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Prosjektbeskrivelse
Budsjett
Milepælsplan ungdomsprosjektet UngGnist

Bakgrunn
Deltagelse i ungdomsprosjektet UngGnist i Invest, behandles av kommunestyret for 1729
Inderøy hva angår deltagelse og finansiering i 2011. Saken fremmes for fellesnemnda
angående deltagelse og finansiering for årene 2012 og 2013.
Det 3-årige prosjektet i Invest er en videreføring av igangsatt prosjekt i Verran kommune.
Målgruppen er ungdom i alderen 16-24 år som ikke er i videre utdanning eller arbeid.
Prosjektet i Verran har jobbet med kartlegging av målgruppen og igangsetting av tiltak.
Arbeidet i prosjektet har vist at det er store utfordringer med samhandling på mange nivå, og
til dels store systemutfordringer som gir en for dårlig samhandling og koordinering mellom
ulike fagetater. Erfaringene fra dette prosjektet tas inn i et utvidet prosjekt der kommunene
Inderøy og Steinkjer deltar. Prosjektet er gitt navnet UngGnist.
Målet for prosjektet er:
- Å etablere rutiner for gode og oversiktige koordinerings- og samhandlingsstrategier
mellom forskjellige etater overfor målgruppen ”ungdom som faller utenfor”
- Beskrive og finne tiltak for overgangsrutiner og formelt samarbeid mellom offentlige
etater og næringslivet
Det skal arbeides på både system- og individnivå.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i sak 11/52 bevilget 1.130.000 kroner som samlet tilskudd
for 2011 og 2012. Ved positivt vedtak i 1729 Inderøy og 1756 Inderøy er prosjektet
fullfinansiert for 2 år.
I Inderøy opprettes en 60 % koordinator stilling i 3-årsperioden, lagt til NAV .

Vurdering
Å hindre at ungdom faller utenfor og ender opp som passive stønadsmottaker, er en stor
utfordring. Alle kommuner har et forbedringspotensial på området, og rådmannen er positiv til
at det arbeides med å utprøve ulike metoder og prosesser for å forbedre samhandling og
kvalitetssikring av viktige overganger.
Erfaringene fra Verran-prosjektet er et godt grunnlag for et utvidet prosjekt i Invest. At
fylkeskommunen som skoleeier går tungt økonomisk inn i prosjektet, er et viktig bidrag for
gjennomføring og forbedret praksis. I tillegg er NAV og Fylkesmannen tungt inne i prosjektet.

Side 11

NAV Inderøy har gode resultater å vise til. Det er ingen ungdommer i målgruppen på passive
ytelser ut over 2 måneder. Prosjektleders vurdering er at 1756 Inderøy likevel har en god del å
hente ved deltakelse i prosjektet. Prosjektet har fokus på skole, samfunnsutvikling og
næringsliv. Å utvikle gode felles strategier i Invest-området i samhandling med
fylkeskommune, NAV Nord-Trøndelag og Fylkesmannen, vil etter prosjektleders vurdering
være et viktig bidrag til forbedring av egen praksis.
1756 Inderøy kommune får ved å gå inn med 100.000 kroner i årlig støtte, en stillingsressurs på
60 % lokalisert til NAV Inderøy.

Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.
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Mandat for styringsgruppen for ungdomsprosjekt Invest
1.

Formål

Ungdomsprosjektet for Invest-kommunene (Steinkjer, Inderøy, og Verran) har som formål å
etablere rutiner for gode og oversiktlige koordinerings- og samhandlingsstrategier mellom
kommunenes etater og i forhold til videregående skole. Målgruppen er ungdom mellom 16 –
24 år med behov for bistand til å fullføre videregående opplæring eller å komme ut i tiltak
eller jobb. Prosjektet vil ha fokus på primærforebygging og tidlig intervensjon med målsetting
om å øke utdannings- og sysselsettingsnivå for disse ungdommene i kommunene, og redusere
andelen unge på passive ytelser.

2.

Rolle, oppgaver og ansvar

Prosjektets oppdragsgiver er Invest-kommunene hvor Verran er vertskommune. Verran
kommune forestår prosjektets administrering og regnskap og prosjektleder er ansatt i Verran
kommune i 100 % stilling med kontorsted NAV Verran. Arbeidsgiveransvar for andre
ressurspersoner er den etat de tilhører.
Beslutninger tas i styringsgruppa og prosjektleder orienterer denne om prosjektet og har
dennes sekretærfunksjon. Styringsgruppa har ansvar for budsjett, rapportering, evaluering,
handlingsplan, prioritering av arbeidsområder og progresjon i prosjektarbeidet. Medlemmene
må påregne og bistå på arbeidsområder hvor de innehar kompetanse og den aktuelle
virksomhet tar på selvstendig grunnlag initiativ for oppfølging av vedtak i styringsgruppa.
Prosjektets varighet er på 3 år; 01.01.11 – 31.12.13.
Prosjektets arbeidsområder på individ- og systemnivå:
- Kartlegging av og bistand overfor ungdom mellom 16-24 år som ikke har fullført
utdanning på videregående skolenivå/fagopplæring/ikke er i ordinær jobb.
- Koordinering av hjelpeapparatet for ungdom lokalt i kommunene (ungdomsskoler,
videregående skoler, skaffe oversikt og samhandling mellom ulike aktører og
hjelpeapparat).
- Beskrive og finne tiltak for overgangsrutiner og formelt samarbeid mellom offentlige
etater og næringslivet. Skape ”kultur” for kartlegging av grunnleggende ferdigheter og
oppfølging når problemer dukker opp, faglig og sosialt. Tilrettelegge for tidlig innsats
på alle nivå i forhold til skole- og oppvekst og skape større involvering av foreldre til
barn og ungdom på ulike alderstrinn.
- Sikre gode samarbeidsrutiner i det 13-årige opplæringsløpet.
- Sikre gode samarbeidsrutiner lokalt mellom OT (Oppfølgingstjenesten) og NAV.
- Styrke samarbeidet med lokalt næringsliv for å øke antall opplæringsplasser for
praksis, fagopplæring m.v.
- Vurdere behov for foreldrekurs/foreldreveiledning (plan for barn og unge).

NAV Verran trygd // Arbeids- og velferdsetaten
Postadresse: Liavegen 1 // 7790 MALM
Besøksadresse: Liavegen 1 // 7790 MALM
Tel: 93 01 72 40 // Faks: 74 15 73 01
www.trydeetaten.no // verran.trygdekontor@trygdeetaten.no
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-

Bidra til å heve kvaliteten på arbeidet overfor målgruppen hos involverte
samarbeidsparter og NAV, lokalt og i Invest (tidlig innsats og raskere tiltak).

Alle arbeidsområder skal ses i sammenheng med andre overordnede avtaler; vedtak ut i fra
Oppvekstkommisjonens arbeid, NY GIV (Kunnskapsdepartementet), og ev. andre
vedtak/prosesser i kommunene.

3.

Sammensetning.

