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Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om
utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av
Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre
mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.
2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i
prosjektorganisasjonens styringsgruppe.
3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl mva. Inderøy kommune
dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Lånopptak 1,2 mill. kroner
b. Mva-refusjon 0,3 mill. kroner
4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr.
500.000,- inklusive mva.
5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik:
a. Arealbehovene fra mulighetstudien gjennomgåes med sikte på reduksjon inntil 10 %.
b. Det gjennomføres en tidlig avklaring av forutsetninger og muligheter for å innarbeide
en storhall 2 i en løsning.

6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:
Harald Ness ba om gruppemøte og møtet ble heva i 10 minutter.
Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: Punkt b) i Hovedpunkt 5 trekkes.

Avstemming:
Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012
7. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av
Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre
mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.
8. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i
prosjektorganisasjonens styringsgruppe.
9. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune
dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Lånopptak 1,2 mill. kroner
b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner
10. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr.
500.000,- inklusive mva.
11. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik:
Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon inntil 10 %.
12. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:
Saksordfører: Trine Berg Fines
Rådmannen foreslo pkt. 5 slik:
Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik:

Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon.

Avstemming:
Rådmannens forslag med endring av pkt. 5, enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
13. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av
Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre
mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.
14. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i
prosjektorganisasjonens styringsgruppe.
15. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune
dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik:
a. Lånopptak 1,2 mill. kroner
b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner
16. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr.
500.000,- inklusive mva.
17. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik:
Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon.
18. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet.
Vedlegg
1 Utviklingsavtale Inderøy
2 Organisasjonsplan utbygging.

Ikke trykte vedlegg/henvisning:
Kommunestyrets sak nr. 38/12, møte 25.06.2012.
Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter m/vedlegg 1 og 2.

Bakgrunn
Vedtak i Inderøy kommunestyre 25.06.2012:
1. Rapporten «Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter» tas til orientering.
2. Det gjennomføres et felles forprosjekt der Inderøy kommune, Inderøy kulturhus og NordTrøndelag fylkeskommune er deltakere.
3. Forprosjektet skal utrede mulig framtidig utbygging etter alternativ 2 i rapporten, men inklusiv
stor hallflate.

4. Forprosjektet utreder konsekvensene av å flytte Sakshaug skole til dagens
ungdomsskolelokaler.
5. Prosjektrapport med anbefalinger leveres innen utgangen av 2012.
6. Før oppstart av forprosjektet skal avtalemessige forhold knyttet til en utbygging etter alternativ
2, bl.a. eier- og leietakerforhold, være avklart.
7. Inderøy kommune ønsker at oppvekstprogrammets elementer trekkes inn i det videre arbeidet.
Vedtak i Fylkesrådet 26.06.2012:
1. Fylkesrådet er positiv til at vedtatt utbygging av Inderøy videregående skole samordnes med
Inderøy kommunes utbyggingsplaner for grunnskole ok kulturhus, til et felles oppvekst- og
kultursenter med fokus på sambruk.
Såfremt Inderøy kommune vedtar en felles utbygging, videreføres planleggingen inn i et
forprosjekt som grunnlag for endelig utbygging. Innen oppstart av forprosjekt må avklaring om
organisering av utbygging, samt fremtidig eier-, drifts- og leieforhold gjennomføres.
2. Fylkesrådet forutsetter at fylkeskommunens andel av prosjektet gjennomføres innenfor
vedtatte investeringsrammer, men i en helhetlig samfunnsmessig sammenheng. Ved å
gjennomføre en utbygging som medfører reduserte investeringskostnader på vei- og
trafikksikkerhetstiltak i område, kan deler av planlagte samferdselsmidler bli å tilføre
utbyggingsprosjektet for oppvekst- og kultursenter.
Det vises for øvrig til forrige saksutredning og mulighetsstudie for nærmere saksgrunnlag.

Nærmere om økonomien i prosjektet.
Som fremgår er det fra felles prosjektorganisasjon, og eiendomsleder, fremmet forslag om et noe
utvidet forprosjekt og som i siste instans skal gi grunnlag for endelig valg av løsning og grunnlag for
anskaffelse av totalentreprise. Selv om kommunen og fylkeskommunen står fritt med hensyn til videre
veivalg ved avslutningen av forprosjektet, ligger det i sakens natur at et mer omfattende forprosjekt vil
legge sterkere føringer enn et mindre. Det er derfor naturlig og nødvendig og ytterligere tydeliggjøre
forutsetninger og konsekvenser av den videre forprosjektering av alternativ 2.
Det er nødvendig å ta forbehold for enhver kalkyle i denne fase, men anslaget i mulighetsstudien
innebærer et prisestimat i snitt kr. 30.000,- pr kvm. Mulighetsstudien skisserer en totalramme for
investeringen på 164,4 mill. kroner med et samlet arealbehov på 5454 kvm, eksklusive eventuelt ny
storhall.
I tilegg vil vi måtte påregne 10 mill. kroner til tilpasninger/sanering/omgjøring av nåværende
Ungdomsskole ved overflytting av Sakshaugskolen og 5 mill. kroner til sanering av dagens Samfunnshus.
Dette gir et samlet investeringsestimat før eventuelle volumjusteringer på 180 mill. kroner, inklusive
mva, for et totalprosjekt som gir en helhetlig løsning skole- og kulturbyggløsning. ( eks en ny storhall)
I mulighetsstudien er beskrevet og sammenlignet to alternativer – utbygging i fellesskap contra
utbygging i egen regi. Som fremgår fremstår en felles utbygging som vesentlig mer økonomisk enn
separate utbygginger - ettersom det er muligheter for å spare både på arealkostnader (investering og
drift) og administrative kostnader. Denne kalkylen bygger f.eks på et anslag for sparte FDV-kostnader

som bygger på enhetskostnader langt over det som faktisk ligger i kommunens regnskaper i dag. (som
vi dog må erkjenne sannsynligvis bidrar til å øke etterslepene i vedlikeholdet !)
En mer kortsiktig sammenligning – dvs. en sammenligning med dagens drift og økonomi – gir følgende
hovedbilde av økonomien knyttet til dette mulige prosjektet:
Investeringene
Investeringsrammene er skissert brutt og netto og omfatter et tenkt totalprosjekt – med flytting av
Sakshaug barneskole 10 mill, og riving av Samfunnshus 5 mill. (Venna-byggene «er sanert» i alternativ 2
i mulighetsstudien) Varmesentral er ikke inkludert. I nettoanslagene er lagt inn en tentativ restverdi for
Sakshaug skole og området på 7,5 mill. kroner) Det videre innkalkulert grove anslag for tippemidler.
Investeringene – grove anslag:
Brutto:
Netto eks mva/salg/tippemidler:

Inkl storhall
180 mill.
145 mill.

210 mill
165 mill

Fordelingen av investeringskostnadene – og dermed netto kapitalkostnader/leiekostnader – er ikke
endelig avklart. Dette vil spesielt være avhengig av 1) endelig fordeling av arealbehov, herunder andel
fellesareal 2) endelig avtale om overføring av «sparte» investeringsmidler ved at kulvert i skoleområdet
761 bortfaller.
Fylkeskommunen har så langt lagt inn i sine budsjetter 30 mill. kroner til videregående skole og 25 mill.
kroner til veg Venna. (eks mva utgjør dette ca 46 mill. kroner) Kalkylene for ulike løsninger av
vegutfordringen ved skolen varierer fra 25 mill. kroner til 70 mill. kroner som er tunnel/kulvertløsning.
(En av forutsetningene for utbygging og renovering av Sakshaug barneskole i sin tid var at
skoleområdene ble knyttet til hverandre ved hjelp av en tunnell/kulvertløsning.)
Ut fra de tallstørrelser som er benyttet i mulighetsstudien utgjør kommune og kulturhusrelatert
virksomhet med andel sambruk 76 % av den samlede investering. Om en tentativt legger til grunn at
kulturhusinvesteringene i bibliotek og gard/idrettshall «fordeles» med 50 % på hver av partene – ut fra
forventet fordeling av bruk - gir dette en fordeling 67%/33%.
I forslaget til avtale er lagt til grunn at kommunen tar 60 % av planleggingskostnadene – som da
reflekterer at kommunens «prosjektandel» er større enn fylkeskommunens. Ettersom en avtale om
overføring av penger fra fylkeskommunens vegbudsjett for å kompensere for bortfall av kulvert ved
Sakshaug skole inngår i finansieringen, er den endelige effektive fordeling av finansiering og
finansieringskostnader ikke avklart. Det må selvsagt være avklart i god tid før forprosjekter er avklart.
Bemerk at i en samlet kalkyle over endringer i leie/kapitalkostnader inngår for kommunens del også
bortfall av kr. 450.000,- i leieinntekter fra Venna-byggene.
Om en helt foreløpig legger til grunn at nettoinvesteringen til belastning for kommunen kommer ut
med 50 % av total investeringen – dvs. 72,5 mill. kroner – vil det gi økt leie/kapitalkostnader i
størrelsesorden 5 mill. kroner. (50 års avskrivning/4% rente) Om en tar inn ny hall i kalkylen gir dette et
anslag på 6 mill. kroner. Til sammenligning er det i gjeldende økonomiplan satt av netto 33 mill. kroner
til Campus skole/kultur og Inderøy samfunnshus – i tilegg til 16 mill. kroner i generell skoleombygging i
perioden fram til 2021. Grovt sett kan en anta at vel halvparten av forventede kapitalkostnader er
innarbeidet i gjeldende økonomiplan.
Rådmannen legger til grunn følgende hovedbilde av de økonomiske konsekvenser under den grove
forutsetning at de effektive kapitalkostnader (merkostnader) fordeles med 50 % på hver av partene:

Inklusive storhall
6,0 mill. kroner

Kapital/leiekostnader:
Besparelser FDV:
Besparelser adm/kostnader:

5,0 mill kroner
0,7 mill. kroner
0,7 mill. kroner

Netto omstillingsutfordring:

3,6 mill. kroner

5,3 mill. kroner

Økt omstilling – ref økonomiplan:*

1,5 mill. kroner

3,2 mill. kroner

0,7 mill. kroner

Dette oppsettet kan leses slik:
En gjennomføring av prosjekt alternativ 2 vil innebære en endring i netto drifts og kapitalkostnader på
3,6 mill. kroner i forhold til gjeldende budsjett. Om en velger å inkludere en ny storhall må påregnes en
netto kostnadsøkning på 5,3 mill. kroner.
Om en sammenligner med hva om allerede er innarbeidet i gjeldende økonomiplan blir
«tilleggsutfordringer» hhv 1,5 mill. kroner og 3,2 mill. kroner.
Kommende revisjon av økonomiplanen vil tydeliggjøre hvilke prioriteriteringsutfordringer dette vil gi.

Vurdering
En eventuell tilslutning til denne sak og innstilling bringer Inderøy kommune et ytterligere steg
nærmere en beslutning om en betydelig utbygging som innebærer 1) en vesentlig oppgradering av
ungdomsskolen som uansett er nødvendig 2) en fysisk tilrettelegging for nærmere samhandling mellom
ungdomsskole og videregående skole 3) flytting av Sakshaug barneskole til lokaler i nåværende
ungdomsskole og som gir skolen en vesentlig rommessig kapasitetsutvidelse 4) nye arenaer for kulturell
formidling 5) bedre lokaliteter for kulturskole og eventuelt bibliotek.
Innholdsmålsettingene er referert i mulighetsstudien og har mange perspektiver. Det vises til
oppvekstprogrammets overordnede mål Gi barn og unge en oppvekst som motiverer til utdanning og
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Rådmannen finner at motivasjonen og innholdsambisjonene er
godt utredet og legger et godt grunnlag for videre planlegging.
Dimensjoneringen av prosjektet.
Som fremgår over representerer satsningen en betydelig utfordring og nok også en tilleggsutfordring
for Inderøy kommune uansett hvilket utgangspunkt en tar. Rådmannen ser det som avgjørende
nødvendig at prosjektet komprimeres så langt som mulig for å spare både areal og driftskostnader.
I den forbindelse må rådmannen på ny uttrykke tvil om en storhall nr. 2 er økonomisk bærekraftig selv
om det relativt sett er svært gunstig å lokalisere den i tilknytning til dagens kulturhus.
Videre legger jeg til grunn en så raskt som mulig gjør en siste kritisk vurdering av arealbehov for de ulike
funksjoner. Økonomisk fartsblindet er generelt vanskelig å unngå. Vi må sikre at enhver ny
kvadratmeter er utvilsomt begrunnet uansett funksjon.
Forslaget til avtale
I forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av
Inderøy oppvekst- og kultursenter legges det til grunn at en ikke gjennomfører et ordinært forprosjekt,

men at forprosjekt gjennomføres i form av en konkurransepreget dialog etter en forutgående
prekvalifisering. Dette fører til at forprosjektperioden blir noe lengre enn antatt og at prosjektrapport
ikke vil bli levert innen utgangen av 2012, jfr punkt 5 i kommunestyrevedtak av 25.06.2012, men tidligst
mars 2013.
For øvrig mener rådmannen at forslag til avtale samsvarer godt med kommunestyrets vedtak og tilrår at
avtalen godkjennes. Rådmannen tolker avtalen slik at en konkurranse med samhandling mot aktuelle
brukere, vil bety at sikrere grunnlag for å få gjennomført et felles oppvekst- og kultursenter, enn et
«ordinært» forprosjekt.
For øvrig vises til vedlagte forslag til avtale.

Konklusjon
Se rådmannens forslag til vedtak

AVTALE
mellom

INDERØY KOMMUNE
og

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter
1. HENSIKT
Inderøy Kommune (IK) og Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) har til hensikt å utvikle og
bygge et felles oppvekst- og kultursenter på Venna-området i Inderøy i samsvar med
Mulighetsstudie av 05.06.2012 og påfølgende vedtak i kommunestyre og Fylkesråd.
Arealbehovene angitt i mulighetsstudien skal i en tidlig fase av den videre forprosjektering
gjennomgås med sikte på besparelser.
2. ENDELIG UTBYGGINGSVEDTAK
Endelig vedtak om utbygging skal behandles av begge parter først etter at det er gjennomført
en konkurranse med samhandling mot aktuelle brukere, og hvor det fremlegges et endelig
prosjekt med kontraktsforslag til prosjektering og bygging.
Konkurransefasen omfatter en utredning av flytting av Sakshaug skole og bygging av ei ny
hallflate med opsjonspris på dette. En utbygging av dette vil være separate prosjekt som
gjennomføres av Inderøy Kommune
3. PROSJEKTGJENNOMFØRING
Det etableres en felles prosjektorganisasjon basert på følgende prinsipper:
 Det etableres en felles styringsgruppe på 4 representanter fra partenes ledende
organer, hvorav 2 stk fra hhv kommune og fylkeskommune
 Prosjektledelse av utbyggingen ivaretas av NTFK med en assisterende prosjektleder
fra IK
 En utbygging forutsettes gjennomført med en 2 delt kontrakt med en entreprenør,
hvor denne fakturerer hver av partene basert på en forhånd definert eiermessig
oppdeling av prosjektet
 Det etableres en brukerorganisasjon med brukergrupper fra alle relevante
virksomheter og brukermiljø
 Med basis i prosjektets grunnide om samhandling om oppvekstvilkår på tvers av
forvaltningsnivå, skal det etableres en spesiell ressurs i prosjektorganisasjonen for å
bidra til en god samhandlingsprosess mellom de ulike brukergrupper.
4. INTENSJON OM EIERSKAP
Ved inngåelse av denne avtale har partene følgende intensjon om fremtidig eier- og
leieforhold i et felles bygningskompleks:
 Inderøy Kommune eier og bygger ut lokaler eksklusive for Inderøy Ungdomsskole
 Inderøy Kommune eie r og bygger ut/bygger om Inderøy Kulturhus/Bibliotek
 Inderøy Kommune eier og bygger ut tilbygg for fellesfunksjoner






Nord-Trøndelag Fylkeskommune eier og bygger ut lokaler for Inderøy videregående
skole med evt sammenbygging mot Kulturhuset
Nord-Trøndelag Fylkeskommune inngår avtale om leie av arealer i Kulturhus og
Fellesbygg
Partene skal definere gjensidige rettigheter for bruk av hverandres respektive eide
bygg
Nord-Trøndelag sier opp eksisterende leieavtale vedr. Venna ved ferdigstillelse av ny
bygningsmasse

Før endelig vedtak om utbygging må alle leie- og eierforhold i et felles bygningskompleks
være avklart.
5. SAMFUNNSMESSIG HELHET
NTFK vil legge til grunn en samfunnsmessig helhetsvurdering ved investeringer i Vennaområdet.
I den grad utbyggingsforslaget vedr. Inderøy oppvekst- og kultursenter innebærer at
investeringsmidler til veiombygging og trafikksikkerhetstiltak i området blir redusert, skal
NTFK bidra med tilsvarende midler til bygningsmessige investeringer.
Det er enighet om at en avklaring av – og eventuelt også avtale om - prinsippene for
finansiering og fordeling av kapital-, leie og driftskostnader skal foreligge i god tid før
konkret utbyggingsforslag foreligger etter planen den 01.05.2013.
6. FREMDRIFT
Partene er enig om at det skal fremlegges et konkret utbyggingsforslag til behandling hos
begge parter innen 01.05.2013.
Forutsatt at vedtak med finansiering foreligger, planlegges byggestart høsten 2013 med
ferdigstillelse årsskiftet 2014/15
7. KOSTNADSFORDELING
Videre utviklingskostnader for prosjektet inkl. kostnader til gjennomført Mulighetsstudie er
stipulert gjennomført innenfor en ramme på 2,5 mill inkl. mva. Partene er enig om at dette
fordeles som følger:
 Inderøy Kommunes andel er 60 %
 NTFKs andel er 40 %
Partene dekker hver sine egne kostnader til brukergrupper, styringsgruppe slik at dette ikke
belastes ikke bygge- og utviklingsprosjektet .
NTFK s kostander til prosjektledelse belastes utviklingsprosjektet med kr 100 000.
Inderøy/Steinkjer 01.10.2012

……………………………………………………………….

…………………………………………………………..

Inderøy oppvekst – og kultursenter

Styringsgruppe
Ordfører, Fylkesråd,
rådmann,
eiendomsleder

Oppvekstprogrammet/Ny tids skole Brukergruppe

Byggherre
Inderøy kommune /
Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Prosjektleder
Eiendom NTFK

Brukerkoordinator
Ass. prosjektleder

Sentral
brukergruppe
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Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.2012.
Rådmannens forslag til vedtak
Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012
Saksordfører: Bjarne Kvistad
Tilleggsnotat fra rådmannen datert 24.09.2012 vedr. investeringsprosjekt ble utdelt i møtet.
Følgende tillleggspunkt tas inn i rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lukemidler.

Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 24.09.2012
Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012:
Saksordfører: Ragnhild Kjesbu
Rådmannen foreslo slikt tillegg:
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Avstemming:
Rådmannens forslag med tillegg.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.09.2012
Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:
Saksordfører: Leif Hjulstad
Rådmannen rettet bevilgningsbeløpet til kr 1,043 mill. i tillegg til forslag til vedtak.
Ordfører foreslo hovedutvalg Folk sitt forslag slik:
Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
Tertialrapport pr. 30.08 tas til orientering.
Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland – Gangstad.
Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Vedlegg
1 Tertialrapport pr. 30.08.2012.

Bakgrunn
I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på regnskaps- og
aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal rapporteres dersom utviklingen i
økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetningene lagt i budsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av andre tertial.

Vurdering
Viser til vedlagt rapport. Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjettforutsetningene.
Det er noe forsinkelse i gjennomføring av enkelte investeringsprosjekter mens andre prosjekter snart er
fullført.
I driftsregnskapet prognoseres positivt avvik på fellesområdene med til sammen kr. 0,725 mill. Dette
skyldes økt hjemfallsinntekt, redusert egenkapitalinnskudd samt at vi prognoserer reduksjon i netto
renteutgifter.
På driftsområdene prognoseres negativt avvik på 1,5 mill. innenfor helse og sosialområdet samt 0,16 på
området for politikk.
Rådmannen velger ikke å foreslå rammendringer i årets budsjett. Ved ikke å disponere 0,935 mill. kroner
av formannskapets disponible reserve vil årets regnskap fortsatt kunne gjøres opp uten å redusere
planlagte avsetninger til fond.
Denne prognose forutsetter imidlertid fortsatt stram økonomistyring og en ubetinget budsjettdisiplin i
enhetene.
Når det gjelder vår likviditet anser vi den å være tilfredsstillende.
Nærværsprosenten er på ca. 91–91,5 %.
Vi har et mål om en nærværsprosent på 92,5 % for år 2012. Det jobbes aktivt med å oppfylle dette målet.
Konklusjon
Se innstilling.

Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.2012.
Innledning.
I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskaps- og
aktivitetsutvikling pr 30.08. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering
og likviditet.
En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er tatt inn i
rapporten.
Rapporteringsprinsipper. Metode.
Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer
avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.
Tabellene i rapporten – se nedenfor - omfatter fire kolonner:
1.
2.
3.
4.

Opprinnelig netto driftsbudsjett
Revidert netto driftsbudsjett
Vurdert avvik på årsbasis
Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at
1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til
årsbudsjett
2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til
godkjenning.
Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av
- forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.08.12. En prognose.
Aktivitetsutviklingen er grovt sett i samsvar med revidert budsjett og plan ved 2. tertial i det første
året for den nye kommunen.
Når det gjelder de sentrale områder prognoseres en økning i hjemfallsinntekter samt en redusert
kostnad når det gjelder egenkapitalinnskudd for år 2012.
Det forventes at netto renteutgift vil bli noe lavere enn hva revidert budsjett skulle tilsi. Dette
avhenger imidlertid av bl.a. rentenivå og investeringstakt i siste del av året.
Våre inntekter og utgifter påvirkes av eksterne forhold, men våre prognoser antas likevel å være
realistisk anslag.
Samlet for de sentrale områder prognoseres et positivt netto avvik på 0,725 mill. på årsbasis.

Når det gjelder driftsområdene er for lite budsjettert til politisk virksomhet. Det har vært større
aktivitet enn hva vi forutsatte ved budsjettering.
På området for helse, rehab. og barnevern prognoseres et negativt avvik på 0,5 mill. kr. Dette skyldes
barnevern. Dette skyldes økt aktivitet.
Ved området for bistand og omsorg er det bl.a. behov for omfattende tjenester til pasient og økte
midler må tilføres. Området prognoserer et negativt avvik på årsbasis på kr. 1,0 mill.
Avsatte midler til FSKs disposisjon justeres ned med 0,935 mill. Dette for å delvis finansiere de
prognoserte avvik vi har på andre driftsområder.
Vi jobber ut fra en målsetting om økt tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng årlig. Det betyr et mål om en
nærværsprosent på 92,5 % i 2012. Vår prognose for 2012 viser at vi ligger på et forventet nærvær på
ca. 91 – 91,5 %.
Når det gjelder investeringsområdene vil det være noen forsinkelser i forhold til plan og forventning.
Noe utrednings- og planarbeid tar lengre tid enn lagt til grunn.

Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.
Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.
Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene og de viktigste
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.
Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar

Revidert
netto
driftsbudsjett
pr. 30.08.

