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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2011/341-3
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

25/11

13.04.2011

Bygging av gjennomgangsboliger for flyktninger. Premisser for anskaffelse.
Eventuelle tomtealternativ.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det gjennomføres et forprosjekt og generell anbudsrunde for bygging eller kjøp – eventuelt
langsiktig leie - av 6 gjennomgangsboliger for flyktninger jfr. forutsetninger i vedtatt budsjett og
økonomiplan.
2. Boligene skal lokaliseres til Straumen sentrum. Ved kjøp eller leie kan det åpnes det for en løsning
hvor boligtilbudet spres, så framt dette kan forsvares faglig og ikke går på bekostning av pris og
kvalitet.
3. Kommunens tomteareal på Ness, primært tomtearealet B1, og tomtene Årfallveien 2 og 4 kan
disponeres til formålet.

Bakgrunn
Det er i budsjettet for 2011 satt av midler til prosjektering av gjennomgangsboliger for
flyktninger. Inderøy kommune har forpliktet seg på å ta imot 15 nye flyktninger hvert år, og det
er betydelige utfordringer med å skaffe boliger. Anskaffelse av boliger til flyktninger er
gjennom budsjettvedtaket forutsatt igangsatt før ferdigstillelse av boligsosial handlingsplan.
Det er sendt ut forespørsel om prosjekteringsbistand, og det foreligger 2 tilbud.

Side 5

Vurdering
Valg av tomt.
Tomt B1 er på totalt 3,9 daa.
I utkast til boligsosial handlingsplan er det foreslått å samle boligtilbudet tilbudet til psykisk
utviklingshemmede gjennom bygging av 16 boenheter med døgnbemanning, og en
avlastningsbolig der bemanningen er samordnet med bemanningen på omsorgsboligene. Det
er vurdert at tomt B1 med sin beliggenhet like ved Inderøyheimen er en gunstig plassering med
tanke på fleksible bemanningsløsninger.
Så langt er det konkludert med at arealet på tomt B1 er tilstrekkelig til begge formålene;
gjennomgangsboliger for flyktninger, boliger for psykisk utviklingshemmede og
avlastningsbolig.
Videre prosjektering vil avklare om denne konklusjonen holder. I tillegg vurderes sanering av
dagens bygg i Årfallveien 2 og 4 for å frigjøre tomteareal til formålet.
Prosjektering/anskaffelse.
Det tilrås at Inderøy kommune lyser ut en generalentreprisekonkurranse for bygging av 6
boenheter på kommunal tomt B1 (alternativt Årfallveien 2 og 4), basert på en
funksjonsbeskrivelse.
Samtidig åpner en i anbudsgrunnlaget opp for:
- Annen utbyggingsløsning på samme tomta, og som tilfredsstiller funksjonskravene. Det
åpner for tilbydere som har ferdige løsninger som kan tilpasses tomta.
- Annen utbyggingsløsning på annen tomt. Det åpner for tilbydere som kan ha egne
tomtealternativer.
- Utleiebygg basert på langsiktige leiekontrakter.
Konkurransen organiseres som åpen konkurranse med forhandlinger.

Konklusjon
Det gjennomføres forprosjekt og anbudsrunde med formål å skaffe 6 gjennomgangsboliger for
flyktninger i rimelig nær fremtid. Opplegget gir rom for ulike utfall, herunder en løsning med
bygging i egen regi.
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2009/392-16
Saksbehandler:
Reidun Huseth

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

26/11

13.04.2011

Driftstilskudd museene - partnerskapsavtale Inderøy kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune inngår Partnerskapsavtale – Museum 2011-2015 med Nord-Trøndelag
fylkeskommune som framlagt.

Vedlegg
1 Driftstilskudd museene partnerskapsavtale Museum 2011 - 2015
2 Partnerskapsavtale Museum 2011 - 2015
3 Avtale

Bakgrunn
I sak 25/09 gjorde Inderøy kommunestyre vedtak som godkjenner forslag til avtale mellom
Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S (SNK) og Nils Aas Kunstverksted (NAaK). Avtalen
innebærer at NAaK fra og med 01.01.10. ble innlemmet i det konsoliderte museet SNK, som
omfatter stiftelsen Egge museum, stiftelsen Levanger museum , Stjørdal museum, NAaK og
SNK. I avtalen står det under §5 Økonomi bl.a.: Det forutsettes lagt til grunn en
samarbeidsavtale mellom berørte kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune om fordeling
av det regionale og kommunale museumstilskuddet.
Det vises til vedlagte utkast til partnerskapsavtale fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Tilsvarende avtaler er allerede inngått med vertskommunene til de andre museene. Siden
Inderøy kommune ikke fikk tilsendt avtaleutkast, ble dette etterlyst i brev av 12.10.10
tilfylkeskommunen.
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Avtaleutkast følger nå brev fra fylkeskommunen, datert 25.02.11. I brevet betegnes
avtaleutkastet som utkast til partnerskapsavtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag
fylkeskommune vedrørende finansiering av driftstilskudd til museene. Avtaleutkastet
inneholder bl.a. også Strategi og målsetting og Prioriterte områder, basert på museumspolitisk
plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vurdering
Avtaleutkastets pkt. 2, Bidrag fra partene, omhandler en fordelingsnøkkel mellom offentlige
bidragsytere til SNK, hvor fylkeskommunen skal bidra med 24%, kommunene 16% og staten
60%. Minimumsbidraget i årlige driftsmidler fra fylkeskommunen er på kr. 8 111 000, mens
Inderøy kommune skal bidra med minst kr. 212 400 i årlig tilskudd.
Denne delen av avtalen bidrar til å sikre årlige driftsmidler til SNK, men avtalen sier ingen ting
om videre fordeling til de enkelte museene.
Avtalen mellom Nils Aas Kunstverksted og Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S, §5, Økonomi,
sier bl.a. følgende:
Det forutsettes videre at Inderøy kommunes tilskudd til driften ved NAA videreføres på minst
samme nivå som tidligere og på grunnlag av den fordelingsnøkkel som gjelder for det
konsoliderte museet i søndre del av Nord-Trøndelag.
Siden det her står driften av Nils Aas kunstverksted, og ikke driften av SNK A/S, må en kunne
forutsette at kommunens bidrag kommer kunstverkstedet til gode

Konklusjon
Inderøy kommune inngår Partnerskapsavtale – Museum 2011-2015 med Nord-Trøndelag
fylkeskommune som framlagt.
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Dato:

25.2.2011
Ugradert

Inderøy kommune
v/ ordfører Ole Tronstad
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

Driftstilskudd museene - partnerskapsavtale Inderøy kommune
Viser til Deres brev av 12.10.10 ang partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag
fylkeskommune og vertskommunene i konsolideringsenheten Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS, som Nils Aas kunstverksted nå er en del av.
Vedlagt følger utkast til partnerskapsavtale mellom Inderøy kommune og NordTrøndelag fylkeskommune vedrørende finansiering av driftstilskudd til museene.

Med hilsen
Lt

j Ragnhild kvalø
FYIIeskuItursjef

e Loft s
Iturmin vernleder

Vedlegg: Partnerskapsavtale

Kopi: Rådmann Jon Arve Hollekim
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Nord-Trøndelag
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Inderøy
kommune

PARTNERSKAPSAVTALE - MUSEUM
2011-2015
Partnerskapsavtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune
angående finansiering av driftstilskudd til Nils Aas kunstverksted som en del av
den konsoliderte enheten Stiklestad Nasjonale kultursenter AS.
Denne partnerskapsavtalen inneholder følgende:
Arbeidsfordeling mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune
1.
vedrørende utviklingen av musene som en samfunnsaktør i Nord-Trøndelag
fylke.
Økonomisk fordeling av årlige driftstilskudd.
2.