Styringsgruppa består av en leder, representanter fra de tre kommunene, næringslivet,
videregående skole/NTFK og NAV Nord-Trøndelag. Prosjektleder deltar i møtene. Alle
medlemmene har ansvar for å melde inn saker til behandling. Det settes opp årlige
møteplaner.
Prosjektleder er ressursperson for NAV Verran og det utpekes ressurspersoner for NAV
Inderøy og NAV Steinkjer som arbeider tett opp i mot prosjektleder og lokalt i forhold til
målgruppen. Prosjektets arbeidsmetode er en integrert del av NAV, både i forhold til
iverksetting av tiltak og for gjennomføring av beslutninger.
I samråd med styringsgruppen etablerer prosjektleder ved behov arbeidsgrupper i forhold til
ulike delmål/fagområder i prosjektet.
Mandat for ungdomsprosjektet gjennomgås og vedtas i første møte i styringsgruppa, januar
2011.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
UNGDOMSPROSJEKT 2011 - 2013
INVESTKOMMUNENE: Inderøy, Verran og Steinkjer

«UNGDOM I FOKUS – TILPASSET TILBUD TIL ALLE»
Prosjektleder Tanja Tangstad
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Ungdom i fokus- tilpasset tilbud til alle
Bakgrunn for ungdomsprosjekt i Verran
NAV Verran har vært i drift i snart tre år. Våre lokale mål jf. samarbeidsavtalen med NAV NordTrøndelag er i høy grad basert på vår historie, og ikke minst kjennskap til den lokale
problematikken og de lokale utfordringene.
Følgende lokale hovedmål vektlegges særskilt for vårt lokale NAV- kontor;
-

NAV Verran skal bidra til en synlig reduksjon i andel nye brukere på passive ytelser,
aktivisere flest mulig av de som i dag er på passive ytelser og sikre nødvendig arbeidskraft
til næringslivet i Verran
Sikre at brukere som er passive, men ikke får oppfølging eller stønad fra NAV Verran,
fanges opp så tidlig som mulig og sikrer aktivitet.

Fram til midten av 1990-tallet lå Verran kommune på topp sammenlignet med andre kommuner i
fylket i andelen sosialhjelpstilfeller (kort- og langttidsmottakere), også ifht økonomiske
utbetalinger.Gjennom målrettet arbeid med fokus på aktivitet og ikke minst arbeidslinjen, er
klientmassen redusert kraftig. Kommunen har i dag få mottakere av økonomisk sosialhjelp og ikke
minst få langtidsmottakere, som er den beste indikatoren på at tiltaksrettet arbeid gir resultater. Den
økningen kommunen opplever er sannsynligvis knyttet til kvalifiseringsprogrammet og
innrekruttering av ungdommer i ungdomsprosjektet.
Ungdomsprosjektet
- Ungdom, vår viktigste ressurs
Den arbeidsmetodikken som ungdomsprosjektet representerer og arbeider etter, gjør at man
tidligere kan komme i posisjon til å bistå ungdom med tiltak som i hovedsak er rettet mot skole og
utdanningsløp. Erfaring viser at slik skole- og utdanningssystemene fungerer i dag, fanges ungdom
som ikke fullfører skole opp for sent. I tillegg er vekslinger mellom ungdoms- og videregående
skole ikke tilstrekkelig ivaretatt. Ved å jobbe fram gode rutiner på systemnivå, og i tillegg avklare
ansvarsforhold mellom blant annet NAV og fylkeskommunen, vil man kunne fange opp aktuelle
kandidater på et langt tidligere tidspunkt.
Prosjektet hadde oppstart i mai 2009. Det ble ansatt en prosjektleder i 100 % stilling, som arbeider
både på system og individnivå. Målgruppen er ungdom mellom 16- 24 år som ikke har fullført
utdanning på videregående skolenivå / fagopplæring / er i ordinær jobb, og har behov for bistand i
forhold til utdanning, fagopplæring, arbeid eller tiltak. Både de som er registrert i NAV og de som
tilhører gruppen «skjult ledighet». Så langt har prosjektet i Verran kartlagt 26 ungdommer. Ut ifra
kapasitetshensyn arbeider NAV kun med brukere som selv tar kontakt, og ikke med oppsøkende og
primærforebyggende «virksomhet» i ungdomsmiljøet; for eksempel opp mot ungdomsskolen.
Prosjektet har hatt fokus på primærforebygging og tidlig intervensjon med den målsetting å øke
utdannings- og sysselsettingsnivå i kommunen, og redusere andelen på passive ytelser.
Arbeidsområder for prosjektet
Hva er gjort ?




Prosjektet har jobbet med kartlegging av ungdom i målgruppen 16-24 år for igangsetting av
nødvendige tiltak overfor den enkelte. Koordinering av hjelpeapparatet for ungdom i
kommunen har vært i fokus. I første rekke et samarbeid med grunnskolene i Malm og
Follafoss og Steinkjer videregående skole mht å få til en bedre overgang til videregående
skole. Dette for å sikre gode samarbeidsrutiner i det 13-årige opplæringsløpet.
Det er utarbeidet et årshjul for lokale samarbeidsrutiner og lokal samarbeidsavtale mellom
2
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Ungdom i fokus- tilpasset tilbud til alle




NAV Verran og oppfølgingstjenesten ved Steinkjer videregående skole. Denne kommer i
tillegg til avtaler på fylkesnivå mellom NAV og fylkeskommunen.
Prosjektet har gjennomført bedriftsbesøk og arrangert næringslivsfrokost for å styrke
samarbeidet med bedriftene mht. opplæringsplasser for praksis, fagopplæring m.v.
Videre ser PPT og helsesøster sammen med prosjektleder på bedre koordinering;
foreldrekurs/foreldreveiledning, plan for barn- og unge og en intensivering av arbeidet på
det forebyggende plan. Disse arbeidsområder er tenkt innført for Inderøy og Steinkjer, og
videreført i Verran.

Utfordringer i forhold til dagens system












Kartlegging av ungdomsgruppen er krevende. Det finnes ikke en etat eller enhet i
hjelpeapparatet som har den samlede oversikten over tiltak og hvilke ungdommer i
risikosonen som benytter ulike tiltak. Det finnes ingen totaloversikt – heller ikke i NAV. Når
de kommer dit, starter utredningsarbeidet på nytt!
Systemfeil på mange nivå, og for dårlig samhandling / koordinering. Forankring kan være
en utfordring.
Tiltak som gir ungdommen motivasjon og mestring – «springbrett» til utdanning/arbeid.
Flere bedrifter som gir tilbud til ungdommen – tilskudd fra det offentlige er nødvendig.
Fagforeninger kan hindre at ungdom får praksis i stat/kommune/bedrifter.
Sikre gode overganger; eks. grunnskole -videregående, videregående-bedrift.
For lite kjennskap til / kunnskap om aktuelle samarbeidsparter.
For lite tid og ressurser til forebyggende arbeid i kommunene.
I ressursgrupper for målgruppen kan det være mangel på fullmakter og budsjettmessig
handlingsrom, som hindrer den beste og antatt mest effektive løsningen for ungdommen og
samfunnet. «Vente og se -holdning» !
Overordnede avtaler må bekjentgjøres / fungere på lokalt nivå.

Suksessfaktorer






Alle etater og det offentlige hjelpeapparatet i den enkelte kommune må samhandle bedre
Ansatte i NAV lokal som er øremerket dette arbeidet
Tett samarbeid med næringslivet slik at ungdommene kan få prøve praktisk arbeid.
Oppsøkende virksomhet ut i næringslivet har bidratt til enklere samarbeid. Bedriftene
ønsker å bidra mer, gjerne i form av intensjonsavtaler.
For Verran har ekstra ressurs i NAV bidratt til tettere individuell oppfølging av
ungdommene, og ikke minst i forhold til å få kartlagt denne målgruppen.
Fokus på systemnivå har bidratt til bedre samarbeid mellom samarbeidspartene, både
uformelt og i form av skriftlige avtaler / rutiner. Ting går raskere.


