spillvann(160mm) og

overvann(200mm)

4. Kjøpesummen forfaller til betaling 01.11.2009. Kjøper dekker alle kostnader forbundet med

fradeling, tinglysning og målebrev og skjøte.

Gjennomføring utbygging.

1

5. "Selskap under stiftelse" forplikter seg til å ferdigstille nytt lege- og fysioterapisenter innen ett

år fra signeringstidspunktet for denne avtale og med senest ferdigstilling og innflytting

01.08.2010.

6. Partene er enige om et tettest mulig samarbeid i forbindelse med utforming av området for å

sikre rasjonelle trafikk-, parkerings-, og grønt areal.

7. En tar forbehold om formannskapets godkjenning.

15.07.2009

lnderøy kommune

v/rådmannen

a. Inntil 1500 kmv a

b. Inntil 2500 kvm a

kr. 59,00 pr. kvm

kr. 150,00 pr. kvm

Selskap under stiftelse

v/Erik Knoph Frank Opdal Olav Wohlen Ketil Sten Monica Helden
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Rammeavtale mellom fastleger og Inderøy kommune vedrørende drii

01.08.2010.

3. Innen 01.01.2010 inngås det nye individuell avtaler med legene basert på Forskrift om

fastlegeordningen og inngåtte avtaler mellom Den Norske Legeforening og Kommunenes

sentralforbund. Ref. ASA 4310 og med følgende presiseringer:

1111111111111111011111131111,111111111111111
1. De til en hver tid gjeldende avtaler mellom Den Norske Legeforening og Kommunenes

sentralforbund gjøres gjeldende for fastlegeordningen i kommunen. Ref ASA 4301, ASA 4310

og SFS 2305.

2. Avtale om økonomiske vilkår for drift av Inderøy legekontor (opprinnelig inngått 2004/2005

og siden prolongert) anses bortfalt fra 01.08.2010.

a. Legene overtar ansvaret for drift av Inderøy legekontor og basistilskuddet utbetales

til legene.

b. I den utstrekning det ikke oppnås enighet om andre forhold vedrørende drift av

Inderøy legekontor, videreføres punktene i gjeldende individuelle avtaler uendret,

ref pkt. 8.2 ASA 4310.

4. Legepraksis utøves fra 01.08.2010 i nytt lege- og fysioterapisenter etablert på Venna. Det

forutsettes at driften av Inderøy legekontor holdes innenfor den økonomiske rammen av

basistilskuddet.

5. Endring i lokalisering, driftsansvar og finansieringsordning skal isolert sett ikke svekke eller

forbedre de samlede økonomiske rammebetingelser for utøvelse av den enkelte legepraksis.

6. Inderøy kommune inngår om nødvendig særskilte avtaler med leger, som ikke inngår som

medeiere i nytt lege og fysioterapisenter, for å sikre ivaretakelse av punkt 5. Eventuelle

avtaler må foreligge innen 01.09.2009.

7. Denne rammeavtalen gjelder til den er erstattet med tilhørende detaljerte avtaler, jfr. pkt. 3

og 6, eller senest inntil 31.12.2010.

8. Det tas forbehold om formannskapets godkjenning.

15.07.2009

Underskrives:

Inderøy kommune

v/rådmannen

1

Fastlegene

v/Erik Knoph Frank Opdal Elisabeth Hustad Antti Koistinen
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1443-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 55/09 24.08.2009

Hovedutvalg Folk 45/09 25.08.2009

Formannskapet 64/09 26.08.2009

Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, vertskommune 
økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT. Oppdaterte 
forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider. 

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Henvisninger:

1. Formannskapet 18/06/08 sak 053/08 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg
2. Hovedutvalg folk 27/01/09 sak 01/09 Etablering av familiesenter
3. Kommunestyresak 17/12/08 sak 043/08 Budsjett 2008
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Vedlegg
1 Sluttrapport skisseprosjekt Kulturampus Inderøy
2 Overordnet plan for området
3 Alternativ 1 skisse
4 Alternativ 2 skisse
5 Beskrivelse alternativ 1 og 2
6 Kalkyle alt. 1
7 Kalkyle alt. 2

Bakgrunn

Tidligere politiske vedtak og forutsetninger.