1. Strategi og målsetting
Denne partnerskapsavtalen gjelder for perioden 2011-2015
Partnerskapsavtalen har som målsetting å:
- Bidra til å videreutvikle museumsområdet lokalt, regionalt og nasjonalt
- Bidra til at musene blir en viktig samfunnsaktør som i særlig grad framtrer som
en spennende arena for ungdom i Nord-Trøndelag
- Bidra til å utvikle Nils Aas kunstverksted som en samfunnsaktør i Nord-Trøndelag
fylke innenfor arkiv-og museumsområdet
- Bidra til å utvikle Nils Aas kunstverksted som en sentral aktør i den konsoliderte
museumsenheten
- Bidra til at museumsfeltet blir sentralt i utviklingen av området kulturbasert
næringsutvikling og i arbeidet med Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
2. Bidrag fra partene
2.1 Nord-Trøndelag fylkeskommune skal bidra med å:
- Arrangere minst et årlig kontaktmøte mellom fylkeskommunen, de konsoliderte
musene og kommunene
Bidra med minst kr 8 111 000 i årlige driftsmidler samlet til konsolideringsenheten
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. Bidraget skal utgjøre 24% av det samlede
driftstilskuddet fra offentlig sektor (kommune, fylkeskommune og stat) til den
konsoliderte enheten.
2.2 Inderøy kommune skal bidra med:
- Å ta ansvar for å være vertskommune for avdeling Nils Aas kunstverksted
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Bidra med minst kr 212 400 som sammen med tilskuddet fra kommunene
Stjørdal, Steinkjer, Verdal og Levanger skal utgjøre 16% av det samlede
driftstilskuddet fra offentlig sektor (stat, fylkeskommune, kommunene).

2.3 Partene er enige om at fordelingen av samlet offentlig tilskudd med inntil 60% fra
stat, 24% fra fylkeskommune og 16% fra vertskommune søkes opprettholdt.
2.4 Partene er enige om å korrigere tilskuddet for prisvekst hvert år.

3. Prioriterte områder
Partene er enige om viktigheten av å følge opp de strategiske innsatsområdene fra
museumspolitisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune:
1. Ungt eierskap
2. Felles museumskart
3. Museum for alle
4. Museum i bevegelse
Partene ber om at det tematisk blir satt spesielt lys på miljøperspektivet og det
flerkulturelle i videreutvikling av muset sin rolle som samfunnsaktør, og at ungdom
prioriteres i formidling og involvering i perioden 2011-2015.
Partene er videre enige om at det er viktig å realisere åpning av felles museumsdeponiog arkiv for hele Nord-Trøndelag fylke i avtaleperioden.
Partene er enige om at det er viktig å bidra til å sikre god drift og utvikling av Nils Aas
kunstverksted i avtaleperioden, i tråd med vedtektene for Stiftelsen Nils Aas.

4. Diverse
Forutsetningen for denne partnerskapsavtalen er årlige handlingsplaner fra de
konsoliderte museene. Disse legges fram innen 1. april hvert år og skal også omfatte
drifts- og investeringsbudsjett.
Ut over denne avtalen kan partene bidra med økonomiske midler til utviklingsprosjekt
uavhengig av hverandre.

5. Tvist
Tvist om forståelse av denne avtalen søkes løst ved forhandling. Fører dette ikke fram,
blir tvisten å løse ved ordinær domstol. Partene vedtar Inderøy Tingrett som sitt
verneting.

Steinkjer/Inderøy,

,
-(1

For Inderøy kommune

For Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådmann Jon Arve Hollekim

r.)
,
Fylk skultursjef Ragnhi d Kvalø
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Nord-Trøndelag
Fylkeskommune

Inderøy
kommune

PARTNERSKAPSAVTALE - MUSEUM
2011-2015
Partnerskapsavtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune
angående finansiering av driftstilskudd til Nils Aas kunstverksted som en del av
den konsoliderte enheten Stiklestad Nasjonale kultursenter AS.
Denne partnerskapsavtalen inneholder følgende:
1.
Arbeidsfordeling mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune
vedrørende utviklingen av musene som en samfunnsaktør i Nord-Trøndelag
fylke.
2.
Økonomisk fordeling av årlige driftstilskudd.

1. Strategi og målsetting
Denne partnerskapsavtalen gjelder for perioden 2011-2015
Partnerskapsavtalen har som målsetting å:
Bidra til å videreutvikle museumsområdet lokalt, regionalt og nasjonalt
- Bidra til at musene blir en viktig samfunnsaktør som i særlig grad framtrer som
en spennende arena for ungdom i Nord-Trøndelag
Bidra til å utvikle Nils Aas kunstverksted som en samfunnsaktør i Nord-Trøndelag
fylke innenfor arkiv-og museumsområdet
- Bidra til å utvikle Nils Aas kunstverksted som en sentral aktør i den konsoliderte
museumsenheten
Bidra til at museumsfeltet blir sentralt i utviklingen av området kulturbasert
næringsutvikling og i arbeidet med Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
2. Bidrag fra partene
2.1 Nord-Trøndelag fylkeskommune skal bidra med å:
- Arrangere minst et årlig kontaktmøte mellom fylkeskommunen, de konsoliderte
musene og kommunene
- Bidra med minst kr 8 111 000 i årlige driftsmidler samlet til konsolideringsenheten
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. Bidraget skal utgjøre 24% av det samlede
driftstilskuddet fra offentlig sektor (kommune, fylkeskommune og stat) til den
konsoliderte enheten.
2.2 Inderøy kommune skal bidra med:
- Å ta ansvar for å være vertskommune for avdeling Nils Aas kunstverksted
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Bidra med minst kr 212 400 som sammen med tilskuddet fra kommunene
Stjørdal, Steinkjer, Verdal og Levanger skal utgjøre 16% av det samlede
driftstilskuddet fra offentlig sektor (stat, fylkeskommune, kommunene).

2.3 Partene er enige om at fordelingen av samlet offentlig tilskudd med inntil 60% fra
stat, 24% fra fylkeskommune og 16% fra vertskommune søkes opprettholdt.
2.4 Partene er enige om å korrigere tilskuddet for prisvekst hvert år.

3. Prioriterte områder
Partene er enige om viktigheten av å følge opp de strategiske innsatsområdene fra
museumspolitisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune:
1. Ungt eierskap
2. Felles museumskart
3. Museum for alle
4. Museum i bevegelse

Partene ber om at det tematisk blir satt spesielt lys på miljøperspektivet og det
flerkulturelle i videreutvikling av muset sin rolle som samfunnsaktør, og at ungdom
prioriteres i formidling og involvering i perioden 2011-2015.
Partene er videre enige om at det er viktig å realisere åpning av felles museumsdeponiog arkiv for hele Nord-Trøndelag fylke i avtaleperioden.
Partene er enige om at det er viktig å bidra til å sikre god drift og utvikling av Nils Aas
kunstverksted i avtaleperioden, i tråd med vedtektene for Stiftelsen Nils Aas.

4. Diverse
Forutsetningen for denne partnerskapsavtalen er årlige handlingsplaner fra de
konsoliderte museene. Disse legges fram innen 1. april hvert år og skal også omfatte
drifts- og investeringsbudsjett.

Ut over denne avtalen kan partene bidra med økonomiske midler til utviklingsprosjekt
uavhengig av hverandre.

5. Tvist
Tvist om forståelse av denne avtalen søkes løst ved forhandling. Fører dette ikke fram,
blir tvisten å løse ved ordinær domstol. Partene vedtar Inderøy Tingrett som sitt
verneting.

Steinkjer/Inderøy,

For Inderøy kommune

For Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådmann Jon Arve Hollekim

c Fylkskultursjef Ragnhild Kvalø
1
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Avtale
I forbindelse med konsolideringen av museumssektoren i søndre del av NordTrøndelag er det inngått avtale mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK
AS) (org nr 956 298 660) og stiftelsen Nils Aas (NAA) (org. nr. 976 030 451).
Partene er innforstått med at tilsvarende avtaler er inngått mellom SNK og stiftelsen
Levanger museum (LM) (org nr 870 539 622), Stjørdal museum KF (StjM) (org nr
983 071 856) og stiftelsen Egge Museum (org. nr. 946 150 541).
§ 1. Formål
Formålet med denne avtalen er å etablere en felles forståelse for innlemmelse av
driften av stiftelsen Nils Aas inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.
Partene er innforstått med at NAA gjennom denne avtalen inngår i det konsoliderte
museet i søndre del av Nord-Trøndelag på linje med Egge Museum, Stiklestad
Nasjonale Kultursenter, Levanger museum og Stjørdal museum.
Gjennom denne avtalen vil NAA få tilgang til den samlede kompetanse innenfor det
konsoliderte museet på Innherred, og avtalen skal bidra til å styrke den samlede
virksomheten ved NAA, herunder galleri, museum, verksted og butikk. På tilsvarende
måte skal kompetansen ved NAA bidra til å styrke den samlede virksomheten i det
konsoliderte museet.
Partene er videre innforstått med at det er styret for SNK AS som er ansvarlig for
driften av NAA etter at denne avtalen trer i krafi. NAA eier etter samme tidspunkt
eiendeler nevnt i § 3 og forvalter rettigheter nevnt i § I, punkt 3.
Partene legger til grunn at følgende dokumenter inngår som grunnlag for denne
forståelsesrammen:
1. Grunnlagsdokument for konsolideringen av museene i søndre del av NordTrøndelag kalt "STIKLESTADMUSEENE - INNHOLD, ORGANISERING,
ØKONOMI" datert 03.05.2004.
2. Aksjonæravtale av 20.05.2009 mellom eierne av SNK.
3. Avtale av 05.01.2006 mellom stiftelsen Nils Aas og Nils Aas sine arvinger.
4. Formålsparagrafen i vedtektene for stifielsen Nils Aas.