 Det beste stikkordet: oppfølging, oppfølging, oppfølging!
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Ungdom i fokus- tilpasset tilbud til alle

* I tillegg har vi gruppen ungdom som ikke er registrert. Det prosjektet kan føre til er en økning i
ledigheten blant unge. Men det betyr igjen at de er registrert og «synlig».
Status, antall innbyggere i Invest kommunene pr. 1.juli 2010:
Verran
Steinkjer
2914
21080
Ant. innbyggere

Inderøy
5879

Personer 16 år og over, utdanningsnivå 2009. (Statistikk SSB – tall i %)
Kommune
Grunnskolenivå
Vg.skole nivå
Universitets- og
høyskolenivå
Landet
29,8
42,9
27,3
Steinkjer
29,3
47,9
22,7
Verran
40,7
46,5
12,8
Inderøy
26,1
48,8
25,1
6
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Mål og målgruppe
Hvorfor ungdomsprosjektet i INVEST – sammenheng?
Arbeidsledighet blant ungdom, frafall fra Videregående skole, «drop outs», unge
sosialhjelpsmottakere med mer, er stadig i fokus i media og i forskningsrapporter og i ulike
tidsskrifter. Med bakgrunn i at dette er mer enn en lokal utfordring er det sannsynlig at et bredere
geografisk fokus kan gi enda større gevinster. To av tre kommuner i INVEST har egne videregående
skoler, og det foregår en del ”pendling” mellom kommunen, enten som hybelboere eller pendlere.
Med den kjennskap vårt lokale prosjekt har per i dag, vil man tidlig kunne starte det operative
arbeidet i de andre kommunene.







Prosjektets målgruppe er ungdom i alderen 16 – 24 år som ikke er i videregående utdanning
eller som ikke er i arbeid/ skole/tiltak
Prosjektet skal jobbe videre for å ta vare på den arbeidskraften disse ungdommene
representerer, og ser hvilken samfunnsøkonomisk nytte det innebærer. Vi ønsker å finne
talentet i den enkelte, og gi dem tilbud ut i fra det.
Prosjektet ønsker å etablere rutiner for gode og oversiktlige koordinerings- og
samhandlingsstrategier mellom forskjellige etater overfor målgruppen ”ungdom som faller
utenfor.”
Viktige delmål er å beskrive og finne tiltak for overgangsrutiner og formelt samarbeid
mellom offentlige etater og næringslivet. Prosjektet ser det som viktig å skape ”kultur” for
kartlegging av grunnleggende ferdigheter og oppfølging når problemer dukker opp, faglig
og sosialt. Her vil beskrives tidlig innsats på alle nivå i forhold til skole- og oppvekst og
større involvering av foreldre til barn og ungdom på ulike alderstrinn.
Prosjektets beskrivelse av strategier og forslag til tiltak overfor målgruppen vil i ettertid
innebære et langsiktig og målrettet arbeid på mange fronter.

Styringsgruppe
Verran kommune er vertskommune av prosjektet. Regnskap og administrering av prosjektet foretas
i Verran kommune.
Leder av styringsgruppa
Her foreslås Jakob Almlid
Rådmann/administrasjon
NN, Verran kommune
Rådmann/administrasjon
NN, Steinkjer kommune
Rådmann/administrasjon
NN, Inderøy kommune
Fra næringsliv (og andre)
Bjørnar Skevik
NTFK/ vg.skole
Evt. rektor, rådgiver
NAV N-Tr
NN
NAV lokal
NN
Prosjektleder
Tanja Tangstad, Verran kommune /NAV Verran
Det forventes reell innsats fra deltakerne både i styringsgruppe, fra ressurspersoner på det enkelte
NAV-kontor og fra deltakerne i arbeidsgruppene.
Ved NAV -kontorene i Inderøy og Steinkjer utnevnes det ressurser til prosjektet. Disse må jobbe tett
opp i mot prosjektleder og lokalt i forhold til målgruppen. Prosjektets arbeidsmetode må være en
integrert del av NAV, både i forhold til iverksetting av tiltak, for å ta beslutninger mv.
I tillegg etableres ulike arbeidsgrupper i forhold til ulike delmål / fagområder i prosjektet. Dette
etableres fortløpende av prosjektleder, evt. i samråd med styringsgruppen.
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Mer detaljert beskrivelse av metode, tidsplan, delmål, rapportering, osv. utgis senere.
Oppstart settes til 01.01.11 og videre handlingsplan/tidsplan vedtas i oppstartsmøte i
styringsgruppa. Det samme gjelder i forhold til evaluering underveis i prosjektperioden.
Budsjett 01.01.11 – 31.12.13.(3 år)
Utgifter
Beløp pr. år Beløp 3 år

Kommentar

Lønn inkl. sos.utg. Prosjektleder

562.500

1.687.500 100% stilling, Verran kommune

Lønn inkl. sos.utg. Ressursperson

255.000

765.000 60% stilling, Inderøy kommune

Lønn inkl. sos.utg. Ressursperson

425.000

1.275.000 100% stilling, Steinkjer kommune

Reiseutg. ,kurs og møteutgifter

40.000

Div. Arrangement for ungdom

10.000

30.000 Brosjyre, ev. Leie lokaler,
arrangement

Kontorhold, telefon

10.000

30.000

Ekstra tiltak i forhold til
ungdomsgruppen
Sum

100.000

1.402.500

Finansiering (for 3 års perioden).
Finansør
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, AVGO

120.000 For prosjektleder og ressurspersoner

300.000 Næringslivsfrokost, tilrettelegging,
ekstraord. Tiltak
4.207.500

Beløp pr.
år
50.000

Beløp 3 år Kommentar
50.000 Kun for 2011?

Nord-Trøndelag Fylkeskommune, RUP-midler

324.167

NAV Nord-Trøndelag

100.000

300.000

NAV Nord-Trøndelag; midler til tilrettelegging

195.000

195.000 Kun for 2011?

Verran Kommune

100.000

300.000

Steinkjer Kommune

100.000

300.000

Inderøy Kommune

100.000

300.000

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

333.333

1.000.000

INVEST næringsfond

100.000

300.000

1.402.500

4.207.500

Sum

1.462.500 569.166 pr. år for 2012
og 2013

Malm, den 27.august 2010
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UNGDOMSPROSJEKT – INVEST, 2011 – 2013.
Budsjett 01.01.11 – 31.12.13.(3 år)
Utgifter
Beløp pr. år Beløp 3 år

Kommentar

Lønn inkl. sos.utg. Prosjektleder

562.500

1.687.500 100% stilling, Verran kommune

Lønn inkl. sos.utg.
Ressursperson

255.000

765.000 60% stilling, Inderøy kommune

Lønn inkl. sos.utg.
Ressursperson

425.000

1.275.000 100% stilling, Steinkjer kommune

Reiseutg. ,kurs og møteutgifter

40.000

Div. Arrangement for ungdom

10.000

30.000 Brosjyre, ev. Leie lokaler,
arrangement

Kontorhold, telefon

10.000

30.000

Ekstra tiltak i forhold til
ungdomsgruppen
Sum

100.000

1.402.500

Finansiering (for 3 års perioden).
Finansør
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, AVGO

120.000 For prosjektleder og ressurspersoner

300.000 Næringslivsfrokost, tilrettelegging,
ekstraord. Tiltak
4.207.500

Beløp pr.
år

Beløp 3 år Kommentar

83.333

250.000

Nord-Trøndelag Fylkeskommune, RUP-midler

485.834

1.457.500

NAV Nord-Trøndelag

100.000

300.000

NAV Nord-Trøndelag; midler til tilrettelegging

-195.000

-195.000 Avslag.