Det er arbeidet intensivt over tid med å utrede grunnlaget for bygging av nye administrasjonslokaler. 
Det vises til tidligere politiske vedtak. Gjeldende politiske føringer til rådmannen kan sammenfattes slik:

1. Det skal utredes løsning/forprosjekt for administrasjonsbygg med lokaler for vertskommune i 
tilknytning til Helsehuset. Det er i sak 06/01128 målsatt en innflytting 01.05.2010.

2. Det er fattet prinsippbeslutning om etablering av familiesenter lokalisert til Helsehuset og samlokalisert 
med enheten helse, rehabilitering og barnevern. (Hovedutvalg folk 2009) PP-tjenesten forutsettes 
samlokalisert med den felles enhet. Familiesentralen forutsettes å være etablert høsten 2010.

3. Vedtaket i formannskapet i sak 06/01128 gav rådmannen fullmakt til å forhandle med legene om 
omgjøring/salg/seksjonering av nåværende lokaler i helsehuset. Deler av legegruppen og 
fysioterapigruppen har i praksis varslet oppsigelse av sine leieavtaler i Helsehuset og rådmannen har på 
denne bakgrunn forhandlet med den aktuelle gruppen om etablering av et nytt lege- og 
fysioterapisenter. Politisk nivå er fortløpende orientert om de endrede forutsetninger. Det fremmes en 
egen sak med forslag til avtaler som innebærer utflytting av de aktuelle tjenester og nylokalisering til 
bygg på nabotomt.

4. I vedtatt økonomiplan er det avsatt 18,2 mill. kroner i 2008 priser til nytt administrasjonsbygg mv (i 
rådmannens saksframlegg er det estimert et investeringsbehov på 20,7 mill. kroner og her er det i 
budsjettforslaget et avvik mellom investeringsoppsettet og premissene).

Følgende forhold er ikke tilstrekkelig hensyntatt i økonomiplanrammen:

1) etablering av familiesentral 
2) samlokalisering av Helse-, rehabilitering og barnevern med PPT 
3) et tilstrekkelig antall arbeidsplasser til administrasjon og vertskommune.

Rådmannen er derfor avhengig av nye politiske rammevedtak før en kan gå videre med 
forprosjekteringen.

Rådmannen har underveis i arbeidet med utredningen konsultert den politiske arbeidsgruppen 
bestående av Ole Tronstad, Ida Stuberg og Harald Ness. For ordens skyld presiseres at utredning og 
innstilling i saken er rådmannens ansvar.
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Nærmere om utredningsarbeidet.

Organisering av utredningen. Rapportering.

Vi har i utgangspunktet gjennomført utredningsarbeidet innenfor rammen av et felles 
utredningsprosjekt i samarbeide med fylkeskommunen v/videregående skole mv, Inderøyhallen A/L og 
Inderøy kommune. (Kulturcampus)

En styringsgruppe ledet av rådmannen har forestått utredningsarbeidet. Øvrige medlemmer av 
styringsgruppen har vært rektor Åse Bergene IVGS, Bygge- og eiendomssjef i NTFK Rune Venås og daglig 
leder Bård Årnes, Inderøyhallen A/L. Rune Gjermo, NTFK, har vært prosjektleder.  Som arkitekter har 
vært engasjert arkitektfirmaet Letnes A/S.

Rådmannen har fortløpende rapportert til politisk nivå om utviklingen i utredningsarbeidet. 

Hovedprosjektet er tredelt:

1. Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. (Venna) Utviklingsmuligheter er skissert i et 50-
årsperspektiv.

2. Delprosjekt 2: Rom/funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, Kulturhuset, 
kulturskolen og Mint.

3. Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer 
for økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom Invest-samarbeidet. Etter hvert også 
nye arealer til leger/fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Det vises til notat – sluttrapport for hovedprosjektet – datert 23.06.2009.

