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Fellesnemndas arbeidsutvalg
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Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy
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Profilering av ny kommune
Prosjektleders forslag til vedtak
Arbeidsutvalgets forslag legges fram i møtet.

Bakgrunn
Fellesnemnda fattet i sak 5/11 følgende 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: Arbeidsutvalget er ad-hocutvalg og legger fram innstilling i
neste møte i fellesnemnda.
Leder av arbeidsutvalget Ole Tronstad har på 3 grendamøter lagt fram alternativer til
profilering og oppfordret innbyggerne til å gi tilbakemelding. Leder har ikke pr. dato mottatt
skriftlige tilbakemeldinger.
Arbeidsutvalget vil på sitt møte 1.mars ta stilling til videre prosess.
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Vurdering
Det vises til prosjektleders vurderinger gitt i sak 5/11.

Konklusjon
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Kretsinndeling, kirkesokn og postnummerområder i 1756 Inderøy
Prosjektleders forslag til vedtak
1756 Inderøy opprettholder samme grunnkretsinndeling, kirkesokn og postnummerområde
som de gamle kommunene har i dag.
1756 Inderøy opprettholder samme skolekretsinndeling som de gamle kommunene praktiserer
i dag. Det foretas en tilpasning i samsvar med gjeldende praksis slik at Mosvik og Framverran
skolekretser slås sammen til en skolekrets, Mosvik skolekrets, fra 01.01.2012.

Bakgrunn
Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune fra 01.01.2012.
Alle kommuner er inndelt i grunnkretser, skolekretser, valgkretser, kirkesokn, og
postnummerområder.
Det er nødvendig å fatte vedtak om hvordan inndelingen i 1756 Inderøy skal være.

Vurdering
Valgkretser
Fellesnemnda har allerede fattet vedtak om at valgkretsene i de kommunene skal beholdes
som ved siste valg. En omnummerering er allerede foretatt slik at Mosvik valgkrets har fått nr.
08 og Framverran valgkrets nr. 09.
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Grunnkretser
Grunnkretser består av et geografisk sammenhengende område som er mest mulig ensartet
når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur.
Hensikten med grunnkretser er å ha små stabile geografiske enheter som kan gi et fleksibelt
grunnlag for å arbeide med og presentere regionalstatistikk.
1723 Mosvik består av ett delområde med 5 grunnkretser. 1729 Inderøy består av 4
delområder; Røra med 4 grunnkretser, Straumen med 5 grunnkretser, Inderøy vest med 6
grunnkretser og Sandvollan med 4 grunnkretser.
Prosjektleder ser ingen grunn til å foreslå endringer i grunnkretsene, men Statistisk sentralbyrå
som ansvarlig for grunnkretsinndelingen, må foreta en omnummerering i forhold til den nye
kommunen 1756 Inderøy.
Kirkesokn
I 1729 Inderøy er det tre kirkesokn; Salberg, Sandvollan og Sakshaug. Mosvik er eneste
kirkesokn i 1723 Mosvik.
Det er ikke kommet ønsker fra fellesrådene om å gjøre endringer i kirkesokn, og prosjektleder
ser heller ingen grunn til å foreslå endringer som følge av kommunesammenslåingen.
Postnummerområde
Det er Posten Norge som bestemmer postnummerinndelingen i Norge.
Både Mosvik og Inderøy har ett postnummer hver, 7690 Mosvik og 7670 Inderøy.
I Inderøy er det foretatt adressering av alle boligenheter med vegnavn og adressenummer.
Mosvik gjennomfører adressering i 2011, men det er usikkert om dette er ferdig til 01.01.2012.
Prosjektleder ser uansett ingen grunn til at postnummerområdet bør endres i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
Skolekretser
1723 Mosvik har to skolekretser; Mosvik skolekrets og Framverran skolekrets. 1729 Inderøy
har 5 skolekretser; Røra, Sandvollan, Sakshaug, Lyngstad og Utøy. I Mosvik har det i praksis
vært en skolekrets siden omorganiseringen i 1994 da ungdomsskolen ble tatt heim fra Inderøy
og kl. 1-4 fikk tilhold på Framverran skole og kl. 5-10 på Mosvik skole. Etter ny organisering fra
01.08. 2010 er kl. 1-7 samlet på Mosvik skole og kl. 8-10 på Inderøy ungdomsskole. Framverran
skole er nedlagt fra samme tidspunkt.
Prosjektleder anser at det nå kan være en anledning til å rette opp skolekretsinndelingen i
samsvar med den faktiske praksis. Prosjektleder vil foreslå at Mosvik og Framverran skolekrets
slås sammen til en skolekrets; Mosvik skolekrets fra 01.01.2012.

Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.
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Innkjøpsordning i 1756 Inderøy
Prosjektleders forslag til vedtak
1756 Inderøy inngår samarbeidsavtale vedrørende innkjøp av varer og tjenester med
kommunene Verran og Steinkjer kommune fra 01.01.2012.
Prosjektleder gis fullmakt til å inngå ny avtale basert på eksisterende INVEST-avtale datert
09.12.09.
Vedlegg
1 Innkjøpsavtale Mosvik
2 Innkjøpsavtale INVEST
3 Referat fra møte INVEST og NTFK

Bakgrunn
Mosvik kommune inngikk i 2001 avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) om
innkjøpsfaglig bistand og samarbeid. (vedlegg 1) Avtalen omfatter tilgang til NTFK’s
rammeavtaler samt innkjøpsfaglig bistand etter avtale. Mosvik kommune betaler årlig kr.
18.700 til NTFK og avtalen har en oppsigelsesfrist på 3.mnd.
Inderøy kommune inngikk i 2009 sammen med Verran kommune, avtale med Steinkjer
kommune vedrørende innkjøp av varer og tjenester. (vedlegg 2) Inderøy kommune betaler
årlig ca. 50.000 til Steinkjer kommune for denne tjenesten. Avtalen har en oppsigelsesfrist på 6
mnd.
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Det er behov på et tidlig tidspunkt å ta stilling til innkjøpssamarbeid for den nye kommunen.
Saken fremmes derfor til fellesnemnda for avgjørelse.

Vurdering
Mosvik kommune har som en liten kommune hatt meget gode erfaringer med NTFK. Både
servicegrad og faglig bistand oppleves å være på et høyt nivå.
INVEST-kommunene vurderte også NTFK som avtalepart i 2009, se vedlegg 3. De foreløpige
erfaringene fra Inderøy med bistand fra Steinkjer, er også positive.
Kostnadene til innkjøpsfaglig bistand og samarbeid vil ikke være vesensforskjellig mellom de to
alternativene, basert på dagens avtaler. Både Steinkjer kommune og NTFK har god faglig
kvalitet på innkjøpsområdet. Det er ikke gjort noen sammenligning av prisnivået på avtalene
med leverandørene som Mosvik og Inderøy oppnår gjennom innkjøpsavtalene. Det eneste
sikre er vel at ny kommune vil oppnå bedre betingelser gjennom en avtale om
innkjøpssamarbeid, enn å stå alene.
Prosjektleder legger til grunn at den nye kommunen ønsker å bygge opp under et framtidig
sterkt INVEST-samarbeid. I dette perspektivet bør 1756 Inderøy inngå innkjøpssamarbeid med
Verran og Steinkjer. Dette er ikke til hinder for at INVEST-kommunene samlet kan ta
spørsmålet om samarbeid med NTFK opp til ny vurdering når dette måtte være aktuelt.
Prosjektleder ser ikke åpenbare grunner til å gjøre endringer i gjeldende avtale mellom 1729
Inderøy, Verran og Steinkjer kommune.

Konklusjon
Prosjektleder foreslår at 1756 Inderøy i denne omgang velger innkjøpssamarbeid i INVEST, og
at eksisterende avtale legges til grunn for samarbeid mellom kommunene.
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INDERØY KOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
Vedrørende innkjøp av varer og tjenester
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PARTENE
Denne samarbeidsavtale (Avtalen) er inngått mellom følgende parter:
Steinkjer kommune (SK)
Inderøy kommune (IK)
Verran kommune (VK)

i)
ii)
iii)
2

AVTALENS OMFANG OG FORMÅL
Avtalen skal regulere et samarbeidsforhold mellom kommunene angående
innkjøp av nærmere definerte varer og tjenester.
Formålet med samarbeidsforholdet er å:
•
•
•
•

3

Sikre at gjeldende regler for offentlige anskaffelser blir overholdt
Effektivisere anskaffelsesprosessen
Redusere anskaffelseskostnadene
Styrke kompetansen om offentlige anskaffelser i kommunene

DEFINISJONER
Avtalen: denne samarbeidsavtale.
Rammeavtale: en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere
leverandører som har til formål å fastlegge vilkårene for kjøp av varer eller
tjenester i en nærmere tidsavgrenset periode.
Avrop: bestilling under rammeavtalen.