Verran Kommune

100.000

300.000

Steinkjer Kommune

100.000

300.000

Inderøy Kommune

100.000

300.000

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

333.333

1.000.000

INVEST næringsfond

100.000

300.000

1.402.500

4.207.500

Sum

* Legges frem som sak i første møte i styringsgruppa i januar 2011. Er også lagt fram i
finansieringsmøte 19.nov. 2010.
Malm, den 27.12.10
Tanja Tangstad
Prosjektleder
Ungdomsprosjekt
NAV Verran / Verran kommune
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”UngGnist”
G – Giv
N – Nysgjerrighet
I – Innsats
S – Selvtillit
T – Trygghet

Ungdomsprosjekt i Invest. Målgruppe: Kartlegging og bistand til
ungdom 16 – 24 år som ikke har fullført vg.skole, ikke er i jobb.
Vurdering av progresjon på målgruppen som er i tiltak, i forhold
til jobb og utdanning.
Utgave: 1.februar-11

Ungdomsprosjekt Invest – milepælsplan
milepælsplan. Prosjektperioden 01.01.11 – 31.12.13
ARBEIDSOMRÅDER
TILTAK
Generelt:
Oppstartsmøte 13.januar- Konstituering og mandat
11
Skriftlige søknader
Ha på plass finansiering

OPPGAVE

PRIORITET

STATUS
ok

Kontakt med finansørene

Utvelgelse
ressurspersoner NAV
Steinkjer og Inderøy
Gjennomgang
milepælsplan

Foregår lokalt

Gjøres av NAV lokal, møte
NAV ledere og prosj.leder

Prioritering av tiltak

Gjennomgang og status på
milepælsplan

Evaluering og
rapportering

Rapportering

Rapportering til kommunene om
prosjektet

Egen nettside for
prosjektet

Lage nettside

Jevnlig oppdatering, link på
kommunenes hjemmeside.
Facebook?

Innen medio febrfebr
11
Innen 1.mars-11
1.mars
Som sak på
møtene i
styringsgruppa
Frist 1.okt-11
1.okt
Frist 1.okt.-12
1.okt.
Sluttrapp. 1.des.1.des.
13
Frist 1.april-11
1.april
for
ny side.

1
Side 24

ARBEIDSOMRÅDER
Møter i styringsgruppa
Bekjentgjøring av
prosjektet

TILTAK
Iflg. årlig møteplan
Etablere kontakt med lokale
samarbeidsparter og skoler

Individnivå:
Kartlegging av og bistand Kartlegging og behovsvurdering.
til ungdom 16-24 år som Fokus på utdanning, jobb og
ikke har fullført vg.skole, progresjon i tiltak.
ikke er i jobb. Vurdere
progresjon på
målgruppen som er i
tiltak, i forhold til jobb og
utdanning.
Samarbeid med OT
Oppfølging av arbeidsgiver
Samhandling med andre etater
Fullføre vg.opplæring
Ungdommer på sosial stønad
Tett oppfølging av den enkelte

OPPGAVE
Annenhver måned
Sende ut brev med info om
prosjektet til ulike etater,
ungdomsskoler og vg.skoler i
Invest. Evt. lokale aviser.

PRIORITET

Foretas av ressursperson ved
NAV lokal. Gjennomgang av
saker i team ressurspersoner for
ungdomsprosjekt Invest.
Oppgaver i arena, oppfølging,
mv.

1.Pri !

Tiltak OT-elever (ungdom
m/rett)
Tett samhandling med
arbeidsgiver i forhold til den
enkelte ut i praksis
Etablere kontakt med evt. andre
støttefunksjoner, kommunale
tjenester
Tett samarbeid med vg.skole,
NTFK AVGO og
opplæringskontor
Sette i gang tiltak snarest,
vurdere aktivitets”plikt” mv.
Arenaoppgave

Prioritert oppgave!

STATUS

Innen 1.mai-11

Prioritert oppgave!
Prioritert oppgave!
Prioritert oppgave!
Prioritert oppgave!
Prioritert oppgave!

2
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ARBEIDSOMRÅDER
Koordinering av
hjelpeapparatet for
ungdom lokalt i
kommunene

TILTAK
Avklare behov i forhold til
tverretatlig samarbeid i forhold til
den enkelte

Systemnivå:
Kartlegging av og bistand Systematisere ungdomsarbeidet ved
til ungdom 16-24 år som NAV lokal
ikke har fullført vg.skole,
ikke er i jobb. Vurdere
progresjon på
målgruppen som er i
tiltak, i forhold til jobb og
utdanning.
Få oversikt over skjult ledighet
Fange opp ungdom som står i fare
for å droppe ut eller har droppa ut.

Koordinering av
hjelpeapparatet for
ungdom lokalt i
kommunene

Følge opp tiltaksgaranti /
ungdomsgaranti i forhold til
ungdomsgruppen
Skaffe oversikt lokalt over aktuelle
samarbeidsparter, grupper og skape
”klima” for samarbeid

OPPGAVE
Koordinere tverretatlig
samarbeid i forhold til den
enkelte

PRIORITET
Prioritert oppgave!

STATUS

Få erfaring fra
ressurspersonenes arbeid i
forhold til den enkelte. Lokale
ressurspersoner må orientere om
saker og arbeidsmetoder på
lokale kontormøter.
Etablere faste møtepunkt med
andre som lokalt jobber med
ungdom
Jevnlige møter med OTkoordinator, evt. lokal avtale.
Jfr. fylkesvise avtaler NAV og
NTFK, NY GIV og
Oppvekstkommisjon.
Ta ut lister, følge opp garantien,
påse registrering i arena mv.
Få oversikt over etater og
grupper som finnes lokalt. Ta
initiativ i forhold til samarbeid
om ungdomsgruppen. Være
pådriver i forhold til bedre
samarbeid.
3
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ARBEIDSOMRÅDER

TILTAK
Få oversikt over lokale prosjekter i
forhold til ungdomsgruppen.
Jobbe forebyggende sammen med
ungdomsskolene
Tettere samarbeid barnevern og
NAV.

Tidlig innsats og
forebygging skole- og
oppvekst

Bidra til bedre sosial kompetanse og
relasjonsbygging til ungdom som
mangler det.
Større involvering av foreldre

Tidlig tiltak i forhold til psykisk
helse

Det 13årige
opplæringsløpet

Bidra til bedre overgang
ungdomsskole –vg.skole, jfr.
Oppvekstkommisjonen og NY GIV

OPPGAVE
PRIORITET
Etablere kontakt mellom
prosjektene. Bidra til å etablere
faste treffpunkt mellom aktuelle
prosjekt. Erfaringsutveksling.
Etablere kontakt med
ungdomsskolene. Evt.
frokostmøter med lokale
rådgivere.
Tett samarbeid med ungdom
som trenger bistand til å fullføre
utdanning
Fokus i skolen i tidlig alder.
Skape nettverk, støttekontakt,
arbeidspraksis, tiltak på fritiden
v/behov.
Kurs i foreldreveiledning, LØFT
(HINT, foreningen Voksne for
barn) Sertifisering av
kursholdere.
Bidra til at helsesøster har
kontakt med alle i
ungdomsskolen og deltakelse
ved overgang til videregående
skole.
Jfr. Prosjekt i N-Tr: NY GIV.
Evt. bidra til å sikre at dette
innføres i Invest.
Vurdere hybelskole for
borteboere, jfr. “Flere gjennom”.

STATUS

4
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ARBEIDSOMRÅDER
Samarbeid OT og NAV

TILTAK
Sikre godt samarbeid lokalt og i
Invest

Sikre god samhandling ved
alternative opplæringsarena
Styrke samarbeid med
lokalt næringsliv

Påvirke til at bedriftene stiller med
flere praksisplasser
Skaffe flere plasser for lærlinger og
lærekandidater

Intensjonsavtaler med lokale
bedrifter
Styrke samarbeid skole/næringsliv

Styrke lokalt samarbeid med
vekstbedriftene/attføringsbedriftene
i forhold til ungdomsgruppen

OPPGAVE
PRIORITET
Sikre gode samarbeidsmåter
lokalt. Jfr. avtale NTFK og
NAV N-Tr, prosjekt i NY GIV.
Også forebyggende før den
enkelte slutter.
Gode rutiner på samhandling
mellom NAV, OT og bedrift ved
alternative opplæringsarena når
eleven står i fare for å slutte.
Dialog med bedriftene lokalt for
å skaffe flere praksisplasser for
ungdom
Dialog med næringsforeningene
Dialog med bedriftene for å
skaffe flere
fagopplæringsplasser. Bistå nye
bedrifter i forhold til å bli
godkjent lærebedrift. Samarbeid
med opplæringskontor og
NTFK.
Vedr. samarbeid med
ungdomsskole, videregående
skole, NAV, osv.
Samarbeide med prosjekt i
Steinkjer Næringsselskap:
NærUng. Entreprenørskap,
yrkesveiledning, mentor fra
næringslivet, arbeidsutprøving.
Utprøving i praksis / ulike
oppgaver, komme raskt i tiltak,
avklaring av muligheter

STATUS

5
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Alle arbeidsområder og tiltak skal ses i sammenheng med overordnede avtaler, vedtak ut fra Oppvekstkommisjonens arbeid, erfaringer fra ”Flere
gjennom”, NY GIV (kunnskapsdep.) og evt. andre vedtak / prosesser i kommunene.
Prioritering av arbeidsområder og tiltak underveis i prosjektet tas opp i prosjektets styringsgruppe.
Status pr. 1.februar: Denne utgave av milepælsplan er gjennomgått av styringsgruppa pr. email. Ny behandling i neste møte i styringsgruppa,
23.mars 2011.