§ 2. Overtakelsestidspunkt
Med virkning fra 01.01.2010 overtar SNK AS, som overtakende part, alle
drifismessige oppgaver som hittil har ligget til NAA som overdragende part, herunder
alt økonomiansvar, arbeidsgiveransvar og personalansvar slik det fremgår av
nedenstående.
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§ 3. Drift og eiendom
Bygninger, kunst- og museumsgjenstander samt verkstedsutstyr forblir NAAs
eiendom. Gjenstandene er spesifisert i eget vedlegg.
Museale bygninger og gjenstander som mottas av NAA i framtida, blir på samme
måte NAA's eiendom. SNK AS overtar ansvaret for forsikring og vedlikehold både av
bygninger og gjenstander.
Alt driftstilbehør (kontorutstyr, møbler, rekvisita, maskiner, redskaper osv.) hos NAA
overtas av på grunnlag av bokførte verdier pr. 31.12.2009 av SNK AS uten
mangelansvar for NAA.
§ 4. Ansatte
SNK AS overtar arbeidsgiver- og personalansvar for de ansatte i NAA med virkning
fra 01.01.2010. De ansatte beholder ved overgangen til ny arbeidsgiver sin
arbeidsplass, stillingsandel, og lønnsplassering. Opparbeidede feriepengerettigheter
og pensjonsrettigheter videreføres gjennom SNK's ferie- og pensjonsordning, dog slik
at tidligere økonomisk ansvar avregnes mellom partene i det pro & contra oppgjør
som er avtalt under § 8.
§ 5. Økonomi
Offentlige museumstilskudd og inntekter for øvrig forvaltes av SNK AS med
utgangspunkt i beskrivelsen gitt i grunnlagsdokumentet for konsolideringen og senere
organisasjonsmodeller som beskrevet i aksjonæravtalen av 20.05.2009 mellom eierne
av SNK AS.
SNK AS vil på vegne av alle enheter innenfor det konsoliderte museet, herunder også
NAA, forestå søknader om offentlige tilskudd og besørge den nødvendige forvaltning
og fbrdeling av midler til de aktiviteter som er vedtatt for det konsoliderte museum.
Det forutsettes lagt til grunn en samarbeidsavtale mellom de berørte kommuner og
Nord-Trøndelag fidkeskommune om fordeling av det regionale og kommunale
museumstilskuddet.
Det forutsettes videre at Inderøy kommunes tilskudd til driften ved NAA videreføres
på minst samme nivå som tidligere og på grunnlag av den fordelingsnøkkel som
gjelder for det konsoliderte museet i søndre del av Nord-Trøndelag.

§ 6. Avtaler med tredjepart
SNK AS trer inn i gjeldende avtaler som NAA har inngått med en tredjepart. Det
forutsettes at tredjepart samtykker i at SNK AS trer inn i de avtalerettslige
forpliktelser som NAA har etter avtalen. Blant annet gjelder dette avtale dat. 05.
01.2006 mellom NAA og Nils Aas sine arvinger (rettighetshavere).
Det forutsettes videre at evt. festeavtaler med grunneier videreføres i sin nåværende
form.
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§ 7. Tilpassing av vedtekter

Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted forplikter seg til å foreta eventuelle
vedtektsendringer som følger av konsolideringen generelt og denne avtalen spesielt.

§ 8. Pro et contraoppgjør —Inngående balanse

For et riktig pro & contraoppgjør pr o 1.01.2010 vil NAA foreta en fullstendig og
revidert regnskapsavslutning pr. 31.12.09. NAA vil så snart regnskapet er avsluttet
legge fram forslag til en inngående balanse pr. 31.12.2009, som skal danne basis for
avregning mellom partene. Slik balanse skal fremlegges for SNK innen 31.03.2010.
Eventuell mellomregning gjøres opp mellom partene etter nærmere avtale etter avlagt
regnskap.
§ 9. Informasjon og samarbeid

Partene vil understreke at museumskonsolideringen er et samarbeidsprosjekt til beste
for alle parter.
Partene forplikter seg derfor til glensidig å informere hverandre om alle vesentlige
opplysninger som kan ha betydning for gjennomføring av konsolideringen og for
iverksetting av denne avtalen, herunder om evt. latente ansvarsforhold som ikke
fremgår av regnskap mv.
§ 10. IKT, telefoni, logo m.m.

Så snart det er praktisk og økonomisk mulig skal det etter at konsolideringen er et
faktum, iverksettes ytterligere tiltak med sikte på knytte partene sammen gjennom et
felles profilprogram innenfor Stiklestadmuseene, herunder IKT, telefoni, logoer,
markedsføring m.m. Der det er hensiktsmessig skal NAA's logo og profil fortsatt
brukes.
§ 11. Oppsigelse og varighet

Denne avtalen løper inntil den sies opp av en av partene. Oppsigelse skal skje
skriftlig, oppsigelsesfristen er ett år og oppsigelsestiden løper fra 1.januar.
Gjennomføring av oppsigelse foretas etter nærmere forhandlinger mellom partene.

Inderøy/Stiklestad 12.10.09.

Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Styreleder

Styreleder
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2011/453-4
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Hovedutvalg Folk

15/11

12.04.2011

Formannskapet

27/11

13.04.2011

Inderøy kommunestyre

Ungdomsprosjektet UngGnist i Invest - deltakelse.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune deltar i ungdomsprosjektet UngGnist i Invest.
2. Tilskuddet for 2011 på 100.000 kroner finansieres over budsjettposten ”til
formannskapets disposisjon” . Tilskuddene for 2012 og 2013 på 100.000 kroner for
hvert av årene søkes innarbeidet i budsjettene for 2012 og 2013.
3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Mandat for styringsgruppa Invest ungdomsprosjekt
2 Ungdprosj Invest beskrivelse
3 Budsjett investprosjekt des 10
4 Milepælsplan ungdomsprosjektet UngGnist

Bakgrunn
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
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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 0g 2012. Ved positivt vedtak i Inderøy kommune 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.
NAV Inderøy har gode resultater å vise til. Det er ingen ungdommer i målgruppen på passive
ytelser ut over 2 måneder. Rådmannens vurdering er at 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 NordTrøndelag og Fylkesmannen, vil etter rådmannens vurdering være et viktig bidrag til forbedring
av egen praksis.
Inderøy kommune får ved å gå inn med 100.000 kroner i årlig støtte, en stillingsressurs på 60 %
lokalisert til NAV Inderøy.
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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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Ungdom i fokus- tilpasset tilbud til alle

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
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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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PS 28/11 Temasak
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PS 29/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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Referat fra møte i utsmykningskomiteen, Inderøy rådus, 15.02.11.
Til stede: Ordfører Ole Tronstad, kunstkonsulent Tone Saastad, brukerrepresentant Marit Røli,
arkitekt Gyda Løken, sekretær for komiteen Reidun Huseth.
Ordfører Tronstad ønsket velkommen.
Presentasjon av deltakerne. Kort orientering om kommunen.
1/11

Konstituering.
Inderøy kommune ved ordføreren leder møtene

2/11

Gjensidig orientering.
- Orientering om bygget.
Arkitekten viste plantegninger og orienterte om bygget og det aktuelle området for
utsmykning.
-

Orientering om gangen i prosessen og ulike sider ved den .
Kunstkonsulenten orienterte om kunstutvalgets arbeid under henvisning til KORO’s
rettledning for kunstutvalgsarbeid for kommuner og fylkeskommuner, hvor standard
prosedyre er beskrevet.