Oppr. netto driftsbudsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

Avvik i % på
årsbasis

Fellesområde inntekter

-356100

-354670

125

0,0

herav rammetilskudd og
skatt

-348900

-348400

0

0,0

-800

-800

125

-15,6

-

herav naturressursskatt

-

herav eiendomsskatt

-1502

-1672

0

0,0

-

herav hjemfallsinntekter

-1600

-1200

0

0,0

49463

44093

600

1,4

Fellesområde diverse
-

herav renter og avdrag

29961

27605

500

1,8

-

herav netto avsetning

14223

14033

0

0,0

-5215

-5215

0

0,0

0

0

0

0,0

-311852

-315792

725

0,0

9383

8269

935

11,3

Avskrivninger
Mva.komp. investering
Disponibelt netto drift
Fellesområde
tilleggsbevilgninger

6945

6945

0

0,0

3239

3239

-160

-4,9

21779

22036

0

0,0

3689

3689

0

0,0

Oppvekst

115495

114935

0

0,0

Helse og sosial

117387

120713

-1500

-1,2

Kultur

12490

13694

0

0,0

Kommunalteknikk

27784

28611

0

0,0

-

herav lønnsreserver

Politisk virksomhet
Fellesadministrasjon*
Næring og plan

Vann og avløp

606

606

0

0,0

Diverse fond

0

0

0

0,0

INVEST regnskap og lønn

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Sum

*Fellesadministrasjon består av sentraladministrasjon samt service, støtte og IKT

Kommentarer
Fellesområde inntekter.
KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et
samlet anslag på 348,4 mill. for Inderøy kommune. Prognosen, sist oppdatert i august er laget av KS i
samarbeid med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2013 og RNB 2012.
Vi har i vårt rev. budsjett lagt til grunn en samlet inntekt tilsvarende prognosen på 348,4 mill.
Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke om vi når budsjetterte
inntekter på dette området.
Revidert budsjett 2012 for eiendomsskatt er kr. 1,672 mill. Tilsvarende beløp er inntektsført.
Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdatert
prognose at vi kan forvente å få de inntekter vi har lagt opp til i rev. budsjett.
Rentekompensasjon for utbygging Sandvollan skole vil ikke komme til utbetaling før tidligst i 2013.
Rentenivået resten av året vil delvis være avgjørende for resultat ved årsslutt.
Når det gjelder hjemfallsinntekter angir siste prognose basert på rapporter fra Ishavskraft en økning
på 0,125 mill. på årsbasis. Dette skyldes at feil grunnlag har blitt benyttet ved tidligere rapporter.

Fellesområde diverse.
Pensjon.
Basert på prognose fra pensjonsleverandører skal vårt reviderte budsjett holde.
Det kommer nye oppdaterte prognoser fra våre leverandører medio september som tar opp i seg
konsekvenser av lønnsoppgjør m.m.
Renter og avdrag.
Netto ramme ble justert ned med 2,356 mill. ved revidering av budsjett i juni. Lagt til grunn var en
gjennomsnittlig høyere rentesats enn hva det hadde vært så langt i år, samtidig som vi hadde – i
perioder - fått bedre avkastning på deler av vår likviditet enn forutsatt. Samme begrunnelse benyttes
nå når det foreslås ytterligere reduksjon i netto ramme med kr. 0,5 mill. Dette selv om rentenivå
resten av årets vil være avgjørende, samt vår investeringstakt.

Avdragsutgifter forventes å være i tråd med budsjett ved årets utløp.
Egenkapitalinnskudd.
Siste prognose fra pensjonsleverandør viser at vi kan justere ned vårt budsjett når det gjelder EKinnskudd for år 2012 med ca. 0,1 mill. «Endelig» prognose etter kommunesammenslåing har ikke
vært på plass før i sommer.
Avskrivninger.
Kostnad- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområdet. Det budsjetteres og
regnskapsføres slik at netto utgift blir kr. 0,-. Dette vil isolert sett ikke påvirke netto driftsregnskap.
Avskrivninger for år 2012 vil bli kjørt i slutten av september.
Mva.komp. investering.
Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp.
Disponibelt netto drift.
Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:
(bygger på revidert budsjett pr. 30.08.12)
Fellesområde
tilleggsbevilgninger

3%
0% 1%
9%

Politisk virksomhet
7%

4%

1%
Fellesadministrasjon*
Næring og plan

37 %
38 %

Oppvekst
Helse og sosial
Kultur
Kommunalteknikk
Vann og avløp

Diverse fond og INVEST økonomi og lønn er ikke tatt inn i diagrammet da de har en netto ramme på kr. 0,-.

Kort om de enkelte driftsområdene.
Det kommenteres kun hvor det konstateres avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik.

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.
Tilleggsbevilgninger lønn.
Vi har lagt inn forventet gjennomsnittlig lønnsvekst på 4 % i vårt budsjett. Årets lønnsoppgjør er nå
avsluttet og lønnsvekst/årsvekst er på 4,07 %. Budsjetterte midler til oppgjør for år 2012 antas å
holde.
Tilleggsbevilgninger til FSK disp.
Rev. budsjett viser at det gjenstår ca. 1,3 mill. til FSKs disposisjon.
Det foreslås at denne ramme justeres ned med 0,935 mill. for å dekke økt behovet når det gjelder
politisk virksomhet og for deler av utfordringene vi har fått innenfor helse og sosial.
Politisk virksomhet.
Det prognoseres negativt avvik på kr. 0,16 mill. ved årets utløp. Dette skyldes økt aktivitet utover det
vi la til grunn ved budsjetteringstidspunkt. (økt godtgjørelse, flere møter, lengre møter, økt
utgiftsdekning, etterbetalinger fra tidligere år)
Fellesadministrasjon.
Aktiviteten er i hovedsak i samsvar med plan. Det gjenstår fortsatt noe omstillingsarbeid.
Det er et stramt budsjett og ekstrakostnader av flere slag har kommet på.
Imidlertid er det fokus på innsparing, det forventes økte inntekter ved utleie samt at vi får 1,5 mnd.
vakanse på slutten av året.
Dette gjør at en ikke velger å prognosere avvik ved årets utløp.
Næring og plan.
Det forventes ikke avvik i økonomi ved årets utløp.
Noe planarbeid er forsinket, men i hovedsak er aktiviteten i rute.
Det arbeides fortsatt med rekruttering/ansettelse av ny person etter at oppmålingsleder slutter i sin
stilling 01. juli. Det leies inn noe konsulenttjeneste for å ta oppgaver innenfor oppmålingstjenesten.
Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)
Ansvar

Enhet

830

Fellesområde tilleggsbevilgninger

110

Politisk virksomhet

120

Sentraladministrasjon

121

Service, støtte og IKT

130

Næring og plan
Sum

Oppr. netto
driftsbudsjett
9383

Revidert
netto
driftsbudsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

Avvik i %
på årsbasis

8269

935

11,3

3239

3239

-160

-4,9

21779

11229

0

0,0

0

10807

0

0,0

3689

3689

0

0,0

38090

37233

775

2,1

Oppvekst.
Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp samlet sett for skoler og barnehager.
Pr i dag ligger noen delområder noe for høgt i forbruk, men tiltak er satt inn samt at justeringer fra
nytt skoleår gir at en kan forvente at oppvekstområdet samlet sett vil være i tråd med budsjett ved
årets utløp.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Oppr. netto Revidert netto
driftsbudsjett driftsbudsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

Avvik i % på
årsbasis

Ansvar

Enhet

200

Fellesadm. skole og barnehage

21944

22399

0

210

Sakshaug skole

13117

13183

0

211

Sakshaug barnehage

6898

6698

0

212

Røra skole og barnehage

13722

13825

0

213

Utøy skole og barnehage

7502

7596

0

214

Mosvik skole og barnehage

10461

9419

0

215

Lyngstad skole og barnehage

6814

6958

0

216

Sandvollan skole og barnehage

13007

12827

0

217

Inderøy Ungdomsskole
Sum

22030

22030

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

115495

114935

0

0,0

Helse og sosial.
Samlet for området helse og sosial forventes et negativt avvik på kr. 1,5 mill.
Bistand og omsorg
Noe omstillingsarbeid gjenstår fortsatt. Dette arbeidet har ikke gått så fort som forutsatt i budsjett,
men vil bli fullført så fort det lar seg gjøre.
Det kan forventes økte inntekter når det gjelder vederlagsbetaling - anslås til ca. 0,5 mill. kr. Samtidig
påløper økte utgifter når det gjelder aktivitetstilbud funksjonshemmede med kr. 0,5 mill. (Flyndra).
Det er behov for omfattende tjenester til ny ressurskrevende bruker. Dette sammen med ikke
budsjetterte utgifter til brukerpersonlig assistanse samt prognoserte økte utgifter til medfinansiering
somatiske tjenester anslås til sammen og utgjøre et negativt avvik ved årets utløp på 1,0 mill. ved
bistand og omsorg.
Helse, rehabilitering og barnevern
Området for barnevern ble tilført 2,5 mill. ved budsjettrevidering i juni. Området var i
utgangspunktet for lavt budsjettert i 2012.
Nylig gjennomgang og oppdaterte prognoser viser at området må ha tilført ytterligere midler. Dette
skyldes økt aktivitet.
Øvrige områder innenfor enheten: Noe omstillingsarbeid gjenstår fortsatt. Dette arbeidet har ikke
gått så fort som forutsatt i budsjett, men vil bli fullført så fort det lar seg gjøre.
Det påløper kostnader utover budsjett når det gjelder legetjeneste, dette er kostnader som er
knyttet til flyttingen av legetjenesten.
Aktivitet i enheten er i all hovedsak som forutsatt.
Det prognoseres et avvik ved årets utløp på kr. 0,5 mill. for området helse, rehab. og barnevern.
NAV
Aktivitet og økonomi er i all hovedsak i rute og det prognoseres ikke avvik ved årets utløp.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)
Ansvar

Enhet

Oppr. netto
driftsbudsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

Revidert netto
driftsbudsjett

Avvik i % på
årsbasis

310

Bistand og omsorg

82004

83004

-1000

-1,2

320

Helse, rehabilitering og barnevern

28978

31304

-500

-1,6

321

Flyktningetjenesten

0

0

0

0,0

330

NAV

6405

6405

0

0,0

117387

120713

-1500

-1,2

Sum

Kultur.
Det forventes ikke økonomiske avvik ved årets utløp. I hovedsak foregår aktivitet etter planen.
Kommunalteknikk.
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter oppsatte mål for 2012.
Når det gjelder økonomi fikk enheten tilført kr. 1,0 mill. i forbindelse med hovedrevisjon i sommer,
dette bl.a. på grunn av økte kostnader ved brøyting og strøing.
Pr i dag forventes at enheten vil være i tråd med oppsatt budsjett ved årets utløp.
Vann og avløp.
Det forventes ikke avvik ved årets utløp – verken i forhold til økonomi eller aktivitet.
Diverse fond.
Her føres regnskap for Næringsfond, fiskefond, viltfond og Inderøy 2020.
Ingen prognoserte avvik å rapportere.
INVEST regnskap og lønn.
Når det gjelder økonomi forventes ikke negativt avvik ved årets utløp.
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter det som er planlagt.
Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)
Ansvar

Enhet

Oppr. netto
driftsbudsjett

Revidert netto
driftsbudsjett

Vurdert avvik
på årsbasis

Avvik i % på
årsbasis

410

Kultur

12490

13694

0

0,0

510

Kommunalteknikk

27784

28611

0

0,0

606

606

0

0,0

520/521

Vann og avløp

600

Diverse fond

0

0

0

0,0

700

INVEST regnskap og lønn

0

0

0

0,0

40880

42911

0

0,0

Sum

Kommunesammenslåingsprosjektet.
Det prognoseres ikke avvik. Aktivitet er i hovedsak som forutsatt så langt.
Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.
Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den
overordnede målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende
prognose for utviklingen i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens
likvide
midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet
dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås.
Langsiktig finansiering.
Låneporteføljen.
Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 2. tertial 2012 på ca. 423 millioner kroner. Det er tatt
opp lån i henhold til opprinnelig budsjett år 2012 – og en vil i nærmeste fremtid ta opp resterende
lån i henhold til vedtak om låneopptak gjort så langt i 2012.
Saldo ubrukt startlån er pr. utgangen av 2. kvartal på ca. 3,45 mill.
Ved utløpet av andre tertial har låneporteføljen en sammensetning slik: ca. 13 % av lånemassen har
fastrenteposisjon og ca. 87 % med flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått
sikringskontrakt (FRA) for et volum på 160 millioner. Dette betyr at rentekostnaden for denne delen
av den flytende låneporteføljen er kjent for 2012. Regner en det som lån med fast rente vil
fordelingen se slik ut: fastrenteposisjon ca. 68 % og 32 % med flytende rente.
Likviditet.
Driften går normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke
likviditeten på en ugunstig måte på kort sikt. Det er fortsatt en del forsinkelser i
investeringsutbetalinger (ubrukte lån) og dette bidrar til den gode likviditeten på kort sikt.
Likviditeten på lengre sikt er avhengig av i hvilken grad kommunen makter å ta hensyn til behovet for
en rimelig likviditet i den løpende økonomiske prioritering.
Omfanget av ubrukte lånemidler har fortsatt vesentlig betydning for vår likviditet.
Jfr. nye forskrifter for budsjettering og regnskapsføring skal kun den del av utgift til
investeringsprosjekter som forventes i det aktuelle budsjettår bevilges i året og dette vil i stor grad
redusere omfanget av ubrukte lånemidler i fremtiden. Vi budsjetterer fra og med år 2012 i henhold
til ovenfor nevnte forskrift.

Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. Det vises til korte kommentarer
under hvert enkelt prosjekt.
Prosjekter hvor det prognoseres avvik i den økonomiske rammen vil bli nærmere beskrevet - også
andre prosjekter hvor en finner grunn for å gi kommentarer vil bli omtalt.
Det ble tidligere rapportert at sluttrapport på prosjekter hvor oppstart og fullførelse skjer
våren/høsten 2012 skulle fremlegges ved 2. tertial. Sluttrapporter må fremlegges på et senere
tidspunkt.
Investeringsprosjekter:
Samlet situasjon for prosjekter i investering er at det vil bli et mindre forbruk på ca. 2,96 mill kr. enn
hva som ble rapportert ved 1 tertial. Dette skyldes i stor grad at anleggsstart for oppgradering Mosvik
skole er forsinket.
Inderøy Kulturhus – opprustning:
Her er total kostnadsramme justert opp fra 5500 til 6700. Dette skyldes at det i 2011 er ført
kostnader (grunnundersøkelser på Vennaområdet, prosjektkostnader Inderøy Samf.hus m.m.) som
ikke skulle vært belastet på opprustning Kulturhuset. Ser en på de oppgaver som skulle løses under
prosjekt opprustning Inderøy Kulturhus er det ikke overskridelser. En ber derfor om justering av
ramme i henhold til det som ovenfor er beskrevet.
Fv. 221 Småland, GS-vei
Det vises til K-sak 18/11 av 15.06.2011.
Det ble i 2011 bevilget midler til kostnad på kr. 1,043 mill. til prosjektet. Beløpet kom først til utbetalt
i 2012. Det er ikke budsjettert i henhold til dette. En revidering vil bli gjort i henhold til K-sak 18/11.

Investeringsprosjekter 2012

Tall i 1000 kr

«Kommune på nett»
Papirløs politiker
Utskiftning av IKT-verktøy
Fagprogram for samhandling og lagring (BIO)
Plan for info-sikkerhet
Felles AD
IT-prosj. I stede for prosj. 5006
Mosvik kommunehus
Campus-Kultur/Skole/Idrett-forpr.
Straumen - sentrumsutvikling
Mosvik sentrum, stedsutvikling
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 1
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2
Inderøy kulturhus- opprustning
Klubbhus - Skianlegg Gran
Framverran Skole
Bolig funksjonshemmede
Sandvollan skole, trafikksikring
Flyktningeboliger
Kommunale utleiboliger - opprustn
Driftsovervåkningsanlegg
Inderøy ungdomsskole - tilgjengelighet for alle
Inderøy U-skole, lukking avvik HMS
Sandvollan skole - uteområde
Inderøyheimen branntetting
Inderøyheimen - oppgr. 3 bad+avl.rom
Oppgradering Røra bhg -stellerom+HMS
Lyngstad skole vinduer
Opprustn.tiltak/omgjøring komm.bygg
Sandvollan-Gangstad - boligfelt
Sandvollan - tilrettelegging/utbygging
Straumen. Utbygging Nessjordet
Muustrøparken, nybygg og omgjøring lagerbygg
Sakshaugvegen
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon
FS. 221 Småland, GS-vei
Utskiftning Ledningsnett vann
Røra- utskifting sandfilter Røflo
Avløpsrenseanlegg Røra - oppgradering
Mosvik. Nesset III boligfelt - forpr./reg.plan
Opparb næringsar/bygg-forpr.
Mosvik skole - oppgradering
Åsen -Røra- boligfelt
Straumen. Vegomlegging Venna - skole
Inderøy-Mosvik. Breiband
Biobasert sentralvarme Straumen/Venna
Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann
Diverse salg

Tertialrapport 2.tertial 2012
Økonomi

Vedtatt Regnskap Forventet Regn 2012 Rev. Budsj
Prosj.nr. kostnads
2012
2012
ramme tom 2011 totalkostn. pr. 27.08.

5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5102
8001
9105
9106
5101
5103
8002
8003
6002
7001
6003
7002
7003
9300
6008
6010
6007
7005
7004
6006
6005
6011
9101
9109
9104
9050
9006
9005
9007
9201
9203
9204
9103
9108
6001
9102
9004
8502
8501
9202
9400

350
0
170
0
2930
0
850
0
0
0
250
0
300
0
250
0
40000
0
4437
0
1700
929
33100 32357
4900
0
5500 5499
3100
0
-2000
0
0
0
0
12800
434
3000
0
550
0
200
0
300
0
250
0
90
0
400
0
150
0
410
0
0
5490 3153
400
0
33000 12792
393
0
5800
0
261
209
1043
0
15800 5142
1000
0
800
0
1750
20000
0
23250 1293
7250
442
6500 1906
2200
0
3100
767
12000 2214

350
170
2930
850
0
350
300
250
40000
4437
1700
33100
4900
6700
3100
-2000
22440
0
12800
3000
1750
200
300
250
90
600
150
410
150
5490
400
33000
393
5800
340
1043
15800
1000
800
1750
20000
23250
16500
6500
2180
3100
12000

125
235
397
0
0
277
0
0
64
355
0
748
15
297
0
0
0
0
9124
0
268
0
0
0
87
0
0
410
0
-506
0
395
440
285
0
1043
796
140
0
0
0
489
538
3370
0
790
6560
108

150
250
680
100
0
320
150
100
300
1037
200
2600
4900
1000
0
-2000
500
0
12366
550
550
200
300
250
90
550
150
410
0
0
400
15000
393
5800
132
0
1800
1000
800
250
250
7250
2000
4600
2200
2330
11500

Status - framdrift pr. 30.08.12
Oppst.

Ferdig

dato

dato

Framdrift Økonomi - forv
% oppfylt avvik 2012 Årsak/Tiltak/Kommentar

01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.08.2012
01.08.2012
2009

31.12.2013
01.12.2012
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012

01.05.2013
2009
01.10.2011
2008
2007
01.10.2011
2010

01.11.2013
01.02.2013
31.12.2014
01.11.2012
01.10.2012
31.12.2012
01.08.2013

0
10
15
60
100
20
80

01.04.2012 31.12.2012

15

2011
01.04.2012
01.02.2012
20.05.2012
15.09.2012
01.09.2012
01.01.2012
01.09.2012
01.08.2012
01.01.2012

01.10.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
01.04.2012
01.06.2013
01.12.2012
01.04.2012

2009 31.12.2012
2012 01.06.2013
2008 01.08.2013
41000 01.06.2012
01.01.2012 31.12.2012
2009 01.06.2012

01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.06.2012 31.12.2012
15.08.2012 01.03.2013
16.02.2012 01.07.2013
01.05.2012 01.06.2013
01.11.2012
01.01.2012 01.03.2013
01.09.2012
02.01.2012 24.08.2012

80
95
90
0
90

99
5
60
95
0
0
100
0
0
100

100
50
50
30
30
0
15
15
90
40
95
100

0
80 mulig lisensutvidelse, sees i sammenh m prosj. 5006 (150 i 2012 og 150 i 2013)
150 Uforutsatte utgifter nytt legesenter og telefon vil berører plan
-150 Helsenett - framdrift avh. av prosj. i INVEST . 150 trekkes ut av prosj 5005 og legges
utgår, inn kommer prosjekt 5008
70 Problem med sikker sone
nytt i stede for 5006 - avklares
-100 Tilstandsrapport utsettes til 2013
0 Sluttdat angir ferdig forprosj.
353 Konsekvens av grensesnitt Næssjordet/sentrumsutvikl./muustrøparken (eget pro
0 Ferdigdato angir tidspunkt for utarbeidet tiltaksplan
Tekn. Korr forventes i 2013
prosj. Sluttføres innenfor ramme, evt. nye prosj. Fremmes i 2013
Teknisk korr. forventes i 2013
250 Forprosj. fra 250 til 500
utgår
0 Prosj. avsluttes i 2012
0 Kun forprosjekt i 2012,
0
0 sees i sammenheng med prosj. 6010
0 nytt prosjekt - rest oppr. ramme prosj. 6008
0 Ressursmangel, konsulent engasjeres
0 sees i sammenheng med prosj. 6005 og 6011
150 overført fra prosj.6011
0
0 Avsluttet
-150 150 overføres til prosj. 7004. Sees i sammenheng med prosj. 6005 og 7005
Sees i sammenheng med prosj.nr. 9109
-200 Gjelder forprosjekt (korr 1. tertial mot prosj.nr. 9101)
Avklares mot prosj. Sentrumsutvikl. Straumen
47
0 Tekn. Korr. 2013

1043 Må revideres budsjett
0
0
0 Tekn. Korr. 2013
-250 Utsatt til 2013
0 Mulighetsstudie fullført. Forprosj. start sist i 2012
-4250 Annleggsstart forsinket med 1 mnd.
0 Forutsetter politisk vedtak 01.10.2012
0 Ferdigdato gjelder tilleggsarbeider
0 Tilskudd NTFK 540 netto ramme 1640
0
0

Planoppgaver 2012

Kommuneplan samfunnsdel
Folkehelseplan
Kommuneplan arealdel
Kommunedelplan Straumen
Næringsplan
Miljøplan
Reguleringsplaner
Kulturplan

Status - framdrift pr. 30.08.12
Oppstart

Ferdig

Framdrift Økonomi

dato

dato

% oppfylt forv. avvik

mar.12 nov.12
01.03.2012 01.12.2012
mar.12 jun.13
feb.11 jun.12
apr.12 des.12
okt.12 okt.13

Årsak/Tiltak/Kommentar

30

Framdrift forsinket

100

Vedtatt juni 2012

Høst 2011 31.12.2012

Utviklingsoppgaver 2012
Status - framdrift pr. 30.08.12

Inderøy 2020

Mulighetenes Landbruk 2020
Arena Skarnsundbrua 2020

Kulturkompis
Kommunehelsesamarbeid
Ungdomsprosjektet UngGnist
Strategisk arbeidsgiverpolitikk
Etiske retningslinjer
IKT-strategi INVEST
Kvalitetsstyringssystem
Plan IKT-utstyr/anskaffelser
Plan informasjonssikkerhet
Utvikling service og støtte
Offentlige anskaffelser
Bruker- og innb.undersøkelser
Balansert målstyring
Utvikling kommunalteknikk

Oppstart

Ferdig

Framdrift Økonomi

dato

dato

% oppfylt forv. avvik

2009 31.12.2014
2010 31.05.2013
01.08.2011 31.12.2012
feb.12 01.07.2012
2011 01.07.2012
2011 31.12.2012
mai.11
aug.12
feb.12
2009 01.08.2012
2010 31.12.2013
01.01.2011 31.12.2012
2011 01.11.2013
01.09.2011 01.04.2012
01.03.2012 01.12.2012
01.01.2011 31.12.2013
01.03.2012 01.02.2013

65
60
100

100
20
100
55
100
30
40
2

Årsak/Tiltak/Kommentar

OBS: se sak tilskudd bredbånd Kj.vågen K-sak 37/12 av 25.06.12.
Søknadsrunde pågår - ferdig dato angir avsluttet søknadsrunde
sluttdato angir 1. del av prosj., videreføres i 2013

Strategidok. og utredning ferdig. Mulig felles driftsorg. fra 2013
Kjøp av ekstern bistand for sikring av fremdrift
Plan ferdig utarbeidet
Utsatt - innspill tiltak drift 2013
Prosjektplan utarbeidet, søkt eksterne midler, prosjektperiode utvidet
Oppfølging i forhold til revisjonsrapp. - prosjekt avsluttet
Framdrift forsinket - innbyggerundersøkelse tidlig høst - ny sluttdato 01.11.12
Framdrift forsinket