4

AVTALENS INNHOLD:

4.1

Inngåelse

PARTENES RETTIGHETER

OG FORPLIKTELSER

av rammeavtaler

SK skal inngå rammeavtaler på vegne av samarbeidskommune. SK skal gi
IK og VK mulighet til å tiltre alle rammeavtaler som SK inngår.
Selv om SK vedtar avtaleinngåelse, skal IK og VK undertegne egne
likelydende avtaler med den valgte leverandør for hver enkelt
rammeavtale de ønsker å forplikte seg til.

2
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4.2

Administrasjon
SK skal administrere den enkelte rammeavtale som IK og VK har tiltrådt.
Dette innebærer bl.a. at SK har fullmakt til å ta alle de avgjørelser i det
avtalerettslige forholdet til leverandøren som ikke konkret gjelder det
enkelte avrop som IK og VK foretar. Eksempler på slike avgjørelser er:
prisjusteringer, utløsning av opsjoner, og terminering av kontrakten p.g.a.
mislighold fra leverandøren.

4.3

Andre ytelser
SK skal uten ekstra vederlag gi rådgivning i innkjøpsfaglige
problemstillinger av mindre omfang. Ved større oppdrag avtaler partene
prisen for hvert enkelt tilfelle.
SK skal også tilby kompetanseheving innen anskaffelser i form av kurs og
seminarer til IK og VK til samme betingelser som SK sine egne ansatte.

4.4

Ansvar
SK er ansvarlig for at rammeavtalene inngås i henhold til det regelverk for
offentlige anskaffelser som er gjeldende til enhver tid. Alle krav eller
søksmål som gjelder SK sin håndtering av anskaffelsesprosessen i
forbindelse med inngåelse av rammeavtalen og den påfølgende
administrasjonen (se pkt.4.2) av rammeavtalen er SK sitt ansvar.
Ansvaret omfatter ikke det kjøpsrettslige forholdet mellom IK / VK og den
valgte leverandør. SK er således ikke ansvarlig for IK og VK sine
handlinger eller unnlatelser i forhold til den enkelte leverandør.

4.5

Kostnadsfordeling
Kostnadene ved innkjøpssamarbeidet fordeles mellom kommunene slik:
20 % fordeles likt og 80 % fordeles etter folketall.
IK og VK betaler sin andel til SK pr.1 juli i inneværende avtaleår.

5

SAMARBEID

5.1

Kontaktperson
IK og VK skal oppnevne en kontaktperson hver som skal fungere som
bindeledd til SK, og som skal stå for den praktiske gjennomføringen av
samarbeidsforholdet. All informasjon fra SK som vedrører Avtalen vil bli
gitt til kontaktpersonen. Kontaktpersonen har på sin side plikt til å
videreformidle all relevant informasjon videre til de rette
personene/organene.

3
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5.2

Brukergrupper
IK og VK skal involveres i anskaffelsesprosessene ved at det opprettes en
brukergruppe for hver rammeavtale som skal legges ut på anbud.
Brukergruppene skal ivareta brukerfaglige krav ved inngåelse og
oppfølging av rammeavtalene. Hver kommune velger sin(e)
representant(er) til brukergruppene.

5.3

Informasjon
Alle parter skal informere hverandre uten ugrunnet opphold om forhold
som kan ha betydning for gjennomføringen av denne avtale.
IK og VK har særskilt plikt til å informere SK om estimert produktvolum på
hver enkelt rammeavtale, og sørge for at SK til enhver tid har oppdaterte
adresselister.
SK har særskilt plikt til å informere om alt som har relevans til den enkelte
rammeavtale.

6
6.1

MISLIGHOLD

AV AVTALEN

Heving av avtalen
Alle parter kan heve Avtalen dersom det foreligger et vesentlig mislighold
av de forpliktelser som er nevnt i denne avtale, og dersom den
misligholdende part ikke innen rimelig tid har rettet opp det påståtte
mislighold.

6.2

Erstatningskrav
Alle parter har rett til å kreve erstatning for økonomisk tap som følge av
vesentlig mislighold av avtalens forpliktelser.
Hver enkelt kommune er ansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra
leverandør på grunn av at kommunen ikke overholder plikten til å
kontrahere med den valgte leverandør.

7

ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALEN

7.1

Endringer
Endringer i denne avtale skal foretas skriftlig og innføres i Endringsprotokoll til samarbeidsavtalen som skal undertegnes av alle parter.

4
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8

VARIGHET

8.1

Samarbeidsavtalens

varighet

Denne Avtalen gjelder fra 01.07.2009 til 31.12.2014.
8.2

Gjensidig oppsigelsesrett
Alle parter har mulighet til å si opp Avtalen. Avtalen kan bare sies opp med
virkning fra neste avtaleår (01.01). Oppsigelsen skal være skriftlig og
leveres de andre parter innen 1. juli i inneværende avtaleår for å være
gyldig.
Dersom IK / VK har bundet seg til å delta i enkelte rammeavtaler som
gjelder ut over tidspunktet for varighet av denne Avtalen, vil disse fortsatt
gjelde til utløpet av den konkrete rammeavtalen som IK / VK har tiltrådt.

Dato.

Steinkjer kommune

Inderøy kommune

Verran kommune

(( (
Rådmann

Rådmann

5
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Møte m/ Invest 4.6.09 på Fylkets Hus kl. 12.00.

IIII IIII
009215

Til stede:
Birger Asphaug, Invest (Steinkjer kommune)
Per Otto Mentsen, Vigdis Aasegg, Stig Myrvold, Randi Jule Lian (Nord-Trøndelag
fylkeskommune (NTFK), Innkjøpsseksjonen
Forfall:
Elise Dahl, Verran kommune, Andreas Farbu, Inderøy kommune

Birger Asphaug orienterte om bakgrunnen for og intensjon med møtet som er at Invest
vurderer alternative framtidige samarbeidsrelasjoner på innkjøp som et av tre
samarbeidsområder (de andre er faglig utveksling og tjenester).
Per Otto Mentsen presenterte NTFK's innkjøpsseksjon som består av innkjøpssjef og tre
innkjøpsrådgivere. Han orienterte om medarbeidernes bakgrunn og arbeidsområder. Sist
ansatte har helsefaglig bakgrunn. Det ble foretatt en kort gjennomgang av sakene som
innkjøpsseksjonen jobber med akkurat nå. Det er stor bredde i type saker.
Innkjøpsseksjonen ble i 2005 miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden. Sertifiseringen
følges opp med periodiske revisjoner en til to ganger pr. år. Fornyelse av sertifikatet skjer
hvert tredje år.
Per Otto Mentsen orienterte om at NTFK tidlig i år inngikk avtale om innkjøpsfaglig bistand
og samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og hvordan overgangen kan gjøres når
det gjelder eksisterende avtaler ("mini"-konkurranser med mer.). Innkjøpsfaglig bistand og
samarbeid mellom NTFK og kommuner Nord-Trøndelag startet i 2001 og omfatter nå 16
kommuner.
Vigdis Aasegg tok en gjennomgang av Innkjøpsbasen —database for innkjøpssamarbeid i
Nord-Trøndelag. NTFK kommuniserer avtaler og annen innkjøpsfaglig informasjon gjennom
denne basen. Basen inneholder også informasjon om regelverk, prosedyrer og dokumentmaler
(Innkjøpsveileder). I basen finner man detaljert informasjon om priser og betingelser knyttet
til den enkelte avtale. Brukere i basen har unike brukernavn og passord. En gang pr. uke
genereres automatisk en e-post til alle brukere i basen. Denne lister opp alle eventuelle nye
avtaler og/eller endringer i eksisterende avtaler siste uke.
Følgende inngår i et innkjøpsfaglig bistand og samarbeid med NTFK:
•