Utvalgets oppgave er å utarbeide en kunstplan, som bl.a. skal inneholde
- beskrivelse av bygget
- valg av område for utsmykningen
- valg av type kunst
- valg av kunstner.
Valg av kunstner kan skje på ulike måter: åpen konkurranse (gjeldende oppdrag er for lite
til dette), lukket konkurranse, utvalget kan be om presentasjonsmateriale fra et utvalg
kunstnere og velge derfra, eller kjøpe allerede ferdigprodusert kunst. Kunstkonsulenten
anbefaler ikke det siste, da det her handler om stedsspesifikk kunst.
- medieplan. Brukerrepresentanten har spesielt ansvar for informasjon til brukerne.
Kunstplanen utfylles av kunstkonsulenten
3/11

Befaring i bygget.
Uterom tas med i vurderingen som mulig område for utsmykning. Korridor i opprinnelig bygg
er utfordrende i forhold til utsmykning.
Verket ”Sol” av Nils Aas, som nevnes i søknaden til KORO, er ikke lenger aktuelt å innlemme i
utsmykningen. Det arbeides med annen plassering av verket.

4/11

Oppsummerende møte. Kunsturvalget legger følgende framdriftsplan til grunn for det
videre arbeidet:
23.03.11: Møte i kunstutvalget.
Til møtet utarbeider kunstkonsulenten oversikt over et utvalg aktuelle kunstnere som
grunnlag for utvelgelse av en gruppe som inviteres til idé-konkurranse.
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27.04.11: Møte i kunstutvalget.
Valg av kunstnere. Henvendelse til utvalgte kunstnere med invitasjon til idé-konkurranse
sendes ut i begynnelsen av mai. Frist for innsending av idéforslag: juli/august 2011
Høst 2011: Valg av prosjekt.

Inderøy, 030311
Reidun Huseth (ref.)
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Referat fra møte i utsmykningskomitéen for Inderøy rådhus,
23.03.11 kl. 1215 i Inderøy bibliotek.
Til stede Ordfører Ole Tronstad, kunstkonsulent Tone Saastad, brukerrepresentant Marit Røli,
arkitekt Gyda Løken, sekretær for komiteen Reidun Huseth.
Møtet startet med befaring i Inderøy rådhus kl. 1215. Deretter enkel lunsj i bibliotekets lokalsamling .
SAKER
5/11 Avgrensning av område for utsmykning.
Etter befaring i tilknytning til møtet den 15.02.11 ble mulig plassering av utsmykning
diskutert, uten at det ble konkludert. Tone Saastad tok i det møtet opp ideen om muligens å
innlemme uteområdet (ett av atriene) som utsmykningsarena. Plassering av utsmykning ble
igjen tatt opp, og kunstkonsulenten tilrådde å gå vekk fra ideen om utendørs utsmykning.
Vedtak:
1. Det er enighet om at arealet for utsmykning blir i tråd med det som er skissert i søknaden:
Inngangsparti og mellombygg/kantineareal. Disponible midler er for begrenset til at det er
formålstjenlig å benytte dem til utendørs utsmykning.
2. Det tas opp sak i formannskapet om evt. utsmykning av utearealet som et trinn 2 i
utsmykningen. En utendørs utsmykning vil være en god oppfølging av Inderøy kommunes
tidligere satsing på formidling av skulptur, jfr. etablering av Nils Aas Kunstverksted og
Muustrøparken. Det må tas stilling til om det skal sendes ny søknad til KORO. Søknadsfrist er
1. september 2011.
6/11

Valg av Kunstner(e).
Kunstkonsulenten presenterte et utvalg aktuelle kunstnere og eksempler fra den enkelte
kunstners produksjon. Det framlagte materialet ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak:
1. Utsmykningskomiteen går bort fra en prosedyre som er basert på idé-konkurranse mellom
flere kunstnere.
2. Utsmykningskomiteens enstemmige valg av kunstner faller på Petter Hepsøe.
3. Tone Saastad kontakter kunstner Petter Hepsøe, og ber om et forprosjekt for utsmykning i
Inderøy rådhus.
Eventuelt
Fastsatt møte den 27.04.11 utsettes. Nytt møte avtales når svar fra kunstner foreligger.

Inderøy, 24.03.11
Reidun Huseth (ref)
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Sakshaug 28.02.2011.

Inderøy kommune
Att: Ordfører Ole Tronstad
Vennaliveien 37
7670 Inderøy

Stiftelsen Nils Aas - nye vedtekter og valg
Det vises til tidligere kontakt angående nye vedtekter for Stiftelsen Nils Aas (vedlegg 1).
Stiftelsestilsynet har i brev av 06.01.2011 godkjent de foreslåtte vedtektsendringene (vedlegg
2).
Styret i Stiftelsen Nils Aas ber Inderøy kommune oppnevne nytt styre jmfr. vedtektens §4.
Følgende av styrets medlemmer ønsker ikke å si ja til ny oppnevning;
• Elsebeth Heyerdahl-Larsen
• Hallgjerd Hjelmbrekke
• Kirsten Indgjerd Værdal
Kjell Brynjar Johansen stiller seg til disposisjon for videre arbeid dersom det er ønskelig.
Ordningen med ett styremedlem med personlig varamedlem som oppnevnes av Nils
Aas'rettighetshavere videreføres.

Med vennlig ilsen
Kirsten In-dgjerd Værdal
Styreleder i Stiftelsen Nils Aas

Vedlegg:
1. Stiftelsen Nils Aas -vedtekter
2. Brev fra Stiftelsestilsynet av 06.01.2011
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Lotteri- og
stiftelsestilsynet

Vår saksbehandler

Side 1 av 2
Vår dato

Vår referanse

06.01.2011

10/06976-2/717.1

Deres dato

Deres referanse

Morten Mørner Grindheim, 57 82 80 92

uI
II II

Stiftelsen Nils Aas
Postboks 27
7671 INDERØY

0402 6

Stiftelsen Nils Aas, org nr 976 030 451 - Vedtak om endring av vedtekter
Det vises til søknad om endring av ovennevnte stiftelses vedtekter.
Stiftelsen har i styremøte 14.6.2010 besluttet å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning av
vedtektsendringer. Styret har vedtektsfestet omdanningskompetanse, men Stiftelsestilsynet
skal likevel kontrollere at vedtektene er i samsvar med stiftelsesloven, jf § 51.
Saksbehandlingen ved omdanning fremgår av § 49. De nærmere vilkårene for omdanning
er angitt i § 46.
Stiftelsens formål er uendret, og vedtektsendringen må derfor behandles etter vilkårene i §
46 andre ledd. Det er gjort enkelte endringer vedrørende styrevalg med videre av praktiske
årsaker. Stiftelsestilsynet finner at formuleringene i de gamle vedtektene må anses som
uheldige eller uhensiktsmessige", jf § 46 andre ledd
Stiftelsestilsynet finner at vilkårene for endring av stiftelsens vedtekter anses for innfridd.
På bakgrunn av dette, og med hjemmel i stiftelsesloven §§ 7, 46, 48 og 51 har
Stiftelsestilsynet fattet følgende v edtak:
1. Stiftelsestilsynet godkjenner de omsøkte endringene i vedtektene for Stiftelsen
Stiftelsen Nils Aas, org nr 976 030 451, som vedtatt i stiftelsens styremøte den
14.6.2010.
2. Vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret.

Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justisdepartementet, jf
forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage fremsettes til Stiftelsestilsynet innen 3
uker fra underretning om vedtaket har blitt mottatt.
Informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven finnes på våre internettsider
WWW.lottstift.no.

Postadresse

Kontoradresse

Telefon

Foretaksregisteret

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800
6805 Førde

Storehagen lb
6800 Førde

57 82 80 00

982 391 490

Telefaks

57 82 80 80
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E-post

postmottak@lottstift.no

1,

Lotteri- og
stiftelsestHsynet

M d hilsen

Side 2 av 2
Vår dato

Vår referanse

06.01.2011

10/06976-2/717.1

/)

st ih Fosstve
seniorrådgiver

LI
orten Mørner Grindheim
førstekonsulent

Vedlegg:
Nye, registrerte vedtekter for stiftelsen
Kopi med vedlegg:
Brønnøysundregistrene, 8910 BRØNNØYSUND
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STIFTRLSESREGLSTEET

SAK NR
0

7.6
b JAN

STIFTELSEN NILS AAS - VEDTEKTER

OBG NR.