Nærvær: Vi jobber ut fra en målsetting om økt tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng årlig. Det
betyr et mål om en nærværsprosent på 92,5 % i 2012. Vår prognose for 2012 viser at vi ligger
på et forventet nærvær på ca. 90 - 91 %. Det betyr at vi må styrke opp vår aktivitet i 3. tertial
for å forbygge økt fravær. Det må skje gjennom vårt kontinuerlige arbeid med oppfølging av
sykefravær, tettere samarbeid med IHMS og NAV. Økt fokus på arbeidet gjennom egne
prosjekter samt at vi søker om deltakelse i «Sammen om en bedre kommune» hvor temaet
nærvær er aktuelt.
Samlet nærvær (egenmeldt og langtidsmeldt inngår i oversikten – tall inkl. juli) hvor
grønn er 2010 – 1729 Inderøy kommune, lilla er 2011 – 1729 Inderøy kommune, blå er
2012 – 1756 Inderøy kommune, rød er snitt siste 12 mnd regnet fra 1.1.12 – 1756
Inderøy kommune. Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 22.08.12
98
96
94

Nærværs prosent 2010 1729
Inderøy

92
90

Nærværs prosent 2011 1729
Inderøy

88

Nærværs prosent 2012 1756
Inderøy

86
84

Snitt siste 12 mnd regnet fra
1.1.12

82

Sykefravær - fordelt på kvartal: farge blå er 2012 samlet sykefravær og rød farge er
2012 – egenmeldt sykefravær. Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert
22.08.2012
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Fraværs prosent 2012
Korttids fravær 2012
1. kvartal

2.kvartal

3.kvartal

4.kvartal

Tall fra SSB (kun legemeldt sykefravær) viser for 1. kvartal at Inderøy kommune har et
sykefravær på 8,1 % mot 7,6 % for kommunal sektor i Nord-Trøndelag. Det betyr at vi
fortsatt ikke når vårt mål om å være på nivå med øvrige kommuner i vårt distrikt. Vi klarer
2. tertialrapport 2012 for nærvær og heltid

heller ikke å ha like høy grad av bruken av gradert sykemeldinger som øvrige kommuner.
Gradert sykmelding vil være et fokus område i 2. halvår.
Sentrale nærværsaktiviteter 2. tertial: En kontinuerlig aktivitet i 2012 er utvikling av
relevant informasjon for ansatte og ledere (tiltak B.2 i VP). Aktiviteten har så langt vært
knyttet til innføringen av nye regler for oppfølging av sykmeldte, informasjon og oppfølging
av enhetsledere/ tjenesteledere. Vernetjenesten har avviklet 2 samlinger og alle
verneombudene har nå gjennomført godkjent utdanning. Handlingsplan for HMS er forsinket
og kommer i 3. tertial. Seniorpolitisk handlingsplan er vedtatt og iverksatt. 100 medarbeidere
over 60 år har fått tilbud om dagskurs i pensjon, og over 60 medarbeidere deltok på
samlingen.
Heltid – reduksjon av uønsket deltid: Rapport for 1. og 2. tertial viser følgende utvikling
knyttet til heltid – reduksjon av uønsket deltid: Stilingsnummer (ledige faste og vikariat
stillinger) med id.nr 1 til og med id.nr 80 inngår i grunnlaget, hvor kun faste stillinger tas
med. Stillingsutvidelser samlet for 1. og 2. tertial: 24 faste medarbeidere har fått
stillingsutvidelse, hvorav 4 til 100 % stilling. Ledige stillinger 1. og 2. tertial – gruppert i
følgende intervallene:
Stillingsstørrelse
0 - 24,9
25 - 49,9
50 - 74,9
75 - 99,1
100

Øvrige ansatte
14
4
9
4
7

Undervisningspersonell
1
5

Alle utlysninger blir nøye vurdert i forhold til tariffavtalens målsetting om tilsetting i hel
stilling. Flere av de ledige stillingene i intervallet 0 – 50 % er blitt benyttet til
stillingsutvidelser til faste medarbeidere. Det er nå under utarbeidelse en ny handlingsplan for
heltid, bla. basert på ny forskningsrapport presentert i april 2012. Arbeidet er litt forsinket i
forhold til opprinnelig plan (tiltak M.1.3 i VP).

2. tertialrapport 2012 for nærvær og heltid

Arkivsak. Nr.:
2012/421-24
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

105/12

26.09.2012

Kommunestyret

55/12

01.10.2012

Boligtomter Røra - Åsen boligfelt - vedtak om utbygging
Rådmannens forslag til vedtak
Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes.
Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av gatelys
med ferdigstillelse innen 30.06.2013.
Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. kroner.
Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige
finansieringsplan:
1. Salg av tomter – foreløpig anslag:
2. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag):

11,0 mill. kroner
3,5 mill. kroner

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med
grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk av
megler.
Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:
Saksordfører: Signar Berger

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes.
Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av gatelys
med ferdigstillelse innen 30.06.2013.
Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. kroner.
Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige
finansieringsplan:
3. Salg av tomter – foreløpig anslag:
4. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag):

11,0 mill. kroner
3,5 mill. kroner

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med
grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk av
megler.
Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes.
Vedlegg
1 Reguleringsplan Åsen boligfelt
2 Forslag kjøpekontrakt

Bakgrunn
Formannskapet fattet i møte 07.03.12, sak 31/12 følgende vedtak:
1. Tomtefeltet Åsen – Røra – legges ut på anbud i samsvar med beskrevne planer.
2. Endelig beslutning om utbygging – eller omfang av utbygging – tas etter at anbudsrunden er
gjennomført.
3. Det inngås nødvendige avtaler med privat eier i feltet om tilgang til arealer, makeskifte og
kostnadsdeling.
De økonomiske forutsetningene i saken antydet en brutto prosjektkostnad på om lag 22 mill. kr., hvorav
entreprisekostnadene inkl. uforutsett var beregnet til ca. 19,2 mill.kr.
Gjennom åpen anbudskonkurranse er det innhentet tilbud på utbygging av Åsen boligfelt. Utbyggingen
omfatter forsterkning og dekkelegging av Floåsvegen (370m), tilførselsveg inn til feltet (500m),
utbygging av veg, vatn og avløp til 33 boligtomter samt gangveger og belysning i boligfeltet. Entreprisen
omfatter ikke etablering av ny nettstasjon til NTE og anleggsbidrag fra utbygger til NTE. Rimeligste

tilbud er på ca. kr. 11,5 mill. eks. mva. og 13,1 mill. kr. inkl. mva. Forutsatt positive vedtak er det
forutsatt anleggsstart i uke 41 (8.-12.oktober) med ferdigstillelse av anlegget 30.06.13.
Ut fra anbud og eksakte entreprisekostnader kan følgende reviderte prosjektkostnad settes opp:
1. Forprosjekt (planl., grunnunders.):
0,70 mill. kroner
2. Entreprisekostnader:
13,10 mill. kroner
3. Uforutsett 8 % av entrepr.:
1,10 mill. kroner
4. Prosjektering og byggeledelse:
0,55 mill. kroner
5. Anleggsbidrag NTE:
0,55 mill. kroner
6. Diverse (byggerenter, grunnerv. etc): 0,50 mill. kroner
Total prosjektkostnad brutto:
16,50 mill. kroner
Total prosjektkostnad eks mva:
14,50 mill. kroner
Det presiseres at pkt. 4-6 er stipulerte kostnader. Netto prosjektkostnad fordelt på 33 tomter gir en
tomtepris på ca. kr. 440.000 pr. tomt. Holdes forsterkning av Floåsvegen utenom beregningen,
reduseres tomtekostnadene med ca. kr. 35.000 pr. tomt. Holdes i tillegg tilførselsveg til feltet utenom,
vil kostnad pr. tomt bli ca. kr. 340.000.
Dette er et kostnadsnivå som ligger innenfor et mulig akseptabelt markedsprisleie i området. Denne
vurderingen bygger på kontakter med eiendomsmeglere uten at det er gjort en egentlig
markedsanalyse av salgspotensiale og prispotensiale på tomtene. Dette er en svakhet ved utredningen
så langt.

Vurdering
Når det gjelder de strategiske vurderinger vedrørende utbygging av boligtomter på Røra, vises til
formannskapsak 31/12.
Rådmannen vil likevel sammenfatte stikkordvis hovedpremissene for det kommunale engasjement her:
-

Det er en entydig politisk vedtak/føring om å legge til rette for rimelige boligtomter i alle
grender. (jfr. Inderøy 2020 satsningen) Det private initiativ har i så måte p.t. har vært noe
begrenset. Dette nødvendiggjør et sterkere kommunalt engasjement.

-

Åsen-feltet ble i sin tid kjøpt for formål boligutbygging og tidlig regulert for 33 tomter. (av dette
28 i kommunal eie) Antatt høye utbyggingskostnader har inntil dags dato gitt et mulig
utbyggingsprosjekt «på vent».

-

Tilgrensende områder (i privat regi) har et betydelig naturlig potensiale for videre utbygging ved
behov. Tidligere grovplaner/skisser viser rom for en utbygging med inntil 200 eneboligtomter.

-

Boligfeltet Åsen har en gunstig plassering i forhold til kommunikasjoner som veg og jernbane,
nærhet til barnehage og skole, et næringsområde under mulig utvikling på Lensmyra og kort
pendleravstand til større arbeidsplasser i nabokommuner. Ett komplett utbygd Åsen boligfelt –
godt markedsført og synliggjort - bør kunne fremstå som et attraktivt alternativ for
boligsøkere.

-

Røra-området i Inderøy – lokalisert midt mellom Levanger og Steinkjer og et trafikknutepunkt –
må på lang sikt være et naturlig utbyggingsområde både for næring og boliger.

-

To områder avsatt til boligformål på Røra med et potensiale på ca 20 tomter er så langt ikke
regulert og forberedt på utbygging. Dette gjelder området nederst i Hellemshaugen eid av
Lensmyra Eiendom AS og området ved barnehagen eid av Arnt Gregersen. Kommunen er kjent
med at Lensmyra Eiendom AS arbeider med planer for sitt område. For øvrig gjelder området til
Gregersen, har det så langt ikke vært signalisert noe ønske om å frigjøre området for utbygging
i tidlig fase. I forhold til kommunens målsetting om å ha god tomtedekning i hele kommunen er
det p.t. begrenset med – om noen - private alternativer på Røra.

Anbudsrunden viser entreprisekostnader godt under de siste kostnadsskisser men samtidig høye.
Ut fra de foreløpige vurderinger av prispotensialer vil kommunen måtte akseptere at tilførselsvegen til
feltet må finansieres over de ordinære budsjetter. Det er all grunn til å være forberedt på ytterligere
behov for subsidiering – alt er avhengig av etterspørselsen og betalingsviljen for tomter.
I og med at de tilstøtende potensielle utbyggingsområder ikke er regulert på oppstartstidspunktet for
Åsen boligfelt, er det også meget tvilsomt om kommunen kan få dekket deler av grunnlagsinvesteringer
av en framtidig privat utbygger av de øvrige områdene i Åsen feltet.
Rådmannen har vurdert flere tiltak for å redusere kostnadene bla. trinnvis utbygging. I og med at
kostnadene til tilførselsveg og tilknytning til eksisterende VA-anlegg utgjør en så stor del av kostnadene,
vil det – forutsatt god etterspørsel etter tomter – være økonomisk fornuftig å ta hele utbyggingen av
feltet samlet.
Gatelys er med som en opsjon i anbudet og kan utsettes. Som et minimum bør det uansett legges til
rette for gatelys gjennom legging av trekkrør. Etablering av gatelys har en entreprisekostnad på knapt
0,9 mill. kr. eks. mva. Gatelys vil ha en merverdi for de som kjøper tomt i boligfeltet, men det er usikkert
om økt attraktivitet kan forsvare kostnadene på kort sikt.
Utbyggingen av boligfelt Åsen må sees i lys av det overordnede mål om å ha tilgjengelige tomter i alle
områder av kommunen, Inderøy 2020 satsningen; se også intensjonsavtalen i forbindelse med
kommunesammenslåingen. Tilrettelegging for boligtomter og økt bolyst samt kontinuerlig
omdømmebygging, er sentrale virkemidler for å oppnå positiv befolkningsutvikling.
I lys av gitte forutsetninger, herunder politiske strategiske føringer, vil derfor rådmannen anbefale
igangsetting av utbygging av hele Åsen boligfelt inkl. etablering av gatelys i boligfeltet.
Rådmannen har gjennomført flere forhandlingsmøter, og er enig med grunneier om et forslag til
kjøpekontrakt. (se vedlegg) Prisen på erverv av regulerte boligtomter i våre nabokommuner har steget
betydelig de siste årene. Det er ikke unaturlig at boligarealer i deler av Inderøy til en viss grad følger
samme utvikling. Rådmannen anser at kommunen i denne saken har oppnådd en pris som kan
forsvares, og at prisnivå på erverv av arealer til boligformål i framtida, fortsatt må baseres på en
vurdering/forhandling i hvert enkelt tilfelle.
Kjøpekontrakten innebærer at alle de 33 regulerte boligtomtene nå kan utbygges i kommunal regi. I
tilegg gis opsjon på kjøp av 5 da attraktivt tilleggsareal mot sør/øst

Konklusjon
Rådmannen anbefaler igangsetting av utbygging av hele Åsen boligfelt inkl. etablering av gatelys i
boligfeltet.
Se for øvrig innstilling.
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KJØPEKONTRAKT

SELGER
Annbjørg Skjerve Nyborg og Torstein Nyborg, Hegglivegen 45, 7670 Inderøy
KJØPER
Inderøy kommune, organisasjonsnr. 997391853, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.
Selger overdrar herved nedenfornevnte eiendom til kjøper på følgende vilkår:
EIENDOMMEN
Del av gnr. 179 bnr. 3 i Inderøy kommune. Eiendommen er regulert til boligformål i godkjent
reguleringsplan for Åsen boligfelt på Røra. Arealet på ca. 4,9 daa er avmerket på vedlagte
kart, område A. Eksakt areal fastsettes på grunnlag av oppmålingsforretning.
KJØPESUM
Kjøpesum er avtalt til kr. 35 pr. m2. Selger kompenseres i tillegg med et beløp stort kr. 75.000
for opparbeidet veg til feltet. Kjøpesum betales til selger når skjøte er tinglyst og senest
15.11.12.
OMKOSTNINGER
Kjøper dekker alle omkostninger ved overdragelsen.
ANDRE BESTEMMELSER
Selger er innforstått med at opparbeidet vegrett langs dagens tilførselsveg bortfaller når ny
tilførselsveg er opparbeidet.
Selger gir kjøper fullmakt til å søke om fradeling og rekvirere oppmålingsforretning for
eiendommen.
Kjøper gis opsjon på kjøp av ytterligere areal (ca. 5 daa) for boligformål, avmerket som areal
B i vedlagte kart. Kjøpesum er avtalt til kr. 45 pr. m2, korrigert for konsumprisindeks.
Opsjonen gjøres gjeldende for en periode av 10 år.
Kommunen gis rett til å rydde vegetasjon innenfor areal B så langt dette er nødvendig for å
sikre utsikt fra boligfeltet. Ved uttak av utnyttbar skog kompenseres selger tilsvarende
markedspris for salg av tre/tømmer på rot.
Kommunen legger til rette for ny strømtilførsel til gbnr. 179/29 og bredbånd til gbnr. 179/3 og
179/29 innenfor en økonomisk ramme på kr. 10.000,-.
Kommunen foretar omlegging av gårdsveg til gbnr. 179/3 innenfor en økonomisk ramme på
kr. 45.000,-.

Inderøy kommune

HEFTELSER
Eiendommen overdras fri for heftelser.
OVERTAGELSE
Eiendommen overtas av kjøper når kjøpesum er betalt og senest 15.11.12.
BEKREFTELSE OG UNDERSKRIFT
Selger og kjøper vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne avtalen. Denne kontrakt er
utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt.

Inderøy 13.09.12
Selger:

Kjøper:

------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------Annbjørg Skjerve Nyborg/Torstein Nyborg For Inderøy kommune
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Saksbehandler:
Bente Molde
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Møtedato

Hovedutvalg Folk

51/12

28.08.2012

Kommunestyret

56/12

01.10.2012

Tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge

Behandling i Hovedutvalg Folk - 28.08.2012
Saksordfører: Otte Vatn

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 28.08.2012:
Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge
Vedlegg
1 Tilslutningsavtale mellom Inderøy kommune og Rusbehandling Midt-Norge
2 Underskrevne tjenesteavtaler Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag Tjenesteavtale nr 2
3 Tjenesteavtale nr 4
4 Tjenesteavtale nr 6
5 Tjenesteavtale nr 7
6 Tjenesteavtale nr 8
7 Tjenesteavtale nr 9
8 Tjenesteavtale nr 10

9 Tjenesteavtale nr 12
11 Vedlegg 1
12 Vedlegg 2

Bakgrunn
Helse Midt-Norge HF (HMN) har skilt ut ansvaret for rusomsorgen i eget helseforetak (Rusbehandling
Midt-Norge HF – RMN) og kommunene er således forpliktet til å inngå to sett tjenesteavtaler, med
Helse Nord-Trøndelag HF og Rusbehandling Midt-Norge HF. I forbindelse med evalueringsmøte med
HMN som ble avholdt etter første forhandlingsrunde høsten 2011, stilte kommunene krav om at
foretakene samordnet seg i de forhandlingene som skulle gjennomføres våren 2012. Dette er
imøtekommet av foretakene, og RMN deltok på det siste forhandlingsmøte kommunene hadde med
Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) den 25.05.12.
Etter dette møtet har vi hatt god kommunikasjon om justeringer og tilpasninger av tjenesteavtale 2, 4,
6, 7, 8, 9, 10, og 12 med RMN.
Tjenesteavtalene mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Inderøy kommune ble godkjent i
kommunestyret i januar og i juni. I forhandlingsmøte med RMN 28.06.12, ble kommunenes krav om at
tjenesteavtalene med RMN skulle være innholdsmessig identiske med de tjenesteavtaler som
kommunene har forhandlet fram med HNT imøtekommet.

Vurdering:
Tilslutningsavtalene med RMN er innholdsmessig identisk med avtalene Inderøy kommune har inngått
med HNT. De vurderingene som ligger til grunn i sak PS 2/12, PS 11/12 og PS 46/12
Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler, gjelder for tilslutningsavtalene vi inngår med
RMN.
Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta,
samt at kravet kommunen har stilt overfor foretakene om at Rusbehandling Midt-Norge samordner
sine avtaler med Helse Nord-Trøndelag sine avtaler med kommunen, er imøtekommet, og tilrår derfor
at avtalene inngås.

Konklusjon
Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge

Tilslutningsavtale mellom Inderøy kommune, org nr 997391853 og
Rusbehandling Midt-Norge HF, org nr 986 523 065

Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i Nord-Trøndelag har i hht lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester §§ 6-1 og 6-2 inngått tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 – se vedlagte avtaler
som er identisk for alle kommunene.
Partene er enige om at Rusbehandling Midt-Norge HF slutter seg til tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10 og 12 som Inderøy kommune har inngått med Helse Nord-Trøndelag.

Dato,

Dato,

____________________
Inderøy kommune

_________________________
Rusbehandling Midt-Norge HF

Tilslutningsavtale mellom nn kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF

?
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HELSEN

Tjenestavtale 2

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning,
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre
helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til
pasienter med behov for koordinerte tjenester
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen
Heretter

er inngått

benevnt

mellom

kommunen

Inderøy

kommune

og HNT, i fellesskap

og Helse Nord-Trøndelag

HF (HNT).

nevnt som partene.

2 Formål
Formålet

med tjenesteavtalen

pasienter

og brukere

helse, rus og/eller

somatikk

sammenhengende
beslutningsprosess,

herunder

Formålet
nødvendig

tjenestetilbud

tjenester

innbefattet

innenfor

psykisk

får et helhetlig,
en forsvarlig

brukermedvirkning,

til egen læring,

motivasjon,

økt funksjons-

og mestringsevne,

og deltakelse.

skal oppnås gjennom

kommunen,

en funksjonsnedsettelse

hvem som skal yte tjenestene,

skal stimulere

likeverdighet

og/eller

med behov for koordinerte

og faglig forsvarlig

det alltid er tydelig
tjenestene

er å sikre at:

som har en tilstand

samt å etablere

å konkretisere

ansvars- og oppgavefordelingen

samarbeidsrutiner

for å ivareta en forsvarlig

mellom

HNT og

beslutningsprosess

og

informasjonsflyt.

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen

gjelder

funksjonsnedsettelse
rutiner

alle pasienter

for inn- og utskrivninger,

Tjenesteavtalen

omfatter

mindreårige
pasient/bruker
å ivareta

og brukere

med behov for koordinerte
jf tjenesteavtale

også informasjonsutveksling

som har en tilstand
tjenester

og/eller

som strekker

en

seg ut over ordinære

3 og 5.
i forbindelse

med:

barn som pårørende
som ivaretar

behovene.

bistands-

og omsorgsbehov

hos pårørende,

og ikke er i stand til
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Samhandlingsverktøy og informasjonsutveksling
Forsvarlig

beslutningsprosess

Partene er enig om å sette fokus på bestemmelsene
informasjon,
på system-

4.2

medvirkning,

samtykke,

Individuell

plan

Tjenesteyterne

skal samarbeide

helhetlig

for den enkelte

tilbud

omsorgstjenesteloven
Partene arbeider
konkretisering

med hverandre
pasient/bruker,

§ 7-1 og forskrift

videre

med å utvikle

om individuell

plan (IP) for å bidra til et

jf pasientrettighetsloven

om habilitering

§ 2-5,

§ 4-1, helse- og
og rehabilitering.

gode samhandlingsverktøy

bruk av felles elektronisk

tjenesteavtale

9.

Samarbeid

om komplekse

Tjenesteavtale

gjennom

arbeidet

med

skal foreta

verktøy,

for å sikre at IP benyttes,

pasientsaker

skriftlige

ansvarsavklaringer

i komplekse

pasientsaker,

jf

1, punkt 5.

System for informasjonsutveksling
om pasienter som er til
dagbehandling og polikliniske konsultasjoner
i sykehus
Når pasienter
kommunale

som er til dagbehandling
tjenester,

skal kommunen

Informasjonsutveksling
HNT og kommunen
pårørende,

/ poliklinisk

når mindreårige
situasjon

er vurdert

av psykisk syke, rusmiddelavhengige

pasienter.

Relevante

instanser

behov for

barn er pårørende
har mindreårige

barn som

og ivaretatt.

støtte

pårørende

og oppfølging

eller alvorlig

til barn og ungdom

somatisk

som er

syke eller skadde

skal varsles så tidlig som mulig om bistands-/omsorgsbehov

barn har.

Informasjonsutveksling
bistand
HNT og kommunen
bistand/omsorg

får endrede

har ansvar for å avklare om pasient/bruker

og om barnets

som mindreårige

konsultasjon

varsles muntlig.

Partene skal ha et system for å gi nødvendig

4.6

dette

pasientforløp.

og HNT skal avklare

HNT og kommunen

4.5

om

og vedtak om helsehjelp,

§ 2-5, psykisk helsevernloven

av helhetlige

Kommunen

4.4

samtykkekompetanse

og brukerrettighetsloven

og individnivå.

spesialisthelsetjenesteloven

4.3

i pasient-

når pasients/brukers

har ansvar for å avklare om pasient/bruker

når pasienten/brukeren

mottar

Partene skal ha et system for å gi nødvendig
når pasienten/brukeren

pårørende

mottar

behandling

behandling

har pårørende
i HNT og/eller

støtte til pårørende
i HNT og/eller

skal varsles så tidlig som mulig om bistands-/omsorgsbehov

trenger

som trenger

kommunen.

som trenger

kommunen.
bistand/omsorg

Relevante

som pårørende

har.

instanser

jf

?
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Ambulant virksomhet
Partene er enige om følgende definisjon av ambulant virksomhet:
"Ambulant virksomhet er tverrfaglig behandling på spesialisertnivå gitt av et team i eller
nært hjemmet."
Ambulant virksomhet kan gis pasienter med langvarige behov for spesialisertbehandling når
det av faglige grunner bør skje i egen kommune. Dette gjelder både oppfølging av pasienten,
og ved nødvendig kompetanseoverføring. Ambulant virksomhet gis i nært samarbeid med
kommunen. Etter avklaring med pasienten skal kommunen informeres om tilbudet som gis,
og motta poliklinisknotat fra relevante konsultasjoner.

