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Saker til behandling
PS 1/11 Opprettelse av politisk referansegruppe for planprosesser på helse- og
sosialområdet.
Prosjektleders forslag til vedtak
Det opprettes ei politisk referansegruppe for planprosesser på helse- og sosialområdet i nye
Inderøy. Gruppen settes sammen av 6 representanter fra Hovedutvalg Folk og 3
representanter fra kommunestyret i Mosvik. Møtene i gruppen legges på samme dag som
møtene i Hovedutvalg Folk.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Leder fremmet følgende forslag:
 nye Inderøy erstattes med 1756 Inderøy
 gruppen sammensettes med 3 representanter fra Hovedutvalg Folk og 2 representanter fra
kommunestyret Mosvik.
 Følgende representanter velges: Fra Hovedutvalg Folk: Ragnar Nossum, Lena Hegstad og
Håvard Okkenhaug. Fra Mosvik kommunestyre: Trine Berg Fines og Hermod Løkken.
Avstemming
Som prosjektleders forslag med endring foreslått i møtet. Enstemmig vedtatt.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Det opprettes ei politisk referansegruppe for planprosesser på helse- og sosialområdet i 1756
Inderøy. Gruppen settes sammen av 3 representanter fra Hovedutvalg Folk og 2
representanter fra kommunestyret i Mosvik. Møtene i gruppen legges på samme dag som
møtene i Hovedutvalg Folk.
Følgende representanter velges: Fra Hovedutvalg Folk: Ragnar Nossum, Lena Hegstad og
Håvard Okkenhaug. Fra Mosvik kommunestyre: Trine Berg Fines og Hermod Løkken.
PS 2/11 Medlemskap i Naboer AB fra 2012
Prosjektleders forslag til vedtak
1. 1756 Inderøy slutter seg til forslag fra styret i Naboer AB:
Som aksjeeier i Naboer AB slutter vi oss til det forslag til budsjett 2012-2015 og årlig fordeling
mellom aksjeeierne som vist i vedlegg ”Ärende: Struktur i Naboer AB från 2012”.
Vi støtter også forslagets motivering, innretning og avtaleramme:
 Naboer AB bør fra 2012 utvides med minst en halvtidsansatt på grunn av at selskapet er
meget følsomt dersom noe skulle skje med eneste ansatte samt at det er etterspørsel etter
tjenestene
 Budsjettet bør oppjusteres i tråd med forslaget for dekke opp for personalforsterkningen.
På grunn av dette justeres også aksjeeiernes innskudd som vist i vedlegg.





Indeksregulering bør innskudd skjer deretter hvert år i henhold til KPI
Ny aksjeeieravtale inngås for perioden 1.januar 2012 – 31.desember 2015, dvs. 4 år i stedet
for 3 år som i dag.
Selskapet skal heller ikke i framtiden ha et uttalt inntjeningskrav

Selskapets virksomhet skal arbeide med og bistå i utviklingsspørsmål der man kan skape
interregional merverdi. Dette kan skje innenfor ulike tema og innretninger.
2. Det forutsettes at de sentrale Innherredskommunene også slutter seg til forslaget.
3. Andre løsninger kan avtales så lenge disse ikke går utover den gitte rammen eller måtte
medføre ytterligere forpliktelser sammenholdt med dette forslaget.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011

Avstemming
Enstemmig som prosjektleders forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
1. 1756 Inderøy slutter seg til forslag fra styret i Naboer AB:
Som aksjeeier i Naboer AB slutter vi oss til det forslag til budsjett 2012-2015 og årlig fordeling
mellom aksjeeierne som vist i vedlegg ”Ärende: Struktur i Naboer AB från 2012”.
Vi støtter også forslagets motivering, innretning og avtaleramme:
 Naboer AB bør fra 2012 utvides med minst en halvtidsansatt på grunn av at selskapet er
meget følsomt dersom noe skulle skje med eneste ansatte samt at det er etterspørsel etter
tjenestene
 Budsjettet bør oppjusteres i tråd med forslaget for dekke opp for personalforsterkningen.
På grunn av dette justeres også aksjeeiernes innskudd som vist i vedlegg.
 Indeksregulering bør innskudd skjer deretter hvert år i henhold til KPI
 Ny aksjeeieravtale inngås for perioden 1.januar 2012 – 31.desember 2015, dvs. 4 år i stedet
for 3 år som i dag.
 Selskapet skal heller ikke i framtiden ha et uttalt inntjeningskrav
Selskapets virksomhet skal arbeide med og bistå i utviklingsspørsmål der man kan skape
interregional merverdi. Dette kan skje innenfor ulike tema og innretninger.
2. Det forutsettes at de sentrale Innherredskommunene også slutter seg til forslaget.
3. Andre løsninger kan avtales så lenge disse ikke går utover den gitte rammen eller måtte
medføre ytterligere forpliktelser sammenholdt med dette forslaget.

