Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg:

Inderøy kommunestyre

Møtested:

Inderøy Kulturhus, møterom: 068/069

Dato:

01.02.2010

Tidspunkt:

18:00

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

Temamøte
TEMA:

FOREBYGGENDE HELSEARBEID
• Innledning v/ordfører Ole Tronstad
• Resultater fra HUNT-undersøkelsen i Inderøy v/daglig leder
Steinar Krokstad
• Ungdomskulturen i Inderøy v/lensmann Arild Vist
• Redegjørelse for arbeidet som Inderøy kommune har av (og
planprosesser som er i gang) forebyggende arbeid for barn og
unge v/enhetsleder Bente Molde

Det blir anledning til å stille spørsmål til innlederne.

Ole Tronstad
ordfører

Solbjørg Kirknes
sekretær
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Sakliste
Utvalgssaksnr

Untatt
off.

Innhold

PS

Felles ungdomsskole Mosvik - Inderøy
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/25-1
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Folk

1/10

26.01.2010

Inderøy kommunestyre

01.02.2010

Felles ungdomsskole Mosvik - Inderøy
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune etablerer felles ungdomskole for Mosvik og Inderøy med virkning fra
01.08.2010. Samarbeidet hjemles i § 28a i kommuneloven; Overføring av myndighet til
vertskommune.
2. Rådmannen forhandler fram en avtale med Mosvik kommune. Avtalen legges fram til
godkjenning i kommunestyret før sommeren 2010, i henhold til § 28e i kommuneloven.
3. Mosvik betaler det en elev koster i gjennomsnitt i Inderøy kommune slik det framgår av
KOSTRA-tall, justert for pris- og lønnsvekst.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 26.01.2010:
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 26.01.2010
1. Inderøy kommune etablerer felles ungdomskole for Mosvik og Inderøy med virkning fra
01.08.2010. Samarbeidet hjemles i § 28a i kommuneloven; Overføring av myndighet til
vertskommune.
2. Rådmannen forhandler fram en avtale med Mosvik kommune. Avtalen legges fram til
godkjenning i kommunestyret før sommeren 2010, i henhold til § 28e i kommuneloven.
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3. Mosvik betaler det en elev koster i gjennomsnitt i Inderøy kommune slik det framgår av
KOSTRA-tall, justert for pris- og lønnsvekst.

Bakgrunn
Mosvik kommunestyre fattet i sak 62/09 i møte 16.12.2009 slikt vedtak:
Ungdomstrinnet ved Mosvik skole flyttes til Inderøy fra 1. august 2010. Rådmannen delegeres
ansvaret for prosess og gjennomføring.
Vedtaket er et selvstendig vedtak som ikke er knyttet til vedtaket om å utrede
kommunesammenslåing. Før vedtaket ble fattet, har en rekke grupper (politikere,
samarbeidsorgan ved Mosvik skole, foreldre og administrasjon) vært på Inderøy ungdomsskole
og fått presentert skolens innhold og satsningsområder.

Vurdering
I forkant av vedtaket har det i tillegg vært en rekke kontakter administrativt og politisk. Inderøy
har gitt tydelige signaler på at hvis Mosvik ønsker at ungdomsskoleelevene fra kommunen i
framtiden skal ha sitt skoletilbud ved Inderøy ungdomsskole, så vil Inderøy kommune
imøtekomme et slikt ønske.
Inderøy ungdomsskole har i dag en klasse-/gruppestruktur som vil kunne fange opp elevene fra
Mosvik. I det ligger at det ikke vil være behov for flere klasserom/basisrom enn det skolen er
bygd for.
Samarbeidet må forankres i kommuneloven. Opplæringsloven hjemler at kommuner kan kjøpe
skoleplass for enkeltelever av hverandre, men det juridiske ansvaret ligger fortsatt i
hjemkommunen. Bl.a. skal vedtak om spesialundervisning fattes av hjemkommunen, og
hjemkommunen dekker de faktiske kostnader et slikt vedtak medfører, hvis ikke annet er
avtalt.
Etter kommuneloven § 28a kan en overføre myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven til vertskommunen. De to mulighetene som utledes av § 28a er § 28b
Administrativt vertskommunesamarbeid og § 28c Vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd. Etter rådmannens vurdering er det ordning etter § 28b som er å anbefale.
Det er etablert en arbeidsgruppe for å arbeide fram en avtale. Etter § 28e i kommuneloven skal
en skriftlig avtale legges til grunn for samarbeidet, og denne avtalen skal godkjennes av
kommunestyrene i samarbeidskommunene.
Arbeidsgruppen er satt sammen av kommunalsjef i Inderøy og fagsjef i Mosvik, rektorene ved
de to ungdomsskolene, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i begge kommunene, og
personalkonsulenten i Inderøy kommune.
Aktuelle problemstillinger som må avklares er bl.a.:
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Håndtering av den overtallighet som oppstår i Mosvik som følge av at en stor del av
skolevirksomheten opphører
Graden av myndighetsoverføring, ikke minst i forhold til spesialundervisning og
enkeltvedtak. Etter rådmannens vurdering overtar Inderøy kommune ansvaret for å gi
elevene fra Mosvik et likeverdig og forsvarlig grunnskoletilbud, og at dette blant annet
innebærer at Inderøy kommune også fatter vedtak om spesialundervisning for elever
fra Mosvik, og at tilbudet skal være likeverdig uavhengig av hvilken kommune elevene
kommer fra. Dette må i så fall nedfelles i en avtale
Avklare med fylkeskommunen hvordan skyssopplegget skal være, og økonomien i dette

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at Inderøy kommune drifter en felles ungdomsskole for Mosvik og
Inderøy med virkning fra 01.08.2010
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