5 Ansvarsavklaringer
5.1

Felles ansvar
Partene er enig om å avholde samarbeidsmøter for å planlegge nødvendige tiltak etter
utskriving.
Partene har ansvar for at nødvendige hjelpemidler installeres og tilpassesfør utskriving.
Partene er enig om å utarbeide felles retningslinjer for IP, og for koordinator på systemnivå.
Koordinatoransvaret og samarbeidet mellom koordinator i kommunen og HNT skal avklares.
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i HNT og i kommunen har ansvar for å
initiere dette arbeidet. Det skal tilstrebes at partene koordinerer sine tjenester. Pasienten
skal ha et kontaktpunkt både i HNT og i kommunen.
Partene er enig om å legge rapport15-1947 2011 fra Helsedirektoratet til grunn i arbeidet
med å utvikle felles forståelse av habilitering og rehabilitering på individ og systemnivå. Det
visesogså til tjenesteavtale 1.
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i HNT og i kommunen skal ha oversikt
over pasientforløp i egen organisasjonfor å oppnå samhandling på system- og individnivå.
Partene er enig om å etablere fast møtestruktur for å sikre samarbeid og
kompetanseutvikling i koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i HNT og i
kommunen, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.

5.2

HNTs ansvar:
HNT skal:
utrede, undersøke og gi habiliterings- og rehabiliteringstilbud til pasienter med behov for
tverrfaglig spesialisert habilitering og rehabilitering,
starte habiliterings- og rehabiliteringstiltak så snart som mulig under institusjonsopphold,
melde fra til koordinerende enhet i kommunen ved behov for individuell plan og/eller
kommunal koordinator,
innkalle til samarbeidsmøter før utskriving når pasient/bruker har behov for omfattende
kommunale tjenester,
kartlegge pasienten/brukerens behov for nødvendige hjelpemidler etter utskriving, bestille
hjelpemidlene og gi opplæring i bruken av dem,
delta i ansvarsgrupper både før, under og etter pasient/brukers sykehusopphold når det er
faglig behov for dette,

?
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i samsvar med helsepersonelloven, gi relevant informasjon til helsepersonell i kommunen i
forbindelse med pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester.

Kommunens ansvar:
Kommunen skal:
etablere koordinerende enhet, og gi kontaktinformasjon om denne til HNTs koordinerende
enhet,
sørge for å utarbeide individuell plan, tilby og utnevne koordinator og vurdere å opprette
ansvarsgrupper, der det er behov for dette,
ha habiliterings- og rehabiliteringstilbud,
i samsvar med helsepersonelloven, gi nødvendig og relevant informasjon til helsepersonell i
HNT i forbindelse med pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester.

5.4

Lærings- og mestringstilbud

Partene skal samarbeide om:
lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig,
å etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutvikling og brukerrepresentasjon.

5.5

Bruk av tvang og makt

Følgende lover regulerer bruk av tvang og makt:
Lovom psykiskhelsevern
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og 10
Lovom pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A
Kommunen og HNT erkjenner at det er behov for kompetanseheving når det gjelder dette
regelverket. Partene er enig om å ta initiativ til å videreføre og utvide samarbeidet i nettverket
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a som er initiert av fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jf
tjenesteavtale 6 punkt 4.

6 Avvik
Tjenesteavtale 12 om Avvik gjelder.

7 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelseog 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato
cXse-

Inderøy kommune

1)trel,m-en

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) HF

nderøykommune
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Tjenesteavtale 4
Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnoppholdfor øyeblikkelig
hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.
Retningslinjerfor videre samarbeid om opprettelse av særavtale om
døgntilbudfor øyeblikkelig hjelp i kommunen
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF. Heretter
benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2 Formål
Tjenesteavtalen beskriver samarbeidet om døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbudet fram til
etablering av et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen 1.1 2016. Videre
beskriver tjenesteavtalen

hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges

opp i kommunen. HNT skal ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig
etablert. På dette grunnlag skal tjenesteavtalen bidra til:
at partene samarbeider om å gi pasienten et helhetlig, koordinert og forsvarlig helse- og
omsorgstilbud på riktig sted og uten forsinkelser
en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og
omsorgsnivåene
å redusere risikoen for uheldige hendelser
å registrere i hvilken grad ordningen fører til ønskede og målbare effekter

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder retningslinjer for planlegging og forberedelse av etablering av tilbud
om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for
øyeblikkelig hjelp.
Partene er enige om at begrepet "øyeblikkelig hjelp" forstås som:
"Henvisning av pasient som har antatt hjelpebehov for umiddelbar eller snarlig undersøkelse,
behandling eller pleie innen 24 timer fra første kontakt med helsetjenesten".
Kommunens plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de
pasientgruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte omsorg
til. Pasienten skal henvises til HNT om de ikke kan behandles forsvarlig på kommunalt nivå.
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Kommunen står fritt m.h.t. hvordan tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp blir
organisert av kommunen. Krav til forsvarlighet innebærer konkret at HNT ikke kan redusere
sine tjenester før tilsvarende tilbud er etablert i kommunen. Jf også tjenesteavtale 1 punkt 4.

4

Samarbeid om opprettelse av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i
kommunen
Partene er enige om at etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunen omfatter 3
faser:
et forberedende arbeid
iverksetting av ordningen
et oppfølgende arbeid

4.1

Videre planlegging og forberedelser
I det forberedende arbeidet skal partene internt i egne organisasjoner og gjensidig ha
kartlagt og drøftet:
hva som allerede finnes av tjenester
hvilke tilbud det er mulig og forsvarlig å opprette
hvilke opplysninger som er tilgjengelige for beskrivelse av nåsituasjonen, og utviklingstrekk
som grunnlag for å avklare fremtidige behov
behovet for kompetanse, tilgang til veiledningstjenester og utstyr ved opprettelse av
tilbudet, herunder definerte planer for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk
trening
hvilke praktiske rutiner (organisering, kommunikasjon m.v.) som skal gjelde for samhandling
mellom kommunen og HNT i tilknytning til innføring av kommunalt døgnopphold som
øyeblikkelig hjelp
hvilke indikatorer som skal anvendes for å evaluere målsettingen om bedre pasientforløp for
aktuelle pasientgrupper, og målet om en reduksjon av antall innleggelser som øyeblikkelig
hjelp i HNT

4.2

Kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp og aktuelle pasientgrupper
Partene er enig om at Vedlegg til tjenesteavtale 4 Retningslinje for samarbeid og opprettelse av
kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp, utarbeidet 10.5.2012 til denne tjenesteavtalen,
skal være grunnlaget for de kommende forhandlinger om særavtale om døgntilbud for
øyeblikkelig hjelp i kommunen.

5 Informasjonsstrategi
God kommunikasjon og informasjon om innføringen av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig
hjelp, både innad i egne organisasjoner og utad mot brukere og befolkning som helhet, er en
avgjørende forutsetning for å oppnå ønsket effekt. Detaljer om dette skal framgå i særavtalen
om etablering og drift av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunen.

•
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6 Framdrift om etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i
kommunen
Partene er enige om å bidra til en framdrift som gjør at etablering og drift skjer innenfor de
lovbestemte tidsfrister. Partene er innforstått med at videre planlegging om etablering av
kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i kommuner og kommuneregioner

i Nord-Trøndelag, legges

fram for samordning i ASU.

7 Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.

8 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet

i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, 02.

,ol.

Helse Nor?ofl'c1-2-c?
Direktoren

7600 L'
Inderøy kommune

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Inderøykommune

•

HELSE NORD TRØNDELAG
-

Vedleggtil tjenesteavtale 4
Retningslinjefor samarbeid og opprettelse av kommunaltdøgntilbud
for øyeblikkelig hjelp utarbeidet 10.5.2012
1 Aktuellepasientgrupper
Pasienter/pasientgrupper

som kan være aktuelle for å benytte kommunalt døgntilbud for

øyeblikkelig hjelp, er:
akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose
midlertidig opphold av mennesker som trenger akutt omsorg og ivaretakelse
medikamentjustering hos pasienter med kjent smerteproblematikk
palliasjon og terminal omsorg
videre observasjon av uavklarte tilstander (forutsatt at innleggelse i sykehus ikke er funnet
nødvendig etter forutgående konferanse med relevant lege i HNT).

2 Pasientgruppersom ikke er aktuelle
akutt forverring av en kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad,
komorbiditet (flere tilleggsykdommer til primær sykdom) og funksjonssvikt tilsier innleggelse
i sykehus
akutt funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer, hvor det kan være vanskelig å finne
årsaksforhold, og hvor det er fare for rask forverring
traumer med uavklart alvorlighetsgrad
pasienter som ut fra definerte pasientforløp (for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt) skal
innlegges i sykehus
hvor det foreligger en mulighet for at behandlingen kan bli forringet, eller at pasienten blir
påført vesentlig mer eller forlenget lidelse

3 Føringerfor tjenestens innholdvedrørende kommunaltdøgntilbudfor
øyeblikkelig hjelp
Partene er enig om at følgende føringer er gjeldende for tjenestens innhold. Det vises bl.a. til
Helsedirektoratets

rapport 02/2012 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Veiledningsmateriell,

kapittel 4.

Føringene er:
tilstedeværelse av sykepleier 24 timer i døgnet
bemanning, kompetanse, sengeressurser og pasientkategorier skal være avpasset i forhold til
kommunens vurdering av behov
kommunalt døgnopphold som øyeblikkelig hjelp forutsetter tilsyn av lege forut for
innleggelsen
kommunen har en utarbeidet plan for tilgjengelighet av medisinskfaglig kompetanse
tilgang til laboratorietjenester skal være avklart

•

Inderøykommune
f)

oppholdets
beslutning

varighet

bestemmes

tas inn i særavtalen

av kommunen.
om etablering
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Partene er enige om at kommunens
og drift av døgnbasert

kommunal

øyenlikkelig

hjelp.
Det er fastlegen,
pasienten

legevaktslegen

eller sykeheimslegen

bør få sin behandling,

kommunen,

skal pasienten

og dersom

som foretar

det er tvil om pasienten

konkret

vurdering

vil få forsvarlig

av hvor
behandling

i

henvises til HNT.

Dersom det er tvil om pasienten

vil få forsvarlig

behandling

i kommunen,

skal pasienten

henvises

videre til HNT.

4 Dokumentasjons
Partene forplikter
gjelder

seg til å følge anvisningene

dokumentasjon

særavtalen

og kartleggingssystemer

-

om etablering

5 Konferanserutiner
Kommunen
skal framgå

mellom

øyeblikkelig

tjenestene

gjensidig

seg gjennom
aktuelle

om etablering

som omfattes,

tas inn i

hjelp.

hverandre.

og implementert

av

Det er enighet

innen 01.01.2016.

og sykehuslege

denne tjenesteavtalen

leger er innarbeidet,

kap. 4.6, side 13 når det

skal brukes til evaluering
påvirker

senest skal være konkretisert

mellom allmennlege

og HNT forplikter
i særavtalen

kommunal

rapport

elementene

i slike kartleggingssystemer

og analyse av hvordan

om at slike kartleggingssystemer

konferanseordning

De konkrete

og drift av døgnbasert

Partene er enige om at informasjonen
behov/etterspørsel

i Helsedirektoratets

og kartleggingssystemer.

til å sørge for at en

før ordningen

og drift av døgnbasert

kommunal

trer i kraft. Detaljer
øyeblikkelig

om dette

hjelp.

5.1 Oppfølgingav risikoutsatte pasientgrupper med langvarige og sammensatte

behov
Eldre pasienter
øyeblikkelig
oppfølging

med kroniske

og sammensatte

lidelser

hjelp. Partene er enige om å gjennomføre
av risikoutsatte

pasienter,

for å redusere

utgjør en hovedgruppe
et samarbeid

innenfor

om å innføre

faren for tilbakefall

og forverring

forebygge øyeblikkelig hjelpsituasjoner. Detaljer om dette skal framgå i særavtalen
drift av døgnbasert

kommunal

øyeblikkelig

hjelp.

begrepet

egne rutiner

ved

og derved
om etablering

og
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Tjenestavtale 6

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterav 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 nr 6 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1

Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),
heretter nevnt som kommunen og HNT, i fellesskap nevnt som partene.

2

Formål
Hensikten med denne tjenesteavtalen er å oppnå helhetlige pasientforløp som er forsvarlig.

3

Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder gjensidigkunnskapsoverføring,kompetanseheving, dialog og
informasjonsutvekslingmellom partene for eksempel gjennom avtalte rutiner, faglige nettverk,
hospiteringsordninger,felles møteplasser, bruk av ambulante team og
praksiskonsulentordingen.

4

4.1

Tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring,
faglige nettverk og hospitering

informasjonsutveksling,

Gjensidig kunnskapsoverføring
Partene skal utvikle handlingsstrategierfor kompetanseoverføring som en følge av
oppgave og ansvarsforskyvning.
Det skal i løpet av 2012 utarbeides en felles forståelse av hva veiledning skal innebære,
med avgrensninger mot:
Den enkelte pasient
Grupper av pasienter
Behov for overføring av ny kunnskap, metoder og prosedyrer
Systematiskvedlikehold av kunnskaptil grupper av helsepersonell
Partene plikter å gjøre kjent for hverandre ulike kurs og fagdager som avholdes.
Partene er enig om å bruke et lett tilgjengelig og forståelig språk i alle former for
dokumenter og informasjonsmateriell som har betydning for pasienter, pårørende og
helsepersonell.

V
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HNT har veiledningsplikt overfor kommunal helse- og omsorgstjenester. Plikten er både generell
og kliniskrettet mot individuelle pasientforløp, jf. spesialisthelsetjenesteloven §6.3. Form,
innhold, omfang og vilkår for veiledningen avtales mellom partene.

4.2 Informasjonsutveksling
Partene er enig om å bruke det avtalte avvikssystemetsom grunnlag for kvalitetsforbedring av
informasjonsutveksling,slik at forsvarlig informasjonsutvekslingsikresi alle helhetlige
pasientforløp. Jf tjenesteavtale 12

4.3 Partsammensatte faglige nettverk
Partene er enig om:
å kartlegge og evaluere eksisterende faglige nettverk, og dette arbeidet følges opp av ASU,
jf Samarbeidsavtalen pkt 6,
å videreføre faglige nettverk som er i samsvar med Samarbeidsavtalen,
å vurdere om det er behov for å supplere med nye faglige nettverk,
at alle nettverk skal ha et avklart mandat i samsvar med Samarbeidsavtalen,
å etablere fast møtestruktur for de koordinerende enhetene i habilitering og rehabilitering
for å sikre samarbeid og kompetanseutvikling, jf tjenesteavtale 2 punkt 5.1. HNT har
sekretariatsfunksjon,
å ta initiativ til å videreføre og utvide samarbeidet i nettverket pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4 a, som er initiert av fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jf
tjenesteavtale 2 punkt 5.3.
å gi Personalnettverket et nytt mandat i løpet av 2012,
å videreføre det partssammensatte kliniskesamarbeidsutvalget for jordmortjenesten i
Nord-Trøndelag som skal konkretisere og påse implementering av "Helhetlig plan for
svangerskaps-,fødsels- og barselomsorg i Midt-Norge", jf tjenesteavtale 8 punkt 4.
å etablere et kontaktpunkt mellom kommunen, HNT og Helse Midt-Norge IT —Hemit, jf
tjenesteavtale 9 punkt 7.2,
å videreføre og videreutvikle "Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende
arbeid", jf tjenesteavtale 10 punkt 4,
å opprette fagråd for beredskap, jf tjenesteavtale 11 punkt 4 underpunkt 2,
I) å opprette fagråd for den akuttmedisinske kjede, jf tjenesteavtale 11 punkt 5 underpunkt
1,
m) å opprette fagråd for kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid, jf tjenesteavtale 12 punkt 4.

4.4 Hospitering
Partene skal beskrive hvordan hospitering kan gjennomføres. Arbeidet påbegynnes i 2012.
Et hospiteringsprogram skal avklare aktuelle områder og mål for hospiteringen. Partene dekker
egne utgifter ved hospitering.

4.5 Andre tiltak
Partene utarbeider konkrete handlingsstrategierfor arbeid med kompetanseheving og
kunnskapsoverføringpå ulike områder:
a) Rekrutteringsbehov
Muligheter for kombinerte stillinger
Behov og muligheter for samarbeid mellom flere arbeidsgivere

V
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Partenes eierskap til praksiskonsulentordningenmå i løpet av 2012 defineres og avklares.
Praksiskonsulentordningener en ordning som er nasjonalt forankret, og som har sitt
virkeområde i samhandlingsrommet mellom kommunen og HNT.
Partene skal utvikle en mer omforent forståelse av funksjonsvurdering for å oppnå
helhetlige pasientforløp som er forsvarlig.

5 Avvik
Tjenesteavtale 12 om Avvik gjelder.

6 Andrebestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning,11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelseog 13 innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato og underskrift
..L,,

Dato,

7,/

„

Dato,

HelseNord-Trondelag
Inderøy kommune

7600 LEVANGER

Helse Nord-Trøndelag HF

Inderøy kommune•
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Tjenesteavtale 7

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 nr 7 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1

Parter
Tjenesteavtalen
heretter

2

er inngått

Inderøy kommune

og Helse Nord-Trøndelag

og HNT, i fellesskap

HF (HNT),

nevnt som partene.

Formål
Hensikten

med tjenesteavtalen

kompetanseheving

er å legge til rette for å utvikle

hos helse- og omsorgspersonell,

samhandlingsreformens

3

mellom

nevnt som kommunen

forskning

felles tiltak for å styrke kunnskap,
og innovasjon

som understøtter

intensjoner.

Virkeområde
Tjenesteavtalen

gjelder

Tjenesteavtalen
(innovasjon),

gjelder
oppgave-

helse- og omsorgspersonell
partenes

deltakelse

og annet personell

ansatt hos partene.

i forskernettverk/samarbeidsfora

og ansvarsfordeling,

rapporteringssystemer,

for forskning

utdanningsbehov,

praksis og

utdanningstilbud.

4
4.1

Tiltak for samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
Forskning
Partene er enige om:
å etablere

samarbeidsfora

å bidra til innovasjon
å beskrive

hvordan

for forskning,

mellom
samarbeide

aktuelle

aktører,

om FOU tiltak skal foregå,

og å påbegynne

av 2012,
å utarbeide
å utvikle

system for anvendelse

og samarbeide

om aktuelle

å definere

et felles utviklings-

å evaluere

utviklings-

å arrangere

av forskningsresultater

og forskningsprosjekt

og forskningsprosjekter,

felles informasjon,

og ny kunnskap

forskningsprosjekter,

forskningsdager

mv

i løpet av 2012

arbeidet

i løpet
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Utdanning, praksis og læretid
Partene er enig om:
å se utdanningsbehovet

i kommunen

og HNT i sammenheng,

å sikre at samhandling vektlegges i utdanning,
å ta initiativ til at dagens tre samarbeidsorgan
organiseres til ett samarbeidsorgan,
samarbeidsutvalg,

mellom kommunene,

som sikrer representasjon

HNT og HINT

tilsvarende

samt å ta initiativ til å invitere Nord-Trøndelag

dagens tre

fylkeskommune

til å delta i

samarbeidsutvalget.
å ta i bruk ny teknologi og nye pedagogiske virkemidler
utdanningstilbud
å samarbeide

for å sikre tilgang til framtidige

i regionen,

om utdanningstilbud

og felles etterutdanning,

internopplæring

og tilbud til

lærlinger,
å utveksle kunnskap om hverandres kompetanseplaner,
utdanningsinstitusjonene

5

for å samordne forespørsler til

om aktuelle etter- og videreutdanninger.

Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.

6

Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og

oppsigelseog 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen
kommunen

mellom

og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato og underskrift

Dato, 02

..

el

X2.—

k
HelscNord-T~e1~.
Direl;toren

7600 LE
Inderøy kommune

Helse Nord-Trøndelag

HF

V

Inderøykommune

•

HE,„

No

1111
311
162

Tjenesteavtale 8

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterav 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 nr 8 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1

Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).
Heretter benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2

Formål
Formålet med tjenesteavtalen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og
sammenhengende svangerskaps-,fødsels- og barselomsorg,jf "En gledelig begivenhet", St.meld.
12, 2009.

3

Virkeområde
Avtalen gjelder samarbeid om svangerskaps-,fødsels- og barseltilbud.

4

Kvalitetskrav i fødselsomsorgen
Ansvars-og oppgavefordelingen mellom kommunen og HNT skal videreføres på samme måte
som i dag, jf tjenesteavtale 1.

4.1

Prioriteringer
Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basisi "helhetlig plan for svangerskaps-,fødselsog barselomsorg" med særlig vekt på følgende områder:
systematiskoppfølging av gravide med risikofor psykiske,rus og sosialmedisinske
problemstillinger,
tverrfaglig samarbeid om å g i en behovsbasert og helhetlig oppfølging,
felles plan for utvikling av kompetanse.

4.2

Samarbeid
Partene er enig om å videreføre det partssammensatte kliniskesamarbeidsutvalget for
jordmortjenesten i Nord-Trøndelag, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.
Partene er enig om at følgende mandat gjelder for dette utvalget:
hvordan anbefalingene i "Kvalitetskrav til fødselsomsorgen"skal innfris,
hvordan tverrfaglig samarbeid og utvekslingav informasjon mellom tjenestene og nivåene
skal ivaretas, herunder tilgang og bruk av felles prosedyrer,

1;k9; Inderøykommune
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hvordan utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps-,fødsels og
barselomsorg skalgjennomføres, herunder obligatorisk hospiteringstjeneste,
følgetjenesten, herunder organiseringav beredskap for følgetjeneste og utvikling av
standarder,
samarbeidsarenaer, herunder faglig samarbeidsarenaer for utvekslingav kompetanse og
prosedyrer.

4,3

Oppgave og ansvarsfordeling
HNTs oppgaver:
HNT skal:
bidra til kompetanseutvikling for kommunalt helsepersonell, herunder å legge til rette for
hospitering av kommunale jordmødre ved fødeavdelingene,
sørge for følge- og beredskapstjenesten for kommuner som har krav på det, jf. St.Prop. nr.67
2008-2009.
Kommunens oppgaver:
Kommunen skal:
organisere systemet for svangerskaps-og barselomsorg,
sørge for nødvendig opplæring av eget personell.

5

Avvik
Tjenesteavtalen 12 Avvik gjelder.

6

Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelseog 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, O!3'•

HelseNor9tIci'on'ci'eN
7600

Inderøy kommune

Z-L> t

- .
Helse Nord-Trøndelag HF
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Tjenestavtale 9
Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
Hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven§ 6-2 nr.9 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste
med mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).
Heretter benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2 Bakgrunn
Samarbeid om informasjons-, kommunikasjons- og teknologiløsninger (IKT-Iøsninger)lokalt er av
stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig tilgang til pasientinformasjon
kan blant annet sikresved å ta i bruk standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.
Partene skal legge til rette for å følge opp at informasjonsutvekslingforegår elektronisk over
Norsk Helsenett.
All samhandling skal være i samsvar med kravene i helsepersonelloven, helseregisterloven,
personopplysningsloven,kvalitets- og sikkerhetskrav i norm for informasjonssikkerhet i
helsevesenet og "Krav til elektronisk meldingsutvekslingversjon 1.0". Det er utarbeidet
veiledende retningslinjer og sikkerhetsstandarder på flere kommunikasjons-og
samhandlingsområder. Disseretningslinjene leggestil grunn for lokale samhandlingsrutiner.