Som vedtatt i interimsstyret den 28.november 1995, med endring vedtatt i styret 3. e ruar
1999, og forslag i styret 14.juni 2010 som er godkjent av Stiftelsestilsynet x.x.2010.

§1

Oppretting

Stiftelsen Nils Aas er opprettet av 1nderøy kommune, mcd forretningsadresse Inderøy i
Inderoy kommune.
§2

Kapital

Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen er kr. 250.000.
Grunnkapitalen kan utvides.
Bygninger, samlinger og realverdier ellers som overlates til stiftelsen skal inngå i
grunnkapitalen.
§3

Formal

Stiftelsen skal mcd forankring i lokal kulturutvikling og lokalc tradisjoner formidle hva Nils
Aas representerer ved å:
samle, bevare, vise fram og stille til disposisjon for forskning og undervisning arbeider av
Nils Aas
utvikle og formidle kunnskap om kunst generch og norsk billedhoggerkunst spesielt
utvikle, eie. vedlikeholde og drive Nils Aas Kunstverksted, Nils Aas'stipend
virksomhet ellers som står i naturlig forhindelse med dette
Ved enhver bruk av Nils Aas'navn og verker skal kunstnerens strenge krav til kvalitet og
integritet respekteres.
§4

Styret

Stiftelsen ledes av et styre. Styret kan meddele prokura. Styret skal ha fra 3 til 5 medlemmer
og 1 til 3 varamedlemmer. Disse velges slik:
- Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Nils Aas rettighetshavere
Inntil 4 medlemmer herav lederen, varamedlemmer i nummerorden oppnevnes av stifleren
Valgperioden er 2 år.
Styret er vedtakslørt når alle medlemmer i henhold tilvanlig organisasjonsskikk er innkalt, og
mer enn halvparten av alle stemmeberettigede i styret er til stede. Ved stemmelikhet avgjøres
avstemningen ved lederens dobbeltstemme. De som stemmer for en beslutning må dog alltid
utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer.
Styret skal føre møtebok med fortlopende sidetall. Møteboka skal inneholde tid og sted for
møtene samt de vedtak som blir gjort. Møteboka for hvert møte underskrives av de
styremedlemmer som har deltatt i det aktuelle møtet.
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REGISTRERT
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6JAN2011
§5

For retningsforsel

OG NR.

y7f2.212ci

Stiftelsen Nils Aas er en alminnelig stiftelse. Styret skal til enhver tid sørge for at Sti-ftelsen
Nils Aas er registrert i Stiftelsesregisteret. Stiftelsen skal føre regnskap og besørge revisjon i
henhold til de bestemmelser som gjelder for alminnelige stiftelser.
Regnskap og årsmeldimg for hvert år skal sendes til Inderøy kommune.

§6

Vedtektsendringer, opphør

Styret kan, dersom minst 3/4av styremedlemmene stemmer for, vcdta å foreslå endring av
disse vedtektene eller å foreslå at stiftelsen skal opphøre. Forslaget sendes på forhånd til
uttalelse til Inderøy kommune og Nils Aas sine rettighetshavere.
Ved opphør av Stiftelsen Nils Aas, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er
dekket, brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål,
jmfr. vedtektenes § 3. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til ct allmennyttig
formål .
Endelig beslutning etter denne bestemmelse fattes av Stiftelsestilsynet i samsvar med
stiftelseslovens bestemmelser.
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Saker til behandling
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Saker til behandling
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Inderøy kommune
Arkivsak. Nr.:
2010/531-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

31/11

13.04.2011

Inderøy kommunestyre

Eiermelding kommunale selskaper
Rådmannens forslag til vedtak
Eiermelding 2010 tas til orientering.

Vedlegg
1 Eiermelding 2010
2 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2010
3 Oversikt over aksjer og andeler som er ført som anleggsmidler - regnskap 2010
4 Kommunens deltakeransvar IKS - pr. 31.12.2010

Bakgrunn
Kommunen har et mangfoldig eierskap. Et aktivt eierskap forutsetter en løpende politisk vurdering av
hvordan eierskapet skal utøves. En årlig samlet eiermelding kan være en måte og bidra til aktivisering
av en slik politisk debatt.
Dette er første eiermeldingen som er lagt fram fra administrasjonens side og rådmannen legger til
grunn at form og innhold vil bli utviklet med bakgrunn i kommende drøftinger.
I eiermeldingen er det valgt å ikke bare omtale hel- og deleide kommunale aksjeselskap, men også
interkommunale selskap og andre virksomheter som foreninger, andelslag m.v. Dette for å gi en mest
mulig samla oversikt over virksomheter som Inderøy kommune på en eller annen måte har en relasjon
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til. Det er gitt en kort omtale av hvert selskap. I alt er 20 virksomheter omtalt i eiermeldingen. (se også
utskrift av noter fra regnskap for 2010)
Det er i utgangspunktet ordføreren som representerer kommunen på generalforsamlinger,
representantskapsmøter, årsmøter m.v. I andre tilfeller har varaordføreren eller andre fra kommunen
deltatt. I noen tilfeller har kommunestyret valgt representanter til å representere kommunen.

Vurdering
Eiermelding legges fram årlig med redegjørelse for viktige forhold knyttet til det kommunale eierskapet
siste år, med utgangspunkt i generalforsamlinger, representantskaper m.v. i 2010 og dermed
gjennomgående regnskaper for 2008 og 2009.
Med en omfattende kommunal selskapsorganisering, hvor en del selskap også har ansvaret for viktige
deler av den kommunale tjenesteytingen, er det nødvendig å sikre god sammenheng mellom
selskapenes virksomhet og de folkevalgte organ.
Eiermeldingen har som formål å gi overordnede politiske organer en samlet drøfting av kommunens
eierposisjoner.
Det bemerkes at tallgrunnlaget er fra 2008 og 2009-regnskapene. Rådmannen er så langt ikke kjent
med vesentlige endringer i virksomhetenes drift eller resultater for 2010 som kan i vesentlig grad
påvirke grunnlaget for behandlingen.
Rådmannen har ikke funnet grunnlag for – i denne runden – å gjøre en konkret vurdering av vår
eierskapsposisjon og eierskapsutøvelse selskap for selskap. På generelt grunnlag er rådmannen så langt
av den oppfatning at de eierskapsposisjoner som Inderøy kommune har, er rimelig godt begrunnet.

Konklusjon
Eiermelding 2010 tas til orientering.
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EIERMELDING 2010
Heleide aksjeselskap
Deleide aksjeselskap
Interkommunale selskap
Andre virksomheter
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1. Heleide aksjeselskap
Flyndra AS.
Kort om selskapet:
Selskapets virksomhet er å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser til yrkeshemmede, til
enhver tid i samsvar med retningslinjer fastsatt av statlig myndighet.
Det skal være en daglig leder.
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonær økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal
forbli i bedriften og utnyttet til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de
yrkeshemmede. Ved en eventuell oppløsning av selskapet tilfaller formuen Inderøy
kommune.
Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert
regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal
holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre
vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på
generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Godkjennelese av årsregnskapet og årsberetningen.
- Valg av styre og revisor.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.
Selskapets aksjekapital.
Selskapets aksjekapital er på kr 755.000,- fordelt på 755 aksjer pålydende kr 1.000,00.
Aksjemajoriteten skal hele tiden tilhøre Inderøy kommune.
Styret.
Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 styremedlemmer med personlig varamedlem valgt av
generalforsamlingen. Styret velges for 2 år.
Økonomiske nøkkeltall.