•
•
•
•
•

Tilgang til NTFK's rammeavtaler: (Rammeavtaler inngått for NTFK og kommunene,
rammeavtaler inngått i samarbeid med 5 fylkeskommuner, rammeavtaler inngått i
samarbeid med 1 fylkeskommune, rammeavtaler inngått kun for kommunene)
Opplæring, rådgiving, veiledning i offentlige anskaffelser
Innkjøpsfaglig bistand og rådgiving i enkeltkjøp
Tilgang til databasen "Innkjøpssamarbeid i Nord-Trøndelag"
Leverandørutvikling gjennom kommunikasjon, konkurranse og samarbeid
Bistand i håndtering av KOFA-saker
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Det anses som en fordel at kontaktpersonene for innkjøp i virksomheten/kommunen har
innkjøpskompetanse, og kan utføre controlleroppgaver for å følge opp at rammeavtaler
utnyttes/følges på best mulig måte. Dette for å ta ut verdien av avtalen. Det er viktig at
konkurransen ikke er målet, men redskapen. Innkjøpsseksjonen i NTFK utgjør sammen med
kontaktpersonene et godt team for å håndtere anskaffelser.
I innkjøpssamarbeid i Nord-Trøndelag skjer alle anskaffelser i samarbeid med brukere av
varen eller tjenesten. Brukerne i fylkeskommunale eller kommunale virksomhet, de som
kjenner behovet, er vesentlige bidragsytere i utarbeidelse av kravspesifikasjoner.
Innkjøpsseksjonen i samarbeid med brukerne utarbeider konkurransegrunnlaget. Når
tilbudene er mottatt, er brukerne delaktig i vurdering av produkter og kvalitetssikrer at disse er
i tråd med krav som er stilt. Brukerne kommer med forslag til valg av leverandør. NTFK
bruker ikke faste anbudsnemder. Rådgivning i enkeltkjøp er en av Innkjøpsseksjonens
vesentlige arbeidsoppgaver, der vi gir ulike bidrag inn i anskaffelsesprosessen når det gjelder
regelverket for offentlige anskaffelser, tilstedeværelse i møter, bidrag i dokumenter,
klargjøring av rutiner, arbeidsmetoder osv.
Birger Asphaug orienterte om hvordan Steinkjer kommune foretar sine innkjøp og ordningen
med fast anbudsnemd. Det ble gjort oppslag på kommunens hjemmeside for å se på
kunngjorte konkurranser.
Per Otto Mentsen orienterte om NTFK's arbeid med leverandørutvikling gjennom flere år, i
samarbeid med Nordland fylkeskomme og NHO i begge fylker. Dette medfører blant annet å
arbeide for størst mulig konkurranse om oppdrag. I praksis betyr dette at konkurransegrunnlag
utformes på en slik måte at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurransen, for
eksempel ved å åpne for muligheten til å gi tilbud på et geografisk begrenset område. Å legge
til rette for økt konkurranse betyr også å være bevisst hvilke krav man stiller og øke disse
kravene i samspill med næringslivet. Gjennom dette sikres kvalifiserte leverandører som
løfter seg i takt med økte krav, og som blir konkurransedyktige i et større marked.
NTFK's tilbud om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid som beskrevet ovenfor, er å anse som
en pakke som det ikke er hensiktsmessig å dele opp. Det vil kreve for store ressurser å følge
opp hvis samarbeidspartnere bare skal være med på deler av pakken. Dette vil også være
uforutsigbart for leverandørmarkedet, da oppdragsgiver vil opptre ulikt fra gang til gang og
med ulike volum avhengig av hvem man er i en samarbeidsrelasjon med. Det å bare få tilgang
ensidig til avtalene vi har sammen med andre fylkeskommuner, kan vi ikke se er samarbeid,
men mer å få tilgang til eksklusive avtaler med store volum. NTFK og samarbeidende
kommuner og virksomheter tilstreber like avtaler og betingelser der dette er gjennomførbart
og ikke påfører enkelte kunder urimelige kostnader. Mangeårig erfaring viser at samme
betingelser er gjennomført uten at dette er belastende for de større virksomhetene.
Leverandøren søker volum som kompensasjon for å kunne oppfylle oppdragsgivers krav til
nødvendig logistikk.

Side 20

Oppsummering:
Møtet er å betrakte som en formell henvendelse fra Invest-kommunene til Nord-Trøndelagfylkeskommune om hmkjøpsfaglig bistand og samarbeid.
NTFK tilbyr innkjøpsfaglig bistand og samarbeid som beskrevet ovenfor, til følgende priser:
Steinkjer kommune: kr 106.836
Verran kommune: kr 30.932
Inderøy kommune: kr 48.208
Kostnad pr. år pr. kommune er beregnet ut i fra samme nøkkel som for eksisterende 16
samarbeidende kommuner, dvs, et fast grunnbeløp + et kronebeløp pr. innbygger.

Møtet slutt kl. 14.00

Vigdis Aasegg
referent
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1476-10
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

11/11

09.03.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

12/11

09.03.2011

Fylkeskommunalt tilskudd til regionalt næringsfond INVEST - overgangsordning
Prosjektleders forslag til vedtak
1756 Inderøy viderefører næringssamarbeidet i Invest.
1756 Inderøy anmoder Kommunal og Regionaldepartementet/Nord-Trøndelag fylkeskommune
om en overgangsordning for tildeling av utviklingsmidler til regionalt næringsfond Invest i
samsvar med prinsippet for overgangsordning for statlig rammetilskudd ved
kommunesammenslåing.
Leder av fellesnemnda gis fullmakt til å underskrive søknaden til Kommunal og
Regionaldepartementet/Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Bakgrunn
Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune fra 01.01.2012.
Mosvik kommune har hatt et næringspolitisk samarbeid og felles næringsfond med Leksvik
kommune til og med 2010. 1729 Inderøy har et næringssamarbeid og felles næringsfond med
Verran og Steinkjer kommune.
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Den nye kommunen, 1756 Inderøy, ønsker også i næringssammenheng å være en del av
INVEST-samarbeidet.
I henhold til Inndelingslovens § 15, gir staten kompensasjon for bortfall av rammetilskudd i en
periode på 10 år etter sammenslåingen og med en nedtrapping over 5 år.
Det kan være nærliggende å anta at den nye kommunen bør behandles på samme måte i
forhold til næringsutvikling.

Vurdering
Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet bevilger årlig betydelige utviklingsmidler til
Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Nord-Trøndelag fylkeskommune forvalter regionale utviklingsmidler som skal gå til prosjekter
som samsvarer med prioriterte mål og strategier i det årlige Regionalt utviklingsprogram (RUP).
Gjennom RUP tildeler fylkeskommunen årlig virkemidler til kommunene til
kommunale/regionale fond.
Kommunal- og regionaldepartementet har delt kommunene i distriktspolitiske soner.
Soneinndelingen benyttes også ved fordeling av virkemidler. Mosvik og Verran ligger i sone IV
og mottar i 2011 et grunnbeløp på kr. 790.000 pr. kommune. Inderøy og Steinkjer ligger i sone
III og mottar kr. 730.000 pr. kommune. I tillegg mottar regionale fond kr. 75.000 pr. kommune
som deltar i samarbeidsordninger. For 2011 kan 50% av det minste grunnbeløpet
viderefordeles til den enkelte kommunes lokale næringsfond.
De næringsmessige utfordringene i den nye kommunen blir samlet sett ikke noe mindre som
følge av at to kommuner slår seg sammen. Det vil derfor virke urimelig dersom den nye
kommunen for eksempel kun skal motta ett grunnbeløp fra 2012.
Prosjektleder vil derfor foreslå at det sendes en henvendelse til Kommunal- og
regionaldepartementet/Nord-Trøndelag fylkeskommune, hvor det søkes om at den nye
kommunen får en overgangsordning i forhold til tildeling av regionale utviklingsmidler. Den nye
kommunen må bli sett på som to kommuner i en overgangsperiode som i lengde følger
regelverket for bortfall av rammetilskudd.

Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1328-38
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

12/11

09.03.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

13/11

09.03.2011

Invitasjon til partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag
Prosjektleders forslag til vedtak
1. 1756 Inderøy kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonenes sluttdokument.
2. 1756 Inderøy kommune støtter fylkestingets vedtak om å etablere et oppvekstprogram for
perioden 2011 – 2021, og vil gå inn som partner i programmet.
3. 1756 Inderøy kommune støtter oppnevnelsen av et programstyre, og at dette styrets
viktigste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med spesialister innen oppvekst som skal
utføre det operative arbeidet.
4. 1756 Inderøy kommune forplikter seg til aktivt å bidra for å fylle intensjonen ”samordning
av hele oppvekstløpet” gjennom videreutvikling av det samarbeidet som er etablert
mellom fylkeskommunen og 1729 Inderøy kommune om utbygging/oppgradering av
videregående skole og kulturhuset, der samhandlingen mellom Sakshaug skole, Inderøy
ungdomsskole og Inderøy videregående skole er en viktig premiss.