3 Formål
Hensikten med tjenesteavtalen er å oppnå økt bruk av lokale elektroniske systemløsningerfor å
sikre helhetlige pasientforløp, slik at elektronisk kommunikasjon over Norsk Helsenett blir den
ordinære måten å kommunisere på mellom tjenesteytere.
Elektroniskkommunikasjon mellom tjenesteytere antas å ha følgende effekter:
Økt sikkerhet på forsendelse og oppbevaring av pasientdata
Økt hastighet på informasjonsutvekslingen
Økt kvalitet i arbeid som utføres
Forenklingog effektivisering av arbeidsprosesser
Bedre funksjonalitet og kompatibilitet basert på pasients/brukers behov
Utveksling av kunnskapog kompetanseutvikling
Forenkle arbeidsprosessenemellom partene
Sikre kostnadseffektiv drift i HNT og kommunen

?
4
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Virkeområde
Denne tjenesteavtalen gjelder:
forventning til elektronisk kommunikasjon og interaktive løsninger, inkludert bruk av
konferanser og samordnet kommunikasjon med tale, bilde og tekst som del av felles
samhandling,
organisatorisktilrettelegging og kompetanseutvikling,
mulighet for bruk av telestudio eller interaktive løsningerfor veiledning og
konsultasjonermellom aktuelle fagmiljø,
fremdrift for å legge til rette for elektronisk informasjonsutvekslingbasert på standarder
og bruk av Norsk Helsenett,
elektronisk melding og håndtering av avvik,
rutiner for drift, overvåking og oppgradering av en felles plattform for elektronisk
samhandling herunder krav til responstid for feilretting.

5

Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i forhold til lov
HNT og kommunen skal i fellesskap sørge for at det leggestil rette for elektronisk samhandling
mellom partene, herunder plattform for bruk av fagsystemer, henvisninger, rekvisisjonerog
utvekslingav meldinger.

6

Forløp ved etablering av elektronisk samhandling
Partene er enig om at etablering av elektronisk samhandling omfatter 3 faser:
et forberedende arbeid,
iverksetting av ordningen,
et oppfølgende arbeid

7

Oppgaver og ansvar

7.1 Felles ansvar
I forbindelse med utbredelse av elektronisk samhandling mellom partene skal det avtales egne
rutiner/prosedyrer for:
akseptert responstid på meldinger og feilretting,
felles kontaktpunkt for avvikshåndtering,
driftsavtaler,
felles opplæringsprogram ved felles funksjonalitet,
felles plattform for interaktiv samhandling klinisk(videokonferansesystem, Mowi/ Lync
eller annet),
videreutvikling av elektronisk velferdsteknologi,
felles meldingstjener lagt til Norsk Helsenett.

V
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HNTs ansvar
HNT skal forberede og utvikle egne fagsystemer slik at alle meldinger er tilrettelagt for
elektronisk samhandling med kommunen, herunder:
eMeldinger
epikriser, brev og notat
rekvisisjoner
røntgensvar
laboratoriesvar
generelle forespørsel og da spesielt "Melding om utskrivningsklarpasient".
HNT skal ha nødvendig kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til:
tjenestelig adresseringav meldinger,
kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk Helsenett,
verifikasjon og godkjenningsrutiner i meldingstjener,
overvåking av meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar,
et avvikssystemfor oppfølging av uønskede hendelser.

Se tjenesteavtale 6 punkt 4.3 om fremtidig kontaktpunkt mellom kommunen, HNT og Helse MidtNorge IT - Hemit.

7.3

Kommunens

ansvar

Kommunen skal forberede og utvikle egne fagsystemer slik at alle meldinger er tilrettelagt for
elektronisk samhandling med HNT, herunder:
eMeldinger,
henvisningermed vedlegg,
rekvisisjoner,
generelle forespørsler.
Kommunen skal ha nødvendige kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til:
tjenestelig adressering av meldinger,
kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk Helsenett,
verifikasjon og godkjenningsrutiner i meldingstjener,
overvåking av meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar,
et avvikssystemfor oppfølging av uønskede hendelser.
Norsk Helsenett er oppdragsgiverfor Værnesregionen IT. Værnesregionen IT har i oppdrag å
sikre at alle interkommunale sammenslutninger i Nord- Trøndelag iverksetter utbredelse av
elektroniske meldinger (PLO-meldinger). De øvrige interkommunale sammenslutninger i NordTrøndelag skal etablere en tilsvarende organisering basert på rutinene i Værnesregionen IT.
Inntil et fremtidig kontaktpunkt er etablert, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.3, skalVærnesregionen IT
forholde segtil HNTs prosjektorganisering i tilknytning til Meldingsløftet.

7.4

Etablering

av IKT

-

arbeidsutvalg

Partene er enige om at ASU skal opprette og gi mandat til et partsammensatt IKT- arbeidsutvalg,
jf tjenesteavtale 6 punkt 4.3.

?
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Avvik
Tjenesteavtale 12 om avvik gjelder.

9

Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelseog 13 Innsendingav avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, 01.64

k2-

•
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Helse Nof¥IxTrolsi?‘,4ng<PM
Direktoren

„
Inderøy kommune

760

1—ER
Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)
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HELSE
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Tjenesteavtale10
Samarbeidomforebygging.

er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 nr 6 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1

Parter
Tjenesteavtalen
heretter

2

er inngått

mellom

nevnt som kommunen

Inderøy

kommune

og HNT, i fellesskap

og Helse Nord-Trøndelag

HF (HNT),

nevnt som partene.

Formål
Tjenesteavtalens

hensikt

er å fremme

forebygging

for å redusere

behovet

for helse- og

omsorgstjenester.
Tjenesteavtalen
kommunen

skal sikre god samhandling

på områder

og HNT har et ansvar for tiltak.

Samarbeidet

kunnskapsdeling,

og at partene

egen forebyggende

innen forebygging,

hvor både

skal også sikre kunnskapsutvikling

i størst mulig grad legger kunnskapsbasert

innsats. Dette skal danne grunnlaget

for helhetlige

og

praksis til grunn for

pasientforløp

som er

forsvarlig.

3

Virkeområde
Tjenesteavtalen

gjelder samarbeid

om forebyggende

aktiviteter/tiltak

på definerte

områder

for

alle befolkningsgrupper.

4
4.1

Tjenesteavtalen

omfatter

mellom

vil styrke tiltakets

partene

aktivitet

forebyggende

som skjer i regi av partene,
effekt,

og mulighet

og hvor samarbeid

for å lykkes med tiltaket.

Ansvars og oppgavefordeling
Samarbeidsområder
Partene skal i samarbeid
og medisinske

4.2

forebyggende

Lærings

-

Kommunen

sykdom,

og begrense

følgetilstander

av sosial-, psykososial-

årsaker.

og mestringstilbud
og HNT skal utvikle

Kommunene
der dette

forebygge

lokale lærings-

og HNT skal samarbeide

er hensiktsmessig.

og mestringstilbud.

om lærings- og mestringstilbud

på individ-

og gruppenivå

•
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Konkrete samarbeidstiltak er:
Bruker- og pårørende erfaring skal trekkes inn i forbindelse med lærings- og
mestringstilbud på individ- og systemnivå
Samarbeide om opplæringstiltak i forhold til pasient og pårørende (Helsepedagogikk).
Videreføre og videreutvikle "Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende
arbeid", jf tjenesteavtale 6 punkt 4.
"Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende arbeid" arrangerer årlig
Folkehelsekonferansen i Nord-Trøndelag.

4.3

Helseovervåking
Kommunen er pålagt å holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og
negative faktorer som kan påvirke denne. Oversikten er grunnlaget for folkehelsearbeid og
forebyggende virksomhet.

I oversikten inngår også data om forbruk av helsetjenester.

Oversikten skal baseres på innhenting av informasjon fra en rekke kilder, inklusive fra
spesialisthelsetjenesten.

Tilsvarende trenger HNT informasjon og data fra kommunen for å

kunne dimensjonere, utvikle og tilpasse tjenestene til befolkningens behov.

Råd og bistand

4.4

HNT har et særlig ansvar for å gi kommunen råd og bistand når det oppstår behov for miljø- og
grupperettede

5

tiltak som har helsemessige konsekvenser.

Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.

6

Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet

i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato og underskrift

Dato,

Inderøy kommune

eg)

HelsctA4ard
kri.uki-41-Fjt
Dire'wre
7600LEVA
Helse Nord-Trøndelag HF

•
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Tjenestavtale 12

Samarbeid om kvalitetsforbedring
og pasient- og brukersikkerhet
rutiner for avvikshåndtering
og forbedringsarbeid

og

(Nasjonal veileder pkt 6.2 og 6.3)
(Fielse- og omsorgsgenesteloven §4-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a og U-11)

Parter
Avtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag
benevnt kommunen

2

og HNT, i felleskap nevnt som partene.

Formål
Hensikten med avtalen er å sikre kvalitetsforbedring
overgangene mellom kommunen
forbedringsarbeid

3

HF (HNT). Heretter

og pasient- og brukersikkerhet

og HNT, gjennom å etablere rutiner for avvikshåndtering

Virkeområde
og forbedringsarbeid

i forhold til etterlevelsen

av de øvrige

avtaler som partene har inngått med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven
spesialisthelsetjenesteloven

4.1

§§ 6-1 og 6-2 jf

§ 2-1 e).

Rutiner for arbeid med kvalitetsforbedring,
pasient- og
brukersikkerhet,
avvikshåndtering
og systematisk
forbedringsarbeid
Opprette

tagrad

Partene er enig om å opprette et fagråd for kvalitetsforbedring
brukerne er representert, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.3.

4.2

og

mellom partene.

Avtalen gjelder avvikshåndtering

4

i

Møteplasser
for arbeidet
brukersikkerhet

med kvalitetsforbedring

og sikkerhetsarbeid,

og pasient-

hvor også

og

Fagråd
ASU
Regelmessige møter mellom kommunen

og HNT

Årlig samhandlingskonferanse

1

•
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Rutiner for kvalitetsforbedringRutine for avvikshåndtering

WMUNE

INDERM

og sikkerhetsarbeid

og systematisk forbedringsarbeid:

uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag skal meldes etter
rutinebeskrivelse (vedlegg 1) og på eget meldingsskjema (vedlegg 2),
fagrådet skal sikre en systematisk gjennomgang
forbedringsforslag,

av uønskede samhandlingshendelser

og legge dette frem for medlemmene

medlemmene i ASU skal spre kunnskapen i egne organisasjoner
møtene og annen virksomhet,
meldingsordningen

skal evalueres i forbindelse

Læring og spredning av kvalitetsforbedring

og

i ASU for videre oppfølging,
gjennom referat fra ASU-

med revisjon av denne tjenesteavtalen.

og sikkerhetsarbeid

skal foregå som:

tema internt hos partene,
tema i faste møter mellom kommunen
meldingsstatistikk

5

og HNT,

som legges ut på felles nettsted.

Avvik
Det vises til denne tjenestavtale.

6

Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning,

11 Mislighold,

oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet

12 Varighet, revisjon og

i Samarbeidsavtalen

mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, ,12 .1;,1.,)

(15.k
g)1144,

Dato,

\-N...

.2.1=•\."...

C,..,
:(

orci f-s.r,,,--,
Inderøy kommun

.z.
/

ndelu( liF

v.
Direktoren

:

Helse Nord-Trøndelag

HF (Higdo LEVANGER.

2

•
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Vedlegg 1 (til tjenesteavtale
12)
Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag
mellom kommunen og HNT
tIonskede

samhandlingshendelser

Det vises til tjenesteavtale

12, og punkt 9 i Samarbeidsavtalen

som avviker fra bestemmelsene
i HNT. Kvalitetsutvalget

i tjenesteavtalene,

i HNT videresender

mellom HNT og kommunen.

Hendelser

skal meldes skriftlig og sendes til kvalitetsutvalget

dette til det aktuelle tjenestested

Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested,

(kommune / HNT).

og gir tilbakemelding

til

motta ker via HNTs kvalitetsutvalg.

Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at
gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. lnnsendte avvik og forbedringsforslag
brukes i kvalitetsforbedring

skal

og sikkerhetsarbeid.

Hva skal mekles
Hendelser som avviker fra bestemmelsene

i Samarbeidsavtalen

og tjenesteavtalene

skal meldes som

avvik.

Rutiner

for melding

Melding om uønsket samhandlingshendelse

eller forebyggende

tiltak medles på følgende måte:

Medarbeideren fyller ut skjema
"Meldingsskjema —uønskede samhandlingshendelser
mellom kommunen og HNT"
(www.hnt.no
samhandlin
avvikssk.ema.) Utfylt skjema sendes nærmeste overordnede.

Leder gjennomgår meldingen og sender skjema videre til kvalitetsutvalget
sendingen "uønsket samhandlingshendelse"

i HNT. - merk

Kvalitetsutvalget i HNT registrerer den uønskede samhandlingshendelsen /
forbedringsforslag og sender skjemaet videre til påklaget instans for behandling. Meldingene
skal behandles av partene fortløpende, og skal være ferdigbehandlet i løpet av 4 uker.
Berørte avdelinger/enheter
må sørge for å involvere ansatte i egen organisasjon slik at
årsaksforhold blir klarlagt og informasjon gitt for å forebygge gjentakelse.
Oversikt over samhandlingsavvik
medlemmene

i administrativt

og forbedringsforslag

samarbeidsutvalg

presenteres regelmessig for

(ASU).

3
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Vedlegg 2 Meldingsskjerna

(til tjenesteavtale

12)

Melding av uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag
mellom kommunene og HNT.
Tjenesteavtale

12 "Samarbeid

avvikshåndtering

om kvalitetsforbedring

og forbedringsarbeid"

Utfylt skjema sendes til Kvalitetsutvalg

mellom

HNT

v/ Helsefaglig rådgiver, Helse Nord-Trøndelag

og pasientHelse

og brukersikkerhet

Nord-Trøndelag

og rutiner

for

HF og kommunene.

Uønsket samhandlingshendelse
HF

LI Forbedringsforslag
Navn på melder: kommune/

DMS / DPS/ sykehus og avdeling:

Fylles ut av den som melder, og leverer nærmeste leder:
Pasientens navn:

Fødselsdato:

Dato / kl.slett for hendelsen:

Beskriv kort hendelsen og årsak:

Forbedringsforslag:

Dato

Navn melder:

Fylles ut av nærmeste leder og sendes kvalitetsutvalget i HNT
Leders vurdering / kommentar:

Brudd på Samarbeidsavtalen,
Dato:

Navn leder:

tjenesteavtale

nr.:

punkt.:
Navn kommune / DMS / DPS/sykehus og avdeling:

4

Arkivsak. Nr.:
2012/41-4
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

111/12

26.09.2012

Kommunestyret

57/12

01.10.2012

Namdalseid som ny deltagerkommune i Inn-Trøndelag brannvesen IKS
Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:
Saksordfører: Jostein Gjermstad

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013.
Vedlegg
1 Sak om Namdalseid kommune som ny eierkommune i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
2 Saksfremlegg selskapsavtale med Namdalseid kommune
3 Selskapsavtale med Namdalseid kommune
4 Møtereferat 23.04.12

Bakgrunn
Representantskapet i Inn-Trøndelag brannvesen IKS har i møtet 23.04.12 behandlet saken og innstilt
overfor eierkommunene at selskapsavtalen endres, og at Namdalseid kommune tiltrer som nytt
medlem fra 01.01.2013.
Selskapsavtalen er foreslått endret ved at Namdalseid kommune får en eierandel på 6 % - Inderøy sin
eierandel reduseres fra 16,5 til 15,5 %. Representantskapet utvides med ett medlem fra Namdalseid og
den interkommunale klagenemnda utvides til 6 medlemmer.
Det vises for øvrig til vedlagte saksframlegg til representantskapet, forslag til ny selskapsavtale og
referat fra representantskapets behandling av saken.

Vurdering
En utvidelse med flere kommuner vil styrke brannvernarbeidet samlet sett i regionen, noe som er
ønsket av statlige myndigheter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppmuntrer også til
denne type samarbeid.
Den økonomiske konsekvens for dagens eierkommuner vil være at man ved en utvidelse har større
ressurser samlet sett. Utvidelsen er ikke av et slikt omfang at det medfører endringer av eiertilskuddet
for dagens eierkommuner. Merinntektene vil gå til å drive den nye avdelingen, samt
dekke nødvendige kostnader for utstyr, investeringer og opplæring.
Rådmannen vil anbefale tilslutning til representantskapets vedtak og at Namdalseid tiltrer som ny
eierkommune fra 01.01.13.

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannen i Steinkjer kommune
Rådmannen i Inderøy kommune
Rådmannen i Verran kommune
Rådmannen i Snåsa kommune
Rådmannen i Osen kommune

Vår ref: H.Bye

Sak

-

Dafo:}7.08.2012

Deres ref:

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

til vedtak i Representantskapet i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS den23.04.12, protokoll vedlagt
også dette brev. Vedlagt er saksfremleggene med representantskapets vedtak/ innstilling.
Viser

Saken Selskapsavtale med Namdalseid Kommune som ny eierkommune er en innstilling til
kommunestyrene i eierkommunene. Namdalseid kommunestyre vedtok denne selskapsavtalen den 26.
januar 2012. Representantskapet behandlet saken den 23. april2012. Daglig leder beklager at
oversendelsen av denne sak ikke ble oversendt eierkommunene umiddelbart etter representantskapets
behandling, håper at Rådmannen finner rom å fremme denne i god tid før utgangen av 2072, da den er
tiltenkt å glelde fra2013.

Alle dokumenter sendes også elektronisk til postmottaket i kommunene, samt direkte som epost til
rådmannen.

Hvis noe er uklart, eller det er andre spørsmål vennligst ta kontakt.

3 vedlegg:

Ølvegata2
Pb. 2033
7707 Steinkjer

Saksfremlegg Selskapsavtale med Namdalseid kommune
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SELSKAPSAVTALE MED NAMDALSEID KOMMUNE
Trykte vedlegg:

o

Selskapsavtale Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med Namdalseid Kommune

Forslag til innstilling:
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med
Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.

Äge Flægstad
Styreleder

Innstilling i styret - 10.04.122
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med
Namdalseid kommune som ny eierkommune fra20l3. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.
Vedtak i representantskapet - 23.04.122
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med
Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.
Saksopplysninger:
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS mottok 1. februar 20ll et brev fra Rådmannen i Namdalseid
kommune der de vurderer en tilslutning til Inn-TrøndelagBrannvesen IKS. Saksgangen for å få
frem et slikt beslutningsgrunnlag til Namdalseid kommune ble oversendt fra selskapet 15. februar
2011. Selskapsavtalen ble innstilt til vedtak av kommunestyrene av Representantskapet i InnTrøndelagBrannvesen IKS i møtet den2. mai2011 da med endringene i fht ny eierkommune
Namdalseid, og sammenslåingen av Inderøy og Mosvik kommune. Namdalseid kommune
behandlet ikke saken i tide slik at ny selskapsavtale med endringer vedrørende sammenslått Inderøy
og Mosvik kommune ble innstilt til vedtak av kommunestyrene i representantskapsmøtet 2l.oktober
20II. Denne selskapsavtalen ble vedtatt av kommunestyrene før årsskiftet2}lll2}l2.Den26.
januar 2}l2behandlet Namdalseid kommune saken og vedtok som følger

Sitat
Vedtak i Namdalseid knmmunestyre - 26.01.2012
Forslag fra Nils Johan Kaldahl vedtatt med I5 stemmer mot 4 stemmer.
Vedtaket lyder dermed slik:
Namdalseid tiltrer Inn-Trøndelag Brannvesen IKS som medlemfra 1.1.2013.

Sitat slutt
Saken fremmes dermed nå pånytt for Representantskapet i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med
forslag om å innstille overfor eierkommunene å vedta selskapsavtale med Namdalseid kommune
som en ny eierkommune.

Saksvurderinger:
Saksgangen ved denne utvidelsen er håndtert lik siste utvidelse med Osen kommune, og tidligere
utvidelse og etablering. Saken ble lagt frem for representantskapet i forkant av oversendelse til
Namdalseid kommune for endelig beslutning. Når vedtaket nå er fattet av Namdalseid kommune,
fremmes saken for representantskapet for vedtak med en innstilling overfor øvrige eierkommuner.

Namdalseid kommune har i dag en stasjon ved sentrum. Det foreligger en langsiktig leiekontrakt.
Det er der 16 mann i utrykningsstyrken, 1. utrykningsbil og tankbil er plassert der, mindre kjøretøy
mangler, og det er heller ikke plass for ytterligerekjøretøy. I Nord-Statland har man et depot med 6
mann, småutstyr og en mindre gammel bil er der plassert. Historisk værtler et samarbeid med
Forsvaret om dette depotet. I Namdalseid er det etter opplysning en person som i daghar I Yo
stilling i brannvesenet. Denne har et ansvar for ettersyrVvedlikehold av utstyr og materiell. Øvrige
mannskap er deltidsansatte i I o/o utrykningsstillinger, og vil måtte overføres selskapet på lik linje
som selskapets deltidsansatte med henholdsvis0,62%o stilling brannkonstabel, og 0,21o/o stilling
depotmannskap. Og med de betingelser man der har.
Forebyggende brannvem ble sist år løst med å leie inn tidligere brannsjef for ä gätilsyn hos
særskilte brannobjekter. Brannsjeffunksjonen løses ved at tidligere brannsjef er leid inn i en
deltidsstilling som brannsjef. Feie og tilsynstjenesten for boligkunder er løst med kjøp av tjenester
fra Flatanger kommune. En kontrakt som løper tom 2012. Et positivt vedtak om at selskapet utvides
med Namdalseid kommune medfører at det i etterkant vil bli en endring av brannordningen for InnT r øndelag Brannvesen IKS.

Endring av selskapsavtalen i forhold til utvidelse av eierkommuner er noe som det er lagt føringer
for i gjeldende selskapsavtale. I gjeldende selskapsavtale vedtatt av Kommunestyrene før årskiftet
201112012 ble de innspill som representantskapet hadde i forhold til selskapsavtalen vedtatt. Slik at
endringer i denne selskapsavtale, er kun de endringer som skyldes utvidelsen med Namdalseid
kommune.
Selskapsavtalen er foreslått endret pàfølgende punkter, merket med rødt i vedlegg:
Punkt 3. Deltakere.
Her er Namdalseid kommune listet opp i tillegg til de tidligere.

Punkt 8 Eierandel oe ansvarsfordeling.
Basert på tidligere benyttet beregningsmodell. De nye eierandeler og ansvarsfordeling er som
fø\
Inderøv
Snåsa

Verran
Steinkier
Osen
Namdalseid

Totalt

Eierandel fra2013

Eierandel 2012

15,5 %

16j%

6.2%

6,6%

6,6 0/o
59.7 %

6%

7%
63-5 Yo
6.4%

%;o

o/
/o

100 %

100 o/o
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Namdalseid kommune sitt eiertilskudd og eierandel vil bli henholdsvis 1,655 mill kr(2011) og en
andel på 6 % i selskapet. Kommunene er meget lik Osen, Verran, Snåsa med tanke på beredskap og
forebyggende brannvern. De har lik bemanning som Osen, men noe lavere antall særskilte objekter
enn Snåsa, og ikke minst Verran. Materiellmessig er man meget lik situasjonen med Osen
kommune. De har en brannbil som er relativt ny og fullt brukbar i noen år, øvrigmateriell må
påregnes en fomying og utvikling av. At de 2 kommunene behandles likt, og lik tidligere
eierkommuner er naturlig.
9. Representantskapet

Namdalseid kommune får ett medlem i representantskapet. Representantskapet består da av 9
medlemmer.
20. Klage
Utvider den interkommunale klagenemnden tilsvarende ny eierkommune
hver deltakerkommune.

til6 medlemmer, en fra

Feiing og boligtilsyn
Det overstående omfatter kun de eiertilskuddshnansierte tjenestene. Når det gjelder Feiing og
boligtilsyn er det en lovpålagt tjeneste som er selvkostfinansiert. I dag kjøper Namdalseid kommune
feie og boligtilsynstjenesten fra Flatanger kommune. En kontrakt som går ut äret2012.Irr:,Trøndelag Brannvesen IKS er forespurt av Flatanger kommune å tre inn i den avtalen fra i år. Dette
har selskapet påtatt seg.