Rådmannen vil legge fram sak vedrørende delprosjekt 1 og 2 i septembermøtet. 

Utviklingsplanen for området og premisser for lokalisering av administrasjonsbygget.

Skisse til overordnet plan for området legges ved denne saken til orientering og som delpremiss 
for innstillingen. Som anført vil denne delen av utredningen bli lagt fram til behandling i 
septembermøtene. Rådmannen finner det likevel naturlig og nødvendig og relatere forslaget til 
lokalisering/utforming av administrasjonsbygget til utkast til overordnet plan.

Overordnet plan for området skisserer følgende prinsippløsninger vedrørende utnyttelse av 
Venna-området:

1. Omlegging av hovedinnfartsåre – med innkjørsel til området i grensen Solstad-tomta og nytt 
forretningsbygg helt sør.

2. Samfunnshusområdet dedikeres til fremtidige skoleformål og tilhørende idrettsanlegg.
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3. Området kulturhus – videregående skole videreutvikles for videregående skole og kulturformål 
som nå.

4. Kommunal administrasjon og helsefunksjoner etableres i området ”rundt” nåværende 
Helsehus. ( i samsvar med vedtak i formannskapet – se foran)

5. Solstad-tomta – foreløpig uspesifisert for fremtidig offentlig formål.

Hovedutredningen har utredet alternative løsninger vedrørende administrasjonsbygget og 
muligheten for å knytte dette nærmere til videregående skole og kulturhus m.v.  

Lokalisering av administrasjonsbygg med lokaler for vertskommunefunksjoner til selve 
kulturhusområdet/m/videregående skole er vurdert som lite aktuelt.(felles bygg/påbygg eller 
lignende) De viktigste begrunnelser er: 1) et komplekst og uoversiktlig prosjekt både med 
hensyn til kostnader og fremdrift 2) mulig svekkelse av identitet – kulturhus for 
kulturformidling, videregående skole for undervisning og offentlig administrasjon med 
tilhørende funksjoner 3)  uoversiktlig for publikum og brukere  og 4) kommunens 
administrasjon  mister ”synergipotensialer”  muliggjort gjennom lokalisering i tilknytning til 
helsehuset.

Det foreliggende hovedalternativ vedrørende lokalisering av administrasjonsbygget er således i 
samsvar med de konklusjoner som er trukket i hovedutredningen og som det i hovedsak er 
enighet om i styringsgruppen.  I siste fase har diskusjonen i forhold til administrasjonsbygget – i 
forhold til ønsket om å ivareta mest mulig av kulturaksen – gått på 1) hvor langt nord mot 
videregående skole/kulturhus skal bygget trekkes og 2) hvorvidt administrasjonsbygget skal ha 
hovedinngang fra nord eller felles inngang med helsehuset. (to innganger) 

Nytt administrasjonsbygg med samling av funksjoner for helse- rehab, familiesentral mv. En 
beskrivelse av forutsetninger og forslag.

Det presiseres at det forslaget som presenteres er på skissenivå i forhold til funksjonsplasseringer og 
romprogram. Det videre forprosjektarbeidet vil klargjøre innholdet i detalj.

Løsningsforslag forutsetter at leger og fysioterapeuter flytter ut av helsehuset og etablerer ny 
virksomhet i nye lokaler vis a vis helsehuset. Nødvendige avtaler er så godt som ferdigstilt, men ikke 
underskrevet. (se egen sak)

Det presenteres to ”hovedalternativer” til bygningsmessige løsninger og utnyttelse  i denne saken.  I en 
fase har det vært vurdert å innlemme 3 etasje i Helsehuset for utnyttelse til kontorfasiliteter.  Dette er 
etter råd fra arkitekt forlatt på grunn av betydelig økonomisk risiko.  Det arbeides så langt ut fra at 
”ledige” lokaler i tredje etasje eventuelt kan benyttes til fjernarkiv.