Vedlegg
1 Invitasjon til partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag
2 Oppvekstkommisjonens sluttdokument
3 Fylkestingets saksprotokoll - oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere
gjennom

Bakgrunn
I sluttrapporten til Oppvekstkommisjonen sies følgende:
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Fylkesrådet i Nord-Trøndelag presenterte under en pressekonferanse den 09.02.10 ønsket om å
opprette en oppvekstkommisjon i fylket, og med basis i dette politiske mandatet har fylkesråd for
utdanning, Anne Marit Mevassvik, håndplukket 41 kommisjonsmedlemmer fra privat og offentlig
samfunnsliv i Nord Trøndelag fylke.
Initiativet til opprettelsen av Oppvekstkommisjon har oppstått på bakgrunn av den siste tids sterke
debatt om kvaliteten på opplæringen i Nord-Trøndelag (svake resultater på nasjonale prøver/høyt
frafall i videregående opplæring). Oppvekstkommisjonen har hatt som mandat å identifisere og
formulere de viktigste utfordringene for oppvekst i Nord-Trøndelag, bidra til offentlig debatt og
foreslå tiltak.
Oppvekstkommisjonen har blitt utfordret på å gi innspill til hvilke områder innenfor opplæring,
helse og kultur som det er nødvendig å bli enda bedre på i Nord-Trøndelag. Arbeidet til
kommisjonen har skjedd innenfor en systemisk tilnærming der både forutsetninger for opplærings
kvalitet og selve resultatoppnåelsen, har blitt analysert og vurdert med henblikk på
resultatforbedring gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid mellom organisasjoner, sektorer og
myndighetsnivå.
Oppvekstkommisjonen har vært samlet tre ganger i løpet av 2010:
22. – 23. april (Tingvold Park Hotell, Steinkjer).
2. - 3. september (Inderøy, Jegtvolden hotell)
26. oktober (Inderøy, Jegtvolden hotell)
I periodene mellom oppvekstkommisjonens samlinger har det blitt lagt til rette for åpen
samfunnsdebatt med blant annet egne nettsider og bildereportasjer på flickr1, og
Oppvekstkommisjonens medlemmer har selv deltatt i et offentlig ordskifte der
Oppvekstkommisjonens utfordringer har blitt satt søkelys på ut fra ulike perspektiver.

Oppvekstkommisjonens rapport er oppsummert i et sluttdokument der det anbefales at det
etableres et program med særlig oppmerksomhet på:
- Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger
- Strategisk og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i
Nord-Trøndelag
- Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av
helsetjenesten
- Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på de
tidspunktene de gjør størst nytte

Vurdering
Prosjektleder synes det er prisverdig at barn og unges oppvekstvilkår er satt tydelig på
dagsorden. Kommisjonen har gjennom sitt arbeid identifisert sentrale utfordringer i
samfunnets streben på å gjøre oppvekstvilkårene for fylkets barn og unge best mulige, og tatt
mål av seg å komme med anbefalinger til videre prosess og oppfølging.
Dette er et område der gode intensjoner i seg selv knapt nok skaper endring. Det er solid
dokumentasjon på at skippertak gir en midlertidig effekt, og at langtidsvirkningene uteblir. I så
måte vil oppvekstkommisjonens hovedanbefaling at det etableres et program, lett kunne
supplere listen over uttalte og vedtatt intensjoner uten videre effekt.
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Prosjektleders vurdering er at etablering av et fagmiljø med spesialister er et tiltak som vil
kunne gjøre en forskjell, forutsatt at dette er kompetanse som vil være lett tilgjengelig når den
enkelte kommune skal utvikle sine strategier og tiltak.
Til punkt 1 og 2 i sluttdokumentet:
Rådmann i ny kommune har ambisjoner om å følge opp den årlige tilstandsrapporten for
grunnskolen ved at det i løpet av en to-årsperiode utarbeides en strategisk plan for kvalitet i
grunnskolen. Det er og en målsetting å utarbeide tilsvarende plan for barnehagene.
Det er i gang en rekke utviklingsprosjekter for faglig sammenheng mellom skole og barnehage,
og dette arbeidet vil bli ytterligere forsterket og systematisert.
Solid dokumentasjon viser at den viktigste faktoren i skolen for god faglig utvikling og
utviklingen av sosial kompetanse og emosjonell god fungering, er det læringsmiljøet den
enkelte lærer og skolen som institusjon klarer å etablere og holde ved like. Dette blir fulgt opp
ved å gi lærerne god kunnskap og utfordre praksisen på området.
Til punkt 3, med overlapping til punkt 1 og 2:
Etableringen av familiesentral og tilsetting av kommunepsykolog er et viktig bidrag til
forbedringsarbeidet i 1756 Inderøy kommune. Folkehelseperspektivet vil få en sentral plass i
ny helse- og sosialplan. Det vil også omfatte forebyggende tiltak rettet mot barn og unge.
Til punkt 4:
Prosjektleder er kjent med at fylkeskommunen vil intensivere innsatsen på dette området,
med særlig fokus på elever med svake resultater fra ungdomsskolen. Det legges opp til en
forpliktende samhandling fra siste året i ungdomsskolen og til eleven har fått en
sluttkompetanse som kvalifiserer til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. NAV er en sentral
samarbeidsaktør i denne satsingen.
Generelt.
I forhold til det 13 årige skoleløpet og sammenhengen mellom grunnskole og videregående
skole, vil prosjektleder peke på de spesielle ”fysiske forutsetninger” som 1756 Inderøy
kommune har gjennom at ungdomsskole og videregående skole er tilnærmet samlokalisert og med et kulturhus som en del av et ”oppvekstsenter”. Fylkeskommune og kommune
gjennomfører i disse dager en felles utredning vedrørende videre utbygging/oppgradering av
videregående skole og kulturhus. I den forbindelse vil det bli gjort en nærmere analyse
(workshop) av hvordan en gjennom denne utbyggingen i praksis kan ivareta noen av de
ambisjoner som reflekteres i oppvekstkommisjonens mandat.

Konklusjon
1756 Inderøy kommune vil delta i en samlet innsats for å forbedre oppvekstvilkårene for barn
og unge i kommunen, og gjennom dette yte sitt bidrag til et samlet løft for Nord-Trøndelag
fylke.
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IIIIII IIII
NORD-TMNDELf
FYLKESKOMMUNE

Arkiv:

Bente Kvam
10/00944-36
630

Dato:

24.1.2011

Ugradert
Alle kommunene i Nord-Trøndelag

Invitasjon til partnerskap for Oppvekstprogrammeti Nord-Trøndelag
Oppvekstkommisjonen:
Nord-Trøndelag fylkeskommunen etablerte Oppvekstkommisjonen, på bakgrunn av en bred
debatt bl.a. i mediene, om resultatene i skolene og hvordan de generelle oppvekstforholdene
for barn og unge påvirker disse. Kommisjonens mandat var å identifisere de viktigste
utfordringene for oppvekst, bidra til offentlig debatt og foreslå tiltak. Oppvekstkommisjonen
hadde 41 medlemmer, som hver for seg —og samlet —representerte en bred inngang til, og
kompetanse om oppvekstområdet. Oppvekstkommisjonen har hatt en grundig prosess og
kommisjonens konklusjoner er godt forankret i forskning og kunnskap om oppvekstområdet.
Kommisjonens brede sammensetning har bidratt til at ulike innfallsvinkler og problemstillinger
er belyst. Samarbeidet mellom KS i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NAV
Nord-Trøndelag, Skolenettverket i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune
(Oppvekstkommisjonens arbeidsgruppe) har fungert godt og danner grunnlaget for å ta
kommisjonens anbefalinger videre.
Oppvekstkommisjonenssluttdokument:
Sluttdokumentet sier at Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele
oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst, og ønsker at skoleeiere i NordTrøndelag slutter seg til og forplikter seg på kommisjonens anbefalinger. Kommisjonen peker
på 4 hovedområder programmet bør ha spesiell fokus på:
1. Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger.
2. Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i
Nord-Trøndelag.
3. Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av
helsetjenesten.
4. Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på
de tidspunkt de gjør størst nytte.
Anbefalte tiltak under de ulike hovedområdene framgår av vedlagte sluttdokument.
Fylkeskommunen har også i perioden 2007 —2010 gjennomført prosjektet Flere gjennom —
satsing på bedre gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Tiltak og virkemidler
som har hatt effekt i forhold til økt gjennomføring kan oppsummeres i følgende hovedområder:
1.
2.
3.
4.