Hvis selskapet skal levere feiertjenestene til kommunen vil det føre til en nyldagens feierordning
også omfatter ny kommune. Det vil ikke ffi konsekvens for dagens gebyrregulativ for dagens
eierkommuner om de er med eller ikke. Alt baseres på selvkostregulativet.
Oppsummering
Det er positivt at flere kommuner ser seg tjent med å samarbeide innen brannvern. En utvidelse med
flere kommuner vil styrke brannvernarbeidet samlet sett i regionen. Fagmilj øetblir styrket, og
ivaretakelsen av lowerket vil bli bedre. Samlet sett vil alle eierkommunenes beredskap øke, da
kompetansen blir bedre og antall personer til tjeneste i en krisesituasjon øker. Inn-Trcndelag
Brannvesen IKS har i dag et godt faglig opplegg som ivaretar de lovkrav som kommunene er pålagt
i Lov om brannvem. Et bredt samarbeid mellom kommunene innen brannvem er noe som er ønsket
av statlige myndigheter og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppmuntrer til denne
type samarbeid.
Et brannvernsamarbeid vil utvilsomt styrke Namdalseid kommune, da de i dag har til dels
omfattende mangler i forhold til brannvemloven. En deltakelse i selskapet vil på kort sikt løse
mange av disse avvikene, på sikt vil man være i stand til å lukke alle awik.
Den økonomiske konsekvens for dagens eierkommuner vil være at man ved en utvidelse har større
ressurser samlet sett. Utvidelsen er ikke av et slikt omfang at det medfører endringer av
eiertilskuddet for dagens eierkommuner. Merinntektene vil gå til å drive den nye avdelingen, samt
dekke nødvendige kostnader for utstyr, investeringer og opplæring. Dette er noe alle eierkommuner
har fordeler av. Selskapet har sterk fokus på økonomi og kostnadsstyring.
Denne saken vil i etterkant av behandling i representantskapet, bli oversendt til de øvrige
eierkommunene for endelig vedtak.

SELSKAPSAVTALE FOR
INN.TRøNDELAG BRANNVESEN IKS
SIST REVIDERT VED VEDTAK:
Snåsa kommunestyre Sak
Steinkjer kommunestyre Sak
Namdalseid kommunestyre sak2112 26.01.2012
Verran kommunestyre Sak
lnderøy kommunestyre Sak
Osen kommunestyre Sak

1. Selskapsform
Selskapet er et interkommunalt selskap organisert etter Lov av 29.01.99 nr. 06 om
interkommunale selskaper (l KS-loven).
2. Firma
Selskapets navn er lnn-Trøndelag Brannvesen lKS.
3. Deltakere
Kommunene lnderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa, Osen og Namdalseid er deltakere
selskapet. Andre kommuner kan etter søknad bli medlem i selskapet.
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4. Formàl
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 redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.
Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært
innen sikkerhet og redning.
5. Overføring av myndighet
Den enkelte deltakerkommunes myndighet etter brannvernlovgivningen anses delegert til
selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne selskapsavtale.
6. Hjemsted
Selskapet har sitt hovedkontor i Steinkjer.
7. lnnskuddsplikt
Hver av deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet maskiner og utstyr som
kommunene med sine brannvesen er eiere av på etableringstidspunktet.

Deltakerkommunene overdrar videre sine rettigheter og avtaler til leie av bygninger, anlegg
og maskiner/utstyr som kommunene har på etableringstidspunktet.
Det skal i løpet av første regnskapsår foretas en verdifastsettelse av de overdratte eiendeler.
Verd ifastsettelsen ska I god kjen nes av representantskapet.
8. Eierandel og ansvarsfordeling
Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet, basert på en vekting av fastkostnader,
innbyggertall, krav til beredskapsnivå og utrykningsfrekvens.
Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

kommune 15,5o/o
kommune 6,6
kommune 6,20/o
kommune 59,7
kommun 6
kommune
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lnderøy
Verran
Snåsa
Steinkjer
Namdalseid
Osen

o/o

o/o

o/o
o/o

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser med en ansvarsprosent
tilsvarende eierprosenten.
Driftsutgifter i selskapet skalfordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kom munenes eierandeler.
Endringer i fordelingen av eierandeler kan gjøres hvert 5. år samt ved endringer i selskapets
modell/brannordning, gjennom endring av denne selskapsavtale.

lnnbetaling av deltakerkommunenes tilskudd skal skje innen 10. januar med 50 % og 10. juli
med 50 %.
I tilfelle større branner/ulykker eller andre uforutsette hendelser som i stor grad forrykker
grunnlaget for denne avtale, forutsettes innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte
som overfor eierkommunene kan fremme forslag om avvikende kostnadsfordeling.

Med utgangspunkt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) og konkrete risikovurderinger fastsetter representantskapet en
brannordning for regionen. Den enkelte deltakerkommune kan velge å ha en
beredskap/standard som er bedre enn den vedtatte brannordning. De merkostnader en
kommune har på grunn av dette skal dekkes av angjeldende kommune alene.
Den enkelte deltakerkommune hefter for sine respektive styremedlemmers eventuelle
ansvar, men kan søke regress hos disse når det foreligger skyld eller grov uforstand.

Nye kommuner som ønsker å slutte seg til selskapet må akseptere tilsvarende vilkår.
Eierandeler og ansvarsfordeling blir da å justere etter de samme prinsipper som omtalt her,
og de styrende organer utvides tilsvarende.
9. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Representantskapet skal bestå av representanter og vararepresentanter fra hver kommune
etter følgende fordeling.

kommune:
kommune:
kommune
kommune
kommune:
kommune

Steinkjer
lnderøy
Verran
Namdalseid
Snåsa
Osen

3 representanter med vararepresentanter
2 representanter med vararepresentanter
1 representant med vararepresentant
1 representant med vararepresentant
1 representant med vararepresentant
1 representant med vararepresentant

Deltakerkommunene med sine respektive kommunestyrer oppnevner selv sine
representanter og vararepresentanter for kommunevalgperioden på 4 år, første gang
tilpasset valgperioden.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder- og nestledervervet
skal gå på omgang mellom deltakerkommunene. Representantskapet skal blant sine
medlemmer velge en valgkomite bestående av 3 representanter.
1 0. Representantskapets myndigh et
Representantskapet behandler de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som legges
fram av styret.

Representantskapet skal:
- Velge styremedlemmer med varamedlemmer, og blant styremedlemmene
velge leder og nestleder
- Vedta brannordning
- Vedta overordnete mål og retningslinjer for driften
- Vedta økonomiplan og årsbudsjett
- Vedta årsmelding og regnskap
- Gjøre vedtak om investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig
betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, herunder salg av
selskapets eventuelle faste eiendommer
- Fastsette godtgjøring til representantskapets og styrets leder, og til disse organers
øvrige medlemmer
- Velge revisor
- Behandle andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller
selskapsavtalen å behandle, herunder de endringer i denne avtale som ikke etter loven må
vedtas av deltakerkommunenes kommunestyrer.
Representantskapet kan videredelegere den myndighet som selskapet fàr overtøftfra
kommunene, innenfor den delegeringsmulighet som IKS-loven gir.
1 1. Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møter i representantskapet. lnnkalling til ordinære
representantskapsmøter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet.

Ordinært representantskapsmøte som skal þehandle årsmelding og regnskap forutsettes
avholdt innen utgangen av april det påfølgende år.
Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles når minst to styremedlemmer eller
minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det, eller om representantskapets
leder finner behov for det. Revisor og de enkelte deltakerkommuner ved sine respektive
kommunestyrer har også selvstendig rett til å kreve ekstraordinært representantskapsmøte.

Representantskapsmøter holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter noe
annet.
1 2. Budsjettbeh andlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår basert på de økonomiske rammer for selskapets virksomhet.

Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke
endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet etter kommuneloven $ 45 nr. 4, for
så vidt gjelder tilskuddet.
13. Styret
Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer, første og andre vara,
hvorav de ansatte har to medlemmer med egne personlige varamedlemmer.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

Styremedlemmene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og
blant de fast ansatte i selskapet.
Styrets medlemmer velges lor 2 àr av gangen. Ved første gangs valg av medlemmer til styret
skal 3 av styrets medlemmer velges med funksjonstid pà 1 är. Representantskapet velger
styrets leder og nestfeder.
Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad og tegner dets
firma.

Styret avgir innstilling til representantskapet i følgende saker:
- Større organisatoriske endringer
- Opptakelse av lånegjeld
Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet. Styret skal blant annet:
- Vedta mindre organisatoriske endringer innenfor de rammer som er fastslått av

representantskapet eller gjennom denne avtale
- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand
til representantskapet
- Avgi innstillinger til representantskapet
- Treffe vedtak om disponering av fondsmidler
- Avgi kvartalsrapport over selskapets drift til eterne
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formå1, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har
det overordnete HMS-ansvar i selskapet.
Styret kan videredelegere til daglig leder den myndighet som styret får delegert fra
representantskapet, innenfor den delegeringsmulighet som I KS-loven gir.

14. Styrets mØter
Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Første varamedlem møter ved hvert styremøte uavhengig av forfall. Ved fulltallighet blant
styremedlemmer, møter vara med observatørstatus.
Ved valg ansees den valgt som har fått flest stemmer. Når flere får like mange stemmer
avgjøres valget ved loddtrekning.
De ansattes representant har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers
representanter i styret, men skal ikke delta ved behandling av tariffavtaler, i lønns- og
tarifforhandlinger eller i andre saker hvor styret skal ivareta rene arbeidsgiverinteresser.
15. Daglig leder
Daglig leder er direkte underlagt styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver utføres
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
representantskapet eller styret.

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune
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Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leders fullmakter omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.
Daglig leder sørger for styrets sekretariat og forbereder og lager innstilling i alle saker som
skal legges fram for styret til behandling. Daglig leder har møteplikt og talerett i styrets møter,
dersom ikke styret i enkelte saker vedtar noe annet.
16. Rappoftering
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold.
Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner.

Representantskapets møtebøker skal fortl ø pende sendes deltakerkom

m u nene.

7. Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
1

18. Låneopptak og garantistilling
Selskapet v/ representantskapet har anledning til å vedta låneopptak. Høyeste ramme for
selskapets samlete låneopptak er kr. 20 000 000,-. Beløpet indeksreguleres etter Statistisk
sentralbyrås (SSB) indeks.
1 9. A rbe id sg iv erorg a n i seri ng
Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.

Alle spørsmål knyttet til ansettelse, arbeidsvilkår og oppsigelse ligger til styret. Styret kan
delegere slike oppgaver til daglig leder.
20. Klage
Klager over vedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følger av loven.
Til behandling av klager opprettes en interkommunal klagenemnd bestående av 6
medlemmer, en fra hver deltakerkommune som oppnevnes av representantskapet.
21. Endring av selskapsavtalen
Denne avtale kan endres i samsvar med reglene i IKS-lovens $ 4.

22. Uttreden
Den enkelte deltaker kan med 2 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse og denne avtale. Ved
uenighet om forhold knyttet til uttreden bringes tvisten inn for departementet.
Den kommune som trer ut av selskapet har rett på verdier prosentvis tilsvarende sin
eierandel, for nettoverdiene i selskapet på det tidspunkt uttreden finner sted.

23. Oppløsning
Oppløsning av selskapet skal skje i henhold til IKS-loven.
24. Voldgift
Uenigheter i selskapet skal søkes løst internt.
Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter, eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes i samsvar med reglene i tvistemålslovens
kapittel 32, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.

25. Annet
For øvrig gjelder de til en hver tid gjeldende bestemmelser i Lov om interkommunale
selskaper.

lnderøy den

Namdalseid

den

Verran den

Steinkjer den

Snåsa den

Osen den

Selskapsavtale med Namdalseid Kommune

ln n -Trø ndeLa g

Brannvesen

Representantskapet
MØTEPROTOKOLL
Møtedato:

23.04.72

Sted:

Steinkj er brannstasj on

Tid:

1200

Møteleder:

Ole Tronstad innledet, Bjøm Skj elstad

Referent:

Håvard Bye

-

1330

frasak2ll2
TiI stede:

Representantsknpet:
Bjøm Skjelstad, Vigdis Hjulstad Belbo, Jørn Nordmeland, Ida Stuberg, May
Brit Lagesen, Gjertrud Holand(for Elin Agdestein), Tor Arne Garnvik(for
BjømArild Gram).
Styret:
Åge Flægstad

Administrasjonen:
Håvard Bye

Forfall:

Harald Ness, Bjørr' Arild Gram, Elin Agdestein

Merknader:

Ingen merknader
underskrevet.

til innkalling eller sakliste. Referat fra siste møte

Sakliste:
Representantskapsleder Ole Tronstad innledet møte med å ønske velkommen til møte og gratulerte
representantene med valget. Han gikk så igjennom historien til selskapet fra vedtaket om Invest og
deretter etableringen av brannvesenet i 200512006. Historien etter 2006 med utvidelsene med
Snåsa i 2007 og Osen fra 2010 og nå i dag saken om Namdalseid fra 2013. Han ønsket
representantene lykke til med det videre arbeidet med å utvikle brannvesenet.

Sak 01/12 Konstituering av det nye Representantskapet.
I selskapsavtalen er det gitt at Representantskapet konstituerer seg selv. Representanten Vigdis
Hjulstad Belbo refererte hvem som hadde siuet i valgkomiteen og at presenterte valgkomiteens
innstilling.
Leder av representantskapet. Bjørn Skjelstad, Verran.
Nestleder av representantskapet Jørn Nordmeland, Osen
Ingen andre forslag fremmet.
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Leder av representantsknpet. Bjørn Sþelstad, Verran.
Nestleder av representantskapet Jørn Nordmeland, Osen

Leder Bjørn Skjelstad overtok møteledelsen.

Sak 02 I 12 Styreleder orienterer
Styrelederen hadde en bred og fyldig orientering til representantskapet av styrets og
selskapets arbeid siden sist møte. Nedenfor refereres punktvis de tema styreleder orienterte
om.
. Styret har siden sist avhold 3 møfer.
o Regnskapsrapporter er fremlagt kvartalsvis og fiorårets årsregnskap er behandlet i

o

o
o
o

o
o
o
o

o

styret.

Sykefraværet har en god utvikling. Refererte til det arbeidet som er gjort i
virksomheten innen sykefravær. 2 stk lærlinger har avlagt svenneprøve, nå fast ansatt
som feire. Likedan at2 nye lærlinger er kommet god i gang. Styret er orientert om
nyansettelser. Forventning til at ny person innen forebyggende skal bedre kapasiteten
slik at målene nås. Selskapet har fornyet IA-avtalen og avholdt møter med
arbeidslivssenteret og alle heltidsansatte om dette. Det er en stabil arbeidsstokk som
har gitt utrykk for et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid.
Utrykninger, i fior 365 mot 4I9 i2010. Positivt.
Ikke I00% måloppnåelse for Forebyggende avdeling innen tilsyn og feiing. Dette er
det tiltak for å bedre. Sårbar for sykefravær og andre forhold.
Styrets største bekymring er tilstanden til Brannstasjonen på Steinkjer. Denne har
åpenbare mangler. Styreleder refererte til at styret gjentatte ganger har diskutert saken.
Det er avholdt møte med styreleder og ordfører i Steinkjer om saken. Det er fulgt opp
av administrasjonen som har hatlmøter med Rådmann. Det er satt en tidsramme for en
vurdering av løsning, denne forventer man holdes.
Investeringer. Alle planlagte investeringer fullført i201L Ålsak til en overskridelse i
hht budsjett pä3% skyldes bygging av 2 stk brannbiler. Langbyggeprosess og nye
tekniske løsninger kom til underveis.
I2011 hadde man ingen kurs i deltidsutdanningen. Det innebærer at man øker
etterslepet av personell som mangler utdanningen. Nasjonalt problem. Brannskolen
mangler ressurser, slik at vi som kursarrangør ikke blir tildelt kurs.
Styret er tilfreds med vedtaket i Namdalseid Kommunestyre om en tilslutning til InnTrøndelag Brannvesen IKS fra 2013. Saken er behandlet av representantskapet
tidligere og endelig innstilling behandles i dag. Styreleder orienterte om utviklingen
med tanke på ytterligere nye eierkommuner.
Styreleder refererte til selskapets invitasjon ut til kommunene om at vi kan stille på
orientering til de folkevalgte. Styreleder er noe skuffet over responsen på denne
henvendelsen. En kort runde rundt bordet avdekket at dette vil bli fulgf opp iIøpet av
året. Årsaken til liten respons er at det er var mange nye ting de nye kommunestyrene
skal sette seg inn i.
Styreleder er svært tilfreds med selskapets drift og utvikling. Styret har arbeidet godt,
og samarbeidet med administrasjonen har vært godt.

Repres entantskap et fattet føIgende enstemmi ge vedtak
Styreleders orientering tas til orientering..

:

Sak 03/12 Selskapsavtale med Namdalseid kommune

Representantskapslederen refererte til saken. Styreleder orienterte kort om saken og besvarte
spørsmåI. Saken har vært behandlet tidligere av Representantskapet og er helt i tråd med det
som da ble behandlet, Representantskapet avgir endelig innstilling overfor de øvrige

eierkommuene.
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra 2013. Selskapsavtalen oversendes øvrige
eierkommuner for endelig vedtak.

þr

Sak 04/12 Generalforsamling Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
1. Valg av møteleder
Bjøm Skjelstad foreslått og enstemmig valgt.

2.

Valg av referent
Håvard Bye foreslått og enstemmig valgt.

3.

Godkjenning av innkalling
Innknlling godkjent

4.

,Å¡sregnskap 201 1 og Styrets beretning 2011
Representantskapslederen viste til utsendte dokumenter. Styreleder redegj orde for
styrets behandling og innstilling av,Ärsregnskap 2011. Styreleder redegjorde for
styrets beretning. Revisor Grethe Haugan Aasen redegjorde for revisors oppgave og
hva de har revidert. Revisor la frem en ren beretning.

Innstilling fra styret:
Fremlagt Årsregnskap 201I og Styrets beretning 201I vedtas. Årets overskuddpå
756.609,- disponeres som følger. Kr 2I3.820,- til å finansiere udekket i
investeringsregnskapet, kr 350.000,- utbetales eierkommunene i hht eierandel,
resterende kr I92.789,- til å styrke disposisjonsfondet.
Inns

tilling

ens temmi

g

ve

lcr

dtatt.

5.

Representantskapslederen forespurte om en innstilling pä godtg¡ørelse. DL redegjorde
for satser sist vedtatt i møte 4. mai 2009. Representantskapet hadde saken grundig
oppe til diskusjon. Representantskapet arbeider videre med saken med tanke på ny
praksis i innstillingen av denne sak for senere år.

Satser sist vedtatt 4. mai 2009 fastsettes som godtgjørelse for styret og
representantskapets medlemmer for 201 L

6.

Valg
Representanten for valgkomiteen Vigdis Hjulstad Belbo delte ut valgkomiteens
innstilling. Representantskapet diskuterte saken grundig med tanke på praksis og
oppnevnelse av kandidater til styret. Dette en diskusjon på praksis/prinsipp og ikke

kandidater.

ln n -Trøndelag
Brannvesen
Valgkomiteens innstilling

:

Styret:
Styremedlem for 2 är: Per Tore Bratberg (ny)
Styremedlem for 2 är.Hatne Skjeggestad (ny)
Styremedlem for 2 fu:Berit SlåUnes Aune (gjenvalg)
Styremedlem for 1 år: Henry Skevik (gjenvalg)
(ikke på valg: Per Arme Løvhaugen)
1. varamedlem for 1 år: Randi Henning
2. varamedlem for I år: Gunn Tangstad
Inns til I ing ens t emmi g

dt at t

ve

Styreleder for 1 år: Per Tore Bratberg
Nestleder for I år: Per Arne Løvhaugen
Inns til ling e ns t emmi g

v e dt at

t

Klagenemnda:
Åshild Vang med vara Arnfinn Tangstad
Andreas Smedsrud med vara Hanna Mollan
Elisabeth Erle Borg med vara Bjørr. Leo Finanger
Harald Kavli med vara Tone Våg
Per A. F.ødøy med vara Margit Hagerup
Inns til lin g ens

t e mmi

g

v e dt

att

Klagenemdas leder:
Harald Kavli
Inns t il I ing ens temmi g

v e

dt att

Revisor:

KomRev Trøndelag IKS
Inns t ill ing ens t emmi g

ve

dtatt

Valgkomite:

BjømArild Gram (leder)
Vigdis Hjulstad Belbo
Ida Stuberg
Inns t il I ing e ns te mmi g

v e dt att.

Sak 05/12 Eventuelt
Ingen saker meldt.
Styreleder takket for seg, og meddelte at det hadde vært et spennende og givende verv han
hadde hatt i 4 år. På grunn av skifte av arbeid og bosted ville selskapet være best tjent med at

n-Trøndelag
Brannvesen
ln

han nå valgte å takke

for seg. Styreleder ønsket at selskapet fortsatte den positive utviklingen.

Daglig leder overleverte sin takk fra selskapet og de ansatte for den innsats han har lagt ned.
Neste møte
22. oktober 20l2kl l2.Egen innkalling vil bli sendt.

underskrift
Møtereferatet sendes på e-post til:
Representantskapets medlemmer o g varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
Postmottak i eierkommuner
Revisor

Arkivsak. Nr.:
2012/139-4
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

99/12

29.08.2012

Kommunestyret

58/12

01.10.2012

Sammenslåing av havneselskapene ved Trondheimsfjorden
Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de
foreliggende dokumenter.
2. Inderøy kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn
IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale,
underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.
3. Inderøy kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av
kommunestyrene i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy i 2003, opphører med virkning fra 31. desember
2012.
4. Som representant/vararepresentant fra Inderøy kommune til representantskapet i Trondheim Havn
IKS velges:
Representant: ……………………………………………. Vararepresentant: ……………………………………………..

Behandling i Formannskapet - 29.08.2012
Saksordfører: Otte Vatn
Otte Vatn foreslo slikt nytt pkt. 4:
Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen,
til Trondheim Havn IKS jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009, §10.
Representant: Ordfører Vararepresentant: Varaordfører

Avstemming:
Rådmannens forslag samt Otte Vatn sitt forslag på nytt pkt. 4 enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 29.08.2012
5. Inderøy kommune gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de
foreliggende dokumenter.
6. Inderøy kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn
IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale,
underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.
7. Inderøy kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av
kommunestyrene i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy i 2003, opphører med virkning fra 31. desember
2012.
8. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen,
til Trondheim Havn IKS jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009, §10.
Representant: Ordfører Vararepresentant: Varaordfører
Vedlegg
1 Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden - anbefaling fra Havnerådet i ITH
2 Saksframlegg til Havnerådets møte den 08.06.12
3 Forhandlingsresultat
4 Selskapsavtale
5 Eieravtale
6 Instruks for valgkomiteen i TH
7 Møteplan
8 Prosjektrapport - mulig sammenslåing av ITH og TIH

Bakgrunn
Havnerådet i Indre Trondheimsfjord havnevesen fattet i møte den 8. juni 2012, sak 03/12,
vedtak om å anbefale sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre
Trondheimsfjord havnevesen. Kommunen bes samtidig om å ta stilling til inntredelse som deltager i det
interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS», samt å godkjenne det vedlagte forslag til
selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.
I henhold til selskapsavtalen vil det nye interkommunale selskapet bestå av de 11 kommunene
Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik.
Representantskapet vil bestå av 8 representanter fra Trondheim kommune og en fra hver av de øvrige
kommunene. Verdiene Inderøy skyter inn i selskapet er satt til kr. 0,-. Selskapet totale innskudd ved
selskapssammenslutningen er 872 mill. kr.. Inderøy kommunes eierandel er satt til 0,01 %, som er
minste mulige eierandel.
For videre bakgrunn for saken vises til de vedlagte dokumenter.
Ved inntreden i det nye interkommunale selskapet er det naturlig at kommunestyret allerede på dette
tidspunkt velger representant/vararepresentant til representantskapet i Trondheim havn IKS. Ordfører
og varaordfører er i dag valgt fra Inderøy som medlem/varamedlem til Havnerådet for Indre
Trondheimsfjord havnevesen.