Funksjoner/romprogram

Det er gjennomført kartlegging av behov for kontorplasser og  areal for fellesfunksjoner. Kartleggingen 
viser et behov for totalt ca 70 cellekontor og 5 kontorplasser i et service-mottak, møterom i tilknytning 
til cellekontorene, kantine/større møterom, nærarkiv, fjernarkiv, renholdssentral, mm.  

Sentraladm med nåværende lokaler i Samfunnshuset ca 30 kontorenheter
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Vertskommune øk med nåværende lokaliteter i Steinkjer ca 20 konterenheter
Psykisk helse med nåværende lokaliteter spredt ca   4 kontorenheter
PP med nåværende lokaliteter Sakshaug skole ca   5 kontorenheter
Barnevern med nåværende lokaliteter Helsehuset ca   5 kontorenheter
Helsestasjon med nåværende lokaliteter i Helsehuset ca   4 kontorenheter
Øvrige diverse ledelse, politikk/ rehab, kultur/ ca   8 kontorenheter

Totalt ca 75 kontorenheter

Skisser til bygningsmessige løsninger, med lokalisering av funksjoner, er bearbeidet i flere faser. Dette 
har vært nødvendig for å kunne nærme seg de kostnadsrammer som så langt er lagt til grunn i 
økonomiplaner. Bearbeidingen har skjedd i dialog med representanter for brukersiden.  

Vedrørende funksjoner og romprogram tilføyes:

Tillitsvalgte

Organisasjonene/HTV – Fagforbund og Utdanningsforbindet  - har uttrykt ønske om felles 
lokalisering til administrasjonsbygg/Helsehus.  Fagforbundet har p.t tilhold i tredje etasje i 
Helsehuset. Utdanningsforbundet har tilhold i samfunnshuset.

Så langt legges til grunn at tillitsvalgtsapparatet tilbys lokaliteter som nå.  Dersom 
samfunnshuset eventuelt i fremtiden ikke er aktuelt for bruk, vil det være mulig å tilby andre 
lokaliteter i lokaler som fraflyttes i forbindelse med at helse-, rehab og barnevern 
samlokaliseres i Helsehuset.

Politikk.

Det planlegges for kontor for ordfører. Det planlegges for at hovedutvalgsmøter skal 
gjennomføres i lokalene. Det bygges ikke kommunestyresal.

Kultur. 

Nåværende leder for kultur og informasjonsenheten er i dag lokalisert til kulturhuset. Det 
legges til grunn at dette kontoret legges til administrasjonsbygget. Slik administrasjonen er 
organisert i dag – og antas i fremtiden – synes dette mest formålstjenlig. 

Data/IT-infrastruktur.

Rådmannen avventer et forslag til felles IKT-strategi for Invest-kommunene. Det anses 
overveiende sannsynlig at en IKT-strategi vil vektlegge felles drift. Det er således i liten grad 
tatt høyde for – arealmessig og kostnadsmessig – behov for spesielt ”beskyttede” rom for 
datautstyr. Den videre utredning vil eventuelt se nærmere på muligheten for et samarbeide 
med videregående på dette området.

Arkiver

Fjernarkiv forutsettes i utgangspunktet lagt til tredje etasje 
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Kontorløsninger.

I utgangspunktet er beregnet bruk av cellekontorer og liten bruk av kontorlandskap. Det vil bli utredet 
videre i forprosjekteringen.  Standart cellekontor er 6 kvm – nybygget. Dette er gjennomførlig, men 
åpenbart noe knapt.

Andre forhold

Oppvarming.

Det arbeides med en egen sak vedrørende oppvarmingsløsning basert på en felles oppvarmingssentral 
som kan forsyne Vennaområdet. (samarbeide blant annet med fylkeskommunen)  Denne saken vil vi 
ikke kunne få frem før i septembermøtene. Det er uklart om prosjektet vil nødvendiggjøre investeringer 
i kommunal regi eller om det vil være naturlig å overlate til andre å ta denne. 