Underskudd 2009: kr 438.866,-

2. Deleide aksjeselskap.
Naboer AB.
Kort om selskapet:
Selskapet er et utviklingsselskap, stiftet i 1995, med offentlige eiere i Jämtland len og
Nord- og Sør-Trøndelag fylker. Selskapet skal drive grenseoverskridende virksomhet der
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den overordnede målsettingen er å stimulere utviklingen over landegrensen, samt å skape
felles merverdier for aksjeeierne innen områder som kultur, turisme og idrett, men også
annen næringsvirksomhet.
Dette skjer fortrinnsvis gjennom; å være en grenseløs nettverksbedrift med gode
relasjoner til organisasjoner, myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner, å pleie, utvikle,
forsterke og belyse de kulturhistoriske bånd mellom Jämtland og Trøndelag, og gjennom å
foredle og markedsføre produkter som for eksempel St. Olavsleden og Armfeldts
Karolinere.
Alle 17 eierne har hvert sitt styremedlem med varamedlem i styret. Ole Tronstad
er styremedlem fra Inderøy kommune.
Økonomiske nøkkeltall.
Omsättning i förhållande till ägarnas insats genom åren.
Naboer AB historik
År
Omsättning
Ägartillskott
Ägartillskott
SEK
SEK
%
1997
1 807 000
660 000
36%
1998
1 419 000
720 000
51%
1999
1 370 000
650 000
47%
2000
2 253 000
650 000
29%
2001
1 290 000
650 000
50%
2002
1 242 000
525 000
42%
2003
1 229 000
600 000
49%
2004
1 511 000
721 000
48%
2005
2 900 000
741 000
26%
2006
3 572 000
741 000
21%
2007
5 530 000
741 000
13%
2008
1 746 000
741 000
42%
2009
1 567 000
741 000
47%
Summ
27 436 000
8 881 000
Genomsnitt
2 110 000
683 000
32%

Hoff Norske Potetindustrier.
Kort om selskapet:
HOFF har vært engasjert i potetforedling siden midten av 1800-tallet.
Lovendringer i 1848 gjorde slutt på fri brenning. Sprit- og brennevinsproduksjon i industriell
skala kom dermed i gang, og Brennerienes Forening ble opprettet i 1879. Brenneriene ble
den første sektoren innen norsk landbruk som ble organisert som samvirke, de første
allerede i 1840-årene. Potetmel ble et industriprodukt på slutten av 1800-tallet, og
Potetmelfabrikkenes Salgskontor ble konstituert i 1941. I 1982 slo denne organisasjonen seg
sammen med Brennerienes Forening og dannet Norske Potetindustrier. Noen år senere, i
1994, slo de lokale brennerier og potetmelfabrikker seg sammen med sin fellesorganisasjon,
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og dannet det som i dag er HOFF SA. Tidlig på 1960-tallet ble produksjonen av tørket
potetmos satt i gang, mens pommes frites-produksjonen ble startet opp rundt 1970. Totalt
har virksomheten nå rundt 100 produkter og varianter i sortimentsporteføljen.
Hoff SA eies av 560 andelseiere. Inderøy kommune har 34.800 andeler a kr 1,-.
Årsmøtet består av representanter valgt av eierne i tre regioner, styret, samt de ansattes
valgte representanter.
Styret består av 10 representanter, hvorav 6 er valgt fra eierne og 4 fra de ansatte.
I hver av de tre regioner er det et regionutvalg. Regionutvalget velges blant regionens
utsendinger til årsmøtet. I tillegg oppnevnes det en representant fra styret.
Økonomiske nøkkeltall
Overskudd 2009: 3.299.000,Innherred Produkter AS.
Innherred Produkter AS ble startet i 1970 som et aksjeselskap med formål å drive
yrkesmessig attføring i Nord-Trøndelag gjennom arbeidstrening og kvalifisering i
et realistisk bedriftsmiljø med vare- og annen tjenesteproduksjon.
Innherredskommunene, fylkeskommunen, representanter for større lokale bedrifter, banker
og arbeidstakerorganisasjoner gikk inn som aksjonærer. I dag er de største aksjonærer NordTrøndelag Fylkeskommune (50,5 %), Levanger Kommune (26,2 %) og Verdal Kommune (12,4
%). Eierne kan ikke ta ut utbytte fra selskapet.
Bedriften dekker flere samfunnsbehov
• Hjelper arbeidssøkere med særlige behov for å få
en inngang i, og til å bli i arbeidslivet
• Leverandør av andre varer og tjenester.
Hovedmålene for Innherred Produkter AS:
• Vi er førstevalget for utvalgte kunder og målgrupper.
• Vi bygger bro mellom person, samfunn og arbeidsliv.
• Vi bidrar til ”hele folket i arbeid”.
• Våre kunder er trygge på vår kompetanse, at vi leverer som forventet, pluss det lille ekstra.
• Vi kombinerer utvikling, produksjon og service for verdiskapning i næringslivet.
• Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, som tilpasser og utvikler rett kompetanse.
Innherred Produkter AS står for IPAS – verdiene:
• I for Individ
• P for Profesjonell
• A for Aktiv
• S for Samfunn
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Inderøy kommune har 9 aksjer a kr 1.000,-.
Økonomiske nøkkeltall
Årsresultat 2009:
Overskudd kr 1,7 mill.
Biblioteksentralen AL.
Kort om andelslaget:
Biblioteksentralen (BS) skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. BS har til
oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende
institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale
bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske
prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at
andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv
som formål for virksomheten herunder heller ikke for medlemmene.
Biblioteksentralen ble etablert i 1952, og eies av 422 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og
Norsk Bibliotekforening.
BS er den ledende leverandøren til norske biblioteker. Selskapets visjon er å bidra til utvikling
av bedre bibliotek samt gi bibliotekene en bedre hverdag. Selskapet tilbyr bøker og andre
medier, bibliografisk informasjon, sikkerhets- og selvbetjeningsløsninger, publikasjoner, kurs
og rådgivning til bibliotekmarkedet. Gjennom tilknyttede selskaper tilbys dataløsninger
(Bibliotekenes IT-senter AS 50%), materiell og innredningsløsninger (BS Eurobib AS 50 %) og
skolebøker (BS Norli Skole AS — 34 %). Den samlede virksomheten markedsføres under
merkenavnet Bibliotekenes Hus.
Inderøy kommune har 5 aksjer a kr 900,-.
Økonomiske nøkkeltall
Andelslaget hadde en omsetning på vel 110 mill. kroner i 2008 (morselskapet), mot
vel 108 mill. kroner i 2007. Årsresultatet ble på vel 2,3 mill. kroner i 2008, mot knapt
5,5 mill. kroner i 2007. Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Andelslaget
har etter dette en egenkapital på knapt 98 mill. kroner, av en totalkapital på vel 123 mill. kroner.

3. Interkommunale selskap.
Innherred Renovasjon IKS.
Kort om selskapet:
Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av
kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og
Leksvik. Eierandel av selskapet regnes ut ifra kommunenes antall innbyggere. Inderøy
kommunes eierandel er på 7,2 %. Samlet aksjekapital er kr 2.011.770,-.
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Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon,
de to heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S.
Datterselskapene er ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred
Renovasjon IKS som morselskap, har inngått avtaler med de heleide datterselskapene Retura
IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S, i tråd med gjeldende regelverk, på de
berøringspunkter som er felles. I tillegg er Innherred Renovasjon IKS deleier i flere selskap,
hvorav selskapene Ecopro A/S, Weee Recycling A/S og Trøndelag Gjenvinning A/S, er såkalte
tilknyttede selskap. Det vil si selskap hvor eierandelen er på 20 % eller høyere. I
konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.
Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter medlemskommunenes ansvar vedrørende
husholdningsrenovasjon/forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i
kommunene en best mulig renovasjonsordning. Selskapet kjøper i all hovedsak de tjenester
som er nødvendig og det innebærer gjennomføring av anbudsrunder og oppfølging av
avtaler knyttet til disse tjenestene. Innherred Renovasjon står også for innkreving av
renovasjonsgebyret på vegne av eierkommunene og kreves inn 2 ganger om året, midt i
hvert halvår.
Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2009. Overskudd:

kr 3.958.000,-

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.
Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert 1, januar 2006, og har sitt hovedkontor i Steinkjer. Kommunene
Inderøy, Verran, Snåsa, Mosvik og Steinkjer er deltakere i selskapet. Inderøy kommunes
eierandel er 19 %. Det er totalt 80 ansatte, hvorav 25 er på heltid.
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02. nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redingsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.
Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært
innen sikkerhet og redning.
Økonomiske nøkkeltall .
Selskapet hadde en omsetning på vel 28 mill. kroner i 2008, mot knapt 28 mill. kroner
i 2007. Årsoverskuddet ble på vel 1,8 mill. kroner i 2008, mot 1,7 mill, kroner i 2007.
Resultatet er bedre enn budsjettert, og skyldes blant annet, vakanser, høyere
renteinntekter enn budsjettert og avstemming av en balansekonto med KLP som skulle
ha vært ført i 2007-regnskapet.
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KomSek Trøndelag IKS.
Kort om selskapet:
Selskapet ble konstituert i representantskapsmøte i juni 2004, og kom i drift fra påfølgende
årsskifte. Selskapet har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor Namdalen. Selskapet
eies av 21 kommuner i Nord-Trøndelag samt Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Hovedformål for selskapet er å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes
kontrollutvalg. KomSek kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne,
og kan utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 5,2 %.
Økonomiske nøkkeltall
Selskapet hadde en omsetning på knapt 3,7 mill, kroner i 2008, mot knapt 3,4 mill.
kroner i 2007. Årsoverskuddet ble på om lag 815 000 kroner, mot omlag 780 000
kroner i 2007. Overskuddet var av styret foreslått tillagt disposisjonsfondet. Etter
forslag fra Bjørn Arild Gram ble det enstemmig vedtatt at overskuddet i sin helhet
utbetales eierne, etter den prosentvise betalingen til selskapet. Selskapet har en
egenkapital på knapt 3 mill. kroner, av en totalkapital på vel 6,3 mill. kroner.
KomRev Trøndelag IKS.
Kort om selskapet:
Selskapet er et interkommunalt revisjonsselskap for 21 nordtrønderske kommuner, 5
kommuner på Helgeland samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble stiftet i juni
2004. Ved etableringen ble det lagt vekt på at selskapet skal ha en desentralisert struktur
som skal gi revisor nærhet til deltakerkommunene. Selskapet har derfor avdelingskontor i
Grong, på Levanger og Namsos i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.
Selskapets formål er å utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan
utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre revisjonsoppdrag
og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 3,93 %.
Økonomiske nøkkeltall
Selskapet hadde en omsetning på vel 17,5 mill. kroner i 2008, mot knapt 14,5 mill.
kroner i 2007. Årsresultatet ble 453 000 kroner, mot 0 kroner i 2007. Overskuddet ble
avsatt til disposisjonsfond. Selskapet har en egenkapital på omlag 1,7 mill. kroner, av
en totalkapital på vel 44 mill. kroner.
Innherred interkommunale legevakt IKS.
Kort om selskapet:
Vedtatt på stiftelsesmøte 07.11.2006.
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Innherred Interkommunale legevakt IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med
hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS). Selskapsavtalen gjelder i tillegg til loven.
Deltakerkommunene er Levanger, Frosta, Verdal, Inderøy og Mosvik.
Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger.
Innherred Interkommunale Legevakt IKS skal sørge for at alle fastboende innbyggere og
personer med midlertidig opphold i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og
Frosta får hjelp og behandling til tilstander og helsesvikt som trenger øyeblikkelig hjelp – dvs.
akutt sykdom, helsesvikt eller skader der behandling ikke kan eller bør utsettes til kontortid
neste virkedag.
Innskuddsplikt og eierandel.
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift. Beløpets størrelse og grunnlaget for
utregningen av driftstilskuddet baseres på følgende fordeling:
Samlet felleskostnader fordeles på 40 % fast andel med lik fordeling mellom kommunene +
60 % etter antall innbyggere.
Deltakernes eierandel er beregnet på grunnlag av innbyggertall, beregnet deltakertilskudd
omregnet i prosent. Inderøy kommunes eierandel er 17,5 %.
For nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet i forbindelse med
behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Eierandelen blir justert hvert fjerde år på bakgrunn av endringer i folketallet, første gang fire,
4, år etter avtalens ikrafttredelse.
Eierandelen endres også ved inn- og uttreden. Ved endring i eierandel må selskapsavtalen
endres.
Styret.
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet innenfor gitte rammer
fastsatt i lov, forskrift, selskapsavtale og vedtak i representantskapet.
For styrets sammensetning, innkalling, saksbehandling og myndighet gjelder selskapsavtalen
i tillegg til lov om interkommunale selskaper §§ 10, 11, 12 og 13.
Styret har 5 medlemmer og personlige varamedlemmer som velges for den kommunale
valgperiode. Kjønnsmessig sammensetning og fordeling må ivaretas i utvelgelsen.
Styrets medlemmer, varamedlemmer og leder velges av representantskapet. Alle
kommunene skal være representert i styret.
Styret velger selv nestleder, jfr. § 7.
Styret skal normalt forberede og legge fram de saker som skal behandles i
representantskapet.
Styret ansetter daglig leder og fører tilsyn med vedkommendes ledelse av selskapet.
Arbeidsgiveransvaret for den/de ansatte tilligger styret. Styret fastsetter stillingsinstruks(er)
og arbeidsprogram innenfor gitte rammer. Styret kan tilsette og si opp arbeidstakere og
fastsetter den/de ansattes lønn. Daglig leder avgir innstilling i eventuelle tilsettingssaker.
Ansettelses-/arbeids- og pensjonsvilkår for den/de ansatte i selskapet, følger Kommunenes
Sentralforbunds overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene.
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Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner.
Økonomiske nøkkeltall
Årsresultat. Overskudd kr 608.000,Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – IKA.
Kort om selskapet:
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med
hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og
kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være
deltakere i selskapet.
Selskapets firma er ”IKA Trøndelag Iks”.
IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA
Trøndelag, ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap,
opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.
IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene.
Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen
omhandler formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.
Virksomhetens øverste organ er representantskapet.
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle,
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske
arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre
administrative og kulturelle formål.
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er
koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og
tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene.
Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne
inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle
eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor
arkivets hovedformål.
Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det
søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.
Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver
betaler for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver
Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i
representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved
siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye
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deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks,
fastsettes årlig innskudd av representantskapet.
Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved
selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i
prosent og for Inderøy kommune er den 3,6.
Økonomiske nøkkeltall
Selskapet hadde en omsetning på vel 6,5 mill. kroner i 2008, mot 6,7 mill. kroner i
2007. Årsoverskuddet ble vel 1,2 mill. kroner, omtrent det samme som i 2007. I
overkant av 100 000 kroner av overskuddet ble avsatt til bundne fond
(utviklingsprosjekter), resten ble tillagt disposisjonsfondet (fri egenkapital) til bruk for
blant annet et ordningsprosjekt. Selskapet har en egenkapital på knapt 6,5 mill. kroner,
av en totalkapital på vel 9,7 mill. kroner.

4. Andre virksomheter.
Kommunal Landspensjonskasse KLP.
Kort om selskapet:
Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell
forstand, men selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som har
offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet. KLP er Inderøy kommunes ensjonsleverandør,
og kommunen er følgelig medlem.
KLP ble stiftet i 1949. Det var fellesstyret for Byforbundet og Herredsforbundet som vedtok å
opprette Kommunal Landspensjonkasse. Formålet var å tilby tjenestepensjon til
kommnuneansatte. KLP er i dag den dominerende leverandør av kommunale
pensjonsordninger. Morselskapet Kommunal Landspensjonskasse og de heleide
datterselskaper har til sammen i overkant av 650 ansatte.
Selskapets styre er valgt av et representantskap sammensatt av utsendinger fra eierne, som
består av kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter.
Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor er representert i de styrende organ i
selskapet.
Økonomiske nøkkeltall

Foreningen hadde en omsetning på 2,7 mill, kroner i 2008, mot vel 3,6 mill. kroner i
2007. Foreningen hadde et underskudd på 774 000 kroner i 2008, mot et overskudd på
986 000 kroner i 2007. Underskuddet ble vedtatt dekket av annen egenkapital.