Vurdering
I forbindelse med kommunesammenslåingen ble behandling av den nye kommunens medlemskap i
Indre Trondheimsfjord havnevesen utsatt i påvente av utredning av felles havnevesen. Det er derfor
naturlig at den nye kommunen bekrefter opphør av deltagelse for begge de gamle kommuner som var
medlemmer i Indre Trondheimsfjord havnevesen.
Rådmannen slutter seg for øvrig til de vurderinger som gjort i oversendelsen fra havnerådet.
Rådmannen anbefaler sammenslåing av havnerådene og inntredelse i det interkommunale
havneselskapet «Trondheim Havn IKS» fra 1. januar 2013.

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.

Saksmai
Arkiv:
Saksbeh

INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN

II01
11
I IIII
015357

Deres ref:

27

2912

Dato:

22.6.2012

Leksvik kommune
Verran kommune
Steinkjer kommune
Inderøy kommune
Verdal kommune
Levanger kommune
Frosta kommune

SAMMENSLÅING AV HAVNESELSKAPENE I TRONDHEIMSFJORDEN
FRA HAVNERÅDET I ITH

ANBEFALING

Havnerådet i Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) fattet i møte den 8. juni 2012, sak 03/12 slikt
vedtak:
«Havnerådet gir sin tilslutning til styrets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden
Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter, og
innstiller på at kommunene Leksvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal (heretter
benevnt kommunen) gjør følgende vedtak:
Kommunen gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de
foreliggende dokumenter.
Kommunen trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS»
med gyldighet fra 1.januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale,
underliggende eieravtale og instruksfor valgkomite,for Trondheim Havn IKS.
Kommunens deltakelse i —og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i møte
2003 opphører med virkningfra
31. desember 2012.
Saken bes oversendt ITHs eierkommuner til behandling.»

Havnerådet behandlet og vedtok følgende to tilleggsforslag fremsatt i møtet:
I . «Det legges til grunn at kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer gjennomfører et møte for å
diskutere eierandelene kommunene imellom»

IndreTrondheims4ordHavnevesenIKS
Havneterminalen
7650 VERDAL

Tlf.:
Fax:
E-post:

+47 74 07 54 00
+47 74 07 54 01
post@ith-havn.no

Org.nr:
Bank:

NO 986 565 329 MVA
4440 08 48 294

Side 2

2. «Havnerådet anmoder om at styret gjennom forhandlingsutvalget tar oppfølgende
tilleggsspørsmål:
En vurdering av om antallet bruker-representanter fra Indre Trondheimsfjord kan utvides med
ytterligere ett medlem, for å ivareta en bredere representasjon av brukerne i Indre
Trondheimsfjord»

Med hensyn til forslag nr. 2 er det fremforhandlet en utvidelse av brukerrepresentasjonen med 1
representant fra hvert av selskapene.
Saken vedlagt forhandlingsresultat, tidsplan og utredningsrapport oversendes herved til behandling, og i
henhold til tidsplan for gjennomføring av sammenslåingen ber vi om behandling i de respektive
kommunestyrer innen utgangen av september 2012.
Forslag til selskapsavtale er oppdatert med hensyn til utvidet brukerrepresentasjon. Dette medfører
manglende parafering av selskapsavtalens side som omhandler pkt. 2-1 Oppnevning og sammensetning.
Dersom eierkommunene ønsker ytterligere orientering om prosessen eller de fremlagte dokumenter hører
vi gjerne fra dere.

Verda ,

o

Odd M. Holmsberg
konstituert havnedirektør

Vedlegg:
Saksframlegg vedlagt forhandlingsresultat pr. 21. mai 2012 med forslag til:
- Selskapsavtale for TH
- Eieravtale
- Instruks for valgkomite
Tidsplan for sammenslåing
Prosjektrapport datert 31.5.2011

Arkivsak:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

II iii0
Odd M. Holmsberg
25.5.2012

Saksframlegg
Utvalg

MøtedatoSaksnr.

Havnestyret
Havnerådet

24. mai 201204
8.juni 201203/12

/12

FORHANDLINGER VEDRØRENDE EN EVT. SAMMENSLÅING AV
TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN OG INDRE
TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN —ANBEFALING OM SAMMENSLÅING
Saksprotokollhavnerådet8.juni 2012:
BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
«Havnerådet gir sin tilslutning til styrets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert
på de foreliggende dokumenter, og innstiller på at kommunene Leksvik, Verran, Steinkjer,
Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal (heretter benevnt kommunen) gjør følgende vedtak:
Kommunen gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen,
basert på de foreliggende dokumenter.
Kommunen trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim
Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til
selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite, for Trondheim
Havn IKS.
Kommunens deltakelse i —og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av
kommunestyret i møte
2003 opphører med virkning fra
31. desember 2012.
Saken bes oversendt ITHs eierkommuner til behandling.»

Tilleggsforslag fremmet av representanten Bjørn A. Gram:
«Det legges til grunn at kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer gjennomfører et møte
for å diskutere eierandelene kommunene imellom»

BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
«Det legges til grunn at kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer
for å diskutere eierandelene kommunene imellom»

gjennomfører

et møte

Tilleggsforslag fremmet av representanten Bjørn Iversen:
«Havnerådet anmoder om at styret gjennom forhandlingsutvalget
tar opp følgende
tilleggsspørsmål:
- En vurdering av om antallet bruker-representanter
fra Indre Trondheimsfjord
utvides med ytterligere
brukerne

ett medlem, for å ivareta en bredere representasjon

kan
av

i Indre Trondheimsfjord»

BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt
VEDTAK:
«Havnerådet anmoder om at styret gjennom forhandlingsutvalget
tar opp følgende
tilleggsspørsmål:
- En vurdering av om antallet bruker-representanter
fra Indre Trondheimsfjord
utvides med ytterligere
brukerne

ett medlem, for å ivareta en bredere representasjon

kan
av

i Indre Trondheimsfjord»

Saksprotokoll havnestyret 24. mai 2012:
BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
ITHs forhandlingsutvalg har med utgangspunkt i mandat fra havnerådet ført forhandlinger
om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) og Indre
Trondheimsfjord havnevesen (ITH). Det foreligger nå omforent forslag til selskapsavtale,
underliggende eieravtale samt instruks for valgkomite.
Havnestyret mener de fremlagte dokumenter, sammenholdt med den utredning partene i
fellesskap utarbeidet, legger et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av
havnevirksomheten i Trondheimsfjorden.
Det er lagt betydelig arbeid i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle
aspektet ved ett havneselskap har vært førende.

Selskapet vil bli en viktig part for næringslivet i regionen og et talerør for interessene
knyttet til sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har
signalisert, og er en tydelig bekreftelse på samhandling mellom Trøndelagsfylkene.
Havnestyret tilrår at havnerådet fatter følgende vedtak:
«Havnerådet gir sin tilslutning til styrets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert
på de foreliggende dokumenter, og innstiller på at kommunene Leksvik, Verran, Steinkjer,
Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal (heretter benevnt kommunen) gjør følgende vedtak:
Kommunen gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen,
basert på de foreliggende dokumenter.
Kommunen trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim
Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til
selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite, for Trondheim
Havn IKS.
Kommunens deltakelse i —og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av
kommunestyret i møte
2003 opphører med virkning fra
31. desember 2012.
Saken bes oversendt ITHs eierkommuner til behandling.»

Havnedirektørens tilråding:
ITHs forhandlingsutvalg har med utgangspunkt i mandat fra havnerådet ført forhandlinger
om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) og Indre
Trondheimsfjord havnevesen (ITH). Det foreligger nå omforent forslag til selskapsavtale,
underliggende eieravtale samt instruks for valgkomite.
Havnestyret mener de fremlagte dokumenter, sammenholdt med den utredning partene i
fellesskap utarbeidet, legger et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av
havnevirksomheten i Trondheimsfjorden.
Det er lagt betydelig arbeid i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle
aspektet ved ett havneselskap har vært førende.
Selskapet vil bli en viktig part for næringslivet i regionen og et talerør for interessene
knyttet til sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har
signalisert, og er en tydelig bekreftelse på samhandling mellom Trøndelagsfylkene.
Havnestyret tilrår at havnerådet fatter følgende vedtak:
«Havnerådet gir sin tilslutning til styrets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert

på de foreliggende dokumenter, og iimstillerpå at kommunene Leksvik, Verran, Steinkjer,
Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal (heretter benevnt kommunen) gjør følgende vedtak:
Kommunen gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen,
basert på de foreliggende dokumenter.
Kommunen trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim
Havn IKS» med gyldighet fra I. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til
selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite, for Trondheim
Havn IKS.
Kommunens deltakelse i —og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av
2003 opphører med virkning fra
kommunestyret i møte
31. desember 2012.
Saken bes oversendt ITHs eierkommuner til behandling.»

Vedlegg:
Signert forhandlingsresultat pr. 21. mai 2012 med forslag til:
Selskapsavtale for TH
Eieravtale
Instruks for valgkomite i TH
Tidsplan for sammenslåing
Prosjektrapport: «Mulig sammenslåing av ITH og TIH», datert 31.5.2011

Andresaksdokumenter(ikkevedlagt):
Saksopplysninger:
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PROSESSEN

Fase I: Utredningsarbeidet
Havnerådet gjorde følgende vedtak i møte den 5. januar 2011, som sak 09/10:
«Havnerådet gir havnestyret mandat til å starte en prosess for å konsekvensutrede en
eventuell sammenslåing mellom ITH og TIH. For å sikre eier- og brukermedvirkning
oppnevnes havnerådet som referansegruppe.»
Tilsvarende vedtak ble fattet i TIH, og de respektive styrene etablerte det påfølgende
utredningsarbeidet med følgende organisering:

Styringsgruppe:
Oddbjørn Berg, styreleder ITH
Torunn Utvik Molberg, nestleder ITH

Knut Solberg, styreleder TIH
Merethe Storødegård, nestleder TIH
Arbeidsgruppe:
Wollert Krohn-Hansen, TIH
Rolf Aarland, TIH
Odd M. Holmsberg, ITH
Det ble i utredningen benyttet eksterne tjenester fra Proneo AS og Deloitte AS.
Utredningsarbeidet ble dokumentert i prosjektrapporten «Mulig sammenslåing av ITH og
datert 31. mai 2011.
Arbeidet ble utført med bl.a. egne møter både med eierkommuner og sentrale brukere, samt
work-shop for brukerne.
Havnerådet som referansegruppe ble i løpet av prosessen orientert i møter den 14.04.11 og
01.06.11.
Rapporten ble lagt frem for behandling i havnerådets møte den 24. juni 2011 som sak
02/11, med følgende vedtak:
«Havnerådet har gjennomgått rapportenfra den nedsatte arbeidsgruppe, og deler i all hovedsak de
vurderinger som er gjort, med unntak av det som er lagt til grunn ved beregning av eierandeler i
det nye selskapet.
Havnerådet deler havnestyrets oppfatning om at verdien av kjernevirksomheten i havneselskapene,
havnedrift og godsvolum, må legges til grunn vedfastsetting av eierandeler i det nye selskapet.
I tråd med mandatet, og i tråd med nasjonale målsettinger for organisering av havnevirksomhet
vedtar havnerådet at prosessen med sammenslåing av de to havneselskapenefortsetter.
Havnerådet i ITH oppnevner 3 representanter til etforhandlingsutvalg, med mandat å skulle
fremme forslag til selskapsavtale og eventuelle sideavtaler, sammensetting av de styrende organer i
selskapet, og den videre prosess.
Havnerådet oppnevnerfølgende representanter tilforhandlingsutvalget; Torunn Utvik Molberg,
Oddbjørn Berg og Elin Agdestein.
Tidsplanenfor den videre prosess skal avklares med det nye havnerådet.
Som grunnlag for den videre prosess henvises til vedlagte notat og de innspill som fremkom i
havnerådets drøfting av saken.»
For detaljert informasjon omkring bakgrunn, hensikt, mål og konsekvenser med
utredningsarbeidet henvises til vedlagte prosjektrapport.

Fase II: Forhandlinger
Forhandlingsutvalgene

har bestått av følgende personer:

Oddbjørn Berg, Elin Agdestein og Torunn Utvik Molberg fra ITH.
Knut Solberg, Merethe Storødegård og Wollert Krohn-Hansen fra TIH.
I tillegg har Odd M. Holmsberg (ITH) deltatt.
Forhandlingene har pågått frem til siste felles møte i Verdal den 25. april 2012.
Saken har i løpet av forhandlingene vært til behandling i havnerådet i møte den 19.
desember 2011. Den har i tillegg vært behandlet i ekstraordinært møte i havnerådet den
12. mars 2012, hvor foreløpig forhandlingsstatus ble lagt frem. Havnerådet fattet i møtet
følgende vedtak i sak 01/12:
«Havnerådet gir ITHs forhandlingsutvalg fullinakt til å freinforhandle forslag til en totalpakke,
med selskapsavtale, eier-/sideavtale samt evt. annen dokumentasjon som beslutningsgrunnlag for
en evt. sammenslåing av TIH og ITH. Havnerådet bes holdt løpende orientert om prosessen.»

Forhandlingsutvalgene avsluttet sitt arbeid 25. april 2012, hvor partene kom frem til
enighet om felles forslag til avtaler. Informasjon om forhandlingsstatus ble sendt ITHs
eierkommuner i brev datert 26. april 2012.
Forslag til avtaler ble så sendt advokat for juridisk vurdering og kvalitetssikring.
Forhandlingsresultatet med forslag til følgende avtaler ble signert av de respektive
selskapers styreledere den 21. mai 2012:
Selskapsavtale
Eieravtale
Instruks for valgkomite
Det henvises for øvrig til vedlagte forslag til avtaler hva gjelder sentrale punkter som
eierandeler, representasjon, styresammensetning, satsingsområde og lignende.

Havnedirektørensvurdering
Generelt:
Fremlagte forslag til avtaleverk for et felles havnevesen i Trondheimsfjorden er etter mitt
syn et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av havnevirksomheten i
Trondheimsfjorden.
Forslaget gir ITHs eierkommuner samlet sett en sterk posisjon i et felles selskap, og det
synes som om ITHs forhandlingsutvalg har gjort en god og grundig jobb godt i tråd med
utgangspunkt i mandat og signaler gitt av havnerådet i løpet av prosessen.
Den videre vurdering vil kort omfatte de områder har vært mest sentrale fra ITHs ståsted i
prosessen.

Eierandeler:
Det er fremforhandlet en eierandel på 16 % for ITH-kommunene. Dette må sies å være
akseptabelt med bakgrunn i hvilke verdier som legges inn i selskapet.

Representantskap:
Her utgjør ITH-kommunene 7 medlemmer av totalt 18 stemmeberettigede medlemmer.

Styretssammensetning:
Det er her fremforhandlet en løsning med 2 medlemmer fra ITH-kommunene, og 4
medlemmer fra TIH-kommunene. I tillegg gis de ansatte anledning til å velge 2
representanter.

Føringeri forholdtil nærings-og industriutvikling:
Med bakgrunn i selskapsavtalens formål, og eieravtalen, må dette punktet sies å være godt
ivaretatt. Det gis tydelige signaler på satsingsområder for selskapet samtidig med at
eksisterende havneanlegg og eiendommer skal ivaretas og utvikles på en god måte.

Verdalskontoretsposisjon:
Selskapsavtalen og eieravtalen sikrer at den gode brukerkontakten opprettholdes, og at
selskapets virksomhet i «ITH-området» styres fra Verdals-kontoret. Avtalen sikrer også
«ITH-områdets» posisjon i selskapet samt at den åpner for utvikling av kontoret i form av
ansvar for fellesfunksjoner.

Bruker-og kundemedvirkning:
Denne sikres både med medlemmer i representantskapet
selskapsavtale og eieravtale.

og med eget punkt i

Ansattesrettigheter:
Sikret med eget punkt i eieravtale.

Anbefaling:
Havnedirektøren vurderer den fremforhandlede «totalpakken» med forslag til avtaler for en
sammenslåing av TIHog ITHtil å være i tråd med havnerådets mandat.
Et felles havneselskap i Trondheimsfjorden vil være en sterk utviklingsaktør med finansiell
styrke, som vil være i stand til å skape forutsetninger for økt sjøtransport i Midt-Norge. Et
sammenslått selskap vil også ha godsmengder i en størrelsesorden som kan bidra til status
som utpekt havn.
Sammenslåing til et felles havneselskap er også i tråd med nasjonale føringer for hvordan
havnevirksomhet ønskes organisert i forhold til uttalte målsettinger om overføring av gods
fra vei til sjø.
En organisering av havnevirksomheten i Trondheimsfjorden i ett selskap vil etter mitt
skjønn være den beste måten å bidra til å skape gode forutsetninger for
næringslivsutvikling i Midt-Norge. Et felles havneselskap vil også være en sterk og god
samarbeidspartner for havnebrukere, fylker og kommuner i logistikk- og
samferdselsspørsmål i regionen.

På bakgrunn av ovenstående og det foreliggende forslag til avtaler vil havnedirektøren
anbefale en sammenslåing av TIH og ITH.

Verdal, 22. juni 2012

6(,
Odd M. Holmsberg
konstituert havnedirektør
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FORHANDLINGSRESULTAT

Det er 21.mai 2012 enighet om flg. avtaler som grunnlag for sammenslåing av Indre
Trondheimsfjord

Havnevesen (ITH) og Trondheimsfjorden

Interkommunale

Havn (TIH):

Selskapsavtale for Trondheim Havn IKS
Underliggende eieravtale
Instruks for valgkomite

Verdal/Trondheim

cl/44 /77
Od bjørn Berg
Styreleder ITH

21. mai 2012

‘1,
Knut Solberg
Styreleder TIH
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SELSKAPSAVTALE

01536

FORTRONDHEIM HAVN IKS

ETABLERING,RETTIGHETEROG PLIKTER
1-1

Selskapets organisasjonsform og deltakere
Trondheim

Havn IKS (TH )er et interkommunalt

lov om interkommunale

selskap opprettet

i henhold til

selskaper av 29.01.1999 nr. 6.

Selskapets deltakere er kommunene

Orkdal, Trondheim,

Malvik, Stjørdal,

Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik.

1-2

Formål
TH har som formål å:
Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet
samarbeidsområdet som skaper forutsetninger
konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge.
-

Sørge for sikkerhet og fremkommelighet

innenfor

for en effektiv og

i selskapets havner og deltager-

kommunenes sjøområder
ivareta alle forvaltningsmessige
og administrative oppgaver som etter lov om
havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser
som etter samme lov med tilhørende

forskrifter

gjelder innenfor kommunenes

sjøområder.

Målsettingen

for TH's virksomhet

er at de samlede havneressurser

til enhver

tid skal utgjøre et konkurransedyktig
havnetilbud for brukerne.
For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget,
TH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet
virksomhet,
herunder

samferdselsspørsmål

samarbeidsområdet
havneselskapet

1-3

og næringsutvikling

finnes hensiktsmessig

skal

som innenfor

og økonomisk fordelaktig

for

og det næringsliv havnene skal betjene.

Hovedkontor
TH har sitt hovedkontor i Trondheim.
Kontoret på Verdal skal være et knutepunkt mot brukerne i det opprinnelige
ITH-Området. Videre skal kontoret ha det daglige ansvaret for selskapets

virksomhet i området. Kontoret kan tillegges sentrale fellesfunksjoner.
Selskapets samlede kompetanse kan benyttes. Leder av Verdalskontoret
medlem av selskapets ledergruppe.

1-4

Deltakernes innskuddsplikt
Ved etablering

og senere inntreden

eiendomsretten

i TH overfører deltakerkommunene

til havnekapitalen til TH.

Til havnekapitalen

hører:

formuesmassen som hører til havnekassen
inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.
Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse

for den havnekapital hver

deltagerkommune

skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget
vedlegg til selskapsavtalen, og er en del av denne avtalen.
TH overtar alle ressurser og forpliktelser
deltagerkommunes

1-5

som den enkelte

havnekapital har ved etablering/inntreden

i selskapet

Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt.

1-6

Deltakernes eierandel og ansvar
Kommunenes eierandeler
sammenslåingstidspunktet,
Orkdal kommune
Trondheim

er basert på enighet mellom deltakerne ved
og fordeler seg slik:
4,25%

kommune

77,87%

Malvik kommune

0,01%

Stjørdal kommune

1,87%

Levanger kommune

5,40%

Verdal kommune

8,17%

Steinkjer kommune

2,10%

Leksvik kommune

0,30%

Verran kommune

0,01%

Frosta kommune

0,01%

Inderøy kommune

0,01%

Minste andel er satt til 0,01 %.
Eierkommunene

hefter for selskapets forpliktelser

i henhold til sin eierandel.

er

2

REPRESENTANTSKAP

2-1

Oppnevning og sammensetning
Representantskapet

skal ha flg. sammensetning:
m/vara
m/vara
m/vara

Orkdal kommune
Trondheim kommune
Stjørdal kommune

1 representant
8 representanter
1 representant

Levanger kommune

1 representant

m/vara

Verdal kommune

1 representant

m/vara

Steinkjer kommune
Malvik kommune

1 representant

m/vara

1 representant

m/vara

Leksvik k ommune

1 representant

m/vara

Verran kommune

1 representant

m/vara

Frosta kommune

1 representant

m/vara

Inderøy kommune

1 representant

m/vara

Sør-Trøndelag fylkeskommune

1 representant

m/vara

Nord-Trøndelag

1 representant

m/vara

Kystverket

1 representant

m/vara

Brukerrepresentanter

7 representanter

m/vara

Observatører

De kommunale

med møte- og talerett:

fylkeskommune

representantene

mens fylkeskommunenes
Brukerrepresentantene
næringsorganisasjonene,

oppnevnes av de respektive kommunestyrer,

representanter

oppnevnes av fylkestingene.

oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale
med 3 fra det gamle ITH-området

og 4 fra det gamle TIH-

området.
TH vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet,

for å sikre engasjement,

involvering og utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets
utvikling.
TH skal medvirke til etablering av egnede fora for dialog og samhandling. Hyppighet,
form og innhold drøftes og videreutvikles

22
-

sammen med brukere og kunder.

Representantskapets saksbehandling
Hver representant har &I stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst
halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av
stemmene.
Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke
kreves 2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8.
Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til.
Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er
nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal
behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en

bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til
møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av
representanskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.
skal skje med minst fire ukers varsel og skal

Innkalling til representantskapsmøte
inneholde sakliste.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet
tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.
Representantskapets
I protokollen

med kortere frist i

leder skal sørge for at det føres protokoll

skal representantskapets

utfallet av stemmegivningen.

beslutninger

Protokollen

fra møtene.

inntas med angivelse av

skal undertegnes

av møteleder

samt

to andre personer som utpekes av representantskapet.
Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt
møter.
representantskapets
2-3

og talerett

på

Representantskapets oppgaver og myndighet
Kommunene

utøver sin myndighet

i selskapet gjennom representantskapet

som er selskapets øverste myndighet.
Representantskapets

oppgave og myndighet

omfatter:

2

Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning
Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan

4

Velge styre med leder og nestleder

5

Velge revisor

6

Velge leder og medlemmer

7

Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor
Fastsette kom munale forskrifter etter lov om havner og

9

til valgkomite

farvann
10

Fatte beslutning om opptak av lån innenfor
av selskapsavtalens

den ramme som følger

pkt 6-3

11

Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale, vedtatte beslutninger og bestemmelsene i lov om havner og farvann

12

Behandle andre saker som etter lov, forskrift

13
14

skal behandles av representantskapet
Behandle andre saker som legges frem av styret
Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre

eller selskapsavtalen

større kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig
betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne
Blant eiervalgte medlemmer av representantskapet
valgkomite på 3 personer.
valgkomiteen.