Universell utforming.

Dette vil det naturlig bli arbeidet videre med. Det legges til grunn at lovkrav selvsagt vil bli 
etterkommet.

Parkering/grøntareal.

Det foreløpige konseptet innebærer at en del grøntareal vil måtte taes til parkering. Ansatte vil måtte 
forberede seg på å bruke tilgjengelige parkeringsplasser i området Samfunnshuset – Kulturhuset.

Administrasjonsbygg og ytre utforming/arkitektur.

Rådmannen har lagt til grunn – ref formannskapssak 0053/08 – at administrasjonsbygget ”skal 
tilfredsstille strenge krav til kostnadseffektivitet, brukervennlighet og miljø.” Gjeldende eller mulige 
rammer gis svært lite rom for å ta andre hensyn enn dette.

Det er nødvendig i denne forbindelse å tydeliggjøre hvilken arkitektonisk utfordring det vil være å finne 
de gode løsninger med de forutsetninger som er gitt i området. Det gjenstår å se hvilke valgmuligheter 
kommunen etter hvert vil stå overfor i så henseende.

Arkitektens forslag til alternative ”bygningsmessige” hovedløsninger.

Det vises til vedlagte skisser og beskrivelse fra arkitekt. 

Det er i siste fase lagt fram to hovedalternativer. Begge forutsetter et nybygg nord for helsehuset, som 
bindes sammen med helsehuset ved klimatiserte gangsoner:

Alternativ 1. Nytt administrasjonsbygg med klimatisert gangforbindelse over til 2. etg. i helsehuset. 
Hovedinngang plasseres i nytt administrasjonsbygg (i nord). Egen inngang til helsehuset fra sør.
Foreløpig kostnadsanslag 26,6 mill. kroner. (eksklusive eventuelt inventar, eksklusive renter, og 
omlegging veg til området)

Alternativ 2. Nytt administrasjonsbygg tilknyttes helsehuset med klimatisert gangforbindelse i to
etasjer. Felles hovedinngang for hele komplekset legges til eksisterende hovedinngang i helsehuset (i 
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sør). Ellers er løsningen i prinsippet likt Alt. 1. Foreløpig kostnadsanslag 26,4 mill. kroner. (eksklusive 
eventuelt inventar, eksklusive renter, og omlegging veg til området)

Nybygget er i begge alternativene anslått til vel 19 mill. kroner og ombygging i helsehuset til vel 7 mill. 
kroner. 

Det er ikke inntatt kostnader til eventuell etterisolering i Helsehuset – anslått til ca 1 mill. kroner.

Det er ikke tatt inn kostnader til løst inventar – anslått til 1,64 mill. kroner ved utrustning av samtlige 
kontorer.

I begge alternativene er helse/rehab, familiesentral og PPT lokalisert i 1. etg i helsehuset. Deler av 2. 
etg. i helsehuset utnyttes til felles kantine, møterom, kontorer. De fleste funksjonene som i dag 
befinner seg i Samfunnshuset og økonomiavdelingen, som midlertidig er lokalisert i Rådhuset i 
Steinkjer, lokaliseres i nytt administrasjonsbygg. 

Vurdering

Forutsetningen om at nye administrasjonsarealer skal bygges i tilknytning til eksisterende helsehus byr 
på både utfordringer og muligheter.  

Slik helsehuset er utformet, er det vanskelig å finne en fornuftig løsning med direkte påbygg. Derfor går 
forslaget ut på å etablere et eget bygg for administrative funksjoner, som knyttes sammen med 
helsehuset ved klimatiserte gangsoner.  

Tilknytningen samler flere kommunale funksjoner, og gir publikum tilgang til flere av kommunens 
tjenester i samme område. 

Begge alternative forslag er kompakte i forhold til funksjoner: helse/rehab/PPT samlokalisert i 1. etg. 
helsehus, administrasjon og økonomi samlokalisert i nybygg, felles kantine, flere felles møterom med 
mer.