Styrke grunnleggende ferdigheter.
Sikre kvaliteten ved overganger.
Styrke fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift.
Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse.
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Sluttdokumentet fra Oppvekstkommisjonen og sluttrapporten fra prosjektet Flere gjennom har
mange likhetstrekk og er sammenfallende på flere tiltak. Fylkeskommunen vil videreføre
satsingen på tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring.
Vedtak i Fylkestinget:
Fylkestinget behandlet sak om oppfølging av kommisjonens arbeid den 09.12.10 og gjorde
følgende vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument, og oppfordrer alle
kommunestyrer i Nord-Trøndelag til å gjøre det samme.
2. Fylkestinget ønsker å etablere et oppvekstprogram for perioden 2011 —2021 for
oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å etablere et slikt program i dialog med partnerne, og
samtidig opprette et programstyre som har ansvaret for å definere, prioritere,
operasjonalisere og følge opp oppvekstprogrammet.
4. Fylkesrådet oppnevner medlemmer i programstyret i dialog med partnerskapet, og styret
rapporterer til fylkesrådet. Fylkesrådet har ansvaret for å holde fylkestinget orientert om
arbeidet gjennom en årlig sak.
5. Fylkestinget mener at programstyrets viktigste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med
spesialister innen området oppvekst som skal utføre det operative arbeidet. En del av
fylkeskommunalt oppvekstfond avsettes til dette for perioden 2011 —2013.
6. Fylkestinget ønsker å invitere kommunene inn som partnere i oppvekstprogrammet, og
oppfordrer alle kommunestyrer i Nord-Trøndelag om å gjøre likelydende vedtak om slikt
partnerskap.
7. Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet
tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens
intensjoner. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal bidra til å gjennomføre
tiltak. Gjennom disse rollene vil fylkeskommunen sørge for en helhetlig tenking knyttet til
barn og unges oppvekstvilkår.
8. Som en videreføring av konklusjonene etter prosjektet Flere gjennom, vedtar fylkestinget
iverksetting av de tiltak som er skissert på områdene:
1. Styrke grunnleggende ferdigheter.
2. Sikre kvaliteten ved overganger.
3. Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift.
4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse.
Dette i tråd med Nord-Trøndelag fylkeskommunes egne mål, samt nasjonale mål for
gjennomføring i videregående opplæring.
9. Fylkestinget ser det som viktig at satsingene innen ledelse og kvalitet, faglig framgang,
karriereveiledning, og samarbeid med arbeidslivet ses i sammenheng med oppfølgingen
av Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom.
Møteprotokollen fra saken er vedlagt.
KS sitt fylkesmøte i Nord-Trøndelag har også vedtatt en resolusjon som støtter
Oppvekstkommisjonens anbefalinger og oppfordrer kommunene til å gjøre lignende vedtak.
Veien videre:
Med bakgrunn i Oppvekstkommisjonens sluttdokument og de vedtak Fylkestinget har gjort,
ønsker vi å opprette et partnerskap hvor kommunene forplikter seg på å være aktive partnere.
Alle kommunene inviteres derfor til å gjøre vedtak om tilslutning til Oppvekstkommisjonens
sluttdokument og om partnerskap i Oppvekstprogrammet for Nord-Trøndelag. I tillegg ber vi
om at kommunene kommer med innspill til hvilke områder i Oppvekstkommisjonens
sluttdokument de mener bør prioriteres.
Parallelt med at alle kommunene i Nord-Trøndelag nå inviteres inn som partnere i
Oppvekstprogrammet, starter prosessen med oppnevnelse av programstyret. Programstyret
får ansvaret for å utarbeide programmet med utgangspunkt i konklusjonene fra
oppvekstkommisjonen og innspill fra kommunene.
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Samarbeidspartene fra arbeidet i oppvekstkommisjonen, er naturlige medlemmer i styret
•
•
•
•
•

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (Utdanningsdirektør).
NAV Nord-Trøndelag (Direktør).
KS Nord-Trøndelag (Administrasjon og politisk).
Nord-Trøndelag fylkeskommune (Administrasjon og politisk).
NHO Trøndelag er også aktuell (Regiondirektør).

Disse representerer organisasjoner som har faglig tyngde og som i tillegg har myndighet til å
iverksette endringstiltak på ulike områder innenfor oppvekstområdet i fylket.
Den endelige sammensetningen vil bli vedtatt i fylkesrådsmøtet den 01.02.11. Programstyret
vil avholde sitt første møte så snart det lar seg gjøre. Her vil bl.a. arbeidet med å definere og
prioritere programmets innhold starte.
Som vedtaket i Fylkestinget sier, vil et av programstyrets virkemidler være å etablere et
fagmiljø med spesialister innen området oppvekst. Dette skal bidra til en styrking av kapasitet
og kompetanse, gjennom mer samlet bruk av ressurser. Fagmiljøet skal være en faglig
operativ enhet under programstyret med hele oppvekstområdet som arbeidsfelt, og med
hovedfokus på kommunesektoren. De skal yte fri service til kommunene og fylkeskommunen
på relevante områder som oppvekstprogrammet definerer. Nord-Trøndelag fylkeskommune
finansierer arbeidet i programstyret og fagmiljøet i tre år.
Vi er klar over at kommunene nok ikke har anledning til å gjøre formelle vedtak i sine
kommunestyrer før første møtet i programstyret. Dette vil det bli tatt hensyn til. Kommunene
kan, hvis ønskelig komme med foreløpige signaler til programstyrets første møte.
Kommunenes prioriteringer må gjøres med bakgrunn i de anbefalinger som ligger i
Oppvekstkommisjonens sluttdokument (vedlagt).
Vi håper kommunene tilrettelegger for en bred debatt —både politisk og administrativt, og at de
ulike kanaler og samarbeidsarenaer benyttes aktivt. God forankring av arbeidet er viktig og vi
er klar over at dette vil kreve noe tid. Vi mener likevel det er viktig å komme raskt i gang og
håper derfor kommunene vil prioritere å få gjort formelle vedtak raskt.
Alle deltakende kommuner vil fortløpende bli orientert om prosessen, og vi planlegger en faglig
samling i løpet av våren 2011. Fylkesråd for utdanning er disponibel for henvendelser.
Vi håper på mange gode innspill til prioritering blant Oppvekstkommisjonens
anbefalinger, og at alle kommunestyrene vedtar å være aktive partnere i arbeidet.
Vi ser fram til å høre fra dere.

Med hilsen

'

nr1 Ma t Mevassvik
F ,Wesrå for utdanning i Nord-Trøndelag

Eved Fossum Svendsen
Konst. Fylkesutdanningssjef

Vedlegg:
Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
Protokoll fra fylkestingssaken om Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom.
Kopi:
Fylkesmannen i N-T, NAV N-T, KS i N-T, NHO Trøndelag og Oppvekstkommisjonen
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OPPVEKSTKOMMISJONENS
SLUTTDOKUME

IIII10
37758

Wordringen
tkffmisjonenvil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et
og utdanning.
gppypkst
I Nord7Trøndelagskal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse41,sa ns- o
arbeidsliv. De viktigste tiltakene for å få til dett
ndler om tydelig politisk styring, god lede
i.:
ing, og
samhandling mellom et samfunns- og næringsli
tar barn og unge på alvor. På den må .
r vi
oppslutning om et felles oppdrag med felles ans
.*
Fra kommisjontil aksjon
Oppvekstkommisjonenønsker at skoleeierne i Nord
anbefalinger gjennom likelydende vedtak i kommun

elag slutter seg til og forplikt
e og fylkestinget.

på kommisjonens

Oppvekstprogrammet må forankres i et felles eierskap
koleeierne. Partn rska fa arbeidet i
kommisjonen må også få en forpliktende deltakelse i op
gsarbeidet. D må
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il oppvekstsektoren generelt
og skolene spesielt. Det må utvikles et mest mulig harmonis
alitetssy
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Fra programtil handling
Oppvekstkommisjonenvil anbefale å etablere et program med

i

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Et læringsmiljøsom har plassfor alle og som er pregeta a
Sterkere vektlegging av felles kompetanseutvikling og deling
Bruke foresatte mer aktivt som ressurs.
•
Vektlegge kunst, kultur og idrett for å understøtte og forsterk b
Mer entreprenørskap i skolen.
Styrke barnehagen som læringsarena.Barnehageneskal a fo
Lederne skal vektlegge og delta i lærernes læring og bi
t'
Skoleeiernefølger opp skolenesresultater og ansvarlØ
forbedringsprosesser.

2)
a)
b)
c)

Strategiskeog forpliktendetiltak for å stxrke
Vektlegge ferdigheter og sette klare mål innen
Lære av de gode eksempler, utvikle og ta i b
Kompetanseutvikling på arbeidsplassengj

entninge
nform

kstløpet.

ing.
atiskeklasseledere.
resultatoppnåelse og

s grunnleggendeferdigheteri Nord-Trøndelag.
, skriving og regning.
der som gir ønskedefaglige resultater.
å lære av de som lykkes og bredt kollegialt samarbeid.