6
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1328-48
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

17/11

13.04.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

19/11

13.04.2011

Fylkesvegplan 2010-2013 - høring
Prosjektleders forslag til uttalelse:
1. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør overta ansvar for samtlige anlegg som naturlig tilhører
fylkesvegnettet, også vegbelysning.
2. Fylkeskommunen bør sikre trygge skoleveger før asfaltering av bilvegene prioriteres.
Kommunenes egenandel på etablering av gang/sykkelveger langs fylkesveg klasse C og D
bør utgå.
3. Fylkesveg 221 (Flagvegen) og Fylkesveg 191 (Fv. 755 - Vestvik kirke) bør flyttes fra
funksjonsklasse D til C.

Vedlegg
1. Følgebrev
2. Fylkesvegplan 2011-2013 (trykkes opp til utvalgsmedlemmer)
Fylkesvegplanen med tilhørende kart er tilgjengelig på fylkeskommunens nettside, og kan fås
utlevert ved å ta kontakt med kommuneadministrasjon:
http://www.ntfk.no/Documents/FylkesvegplanFelles2010-2013B.pdf
http://www.ntfk.no/Documents/Funksjonsinndeling.pdf
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Bakgrunn
Fylkesvegplan for 2010-2013 (gamle fylkesveger) og Handlingsprogram til Nasjonal
transportplan for 2010-2013 (nye fylkesveger/ tidl. riksveger) ble begge vedtatt i løpet av 2009.
Fylkesvegplanen som nå er sendt ut på høring er felles for ”nye” og ”gamle” fylkesveger.
Planen omfatter ikke E6 som fortsatt er en riksveg med statlig ansvar. Plandokumentet
medfører ikke omprioriteringer av investeringsprosjekter fra de to tidligere handlingsplanene.
Følgende prosjekter i Inderøy/Mosvik er vedtatt gjennomført i de gjeldende planene:
Inderøy:
1. 25 millioner til ombygging av fv 761 ved Sakshaug skole og gang-/sykkelveg opp
Prestlia.
2. 5 millioner til kommunens ombygging av fylkesvegen ved Nessjordet er flyttet fra 2014
til 2011.
3. Forsterkning 10 tonn asfalt, Fylkesveg 233 (Vudduvegen).
4. Gang-/sykkelveg Lyngstadskole – Kjerknesvågen (restfinansiering etter 2013)
Mosvik:
5. Forsterkning 10 tonn asfalt, Fylkesveg 191, Kjerringvik – Hovd.
Rådmannen finner det derfor ikke naturlig i denne saken eller innstilling og gi ny uttalelse til
prioriteringsplanen. I forhold til prioriteringene i det korte bildet er kommunens
hovedanliggende å sikre tilstrekkelige midler til ombygging av fv 761 – skoleområdet Sakshaug
– og ombygging av 755 med undergang og rundkjøring i Straumen sentrum. Avsatte rammer er
sannsynligvis for lave.
Asfaltstrategien, med mål om fast dekke på alle fylkesveger i Nord-Trøndelag innen 2020, er
uendret.
Det nye plandokumentet inneholder forslag til koordinering og avklaring av ulik praksis for de
to opprinnelige fylkesvegkategoriene. Det er også foreslått en ny inndeling av fylkesvegnettet i
4 ulike funksjonsklasser (A-D). Det er disse to temaene fylkeskommunen først og fremst ønsker
høringsuttalelser til.
Inndeling i ulike klasser er basert på hvilke funksjon og bruk de forskjellige vegstrekningene
har. Det gir grunnlag for bl.a. ulike regler for byggegrenser og avkjørsel. De vil etter hvert også
bli brukt for å målrette investeringer, vedlikehold og drift.
Kriterier for inndeling i klassene er bl.a. trafikkmengde, knutepunkttilknytning og beredskap
(alternativ kjørerute).
Klipp fra fylkesvegplan:

Side 31

For Inderøy/Mosvik er ingen veger plassert i klasse A (rød).
Fv. 755 (Røra – Leksvik gr.) og Fv. 761 (Straumen-Vist) er foreslått plassert i klasse B (blå).
Fv 193 (Meltingen-Verrabotn), Fv 229 (Nessetvegen/Vågavegen) er foreslått plassert i klasse C
(grøn), samt mindre deler av Fv 221 (E6 til Hylla) og Fv. 192 (755-Mosvik sentrum).
Øvrige fylkesveger er plassert i klasse C (gul).

Avkjørsler:
For vurdering av nye avkjørsler skal følgende legges til grunn:
-

Klasse A – Svært streng holdning.
Klasse B – Streng holdning.
Klasse C – Mindre streng holdning
Klasse D – Lite streng holdning.
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Byggegrenser:
For byggegrenser etter vegloven foreslås det følgende inndeling:
-

Klasse A – 50 m (dagens grense for riksveger i vegloven)
Klasse B – 30 m
Klasse C og D – 15 m (dagens grense på gamle fylkesveger)

For fv. 761 og 755 medfører dette en endring fra gjeldende regler, ved at generell byggegrense
reduseres fra 50 m til 30 m. For øvrige fylkesveger blir byggegrensen 15 m som før.
Gang-/ sykkelveger:
Fylkeskommunen (Statens vegvesen) har stått for utbygging og drift av gang-/sykkelvegnettet
langs de gamle riksvegene. Dette foreslås videreført for vegene i klasse A og B.
Fylkeskommunen har fram til nå stått for utbygging av gang-/sykkel veger langs gamle
fylkesveger med krav om kommunal egenandel (25 %), og krav om at kommunene står for drift
og vedlikehold.
Det foreslås videreføring av ordningen med kommunal egenandel på 25 % på vegklasse C og D,
men fylkeskommunen vil for framtiden overta drift og vedlikehold. Dette vil frita Inderøy
kommune for drift av ca 400 m g/s veg langs Hyllavegen og ca 2 km langs Nessetvegen
(Gangstadkorsen-Småland). For Mosvik kommune gjelder det ca 400 m langs fv. 192 i Mosvik
sentrum.
25 % egenandel betyr at Inderøy kommune må bidra med i overkant av 2 millioner til
prosjektet Lyngstad skole – Kjerknesvågen som står på investeringsplanen.
Vegbelysning:
Fylkeskommunen (Statens vegvesen) har stått for utbygging og drift av vegbelysning langs de
gamle riksvegene. Dette foreslås videreført for vegene i klasse A og B.
Kommunene har hatt drift og vedlikehold av veglysene langs det gamle fylkesvegnettet. Det
foreslås videreført kommunal drift og ansvar for veglys langs fylkesveger i klasse C og D.
For Mosvik/Inderøy gjelder dette de samme strekningene som det er gang-/sykkelveg langs. I
tillegg gjelder det ca 900m av fv 221 til Sund folkehøgskole, ca 600 m av fv 229 ved
Kjerknesvågen, samt noen enkeltpunkt rundt på fylkesvegnettet.
Ferister:
Mosvik kommune drifter i dag to ferister på fylkesvegnettet. Fylkeskommunen foreslår at de
overtar driftsansvaret for disse. Inderøy kommune har ingen ferister langs fylkesvegnettet.
Aksellast.
Det innføres nye rutiner, der de som har ansvar for driftskontraktene på veger i klasse C og D
gis fullmakt til å skilte ned tillatt aksellast uten foregående annonsering. Varsling gis via radio,
vegtrafikksentralen og skilting. Renovasjonsbiler, melkebiler, dyretransport, transport av fersk
fisk og kjøtt samt transport av fôr i bulk gis automatisk dispensasjon.
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Drift og vedlikehold:
Dagens driftskontrakter er bundet opp i pågående kontrakter med grunnlag i Statens
vegvesens standard for drift og vedlikehold. Eksisterende kontrakter videreføres i
planperioden. Eventuelle endringer innarbeides ved fornyelse av kontrakter, jfr. revidert
standard for drift og vedlikehold (håndbok 111).
Fylkesveger driftes etter samme standard som riksveger med tilpasning etter trafikkmengde.
Funksjonsklasseinndelingen får i første omgang ingen direkte innvirkning for standard på drift
og vedlikehold.