Alternativ 1 har hovedinngang i nybygget. Løsningen underbygger opprinnelig idé om å understreke 
kulturkommune-identiteten gjennom en kulturakse med kulturhus, videregående skole og 
kommuneadministrasjon.

Helsehuset har i dette alternativet egen inngang vendt mot nytt lege-/fysioterapi-senter (helse-akse). 

Alternativ 2 har felles hovedinngang for hele komplekset mot sør i helsehuset.  I alternativet vil 
publikum kunne henvende seg ett sted for alle tjenestene i bygningskomplekset. Felles støttefunksjoner 
internt antas også å kunne organiseres enklere fra ett servicetorg.  Hovedinngangen vender mot nytt 
lege-/fysioterapi-/treningssenter, og knytter helsetilbudet sammen, på tross av lokalisering i ulike bygg. 

Økonomiske vurderinger.

Alternativene kommer i praksis likt ut når det gjelder investeringsbehov. 

En investering på 26,5 mill. kroner vil isolert sett gi en årlig økning i renter og avdrag på ca 1,9 mill. 
kroner under forutsetning av 50 års avskrivning og 5% rente.  Vertskommune økonomi  - med forbehold 
om at endelige avtaler ikke er inngått – kan forventes å bidra med ca kr. 300.000,- (Steinkjer kommune 
og Verrans andel) slik at den isolerte nettoeffekten kan anslås til ca 1,6 mill. kroner.
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Grovt sett innebærer dette merkostnader i forhold til gjeldende økonomiplan på ca kr. 400.000,-pr. år. 
Forklaringen er knyttet til at prosjektet er utvidet med samling av helsefunksjoner og etablering av 
familiesentral.

Vi kan redusere investeringsvolumet med å redusere omfanget av samlokalisering av helsefunksjoner.  
Det er likevel snakk om relativt begrensede effekter og som vil svekke de langsiktige økonomiske og 
funksjonelle muligheter knyttet til samlokalisering.

En vurdering av totalkostnaden må ta i betraktning verdien av at lokaliteter som i dag benyttes av 
psykisk helse og PPT mv frigjøres for annet formål. 
Bemerk videre at kalkylen baserer seg på et langsiktig forventet rentenivå.  Det kortsiktige rentenivået 
er på ca 2,5%.  Hvis det kortsiktige rentenivået holder seg vil reduseres belastningen i regnskapene med 
vel kr. 600.000,-.

Rådmannen vil ut fra en samlet vurdering tilrå at forprosjektet og eventuelt hovedprosjekt 
videreføres på grunnlag av alternativ to  - med felles inngang og publikumsmottak i nåværende 
helsehus. Dette gir de beste muligheter i forhold til publikumsbetjening og de beste muligheter for å 
bygge opp et apparat for interne støttefunksjoner i tilknytning til dette. I dette ligger også en 
vurdering av at dette gir den beste driftsøkonomien over tid.

Konklusjon

Rådmannens forslag til prinsippløsning.

Rådmannen foreslår å arbeide videre med et forprosjekt som baserer seg på Alternativ 2.

Løsningsforslaget innebærer sammenfattet følgende prinsippløsning vedrørende bygningsmessig 
løsning, funksjoner, arealbehov, kostnadsrammer mv:

1. Det gjennomføres en samtidig realisering av administrasjonsbygg, etablering av familiesentral 
og samling hoveddelen av helse-, rehab-, og barnevern.

2. Et felles publikumsmottak og servicetorg. (også støttefunksjoner interntjenester)

3. Gjennomgang/tilknytning helsehus og administrasjonsbygg via 1 og 2 etg. 

4. Det etableres ikke kontorareal – kun tekniske rom – i tredje etasje i Helsehuset.

5. Gjennomsnittlig kontorstørrelse 6 kvm

6. Rådmannen ber om at det gis rom for en planleggingsramme på 28 mill. kroner som grunnlag 
for den videre prosjektering. Det vises til at kostnadsoverslagene fra arkitekt ikke inkluderer 
inventaranskaffelser mv.
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Kulturcampus - Inderøy

Skisseprosjektet har bestått av tre deler. Delprosjekt 1, 2 og 3.

• Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. Utviklingsmuligheter er skissert i et 50-års
perspektiv.

• Delprosjekt 2: Rom/ funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, kulturhuset,
kulturskolen og MiNT

• Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer for
økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom INVEST-samarbeidet.. Etter hvert også nye
arealer til leger/ fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Letnes arkitekter as har utført skisseprosjektet etter at de gikk av med seieren i konkurransen avsluttet i
desember 2009. Utførende arkitekt har vært Gyda Løken som avløste Kåre Herstad etter DP 1. Rolf
Gaarde har hatt rollen som prosjekteringsleder. Letnes har benyttet Stine Ruud fra Asplan Viak på
utomhusplaner.

Det ble inngått en kontrakt mellom Inderøy kommune og Letnes arkitekter as av format NS 8402,
prosjektering som regningsarbeider. Rammen ble satt til 300.000,- eks mva.

Det er pr 23.juni 2009 mottatt faktura for til sammen 301.500,-. Dette betraktes som å være i henhold
til forutsatt ramme.

Føringene som ligger i denne planen bør ligge til grunn for valgene som gjøres angående utvikling av
området.

Det virker som dette må deles i to prosjekter videre.

Programmet som ble utarbeidet, og deretter skissert, ble ikke i forhold til tilgjengelige
investeringsrammer. Følgende punkt legges til grunn:

K ulturcampus - Inderoy

1. En felles arena på kulturhuset for konserter, teater, MiNT, kulturskole og videregående skole.
Samarbeidsmodeller mellom kommune/ fylkeskommune bør utredes. Viser til eksempel fra Eid

'U
vidaregåande skule i Nordfjordeid og Operahuset Nordfjord. (0mtalt i Byggaktuelt 3-2009)

2. Undervisningsarealer for Inderøy videregående skole. Venna utvikles/ erstattes og Ormen
Lange oppgraderes med nye vinduer og etterisolering/ kledning. Utvidelse finansieres og
bygges av NTFK. Dette på grunn av at de nye arealene vil knyttes tett opp mot eksisterende
bygg som eies av fylkeskommunen.

• Leger og fysioterapeuter skal selv stå for etablering av nye lokaler.

• Behovet er definert som 52 cellekontor og 5 åpne arbeidsplasser i et servicetorg.
• Lavest investeringskostnad oppnås mest sannsynlig gjennom et tilbygg til eksisterende helsehus.
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• Investeringsramme er definert til 25 mill NOK

Jeg anbefaler følgende videreføring av delprosjekt 3:

Steinkjer 2009-06-23

Rune Gjermo

KuRurcampus - Inderey

1. Inderøy kommune utarbeider, med utgangspunkt i skisseprosjektet, en overordnet
kravspesifikasion tilpasset totalentreprisen. Det bør fokuseres på utnytting av helsehuset.

a. Tilbygget bør være generelt og fleksibelt med tanke på endring av brukerkrav over tid.
Viser til Byggforskseriens blad 344.110 "Tilpasningsdyktige kontorbygninger"

b. Ferdig 31.august
2. Prosjektkonkurranse gjennomføres som ett-trinns konkurranse med forhandling. Gjennom dette

kan tilbudene justeres/ tilpasses.
a. Kontrahering 2.november

3. Byggefase 1.desember — 15.juli

Det er viktig at man i beslutningen om eventuell realisering tar med nødvendige usikkerhetsvurderinger.
Dette gjelder både for grunnforhold, areal og kostnad. I en rammebetraktning for politisk behandling er
det fornuftig å legge inn en buffer på 15 %.
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Inderøy kommune 
Inderøy kulturcmpus DPIII