3) Barnog ungeshelse me vekt på forebyggendetiltak, fysiskfostringog styrkingav helsetjenesten.
a) Styrke skolehilsetjenes , Utny e mulighetene i helsestasjonenog bedre samarbeidet mellom skolen,
helsetjenesten og NAV.
b) Bruke data frt§ helseundersøkelseni Nord-Trøndelagsom inngangsport til å forstå og forbedre barn og
unges helse.
c) Kvalitativsatsing på fysisk aktivitet og kosthold i barnehageog skole.
d) Størrefokus på barn og unge i folkehelsearbeidet.
4) Samordningav hele oppvekstløpeti Nord-Trøndelagslikat tiltakene kan settesinn på det tidspunktde gjør
størstnytte.
a) Samhandle,vurdereog kvalitetssikre alle overgangerfram til arbeidsdeltakelse.
Øke kunnskapsrommet
og bredden i opplæringstilbudet gjennom samarbeid mellom arbeidsliv, ungdommen
og oppvekstsektoren.
Skolener bare en av flere arenaer for å bygge kunnskap.
samarbeidmedlokaltarbeidsliv og utveksling av arbeidskraft og kunnskap.
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Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune
SAKSPROTOKOLL
Sak nr. 10/80
Oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere gjennomnom
Behandlet/Behandles av
F Ikesrådet i Nord-Trøndela
F Ikestin et

Møtedato
23.11.2010
9.12.2010

Sak nr. .
10/228
10/80

Saksbehandler: Bente Kvam
10/07235
Arkivsak:
630
Arkivkode:

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 9.12.2010
Fylkestinget vedtar følgende oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom:
1. Fylkestinget slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument, og oppfordrer alle
kommunestyrer i Nord-Trøndelag til å gjøre det samme.
2. Fylkestinget ønsker å etablere et oppvekstprogram for perioden 2011 —2021 for
oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å etablere et slikt program i dialog med partnerne, og
samtidig opprette et programstyre som har ansvaret for å definere, prioritere,
operasjonalisere og følge opp oppvekstprogrammet.
4. Fylkesrådet oppnevner medlemmer i programstyret i dialog med partnerskapet, og styret
rapporterer til fylkesrådet.
Fylkesrådet har ansvaret for å holde fylkestinget orientert om arbeidet gjennom en årlig
sak.
5. Fylkestinget mener at programstyrets viktigste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med
spesialister innen området oppvekst som skal utføre det operative arbeidet. En del av
fylkeskommunalt oppvekstfond avsettes til dette for perioden 2011 —2013.
6. Fylkestinget ønsker å invitere kommunene inn som partnere i oppvekstprogrammet, og
oppfordrer alle kommunestyrer i Nord-Trøndelag om å gjøre likelydende vedtak om slikt
partnerskap.
7. Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar
ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens
intensjoner. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal bidra til å gjennomføre
tiltak. Gjennom disse rollene vil fylkeskommunen sørge for en helhetlig tenking knyttet til
barn og unges oppvekstvilkår.
8. Som en videreføring av konklusjonene etter prosjektet Flere gjennom, vedtar fylkestinget
iverksetting av de tiltak som er skissert på områdene:
1. Styrke grunnleggende ferdigheter.
2. Sikre kvaliteten ved overganger.
3. Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift.
4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse.
Dette i tråd med Nord-Trøndelag fylkeskommunes egne mål, samt nasjonale mål for
gjennomføring i videregående opplæring.
9. Fylkestinget ser det som viktig at satsingene innen ledelse og kvalitet, faglig framgang,
karriereveiledning, og samarbeid med arbeidslivet ses i sammenheng med oppfølgingen
av Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom.
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Saksbehandling/Saksgang
Fylkesrådets innstilling til vedtak:
Fylkestinget vedtar følgende oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom:
1. Fylkestinget slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument, og oppfordrer alle
kommunestyrer i Nord-Trøndelag til å gjøre det samme.
2. Fylkestinget ønsker å etablere et oppvekstprogram for perioden 2011 —2021 for
oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å etablere et slikt program i dialog med partnerne, og
samtidig opprette et programstyre som har ansvaret for å definere, prioritere,
operasjonalisere og følge opp oppvekstprogrammet.
4. Fylkesrådet oppnevner medlemmer i programstyret i dialog med partnerskapet, og styret
rapporterer til fylkesrådet.
Fylkesrådet har ansvaret for å holde fylkestinget orientert om arbeidet gjennom en årlig
sak.
5. Fylkestinget mener at programstyrets viktigste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med
spesialister innen området oppvekst som skal utføre det operative arbeidet. En del av
fylkeskommunalt oppvekstfond avsettes til dette for perioden 2011 —2013.
6. Fylkestinget ønsker å invitere kommunene inn som partnere i oppvekstprogrammet, og
oppfordrer alle kommunestyrer i Nord-Trøndelag om å gjøre likelydende vedtak om slikt
partnerskap.
7. Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar
ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens
intensjoner. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal bidra til å gjennomføre
tiltak. Gjennom disse rollene vil fylkeskommunen sørge for en helhetlig tenking knyttet til
barn og unges oppvekstvilkår.
8. Som en videreføring av konklusjonene etter prosjektet Flere gjennom, vedtar fylkestinget
iverksetting av de tiltak som er skissert på områdene:
1. Styrke grunnleggende ferdigheter.
2. Sikre kvaliteten ved overganger.
3. Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift.
4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse.
Dette i tråd med Nord-Trøndelag fylkeskommunes egne mål, samt nasjonale mål for
gjennomføring i videregående opplæring.
9. Fylkestinget ser det som viktig at satsingene innen ledelse og kvalitet, faglig framgang,
karriereveiledning, og samarbeid med arbeidslivet ses i sammenheng med oppfølgingen
av Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom.
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Behandling i Komite for utdanning, kultur og helse 7.12.2010
Saksordfører Torkil Berg la fram saka.
FORSLAG
Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Alternativt forslag:
4. Fylkesrådet oppnevner medlemmer i programstyret i dialog med partnerskapet, og styret
rapporterer til fylkesrådet. Fylkesrådet har ansvaret for å holde fylkestinget orientert om
arbeidet gjennom en årlig sak. Det forutsettes samtidig at tre medlemmer velges blant
utdanningskomiteens medlemmer.
Tilleggsforslag:
10. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er skeptisk til å styrke barnehagen som et pedagogisk tilbud.
Dette kan medføre at man utvider det 13-årige skoleløpet til å bli et 18-årig obligatorisk løp
som gjelder fra 1-19 års alder.
11. Fritt skolevalg legges til grunn som prinsipp ved tildeling av skoleplass fra og med inntak
av elevene til høsten 2011.
12. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å søke om å bli forsøkskommune for valgfritt
sidemål i 2011.
13. Den årlige tilbudsstruktursaken legges frem for fylkestinget, fremfor å behandles kun av
fylkesrådet.
VOTERING
Enstemmig vedtatt

Fylkesrådets innstilling, pkt. 1, 2 og 3:
Alternativ votering mellom pkt. 4 i fylkesrådets
innstilling og forslag til pkt. 4 fra Frp:

Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med
7 stemmer, idet 2 stemmer ble avgitt for
forslaget fra Frp.

Fylkesrådets innstilling, pkt. 5, 6, 7, 8 og 9:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Frp, pkt. 10, 11 og 12:

Falt idet 1 stemme ble avgitt for og 8 imot.

Tilleggsforslag fra Frp, pkt. 13:

Falt idet 2 stemmer ble avgitt for og 7 imot.

KOMITEINNSTILLING
Komiteinnstillinga er identisk med fylkesrådets innstilling og gjengis derfor ikke her.
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Fylkestingets behandling i plenum
Saksordfører Torkil Berg la fram komiteinnstillinga.
Følgende hadde innlegg:
Carl Sitter Geving Ap), Einar Strøm (Sp), Ola-Morten Teigen (Frp), Adrian Wahlborg (SV),
Tore Kristiansen (Frp), Gunnar Alstad (Sp), Jan Inge Kaspersen (Ap), Åse Marie Hagen (Ap),
Edvard Øfsti (Ap), Britt Tønne Haugan (KrF), Joar Olav Grøtting (H).
FORSLAG:
Ola-Morten Teigen på vegne av Fremskrittspartiet:
Alternativt forslag:
4. Fylkesrådet oppnevner medlemmer i programstyret i dialog med partnerskapet, og styret
rapporterer til fylkesrådet. Fylkesrådet har ansvaret for å holde fylkestinget orientert om
arbeidet gjennom en årlig sak. Det forutsettes samtidig at tre medlemmer velges blant
utdanningskomiteens medlemmer.
Tilleggsforslag:
10. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er skeptisk til å styrke barnehagen som et pedagogisk tilbud.
Dette kan medføre at man utvider det 13-årige skoleløpet til å bli et 18-årig obligatorisk løp
som gjelder fra 1-19 års alder.
11. Fritt skolevalg legges til grunn som prinsipp ved tildeling av skoleplass fra og med inntak
av elevene til høsten 2011.
12. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å søke om å bli forsøkskommune for valgfritt
sidemål i 2011.
13. Den årlige tilbudsstruktursaken legges frem for fylkestinget, fremfor å behandles kun av
fylkesrådet.

Fylkestinget var satt med 33 representanter.
VOTERING:
Komiteinnstillinga, pkt. 1, 2 og 3:
Alternativ votering mellom pkt. 4 i
komiteinnstillinga og forslag fra Frp:

Enstemmig vedtatt.
Komiteinnstillinga ble vedtatt med 26 stemmer,
idet 7 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

Tilleggsforslag fra Frp —pkt. 10, 11 og 12:

Falt idet 4 stemmer ble avgitt for og 29 imot.

Tilleggsforslag fra Frp —pkt. 13:

Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 26 imot.