Vurdering og konklusjon
Inndeling av fylkesvegnettet i ulike funksjonsklasser vil gi et oversiktlig og forutsigbart system.
For Inderøy/Mosvik synes rådmann at det er rimelig at de gamle riksvegene, 761 og 755,
foreslås lagt i klasse B. For de gamle fylkesvegene er det liten praktisk forskjell om vegene
ligger i klasse C eller D. På sikt kan kanskje nivået på funksjonskontraktene påvirkes av hvilken
klasse de er plassert i.
Rådmann foreslår at fv. 191 fra Skarnsundbrua til Vestvik kirke bør oppgraderes fra klasse D til
C fordi den er en viktig veg for grendesenteret Framverran.
Rådmannen foreslår at hele fylkesveg 221 bør oppgraderes fra klasse D til C siden dette er en
viktig turistveg og omkjøringsveg ved stenging av fv. 755. Den strekningen har også fått
betydelig økt trafikk etter at den ble asfaltert.
Det er svært positivt at fylkeskommunen foreslår å overta driftsansvaret for alle gang/sykkelvegene langs fylkesvegnettet, samtidig er det naturlig og ryddig at de også overtar
belysningen som må regnes som en naturlig del av veganlegget.
Ved bygging av nye gang-/sykkelveger er det i følge Statens vegvesens håndbok 264 anbefalt at
parallellførte gang-/sykkelveger har belysning. Det virker derfor svært merkelig at ansvar og
eierforhold skal være ulike for gang-/sykkelvegen og den tilhørende belysningen.
Rådmannen mener at fylkeskommunen bør ta det fulle ansvaret for både drift og
investeringene langs fylkesvegnettet, og heller forskyve gjennomføring av asfaltstrategien for
de minst trafikkerte vegene. Krav om 25 % kommunal andel på investeringer i gang/sykkelveger langs klasse C og D bør derfor utgå. Det vil gi kommunene bedre mulighet til å
bruke midler til trafikksikkerhet på det kommunale vegnettet.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/1328-49
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg

18/11

13.04.2011

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

20/11

13.04.2011

Fiber til Mosvik sentrum
Prosjektleders forslag til vedtak
1. 1756 Inderøy ønsker å være en ledende bredbåndskommune, og vil legge til rette for
fiberutbygging til alle offentlige institusjoner i den nye kommunen.
2. Prosjektleder gis fullmakt til å starte utredning av prosjektet ”Fiber til Mosvik”, herunder
gjennomføre anbudskonkurranse og søke om eksterne midler til finansiering.
3. Prosjektet med kostnader og finansieringsplan, legges fram for fellesnemnda til
godkjenning.

Bakgrunn
Bredbånd er tradisjonelt definert som nett med minimumshastigheter på 640/128 kbit/s
(nedstrøms/oppstrøms) dvs. ”kan vise levende bilder”.
Faste bredbåndsnett omfatter kobberkabel (telefonkabel), koaksialkabel (kabel-TV),
fiberoptiske kabler og trådløse nett (radiobølger). I tillegg finnes i dag en rivende utvikling på
mobile bredbånd.
Legging av fiber fra Utøy skole til Mosvik sentrum er av NTE kostnadsberegnet til 2,7 mill. kr.
Kommunens bidrag til en slik etablering, anslått til kr.1,85 mill., ligger som en del av søknad om
dekning av engangskostnader til sammenslåing av kommunene.
På bakgrunn av muntlige tilbakemeldinger om at kommunene ikke kan påregne og få dekt
kostnader til fiber, bringes denne saken opp til fellesnemnda for å få tilbakemeldinger på
prosjektet, og avklart mulig oppstart.

Side 37

Vurdering
I rapporten ”Bredbånd 2.0 – status og utvikling mot 2015” utgitt av Fornyings- og
administrasjonsdepartementet drøftes to mulige utviklingsretninger for bredbåndspolitikken i
Norge; ”Godt nok?” og ”En ledende bredbåndsnasjon”. I ”Godt nok?” er
minimumskapasiteten økt til henholdsvis 8 Mbit/s nedstrøms og 1 Mbit/s oppstrøms. I ”En
ledende bredbåndsnasjon” er 50 Mbit/s nedstrøms og 10 Mbit/s oppstrøms definert som
minimumskapasiteter. ”Godt nok” foreslås løst gjennom mobilt bredbånd, mens i en ”En
ledende bredbåndsnasjon” forutsettes det at utbygging skjer gjennom legging av fiber.
Alle kommunale enheter inkludert skolene på 1729 Inderøy, har bredbåndstilknytning i form av
fiber og med kjøpt hastighet på 10/10 Mbit/s. I 1723 Mosvik har kommunale enheter bredbånd
i form av trådløst nett (radiosamband)med kjøpt nedlastingshastighet på 10 Mbit/s.
En fiberforbindelse har pr. i dag større hastigheter, og kan overføre data over lengre
strekninger, enn trådløse nett. Stabiliteten er også større i en fiberforbindelse, da
radioantenner er mer utsatt for ytre påvirkninger og antenner kan komme ut av stilling.
Fordelen med radio er at det er billigere å etablere, og benyttes som regel der det er vanskelig
med fremføring av fiber.
Sikkerheten er noe den samme da begge regnes som punkt til punkt samband, så fremt
radioleverandør har konsesjon med egne frekvenser.
Legging av fiber til Mosvik sentrum vil gi Mosvik skole og barnehage og Mosvik sykeheim de
samme muligheter til å ta i bruk ny digital teknologi, som tilsvarende institusjoner i 1729
Inderøy. Det gir også muligheter for høyhastighets bredbånd til næringsliv og private i flere
deler av Mosvik-bygda. Det er allerede et engasjement i forhold til bygdafiber til Framverran.
I sum blir dette en diskusjon om 1756 Inderøy skal velge strategien ”godt nok” eller om den
nye kommunen ønsker å være ”en ledende bredbåndskommune”. 1729 Inderøy har allerede
lagt seg på et relativt høyt ambisjonsnivå. Prosjektleder vil foreslå at dette nivået bør være
strategien også for den nye kommunen.
Etablering av fiber til Mosvik kan finansieres gjennom
 Bidrag fra utbygger
 Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune (søknadsfrist er 18.04.11)
 Bidrag fra kommunen(e)
Prosjektleder vil foreslå at det startes planleggingsarbeid inkl. gjennomføring av anbudsrunde
for å avklare prosjektets nøyaktige kostnadsramme. Parallelt avklares mulige eksterne
finansieringskilder gjennom søknad om støtte til prosjektet. Prosjektet ”Fiber til Mosvik” legges
deretter fram for fellesnemnda til avgjørelse.

Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.
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PS 21/11 Prosjektleder orienterer. Referatsaker
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Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Mosvik kommunestyre
Kommunestyresalen - Kommunehuset
23.03.2011
09:00 – 10.30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Carl Ivar von Køppen
Ordfører
Ole Anders Iversen
Medlem
Johnny Haugen
Medlem
Signar Tormod Berger
Varaordfører
Edel Johanne Brøndbo
Medlem
Hermod Løkken
Medlem
Malin Lyng Sliper
Medlem
Gunnar Viken
Medlem
Trine Berg Fines
Medlem
Karl Johan Furunes
Medlem

Representerer
MO-SP
MO-SP
MO-SP
MO-AP
MO-AP
MO-AP
MO-AP
MO-H
MO-H
MO-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jonny Melting
MEDL
Gunn Pauline Sundseth
MEDL
Ingunn Damås Tangstad
Medlem

Representerer
MO-V
MO-SP
MO-SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ove Berg
Gunn Pauline Sundseth
Tor Sivert Elnan
Ingunn Damås Tangstad

Representerer
MO-SP
MO-SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Roger Sæthre
Fungerende rådmann
Åse Granlund Solem
Sekretær/avdelingsleder Servicekontor
Merknader:
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Ordfører orienterte om:
• framdrift i kommunesammenslåingsprosessen
Rådmannen orienterte om:
• kommunesammenslåingsprosessen på det administrative området
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EVENTUELT:
Representanten Gunnar Viken stilte spørsmål om
1. kommunens vegberedskap med tanke på store nedbørsmengder den siste tiden.
2. Asfaltprogrammet. Kommunen oppfordres til å be om forhandliger med
fylkeskommunen slik at farefulle strekninger i Skarnsundet blir reasfaltert sammen med
resten av fylkesvei 191.
Representanten Ole Anders Iversen stilte spørsmål om prosessen vedr. veinavn i Mosvik
kommune.
Representanten Trine Berg Fines orienterte om arbeidet med ny helse- og omsorgsplan for
Inderøy 1756. Hun ba videre at det settes fokus på arbeidet med barn og unge og spesielt på
barnevern, og ba om en orientering om dette i kommunestyret.
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Saksnr

RS 5/11
RS 6/11
RS 7/11
RS 8/11
PS 3/11

Sakstittel

Lukket

Referatsaker:
Tilsagn skjønnsmidler kommunesammenslåing fra
Fylkesmannen i N-N
Søknad om flyttetilskudd
Søknad om flyttetilskudd
Søknad om flyttetilskudd
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom på Sundseth
Nordre gnr. 14, bnr 1 i Mosvik kommune

REFERATER:
Behandling:
Referat 5/11 ble gjennomgått.
Vedtak:
Referatene tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
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PS 3/11 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom på Sundseth Nordre gnr. 14, bnr
1 i Mosvik kommune
Rådmannens innstilling:
Mosvik kommune innvilger Jon Anders Sundset sin søknad om konsesjon på Sundseth nordre
gnr. 14/1 i Mosvik. Vedtaket er hjemlet i konsesjonslovens § 1 formål og § 9 som gjelder
særlige forhold for konsesjon på landbrukseiendommer.
Det gis fritak fra boplikt på eiendommen Sundseth nordre med bakgrunn i at bruket ikke lenger
har våningshus, og at det blir slått sammen som en driftsenhet med Blomås gnr. 13/1 og
Dalshaugen gnr. 16/2.

Saksprotokoll i Mosvik kommunestyre - 23.03.2011
Behandling:
Representanten Ove Berg ba om å få vurdert sin habilitet. Jf. Forvaltningslovens § 6, 2. avsnitt.
Ove Berg ble erklært habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Mosvik kommune innvilger Jon Anders Sundset sin søknad om konsesjon på Sundseth nordre
gnr. 14/1 i Mosvik. Vedtaket er hjemlet i konsesjonslovens § 1 formål og § 9 som gjelder
særlige forhold for konsesjon på landbrukseiendommer.
Det gis fritak fra boplikt på eiendommen Sundseth nordre med bakgrunn i at bruket ikke lenger
har våningshus, og at det blir slått sammen som en driftsenhet med Blomås gnr. 13/1 og
Dalshaugen gnr. 16/2.

Møteboka opplest og godkjent.
Underskrifter
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Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Mosvik formannskap
Kommunestyresalen, Kommunehuset
09.03.2011
13:00 – 15.00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Carl Ivar von Køppen
Ordfører
Signar Tormod Berger
Varaordfører
Edel Johanne Brøndbo
Medlem

Representerer
MO-SP
MO-AP
MO-AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar Viken
MEDL
Gunn Pauline Sundseth
Medlem

Representerer
MO-H
MO-SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Trine Berg Fines
Gunnar Viken
Ole Anders Iversen
Gunn Pauline Sundseth

Representerer
MO-H
MO-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lars Harald Daling
Rådmann
Åse G. Solem
Sekretær / avd.leder Servicekontor
Merknader:
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Tilleggssak 2/11 Inderøyfestivalen 2011 – tilskudd fra næringsfond ble vedtatt behandlet.

Saksnr
RS 11/11
RS 12/11
RS 13/11
RS 14/11
RS 15/11

Sakstittel
Nesset boligfelt - 1723/18/147 - bygging av gapahuk
Hallan Bård - 1723/57/3/1 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett,
hytte
Bruksendring - 1723/18/1/71 - Bakkheim - 2. etasje i garasje godkjennes
Nilsen William - 1723/18/71 - grensejustering - innvilget
Dispensajon til motorferdsel i utmark -Jan Frode Brevik
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Lukket

x

PS 1/11
PS 2/11

Reguleringsplan for Kjerringvika - Behandling etter høring.
Inderøyfestivalen 2011 – Tilskudd fra næringsfond

REFERATSAKER:
Behandling:
Referatene ble gjennomgått.
Vedtak:
Referatene tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
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RS 11/11 Nesset boligfelt - 1723/18/147 - bygging av gapahuk
RS 12/11 Hallan Bård - 1723/57/3/1 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett, hytte
RS 13/11 Bruksendring - 1723/18/1/71 - Bakkheim - 2. etasje i garasje - godkjennes
RS 14/11 Nilsen William - 1723/18/71 - grensejustering - innvilget
RS 15/11 Dispensajon til motorferdsel i utmark -Jan Frode Brevik

PS 1/11 Reguleringsplan for Kjerringvika - Behandling etter høring.

Saksprotokoll i Mosvik formannskap - 09.03.2011
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Kjerringvika slik den
er framgår av vedlegg 1 og 2. Det vedtas følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
-

Pkt. 1.2 vedrørende krav om opparbeidelse av park og parkering strykes.
Pkt. 2.1 som angir antall og størrelse for enkelthyttene strykes.
Pkt. 2.3 vedrørende maksimal tillatt byggehøyde endres til 5,5 m gesimshøyde og 7,5 m
mønehøyde.
Det tas inn et nytt punkt i bestemmelsene hvor det presiseres at parkeringsplasser for
hyttene skal opparbeides innenfor område avsatt til fritidsbebyggelse (F1).

Det forutsetter at revidert reguleringskart oppdateres med tegnforklaring for arkivering og at
plangrunnlaget oversendes kommunen i sosi-format.

Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Ordfører og varaordfører tar kontakt med partene for dialog med tanke på en
snarlig helhetlig løsning for området.
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Saken utsettes. Ordfører og varaordfører tar kontakt med partene for dialog med tanke på en
snarlig helhetlig løsning for området.

PS 2/11 Inderøyfestivalen 2011 - tilskudd fra næringsfond
Rådmannens innstilling:
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1.
2.
3.