Letnes Arkitektkontor AS, Verdal

Skjema forkalkyle
Alternativ 1

Oppdrag: Kulturcampus Inderøy DP III Utgave 1

Oppdragsgiver: Inderøy kommune Dato: 27.07.2009
Oppdragsnr: 2008,57 Oppdragsansvarlig: Gyda Løken

KOSTNADSSAMMENSTILLING

Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2009, Kontor bygg  311 normal standard

Areal nybygg 949 m2

SAMMENDRAG AV KOSTNADER Nybygg

kr/m2 BTA areal kostnad
1 Felleskostnader 1 027 949 974 315
2 Bygning 7 113 949 6 748 103
3 VVS 2 199 949 2 086 191
4 Elkraft 978 949 927 829
5 Tele- pg automatisering 313 949 296 943
6 Andre installasjoner 462 949 438 299

Huskostnad 12 092 949 11 471 680
7 Utendørs arbeider 2 108 949 2 000 000 Samme budsjett kostnad for alle alt.

Entreprisekostnader 14 200 949 13 471 680
8 Generelle kosnader 1 452 949 1 377 512

Byggekostnad 15 652 949 14 849 193
9 Spesielle kostnader 25% mva 3 411 949

Grunnkalkyle 19 063 949 18 085 209
Forventet tillegg 682 949 647 013 4% av grunnkalkyle
Forventet prosjektkostnad 19 745 949 18 732 222
Sikkerhetsmargin 546 949 517 990 3% av forventet
Avsetning første driftsår 82 949
Antatt pris pr m2 20 373 949 19 328 006

En reduksjon av romprogrammet med 50m2 tilsvarende 5 kontorer vil gi en innsparing på ca.1 mill.

Kulturcampus Inderøy  DP III

QuickTime™ og en
TIFF (LZW)-dekomprimerer

kreves for å se dette bildet.
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Inderøy kommune 
Inderøy kulturcmpus DPIII

Øvrige bygningsmessige arbeider, lett ombygging og oppussing av eksisterende bygningsmasse

Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2009, Elementpriser ombygging

Byggekostnad Ombygning 2 916 603 *

SAMMENDRAG AV KOSTNADER Ombygging

kostnad
1 Felleskostnader 424 090
2 Bygning 2 916 603
3 VVS 908 057
4 Elkraft 403 856
5 Tele- pg automatisering 129 251
6 Andre installasjoner 190 779

Huskostnad 4 972 637
7 Utendørs arbeider 0 Medtatt i nybygg prisen

Entreprisekostnader 4 972 637
8 Generelle kosnader 351 678 10% av entreprisekostnader

Byggekostnad 5 324 315
9 Spesielle kostnader 25% mva 1 331 079

Grunnkalkyle 6 655 393
Forventet tillegg 147 408 4% av grunnkalkyle
Forventet prosjektkostnad 6 802 801
Sikkerhetsmargin 476 196 7% av forventet
Avsetning første driftsår 13 599
Snitt pris pr m2 ombygging 5 575 7 292 596

* Budsjettet for ombygging er satt opp med forholdstall basert kontorbygg, og med utgangspunkt i tall for pkt. 2.Bygning

Budsjett, antatt:
Samlet kostnad, Kulturcampus Inderøy DPIII 26 620 602 beløp inkl mva

Nye vinduer med lavenergiglass er medtatt på eksisterende bygg, og solavskjerming med markiser mot sør.  
Det forutsettes at lav U-verdi på vinduene kan kompensere for høy U-verdi på eksisterende vegger.
Innvendig etterisloering med 100mm mineralull vil gi et tillegg på budsjettkostnad på ca 1 mill.

Det er ikke medtatt skifting av eksisterende innvendige dører.  Dette vil gi en merkostnad på 1,35 mill på kostnadsoppsettet.

Budsjett kostnad for løst inventar på 1,64 mill er ikke inkludert i kostnadsoppsettet.

Letnes Arkitektkontor AS
Verdal 27.juli 2009

Gyda Løken
Arkitekt/saksbehandler
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