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2011/328-1
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

13/11

09.03.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

14/11

09.03.2011

Mosvik vannverk SA - vurdering av kommunal drift eller overtagelse
Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda delegerer til prosjektleder å fremforhandle ny driftsavtale med Mosvik vannverk
SA, alternativt fremforhandle avtale om overtagelse av Mosvik vannverk SA.
Ny driftsavtale, alternativt avtale om overtagelse av Mosvik vannverk SA, framlegges for
Fellesnemnda til godkjenning.
Vedlegg
1 Avtale Mosvik vannverk SA - Mosvik kommune
2 Mosvik vannverk SA - regnskap
Bakgrunn
Mosvik vannverk SA er et samvirkeforetak med abonnenter i sentrumsområdet i Mosvik.
Totalt er 272 abonnenter knyttet til Mosvik vannverk SA mens 96 abonnenter er knyttet til 7
små kommunale vannverk. I tillegg finnes det flere små private vannverk knyttet til
grunnvannsbrønner. Mosvik kommune yter tilskudd til boring etter grunnvann i områder som
har utilfredsstillende vanntilførsel/kvalitet. Utover dette ytes ikke driftsstøtte til private
vannanlegg.
Mosvik vannverk ble startet som et privat initiativ tidlig på 1970-tallet. Mosvik kommune
dekket i mange år underskuddet til Mosvik vannverk, mot at det private vannverket vedtok
samme avgiftssatser som kommunen. I de siste ca. 15 årene har Mosvik vannverk hatt
overskudd, lagt seg opp kapital og investert kapitalen i renseanlegg. De 4-5 siste årene har
vannverket hatt lavere årsavgifter enn kommunen.
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Mosvik kommune administrerer og drifter Mosvik vannverk SA gjennom en egen avtale.
Avtalen har en oppsigelsestid på 1 år. (se vedlegg)
Mosvik kommune er andelseier og har en av tre representanter i styret. Et foreløpig regnskap
for Mosvik vannverk SA for 2010, vedlegges saken.
Styret i Mosvik vannverk SA fastsetter årsavgift og påkoplingsavgift. Årsavgiften for abonnenter
i Mosvik vannverk SA er på 2770,- (2010) for bolig over 70m2. For abonnenter tilknyttet
kommunale vannverk er tilsvarende årsavgift kr. 3375,-. Til sammenligning betaler en eiendom
med en bolig mellom 75 og 150m2 (og forbruk på inntil 240 m3) i Inderøy kommune kr. 2520,- i
årsavgift. Mosvik kommune hadde et ”underskudd” på selvkostområdet vannforsyning på ca.
370.000 i 2010.
Det er avholdt møte med styret i Mosvik vannverk SA, om alternative løsninger i forbindelse
med sammenslåing av kommunene. Mosvik vannverk SA ønsker den nye kommunens syn på
fortsatt kommunal drift, alternativt et tilbud i forhold til kommunal overtagelse fra 01.01.2012.
Vurdering
Å skaffe tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet til innbyggerne, er en kommunal
primæroppgave.
I 1729 Inderøy er en meget stor andel av innbyggerne påkoplet kommunal vannverk. Dette
som følge av at både prispolitikk på tilkoplingsavgift, og overtagelse av private vannanlegg de
siste tiårene. I 1723 Mosvik har man i stor grad satset på utbygging av grunnvannsbrønner
både i kommunal og privat regi, i tillegg til det private vannanlegget.
Prosjektleders hovedbudskap er at alle innbyggerne i den nye kommunen bør betale det
samme for samme type tjenester. Å bidra til drift av et privat vannverk, med den følge at
abonnentene betaler en lavere gebyrsats, er ikke en driftsavtale som er ønskelig på lang sikt.
Prosjektleder vil peke på at det er en forutsetning for en fortsatt driftsavtale, at den nye
kommunen får dekket alle sine kostnader i forbindelse med driften av et privat vannverk.
Avtaler om overtagelse av private vannanlegg ved de siste overtagelser i 1729 Inderøy hatt
følgende innhold:
 Kommunen overtar vannverkets eiendom samt rettigheter og forpliktelser
 Ledningsnett må være registrert
 Tinglyste erklæringer fra grunneiere
 Kommunen overtar aktiva og passiva i forhold til regnskap
 Andelseierne blir abonnenter i kommunalt nett – andelene innløses ikke – ikke
påkoplingsavgift
Prosjektleder legger til grunn at som hovedregel bør de samme prinsipper gjelde også ved
overtagelse av nye private vannanlegg.
Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.

Side 36

Side 37

Mosvik kommune
Teknisk drift

AVTALE OM KJØP AV TJENESTER MELLOM
MOSVIK VANNVERK OG MOSVIK KOMMUNE
1. Mosvik vannverk kjøper tjenester av Mosvik kommune til administrativ og operativ drift av Mosvik
vannverk.
2. Tjenesten godtgjøres med 10 % av innkrevd vannavgift pr. år for administrativ tjenester inkl.
godtgjørelse for beredskapsvakt. Driftsoperatører/uteseksjon godtgjøres etter medgått timer.
3. Administrativ drift av Mosvik vannverk omfatter planlegging av driftsoppgaver, ledelse av
driftsmannskap, samt sekretærarbeid i forbindelse med styremøter og årsmøte. Mosvik kommune
skal også bistå i ajourhold av abonnenter. Følgende tjenester inngår ikke: Fakturering, regnskap
samt revisjon.
4. Operativ drift omfatter beredskap, tilsyn og arbeid på installasjoner og ledningsnett for å sikre stabil
og sikker tilførsel av drikkevann til abonnentene. Ved bygging av nyanlegg skal kommunens
mannskaper bistå under det praktiske arbeidet så langt dette er mulig ut fra kommunes daglige drift.
5. I avtalen inngår leie av lagerplass i kommunens garasje for rørdeler og rekvisita. Kommunen anviser
lagerplass.
6. Avtalen gjelder i 5 år fra 01.01.2009 og kan i avtaleperioden sies opp med 1 års varsel. Avtalen
forlenges automatisk med 1 år om gangen inntil den sies opp. Avtalen må sies opp før 01.10. for å få
virkning for påfølgende år.
7. Uenighet om forståelse av denne avtale avgjøres av en voldgiftsnemnd bestående av 3 medlemmer,
hvorav partene oppnevner hvert sitt medlem og Inderøy tingrett oppnevner det tredje medlem som
også er nemndas leder.

Mosvik, 25. august 2008

For Mosvik vannverk

For Mosvik kommune

Bjørnar Trøen
leder

Roger Melting
avdelingsleder

Postadresse
Mosvik kommune
7690 Mosvik

Telefon
74064520

Postgiro skatt
7855 05 17239

E-post
postmottak@mosvik.kommune.no

Organisasjonsnr.
940 015 278

Telefax
74064521

Bankgiro
4471 06 00608

Hjemmeside
www.mosvik.kommune.no
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Årsregnskap 2010
for
Mosvik Vannverk Sa
Organisasjonsnr. 970952519

Utarbeidet av:

Klepp Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
7670 INDERØY

Mosvik Vannverk Sa

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2010

2009

843 599
843 599

792 574
792 574

5 530
284 850
410 595
700 975
142 624

9 988
284 850
443 440
738 278
54 296

22 667
2 572
25 239

15 261
0
15 261

20 117
20 117
5 122

31 629
31 629
(16 368)

147 746

37 927

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

147 746

37 927

ÅRSRESULTAT

147 746

37 927

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

147 746
147 746

37 927
37 927

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Mosvik Vannverk Sa

Organisasjonsnr. 970952519

Mosvik Vannverk Sa

Balanse pr. 31.12.2010
Note

31.12.2010

31.12.2009

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

3 703 123
3 703 123
3 703 123

3 987 973
3 987 973
3 987 973

(397)
32 382
31 986
1 295 137
1 327 122
5 030 245

6 066
30 788
36 854
1 053 947
1 090 801
5 078 774

3 994 387
3 994 387
3 994 387

3 846 640
3 846 640
3 846 640

630 000
630 000
630 000

810 000
810 000
810 000

245 004
126 414
34 440
405 859
1 035 859
5 030 245

321 143
94 585
6 405
422 133
1 232 133
5 078 774

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Styret i Mosvik Vannverk Sa

Årsregnskap for Mosvik Vannverk Sa

Organisasjonsnr. 970952519

Mosvik Vannverk Sa
Kontospesifisert utskrift: 22.02.2011 15:21

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
3010 Årsavgifter vann
3020 Tilkoblingsavgift
Sum Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
5330 Styrehonorar
5400 Arbeidsgiveravgift
5990 Andre sosiale utgifter
Sum Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien
Sum Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
6190 Transport
6325 Festeavgift
6340 Strøm
6550 Kjemikalier
6600 Vedlikehold
6700 Revisjon
6705 Regnskap
6790 Prøvetaking
6791 Administrasjon Mosvik kommune
6792 Konsulenttjenester
6800 Kontorrekvisita
6900 Telefon
7500 Forsikringer
7710 Møteutgifter
7770 Bankgebyrer
7830 Tap på kunder
Sum Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
8050 Renteinntekt
8055 Renteinntekt kunder
Sum Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
8071 Utbytte
Sum Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
8150 Rentekostnad
Sum Annen rentekostnad
Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Mosvik Vannverk Sa