PS 3/11 IKT-strategi INVEST - etablering av felles driftsorganisasjon
Prosjektleders forslag til vedtak
1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et
vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som
bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere
dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra til
økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og
kommunikasajonsløsninger.
3. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011

Avstemming
Enstemmig som prosjektleders forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et
vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som
bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere
dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra til
økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og
kommunikasjonsløsninger.
3. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

PS 4/11 Kommunedelplan Straumen - oppstart av planarbeidet i 1729 Inderøy
Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda slutter seg til at oppstart av prosessen med Kommunedelplan Straumen
gjennomføres i regi av 1729 Inderøy, fram til nytt kommunestyre for 1756 Inderøy er
konstituert.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Maria Aune foreslo følgende tillegg:

Administrasjonen bes legge opp til en forenkling av planprosessene, herunder antall plannivå.
Avstemming
Som prosjektleders forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt..

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Fellesnemnda slutter seg til at oppstart av prosessen med Kommunedelplan Straumen
gjennomføres i regi av 1729 Inderøy, fram til nytt kommunestyre for 1756 Inderøy er
konstituert.
Administrasjonen bes legge opp til en forenkling av planprosessene, herunder antall plannivå.

PS 5/11 Drøftingssak - profilering av ny kommune
Prosjektleders forslag til vedtak
Det etableres et ad-hoc utvalg som gis i mandat og utarbeide et forslag til prinsippløsning for
nytt kommunevåpen med tilhørende profileringselementer, jfr. intensjonsplanen.
Ad-hocutvalget rappporterer til fellesnemnda.
Ad-hocutvalget sammensettes slik:

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Leder foreslo følgende sammensetning av ad-hocutvalg: Arbeidsutvalget er ad-hocutvalg og
legger fram innstilling i neste møte i fellesnemnda.
Avstemming
Som prosjektleders forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Det etableres et ad-hoc utvalg som gis i mandat og utarbeide et forslag til prinsippløsning for
nytt kommunevåpen med tilhørende profileringselementer, jfr. intensjonsplanen.
Ad-hocutvalget rappporterer til fellesnemnda.
Ad-hocutvalget sammensettes slik: Arbeidsutvalget er ad-hocutvalg og legger fram innstilling i
neste møte i fellesnemnda.

PS 6/11 Stadfesting av vedtak fattet av interimsstyret for fellesnemnda
Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda godkjenner alle vedtak fattet av Interimsstyret for fellesnemnda i sakene 123/10
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011

Avstemming
Enstemmig som prosjektleders forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
Fellesnemnda godkjenner alle vedtak fattet av Interimsstyret for fellesnemnda i sakene 123/10

PS 7/11 Grenseoppgang mellom saker til fellesnemnda og det enkelte kommunestyre
Prosjektleders forslag til vedtak:
1. Rammevedtaket for delegasjon fra kommunestyrene til fellesnemnda presiseres til å gjelde
følgende saker - så langt lov eller forskrift ikke eksplitt krever annen behandling:
Saker som har vesentlig økonomisk betydning for 1756 Inderøy behandles i fellesnemnda.
Dette gjelder i første rekke budsjettjusteringer i de respektive kommunene i 2011 og selvsagt
budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Oppstart av investeringsprosjekter og større driftsomlegginger behandles av fellesnemnda.
Overordnede arealplaner, oppstartede og nye fagplaner for begge kommuner behandles i
fellesnemnda.
Typiske driftssaker, enkeltvedtak, reguleringsplaner og påbegynte fagplaner for en kommune
behandles i de respektive kommuners politiske organer.

2. Vedtaket forelegges de respektive kommuner for godkjenning, jfr. inndelingslovens § 26.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011

Avstemming
Enstemmig som prosjektleders forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.02.2011
1. Rammevedtaket for delegasjon fra kommunestyrene til fellesnemnda presiseres til å gjelde
følgende saker - så langt lov eller forskrift ikke eksplitt krever annen behandling:
Saker som har vesentlig økonomisk betydning for 1756 Inderøy behandles i fellesnemnda.
Dette gjelder i første rekke budsjettjusteringer i de respektive kommunene i 2011 og selvsagt
budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Oppstart av investeringsprosjekter og større driftsomlegginger behandles av fellesnemnda.
Overordnede arealplaner, oppstartede og nye fagplaner for begge kommuner behandles i
fellesnemnda.
Typiske driftssaker, enkeltvedtak, reguleringsplaner og påbegynte fagplaner for en kommune
behandles i de respektive kommuners politiske organer.

2. Vedtaket forelegges de respektive kommuner for godkjenning, jfr. inndelingslovens § 26.