Egenkapitalen er etter dette knapt 0,9 mill. kroner, av en totalkapital på knapt 1,3 mill.
kroner
Røra samfunnshus A/L.
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Røra skole, og
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bygd på egen tomt, Gnr. 172, Bnr. 12.
Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor.
Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i
skoletiden. Kommunen betaler ikke leie for dette da dette er en kompensasjon
for kommunens underskuddsgaranti.
Inderøy kommune har 4 av 31 A-andeler.
Økonomiske nøkkeltall
Årsregnskap 2009. Underskudd kr 175.449,Sandvollan samfunnshus A/L.
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Sandvollan
skole, og bygd på egen tomt, Gnr. 205 , Bnr. 13.
Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med
skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av
samfunnshuset.
Sandvollan skole og barnehage skal ha førsterett til bruk av lokalene i
sarnfunnshuset i skoletiden, samt til møter og andre arrangement på
kveldstid.
Inderøy kommune har 200 av 520 A-andeler.
Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2009. Overskudd: kr 50.900,-

Lyngstad samfunnshus A/L.
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er en del av anlegget Lyngstad skole, men
bygd på egen tomt, gnr. 67, bnr. 16.
Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset og samarbeider med skolens rektor
og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av samfunnshuset.
Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden, samt fritt til
møter og andre arrangement som kommunen har på kveldstid (ikke førsterett). Kommunen
betaler ikke leie for dette, men utgiftene til vaktmester, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps-
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og renovasjonsavgift på Lyngstad samfunnshus, betales av kommunen. Samfunnshuset
sørger selv for de resterende 25 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgift.
Inderøy kommune har 350 av 15000 andeler a kr 100,-.
Økonomiske nøkkeltall:
Årsresultat 2009. Underskudd: Kr 6.970,-.
Inderøy samfunnshus A/L.
Kommunen er eier av bygget, men samfunnshuset har rett til å bruke og leie ut huset i
henhold til sine vedtekter, når rommene ikke brukes til ordinært skolebruk. Skolen har også
rett til å bruke huset til øvinger, møter og fester utenom vanlig skoletid, men da etter
samråd med samfunnshusets styre. All bruk av huset utenom vanlig skoletid varsles i god
tid slik at det ikke kommer i veien for utleie som er bestemt.
Inderøy kommune har 135 andeler a kr 300,-.
Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2009. Overskudd kr 43.196,-

Inderøyhallen A/L.
Inderøyhallen A/L er et andelslag med vekslende kapital og begrenset ansvar. Andelshaver
kan være stat, kommune, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.
Formålet med andelslaget er å reise og drive et kulturhus for Inderøy kommune, plassert i
Sakshaug skolekrets. Andelslaget har ikke erverv som formål, og har heller ikke som formål
å skaffe andelseierne økonomisk utbytte.
Kulturhuset disponeres slik andelslagets styre og generalforsamling finner det formålstjenlig
i sammenheng med sosiale og kulturelle formål og husets økonomi. Lag og organisasjoner i
Inderøy som har 20 andeler eller mer, kan gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler.
Tvist om bruket av huset avgjøres av styret.
Andelskapitalen er fordelt på andeler a kr 500,-. Lag og organisasjoner i Inderøy og/eller
Inderøy kommune skal eie flertallet av andelen i andelslaget.
Inderøy kommune har 590 andeler a kr 500,-.
Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2009: Overskudd Kr 86.554,-
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Trygg Trafikk.
Kort om organisasjonen:
Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper. Organisasjonen er landsomfattende og fungerer som et bindeledd mellom
frivillige aktører og offentlige myndigheter.
Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og
er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv.
Trygg Trafikk ble opprettet i 1956. Organisasjoner, bedrifter, kommuner og
trafikksikkerhetsutvalg i fylker er medlemmer av Trygg Trafikk.
Økonomiske nøkkeltall:
Organisasjonen hadde en omsetning på om lag 43,4 mill, kroner i 2008, mot knapt 44
mill. kroner i 2007. Årsresultatet ble på 764 000 kroner i 2008, mot 456 000 kroner i
2007. Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Organisasjonen har en
egenkapital vel 1 mill. kroner, av en totalkapital på om lag 14,5 mill. kroner.
Indre Trondheimsfjord Havnevesen.
Kort om selskapet:
Levanger havnevesen og Verdal havnevesen gikk i 1997 sammen om å etablere Levanger og
Verdal Interkommunale havnevesen (LVH), og fra 2001 ble Steinkjer havnevesen driftet av
LVH via en driftsavtale med Steinkjer kommune. 1. januar 2004 ble Indre Trondheimsfjord
havnevesen (ITH) etablert.
Indre Trondheimsfjord Havnevesen er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av
kommunene Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Mosvik. Steinkjer, Verdal og Verran i
henhold til kommunelovens bestemmelser § 27 (om etablering av en bestemt type
samarbeidsordning). ITH har sitt hovedkontor i Verdal.
I følge formålsparagrafen har ITH som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet
innenfor samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal ITH på vegne av
deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter
havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter
havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor deltakerkommunenes felles
havnedistrikt.
Målsettingen for ITHs virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre
et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. For at havnen skal kunne opprettholde og
videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet
virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor
samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet
og det næringsliv havnen skal betjene.
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Økonomiske nøkkeltall:
Omsetningen i 2008 ble på knapt 10,6 mill. kroner, mot vel 11,6 mill. kroner i 2007.
Resultatet ble på 369 000 kroner, mot 1 270 000 kroner i 2007. Havnevesenets
egenkapital utgjør knapt 215 mill, kroner, av en totalkapital på 260 mill. kroner.
Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor Nord-Trøndelag.
Kort om kontoret:
Opplæringskontoret (OKS) er et samarbeidsorgan (andelslag BA) som på vegne av
medlemsbedriftene skal koordinere og organisere bedriftenes opplæringsvirksomhet innen
kommunale fag innenfor rammen av Opplæringslova. OKS ble stiftet i 1996. Inderøy
kommune er en av medlemsbedriftene.
Ansvarsforholdet mellom medlemsbedriftene og OKS reguleres av egne avtaler. OKS skal
søke godkjenning som lærebedrift i aktuelle fag innen kommunal sektor. OKS
skal i henhold til lærlingordningen foregå i nært samarbeid med yrkesopplæringsnemnda,
skoleverket og lærlingene, og sikre god effektivitet og faglig kvalitet på opplæringen.
Opplæringen skal skje etter fastsatt læreplan for de respektive fag i samsvar med
Opplæringslova og bestemmelser for øvrig. OKS skal kartlegge behov og muligheter for
opplæring i tillegg til å bistå medlemsbedriftene med organisering av faglig relevante kurs for
lærlinger og øvrige arbeidstakere.
Økonomiske nøkkeltall:
Årsresultat 2009: Overskudd kr 388.458,-
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OVERSIKT OVER AKSJER OG ANDELER SOM ER
FØRT SOM ANLEGGSMIDLER

Tekst
Antall
Eg,kapitaltilskuddKLP
Eg,kapitaltilskuddKomRev
Eg.kapitaltilskuddKomSek
Norske Skog 1 aksje,a kr. 3200,-3200
1
Norske potetindustrier,akr.1,1
BiblioteksentralenAL
5
InderøyhallenAL,a kr. 500,490
Røra samfunnshusAL
70
lnderøy samf.hus AL
135
Sandvollansamf.hus AL
200
Innherred produkter AS,a kr. 1000,9
Lyngstad samf.hus AL
350
Norsk revyfagl.senter,akr. 1000,3
Norges kommunalbank
1
Sundsøy eiendom AS,a kr. 1100,34
Innherred HMS BA,a kr. 100,1
Flyndra AS,a kr. 10.000,10
Ol! Trøndersk mat og drikke,kr.5000,1
Flyndra AS, a kr. 5000
151
Sum bokført verdi

Eierandel Balanseverdi
6 186 902,00
3,93 %
48 000,00
5,20 %
16 000,00
1,00
15 000,00
1,00 *)
1,00 o)
1,00 o)
1,00 o)
1,00 o)
9000,00
1,00 Andelslag
1,00
1,00
34 %
37 400,00 **)
100,00 ***)
100 %
100 000,00 iv)
0,25 %
5 000,00 v)
100 %
755 000,00
7 172 411,00

*) Eies av 419 kommuner,Fylkeskommunenog KS. Kommunenenseierandel er 87%
o)Reforhandlingav avtaler pågår
**)l tillegg eier Terje Dyrstad 33% og Lornts Olav Johnsen 33%
***) Andelslag, hvor Inderøy kommune har 1 andel. Totatlt antall andeler varierer etter
inn- og utmeldte bedrifter.
iv) Er 100 % heleeid selskap
v)Totalt 428 aksjer a kr. 5000
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