Mosvik kommune yter et tilskudd på kr. 50.000 til InderøyFest 2011.
Tilskuddet utbetales på grunnlag av revisorgodkjent regnskap. 50% av tilskuddet kan
utbetales som forskudd.
Bevilgningene dekkes av midler fra Mosvik kommunale næringsfond.

Saksprotokoll i Mosvik formannskap - 09.03.2011
Behandling:
Representanten Ole Anders Iversen forlot møtet før behandling av denne saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Mosvik kommune yter et tilskudd på kr. 50.000 til InderøyFest 2011.
2.
Tilskuddet utbetales på grunnlag av revisorgodkjent regnskap. 50% av tilskuddet kan
utbetales som forskudd.
3.
Bevilgningene dekkes av midler fra Mosvik kommunale næringsfond.

Møteboka opplest og godkjent.
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Inderøy kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested: 3. etg., Inderøyheimen
Dato:

09.03.2011

Tidspunkt: 12:00 - 14:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ole Tronstad
Leif Hjulstad
Harald Ness

Rep.
SP
SP
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Eva Pauline Hedegart
SP
Margareth Halle
SV
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Bjarne Kvistad møtte kl. 12.20
Anders Vatn
Ragnar Nossum

Navn
Ida Stuberg
Laila Roel
Terje Arnevik

Rep.
SP
AP
H

Navn
Jostein Gjermstad

Rep.
FRP

Rep.
AP
V
SP

Merknader

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim
Finn Madsen

Rådmann
Kommunalsjef
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Underskrifter:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________
Ole Tronstad

______________________
Ida Stuberg

_______________________
Harald Ness

Sakliste
Utvalgssaksnr

Untatt
off.

Innhold
Saker til behandling

PS 15/11

Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme
Venna og omlegging til vannbåren oppvarming
Inderøyheimen/Helsehuset.

PS 16/11

Utbygging Nessjordet - fase 2. Forutsetninger videre
detaljplanlegging.

PS 17/11

Søknad om tilskudd til vintervedlikehold Inderøy Idrettspark

PS 18/11

Distriktsmusikerordningen - videreføring

PS 19/11

Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.

PS 20/11

Inderøyfestivalen- søknad om tilskudd

PS 21/11

Navn på nytt administrasjonsbygg

PS 22/11

Temasak: Orientering fra Flyndra AS

PS 23/11

Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 24/11

Ordføreren orienterer
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Saker til behandling
PS 15/11 Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og
omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47,
og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.
3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn
om tilskudd
4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Tilskudd Enova:
b. Lånopptak:

1,2 mill
0,9 mill

5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og
fremdrift.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011
1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak
09/47, og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
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2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen
uansett valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.
3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i
forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova
vedstår seg tilsagn om tilskudd
4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes
til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Tilskudd Enova: 1,2 mill
b. Lånopptak:
0,9 mill
5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og
fremdrift.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:
Hovedutvalg Natur sin tilråding enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011
1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak
09/47, og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr.
kwh omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre
investeringen uansett valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr.
punkt 1.
3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i
forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova
vedstår seg tilsagn om tilskudd
4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen
settes til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
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a. Tilskudd Enova:
b. Lånopptak:

1,2 mill
0,9 mill

5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og
fremdrift.

PS 16/11 Utbygging Nessjordet - fase 2. Forutsetninger videre detaljplanlegging.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Rådmannen viderefører arbeidet med Nessjordet fase 2 i henhold til tidligere vedtak.
2. Det velges en undergangsløsning i form av en plassbygget bruløsning.
3. Det rettes en fornyet anmodning til fylkeskommunen om å ta ansvar for langsiktig
finansiering av fylkesvegdelen av prosjektet.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011
1. Rådmannen viderefører arbeidet med Nessjordet fase 2 i henhold til tidligere
vedtak.
2. Det velges en undergangsløsning i form av en plassbygget bruløsning.
3. Det rettes en fornyet anmodning til fylkeskommunen om å ta ansvar for langsiktig
finansiering av fylkesvegdelen av prosjektet.

PS 17/11 Søknad om tilskudd til vintervedlikehold Inderøy Idrettspark
Rådmannens forslag til vedtak:
Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000 til Inderøy IL.
Tilskuddet disponeres til vintervedlikehold av Inderøy Idrettspark . Idrettslaget avklarer i
samråd med brukerne hvordan midlene disponeres.
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Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
Harald Ness foreslo slikt forslag til vedtak:
Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000,- til Inderøy IL.
Tilskuddet skal disponeres til vinterdrift av Inderøy Idrettspark.
Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.
Avstemming:
Harald Ness sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011
Inderøy kommune innarbeider et årlig tilskudd på kr 100.000,- til Inderøy IL.
Tilskuddet skal disponeres til vinterdrift av Inderøy Idrettspark.
Tilskuddet innarbeides i budsjettet fra 2012.

PS 18/11 Distriktsmusikerordningen - videreføring
Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune understreker betydningen av fortsatt lokalisering av Mint til Inderøy.
Kommunen er innstilt på og 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.
Behandling i Formannskapet - 09.03.2011

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
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Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011
Inderøy kommune understreker betydningen av fortsatt lokalisering av Mint til Inderøy.
Kommunen er innstilt på og 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.

PS 19/11 Reforhandling av avtaler om bruk og drift av samfunnshusene.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan
og Lyngstad.
Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.
Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 08.03.2011
Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan
og Lyngstad.
Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011

Avstemming:
Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011
Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalene med samfunnshusene på Røra, Sandvollan
og Lyngstad.
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Forslag til avtaler legges fram til politisk behandling og godkjenning.

PS 20/11 Inderøyfest - søknad om tilskudd
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Inderøy kommune yter tilskudd til Inderøyfest 2011 på kr 200.000.
2. Inderøy kommune garanterer for et eventuelt underskudd på inntil kr. 250.000,3. Tilskuddet – og eventuelt garantibeløp - utbetales på grunnlag av revisorgodkjent regnskap.
50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd.
4. Bevilgningene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningsreserve.
5. Det fortutsettes at Inderøyfest blir organisert formelt i en lovregulert foretaksform og får
en bred eierforankring i Inderøysamfunnet.

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 4 i forslag til vedtak:
Inderøy kommune går inn med kr 100.000,- i andelskapital.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011
1. Inderøy kommune yter tilskudd til Inderøyfest 2011 på kr 200.000.
2. Inderøy kommune garanterer for et eventuelt underskudd på inntil kr. 250.000,3. Tilskuddet – og eventuelt garantibeløp - utbetales på grunnlag av revisorgodkjent
regnskap. 50 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd.
4. Inderøy kommune går inn med kr 100.000,- i andelskapital.
5. Bevilgningene dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningsreserve.
6. Det fortutsettes at Inderøyfest blir organisert formelt i en lovregulert foretaksform og
får en bred eierforankring i Inderøysamfunnet.
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PS 21/11 Navn på nytt administrasjonsbygg
Rådmannens forslag til vedtak
Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus
Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011
Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

PS 22/11 Temasak
Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
Daglig leder ved Flyndra AS, Kjell Gulstad, orienterte om status i dag og fremtidige planer.

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 23/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
Rådmannens skriftlige orientering mars til hovedutvalg og formannskap er sendt på e-post og
lagt ut til gruppemøter.
Rådmannen orienterte dessuten om
- Regnskap 2010
- Møte i administrativ styringsgruppe INVEST
- Valget 2010 – avviklingen i samarbeid med fylkeskommunen.
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Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 24/11 Ordføreren orienterer
Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:
Ordføreren orienterte om
- Jekta Pauline og Nils Aas Kunstverksted og konsollderingen med SNK.
- Samarbeidet med Sanok kommune, Polen, avslutning av prosjekt.
- Inderøy 2020, oppsummeringsmøte.
- Frivillig Inderøy
- Møte i Kultursmia
- Trondheimsfjorden Havneselskap

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 09.03.2011
Redegjørelsen tatt til orientering.
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