2010

2009

794 899,25
48 700,00
843 599,25
843 599,25

776 473,52
16 100,00
792 573,52
792 573,52

5 000,00
530,00
0,00
5 530,00

8 000,00
848,00
1 140,00
9 988,00

284 850,00
284 850,00

284 850,00
284 850,00

0,00
7 000,00
44 320,72
20 721,00
78 521,65
0,00
30 528,85
17 383,60
157 275,00
0,00
0,00
1 797,11
31 976,84
990,00
2 248,09
17 832,50
410 595,36
700 975,36
142 623,89

14 428,40
7 000,00
59 408,42
36 804,59
136 603,74
6 000,00
33 469,82
22 942,80
77 646,40
20 000,00
632,00
1 809,41
23 903,04
0,00
2 791,39
0,00
443 440,01
738 278,01
54 295,51

21 459,38
1 207,80
22 667,18

14 789,00
472,00
15 261,00

2 572,00
2 572,00
25 239,18

0,00
0,00
15 261,00

20 116,94
20 116,94

31 629,06
31 629,06
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Resultatregnskap
Note

Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

2010

2009

20 116,94
5 122,24

31 629,06
(16 368,06)

147 746,13

37 927,45

ORDINÆRT RESULTAT

147 746,13

37 927,45

ÅRSRESULTAT

147 746,13

37 927,45

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
8960 Overføres annen egenkapital
Sum Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

147 746,13
147 746,13
147 746,13

37 927,45
37 927,45
37 927,45

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Mosvik Vannverk Sa
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Balanse pr. 31.12.2010
Note

31.12.2010

31.12.2009

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1120 Renseanlegg
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
1500 Kunder
Sum Kundefordringer
Andre fordringer
1743 Forskuddsbetalt forsikring
Sum Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Driftskonto 4471 48 31612
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

3 703 123,00
3 703 123,00
3 703 123,00
3 703 123,00

3 987 973,00
3 987 973,00
3 987 973,00
3 987 973,00

(396,50)
(396,50)

6 065,63
6 065,63

32 382,12
32 382,12
31 985,62

30 787,96
30 787,96
36 853,59

1 295 136,81
1 295 136,81
1 327 122,43
5 030 245,43

1 053 947,22
1 053 947,22
1 090 800,81
5 078 773,81

3 994 386,58
3 994 386,58
3 994 386,58
3 994 386,58

3 846 640,45
3 846 640,45
3 846 640,45
3 846 640,45

630 000,00
630 000,00
630 000,00
630 000,00

810 000,00
810 000,00
810 000,00
810 000,00

245 004,41
245 004,41

321 143,36
321 143,36

1 080,00
124 804,00
530,00
126 414,00

0,00
94 585,00
0,00
94 585,00

3 920,00

0,00

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital
Sum Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
2240 Kommunekreditt lån nr 9455
Sum Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
2400 Leverandører
Sum Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
2600 Skattetrekk
2740 Skattefogden merverdiavgift
2770 Skyldig arbeidsgiveravg.
Sum Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
2930 Skyldig lønn
Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Mosvik Vannverk Sa
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Balanse pr. 31.12.2010
Note

2950 Påløpte rentekostnader
2960 Påløpt regnskapshonorar
2961 Påløpt strøm
Sum Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Mosvik Vannverk Sa

31.12.2010

6 528,00
1 471,72
22 520,72
34 440,44
405 858,85
1 035 858,85
5 030 245,43

31.12.2009

6 405,00
0,00
0,00
6 405,00
422 133,36
1 232 133,36
5 078 773,81
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2011/326-1
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

14/11

09.03.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

15/11

09.03.2011

Orienteringssak - prosess ved anskaffelse av pensjonsleverandør
Prosjektleders forslag til vedtak
I samsvar med regelverk for offentlige anskaffelser gjennomføres en anbudsrunde for
anskaffelse av pensjonsleverandør til 1756 Inderøy kommune.

Bakgrunn
Mosvik kommune har i dag Storebrand som leverandør av pensjonsordning for flertallet av
arbeidstakerne. Inderøy kommune har i dag Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som
hovedleverandør av pensjon.
Begge kommuner har lovmessig pensjonsordning for undervisningspersonell i Statens
Pensjonskasse og for sykepleiere i KLP.

Vurdering
Etter samtaler med KS-advokatene er det helt klart at den nye kommunen må legge
pensjonsordningen ut på anbud. Det vil ikke være anledning til å gå inn i direkte forhandlinger
med de to leverandører som de to kommunene har i dag.
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Prosjektleder vil i møtet informere nærmere om den videre prosess og organiseringen av
denne. Det kan være aktuelt å fremme et konkret forslag til organisering av arbeidet.

Konklusjon
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1328-39
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

15/11

09.03.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

17/11

09.03.2011

Distriktsmusikerordningen - videreføring
Prosjektleders forslag til vedtak
1756 Inderøy understreker betydningen av fortsatt lokalisering av Mint til Inderøy.
Kommunen er innstilt på å drøfte alle sider ved ivaretakelse av vertskommunefunksjonen med
grunnlag i de alminnelige prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune og
fylkeskommune.
Det vises i denne forbindelse også til den pågående felles utredning vedrørende fremtidige
utbygging av videregående skole og Inderøy kulturhus hvor også Mints lokalitetsbehov naturlig
vil inngå.

Bakgrunn
1729 Inderøy kommune har avtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune om lokalisering av
MINT til Inderøy gjennom leie av lokaler.
I forbindelse med pågående utredningsarbeid skriver fylkesmusikksjefen til Namsos og Inderøy
kommune:
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Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune skal legge frem en sak for Fylkestinget i mai
2011 vedrørende profesjonell musikkformidling. Fylkesrådet har gitt følgende mandat for
arbeidet:
”….å utvikle en strategi for fremtidig profesjonell musikkformidling i Nord-Trøndelag, herunder
å vurdere videreføring av distriktsmusikerordningen.”
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe under ledelse av fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen.
Denne henvendelsen gjelder siste del av mandatet, ”vurdere videreføring av
distriktsmusikerordningen”.
For å ha et best mulig grunnlag for dette arbeidet, er vertskommunenes rolle og bidrag
vesentlig. En tidligere rapport konkluderte med følgende vedrørende distriktsmusikerstillinger:
1. 100 % stillinger
2. Spillbare ensembler
3. Pedagogiske tjenester i stillingene
Det er avgjørende for fylkeskommunen at det etableres forutsigbarhet mht. antall stillinger og
vertskommunenes andel av disse.
Det er videre lagt til grunn et prinsipp som også er nedfelt i egen særavtale, at musikerstillinger
skal ha inntil 40 % undervisning.
Vi har i dag 4 heltidsansatte i 100 % stillinger i tillegg til noen deltid- og engasjementstillinger (
som ikke omfattes av undervisningsportefølje)
Klaver 100 %

Namsos

Klaver 100 %

Inderøy

Trompet 100 %

Inderøy

Trombone 100 %

Inderøy

På denne bakgrunn ønsker vi en tilbakemelding fra vertskommunene Inderøy og Namsos på:
1. Ønsker kommunen å videreføre sin vertskommunestatus hvis ordningen videreføres ?
2. Er kommunen beredt til å inngå forutsigbare avtaler med hensyn til uttak av
undervisningstjenester ?
3. Sannsynligheten for at kommunen vil utvide samarbeidet med fylkeskommunens
distriktsmusikerordning ?
4. Andre forhold som kommunen ønsker å ta opp i videre drøftinger.
Det arbeides kontinuerlig i denne saken, og det tas sikte på å ferdigstille saken i løpet av
mars/april.
Med dette som bakgrunn ber vi om så rask tilbakemelding som mulig.
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Vurdering
Administrasjonen har gitt en foreløpig tilbakemelding der vi stiller oss positiv til en videreføring
av vår rolle som vertskommune og samtidig åpen for videreutvikling av samarbeid.
Vi har gjort oppmerksom på at forespørselen ville bli behandlet i formannskapet og i
fellesnemnda og at endelig uttalelse vi bli gitt i etterkant.
1756 Inderøy er kjent med den pågående utredning om distriktsmusikerordningen. Denne
omfatter også organiserings – og lokaliseringsspørsmål.
Det må være riktig av Inderøy kommune og synliggjøre betydningen av Mints fortsatte
lokalisering til Inderøy – i prinsippet uavhengig av fremtidig innhold og organisering.
Det bør signaliseres på generelt grunnlag at 1756 Inderøy kommune er innstilt på og drøfte
innholdet i vertskommunefunksjonen.

Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.
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