&)

Representantskapet

skal det oppnevnes en

fastsetter instruks for

3

STYRETOG STYRETSSAMMENSETNING

3-1

Sammensetning
Til å lede TH's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8
medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av medlemmene skal komme fra
Trondheim, Orkanger, Stjørdal eller Malvik kommuner, 2 av medlemmene fra
Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik, Verran, Frosta eller Inderøy kommuner. I tillegg
skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av
Representantskapet.
Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's
daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med forslagsog talerett.
Styrets funksjonstid

3 2
-

er to år.

Styrets saksbehandling
Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov. Innkallingen
skje skriftlig med et varsel på fem dager og inneholde saksliste.
Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets

skal normalt

leder. Medlem av styre og daglig leder kan kreve at styret
sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig
Styremøtet

når minst halvparten av medlemmene

er til stede.

ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder.

Styrets beslutninger

fattes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet

i styret har styrets leder dobbeltstemme.
Det skal føres protokoll

3 3
-

fra styrets møter.

beslutning

kan styremedlem

oppfatning

innført i protokollen.

Ved uenighet om styrets

og selskapets daglige leder kreve å få sin

Styrets myndighet
Forvaltningen

av selskapet hører under styret som har ansvar for en
tilfredsstillende
organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å
utarbeide selskapets strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre
skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av
representantskapet.

Videre skal styret sørge for at bokføringen

og

formuesforvaltningen

er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn
med daglig leders ledelse av virksomheten.

0(('1

Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at TH til enhver tid
skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter,

at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til enhver tid
er mest mulig konkurransedyktig.
Styret utøver alle funksjoner
tid fastsetter
årsbudsjett

som lov om havner og farvann til enhver

som styrets oppgaver. Styret utarbeider
og økonomiplan.

forslag om

Styret skal videre
1
Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med
selskapsavtalen, vedtatte beslutninger og bestemmelser i lov om havner
og farvann.
2
Påse at forskrifter etter lov om havner og farvann etterleves.
3
Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe
beslutninger om plassering av kapitalen.
4
Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og
andre betingelser samt instruks for daglig leder.

4

DAGLIG LEDER(HAVNEDIREKTØR)
Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og
som skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig
art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når
styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.
Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse
med gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av
overordnet myndighet.
Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til havnens
øvrige ansatte.

5

REPRESENTASJON
Styrets leder og daglige leder tegner TH hver for seg.
Daglig leder representerer

6
6-1

TH utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

ØKONOMI OG LANEOPPTAK
Budsjett og økonomiplan
Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett
virksomheten

og det forventede

utarbeides en rullerende
planleggings- arbeid.

som gir et realistisk bilde av

økonomiske

økonomiplan

økonomiplanen

resultat av driften.

Det skal videre

som grunnlag for budsjettarbeid
skal omfatte

og øvrig

de fire neste budsjettår.

6-2

Regnskap
Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

6 3
-

Lån
Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål

og til konvertering

av

eldre gjeld innenfor en samlet ramme på kr. 250 000 000,- Opptak av lån til
og investering i eiendommer i overensstemmelse med

havne- investeringer
økonomiplan

og årsbudsjett

kan vedtas av styret.

Låneopptak skal godkjennes av departementet.
6 4
-

Garanti
TH kan ikke stille garanti eller pantsette

sine eierandeler

til sikkerhet for

andres økonomiske forpliktelser.

7

SALGAV EIENDOM
Dersom TH selger faste eiendommer

eller faste havneinnretninger

kommune eiendommen/innretningen

ligger i ha forkjøpsrett.

forkjøpsrett

kommune

skal gis til vedkommende

kontrakt er inngått og anvendelse av forkjøpsrett

skal den

Varsel om slik

innen I uke etter at bindende
må meddeles skriftlig innen 1

måned etter at varsel er mottatt.

8

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Endring av selskapsavtalen
hovedkontor,

som omhandler

antall styremedlemmer,

selskapets navn, deltakere, formål,
deltakernes innskuddsplikt og plikt til

andre ytelser, eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer
og
hvor mange den enkelte kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte
kommune i kommunestyret

og krever for å bli vedtatt tilslutning

fra alle

deltakere.
Andre endringer vedtas i representantskapet

9

med 2/3 flertall.

INNTREDEN I SELSKAPET

Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale
legges til grunn.
Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og
overføring av havnekapitalen

som innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4.

Eierandelen til inntredende

kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens

innskudd i forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger

mellom

partene.
Verdsettelsen

av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode

og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte selskapet pr.
01.01.2013.
Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet
tilslutning

10

og krever

fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens pkt 8.

UTTREDEN AV SELSKAPET

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen.
Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens
inntreden i selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel.
Ved uttreden skal uttredende
"utløsningsbeløpet",

kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi,

dog slik at utløsningsbeløpet

begrenses oppad til verdien av det

innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet, justert for endring i
konsumprisindeksen.
Kommunen har rett og plikt til følgende naturaluttak:
De havneanlegg, jfr. havne- og farvannslovens § 4, kommunen brakte inn i
selskapet.
Annen fast eiendom kommunen brakte inn i selskapet.
Den uttredende

kommunen overtar samtlige rettigheter

og forpliktelser

knyttet til de

eiendeler som tas ut.
Dersom verdien av naturaluttaket
kommunen yte kontantoppgjør
selskapet yte kontantoppgjør
naturaluttaket

overstiger utløsningsbeløpet,

skal den uttredende

svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal
svarende til differansen, dersom verdien av

er lavere enn utløsningsbeløpet.

Verdien av naturaluttaket

og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og

prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte

havneselskapet

pr. 01.01.2013.
Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen og er en del av denne
avtalen.

ch

11

UTELUKKELSE
Dersom en deltaker vesentlig misligholder
kan de øvrige deltakere enstemmig

sine forpliktelser

i selskapsforholdet,

beslutte at vedkommende

deltaker skal

utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31. Ved utelukkelse
skal det økonomiske

12

oppgjør være som ved uttreden.

OPPLØSNING OG AVVIKLING
Vedtak om oppløsning av TH krever enstemmighet

i representantskapet.

Oppløsning av TH må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.
Dersom departementet

godkjenner oppløsning av TH, kan departementet

gi

nærmere bestemmelser om gjennomføringen

av avviklingen.

Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien

fordeles etter de verdier den enkelte

kommune har brakt inn i selskapet.
Kommunen har rett og plikt til å overta eiendommer
kommunen og forpliktelser

og anlegg som er beliggende i

som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved

vederlag eller etter nærmere avtale.
Verdsettelsen

skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn

ved etableringen

av det sammenslåtte

havneselskapet.

Dersom departementet samtykker i oppløsning av TH, oppnevner
representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg
av medlemmer

i avviklingsstyret,

departementet

oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret

ordinære styret ut av funksjon.

kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at
Avviklingsstyret

er valgt, trer det

velges med ubestemt tjenestetid,

men med en oppsigelsestid på 3 måneder.

13

TVISTER
Tvist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring

av denne avtale avgjøres

ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004.

14

IKRAFTTREDELSE
Denne selskapsavtale trer i kraft
etter likelydende

med regnskapsmessig virkning fra

vedtak i kommunestyrene

i samtlige

deltakerkommuner.

Samtidig oppheves tidligere vedtekter
Interkommunale
Havn IKS.

for Trondheimsfjorden

VEDLEGG
TIL SELSKAPSAVTALEFOR TRONDHEIM HAVN IKS

Ved uttreden eller oppløsning, anvendes verdifordeling
selskapssammenslutningen,
Deloitte, verdsettelse

basert på verdsettelse

og ikke etter avtalte eierandeler.

etter "Egenkapitalverdi

av innskudd ved

Det vises til rapport 26.05.2011 fra

inkludert oppjustert

leie og parkering".

Samme prinsipp anvendes ved regulert fordeling pga. deltakere i tilgang eller avgang etter
selskapssammenslutningen.

Følgende innskuddsverdier

Kommune

Verdsettelse

er lagt til grunn:

av innskudd

ved selskapssammenslutningen
Mill.kr.
Trondheim
Orkdal

39,9

Malvik

0,0

Stjørdal

17,6

Levanger

28,1

Verdal

42,5

Steinkjer

10,9

Leksvik

1,5

Verran

0,0

Frosta

0,0

Inderøy

0,0

Sum

dki

731,5

872,0

IIIIIIII IIII
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EIERAVTALE
Denne eieravtale

følger som et underliggende

sammenslåing

015361

dokument

av de to havneselskapene

og som torutsetning

for

ITH og TIH

INNLEDNING
Sammenslåing av ITH og TIH bygger på den felles utredning pr. 31. mai 2011.
En sammenslåing av selskapene er i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomhet
ønskes organisert.

Det oppfordres

til interkommunale

løsninger, og IKS er den foretrukne

organisasjonsform.
Et av hovedmålene
sjøtransporten

for sammenslåingen

i Midt-Norge.

vil være å etablere en sterk aktør på havne- og

Et sammenslått

selskap vil ha en utviklingskraft

som vil være en styrke

for hele regionen, og legge grunnlag for et havneselskap som kan få status som utpekt havn.
For å oppnå hovedmålene
forutsetninger

skal selskapet kunne være en sentral aktør i arbeidet med å skape

for næringsutvikling

I det følgende er formulert
som forutsetninger

både selystendig eller i partnerskap

en del forutsetninger

med andre aktører.

som ikke er del av selskapsavtalen,

men som inngår

for sammenslåing.

SELSKAPETSVIRKSOMHET OG SATSINGSOMRÅDER
Innenfor

rammen

av formålet

Forestå utvikling/utbygging,

-

skal TH:
drift og vedlikehold

infrastruktur

i samarbeidsområdet.

Markedsføre

selskapet nasjonalt

og sjønær

og internasjonalt

Forvalte og utvikle selskapets eiendommer
miljømessig

av havner, terminaler

og innretninger

på en økonomisk

god måte.

Utøve myndighet
fremkommelighet,

etter havne- og farvannsloven
trygg ferdsel og forsvarlig

(deltager-kommunenes)

for å legge til rette for god

bruk og forvaltning

av selskapets

sjøområder

Selskapet gis med sitt geografiske nedslagsfelt mulighet til å utvikle og skape forutsetninger
utvikling av industrihavnene

på Orkanger og Verdal, samt et integrert logistikknutepunkt

Norge. En mulig etablering av logistikknutepunkt
deltakerkommunene.

og

i Midt-Norge

for

i Midt-

betinger en særskilt avtale mellom

ORGANISASJON (Verdalskontoret)
Kontoret på Verdal skal være et knutepunkt
skal kontoret

mot brukerne i det opprinnelige

ha det daglige ansvaret for selskapets virksomhet

sentrale fellesfunksjoner.

Selskapets samlede kompetanse

i området.

kan benyttes.

ITH-området.

Videre

Kontoret kan tillegges
Leder av Verdalskontoret

er medlem av selskapets ledergruppe.

BRUKER- OG KUNDEMEDVIRKNING
TH vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet,

for å sikre engasjement,

involvering og

utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets utvikling.
TH skal medvirke til etablering av egnede fora for dialog og samhandling.
drøftes og videreutvikles

Hyppighet, form og innhold

sammen med brukere og kunder.

ANSATTES RETTIGHETER
Sammenslåingen

av ITH og TIH medfører at de ansatte i ITH får ny arbeidsgiver

(virksomhetsoverføres
videreføres

til TH). Rettigheter

og plikter forblir uendret; lønns- og arbeidsbetingelser

ihht regler for virksomhetsoverdragelse.

Pensjonsordning

i Trondheim

kommunale

pensjonskasse følger ansettelsesforholdet.
Ved vedtak om virksomhetsoverdragelse
overdragelsestidspunkt

vil generell informasjon

om vedtaket og

bli gitt alle arbeidstakere.

Partene vil løpende informere

alle ansatte om arbeidet med sammenslåing av selskapet.

ENDRING AV EIERAVTALE
Endringer av eieravtalen

krever tilslutning

fra samtlige eiere.

1/

Ed

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I TH

illinin

OPPNEVNING AV VALGKOMITE
Valgkomiteen

oppnevnes av representantskapet

et medlem fra det gamle ITH-området.
Valgkomiteen

med to medlemmer

Representantskapet

fra det gamle TIH-området

og

velger leder av komiteen.

har to års funksjonstid.

REPRESENTANTSKAP
Valgkomiteen

fremmer forslag til leder og nestleder av representantskapet.

Leder og nestleder skal

ikke være fra samme kommune.
Leder og nestleder i representantskapet
Det forutsettes

har to års funksjonstid.

at vervene går på omgang blant eierkommunene.

STYRET
Det skal velges 2 medlemmer
med varamedlemmer
Eierkommunene

med varamedlemmer

fra det gamle ITH- området og 4 medlemmer

fra det gamle TIH-området.

i ovennevnte

områder er ansvarlig for å fremme et tilstrekkelig

antall kandidater

basert på kriterier som beskrevet nedenfor.
Med utgangspunkt
Valgkomiteen

i dette innstiller valgkomiteen

fremmer

overfor representantskapet.

forslag på styrets leder og nestleder blant de valgtes styremedlemmer.

og nestleder skal ikke være fra samme kommune.
Styret har to års funksjonstid.
Styreperioden

utløper ved representantskapets

Ved valg av styremedlemmer

behandling av årsoppgjøret.

må det legges vekt på å sikre en bred og allsidig kompetanse som

utfyller hverandre og som tilfredsstiller

IKS-lovens bestemmelser

For øvrig vises til KS' veileder om sammensetning

om kjønnsbalanse.

av styrer i kommunalt

ENDRINGER I INSTRUKS
Endringer i instruks for valgkomite

krever tilslutning

fra samtlige eiere.

eide selskaper.

Lede

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Frist

Status

Forhandlinger ferdig med juridiske avklaringer
Havnestyrene
Havneråd/repr.skap

onmeme~.

Kommunestyrene
Signering selskapsavtale
Praktiske forberedelser
Sammenslåing
Forberede o

I snin

ITH

Planlagt

Møteplan:
Arbeidsgruppe
Forhandlingsutvalg
TIH havnestyre
ITH havnestyre
TIH repr.skap
ITH Havneråd
Kommunestyre

Mål/behov

Aktivitet/aksjon

Hvem

Forslag Avtaleverk

Felles forslag fra forh.utvalgene

Forh.utv

Tilråding fra havnestyrene

Behandling i TIHs styre og ITHs styre

21.mai

OK

H-styrene

2/5 og 24/5

OK
OK

Innstilling fra Repr.skap og H-råd

Behandling i repr.skap og h-råd

R-skap/H-råd

8/6 og 18/6

Vedtak i kommunestyrene

Behandling alle deltakerkommuner

Kommunest.

30.sep

November

Desember

i
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Sammendrag og anbefaling
Nasjonale og regionale føringer

Rapporten har kartlagt grunnlaget for et regionalt havnesamarbeid gjennom betraktninger av nasjonale og regionale
føringer. Alle disse føringer støtter opp under tanken om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en
forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier.

Trender

Vi har sett på trender og utviklingstrekk man ser for seg innen logistikk og samferdsel, og hvilken betydning dette har
for strukturen på havnene i Trondheimsfjorden.

Det anses som sikkert at varevolumet vil øke kraftig, noe som igjen

gir økt behov for transport. Hensyntatt etterslepet på vei- og jernbanebevilgninger
være sjø som må stå for en økt andel av godstransporten.

ser man at det i fremtiden vil

Dette forsterkes av EUs nylig utkomne hvitbok.

Eier og brukermøter

Gjennom eier- og brukermøter har prosjektet avdekket at brukerne er fornøyd med dagens situasjon, men ser
potensialet for at et felles selskap kan ta «et større grep», samt ha muligheten til kostnadseffektive løsninger. Det
påpekes også at en sammenslåing ikke må øke dagens kostnadsnivå, og at lokal kontakt og kompetanse må
opprettholdes og styrkes.

Eierne har uttrykt at man gjennom å forene krefter i Trondheimsfjorden,

samt å knytte seg til Trondheim, kan skape

en felles trøndersk stemme som kan høres nasjonalt. Videre er utpekt havn sentralt, og man ser et potensial for østvest-korridoren mot Sverige. Dette kan være bidragsgivende til økt satsning på sjøtransport, noe som blir sett på som
fremtidens løsning.

SWOT analyse
-

Basert på nasjonale og overordnede føringer, trender innen logistikk og samferdsel, nåsituasjonen for selskapene,
samtforventingene

fra brukere og eiere, er det utarbeidet en SWOT-analyse for et mulig felles selskap. Ut fra denne

analysen har man utpekt følgende områder som de største potensielle merverdiene med et felles selskap:

Pådriver innen logistikk og samferdsel. Ett havneselskap, eid av de fleste kommunene, og som jobber med
samferdsel, transport og logistikk, vil kunne være en interessant samarbeidspartner for både fylkeskommuner,
kommuner og vareeiere. Et sammenslått havneselskap kan bidra med kompetanse og utredningskraft som gjør det
lettere for politikere å nå frem. På den måten kan et nytt selskap være med å skape en tydelig trøndersk stemme,
som får gjennomslag både regionalt og nasjonalt.
6
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Utpekt havn. Gjennom en sammenslåing av TIH og ITH vil regionen øke sine sjanser betraktelig for å bli definert som
utpekt havn. De samlede godsvolumer (over 4 mill. tonn), selskapets geografiske utbredelse og den betydning
havnene har for eierkommunene, vil trekke i riktig retning. Dersom arbeidet med et integrert logistikknutepunkt
lykkes, vil det være utenkelig å overse TIH som utpekt havn. Status som utpekt havn betyr en mer sentral stilling i
nasjonale samferdselsspørsmål og vil styrke den regionale organisering innen samferdsel. Det vil være de utpekte
havner som gis oppmerksomhet

og prioritet i NTP-sammenheng.

økt utviklingskraft. Et sammenslått havneselskap vil i seg selv ha store utviklingsmuligheter
tyngdepunkt

ligger. Det vil hele tiden være behov for utviklingsprosjekter,

brukere eller for å bygge god infrastruktur.

på de steder selskapets

enten sammen med våre kunder og

For å være i stand til en slik utvikling må vi ha finansiell evne, noe et nytt

selskap vil ha.

økt kontakt og involvering med brukere. Et havneselskap som i sin strategi har med at det skal være en
samarbeidspartner

både for vareeiere og offentlig infrastruktur

aktører må sørge for å ha ressurser til et slikt arbeid.

TIH har over 4-5 år brukt mye ressurser på dette, og har styrket den interne kompetansen innen strategi, marked,
eiendomsutvikling

og logistikk. Et felles selskap vil i samme grad som dagens selskaper ha en tilgjengelighet

som

tilsier service 24/7/365.

Komplett havnetilbud, med tilhørende infrastruktur. Det forutsettes at sjøtransport kan bli en vinner i tiden
fremover. Mye fordi godset naturlig bør gå direkte fra kontinenthavner

istedenfor i transitt via Østlandet, men også

fordi godsstrømmer etter hvert vil både doble og tredoble seg. For at felles havneselskap skal kunne sikre sin
posisjon i fremtiden er man avhengig av et sterkt fokus på effektiv havnedrift, veisystemer og økt samarbeid med
rederier.

Bevare offentlig råderett over havnearealer. I Trondheimsfjorden

som helhet er det få steder som er egnet for

moderne havnedrift. Det er derfor et offentlig anliggende å sikre næringslivet tilgang til havneanlegg og dermed
muligheten for bruk av sjøtransport. En god regional havnestruktur vil sammen med interkommunal
bidra til å sikre disse interessene, og sørge for at tilgjengelige havneanlegg kommer offentligheten

arealplanlegging

til gode.

Bedre miljøregnskap. Miljø vil få stadig større fokus i tiden fremover, og miljøkravene vil bli strengere. Vi ønsker å
være i forkant i dette arbeidet. Et felles selskap med en økt grad av helhetlig regional tankegang vil kunne bidra til at
det opprettes en struktur i Trondheimsfjorden

som i større grad er miljømessig effektiv.

Oppsummert vil vi si at de viktigste argumentene for selskapene for en sammenslåing vurderes å være:

For ITH, tilgang til aktør med solid kapitalbase
For TIH, tilgang til stor nok godsmengde til at TIH kan ta posisjon som utpekt havn
7
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Basert på disse betraktninger har prosjektet kunne konkludere med følgende anbefaling for videre arbeid:

Anbefaling

Etter å ha gjennomført

prosessen som planlagt, noe som har medført inngående diskusjoner med de fleste

impliserte, har arbeidsgruppen konkludert med å anbefale sammenslåing av de to havneselskapene i
Trondheimsfjorden. Begge selskap vil dra nytte av en sammenslåing: ITH vil få tilgang til en sterk utviklingsaktør med
finansiell styrke, mens TIH i et sammenslått selskap vil ha godsmengder av en størrelsesorden som kan bidra til
status som utpekt havn.

Arbeidsgruppen anbefaler at det sammenslåtte selskap blir etablert som en utvidelse av det nåværende
Trondheimsfjorden

Interkommunale

Havn IKS, med et navneskifte til Trondheim Havn IKS. I daglig bruk får de ulike

havner betegnelsene: Trondheim Havn Orkanger, Trondheim Havn Stjørdal, Trondheim Havn Verdal, etc.

Som verdimessig grunnlag for selskapets eiersammensetning foreligger egen rapport fra Deloitte. Denne er lagt til
grunn for beregning av eierandeler i ett felles selskap, og viser et indikativt eierforhold i det nye selskapet med 89-95
% eierandel til TIH og 5-11 % eierandel til ITH.

Sammensetning av selskapets organer er ikke tatt standpunkt til i rapporten, og må anvises i den videre prosess etter
drøftelser blant selskapets eiere. Arbeidsgruppen legger imidlertid til grunn at samtlige kommuner som inngår i
samarbeidet sikres plass i representantskapet.

På hvilken måte stemmerettsreglene

skal reflektere forskjell mellom

kommuner med og uten eierandeler må vurderes, likeledes mulig alternering av lederverv i representantskapet.
Arbeidsgruppen vil videre anbefale at antall styremedlemmer
og virksomhetsomfang

ikke utvides, men at selskapets geografiske utstrekning

gjenspeiles i styrets sammensetning.

En sammenslåing av selskapene er i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomhet ønskes organisert.
Det stimuleres sterkt til interkommunale

løsninger, og IKSer den foretrukne organisasjonsform.

Ett av hovedmålene for samarbeidstanken har vært å etablere en sterk aktør på havne- og sjøtransportsiden i MidtNorge. Ved å slå sammen de to virksomhetene vil Midt-Norge kunne presentere et havneselskap som kan gis status
som «utpekt havn» iht. lov om havner og farvann. Det vil være de utpekte havner som gis oppmerksomhet og
prioritet i NTP-sammenheng. I dag eksisterer ingen utpekt havn på strekningen Bergen-Tromsø.

Et felles selskap vil også være i tråd med nasjonale føringer i NTP om overføring av gods fra vei til sjø. Dersom denne
utfordringen

skal tas alvorlig må det tilrettelegges for skipsanløp. Planlegging og koordinering av virksomhet vil

bedre grunnlaget for nye skipsruter, som igjen vil generere godsmengder i riktig retning.
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på sammenslåingen

pådriver

i arbeidet

henger sammen,

som en gyllen anledning

med helhetlige,

og en regional

regionale

organisering

til å etablere
samferdsels-

et selskap over fylkesgrensen
og logistikkløsninger.

bidrar til klarere

prioritering

og innspill overfor

myndighet.

Uten regional
et regionalt

samhandling
integrert

Meråkerbanen

svekkes mulighetene

logistikknutepunkt

er et annet eksempel

En rekke virksomhetsområder
svært bred kompetanse
Samtidig

er opptatt

opprettholdes

Rapporten

på behovet

brukere

nærhet

til brukere

nødvendighet

Utviklingen
overfor

på prosjekt

for brukerne,

og kunder

i Orkanger

markedet

nasjonalt

gjennom

som trues ved regional

NTP. Arbeidet

uenighet.

med

Utbygging

av

for å se ting i sammenheng.

i et større område,

og kunder

av at sammenslåingen

viser også den utviklingskraft

havneregionen.

prioriteres

vil styrkes som følge av en sammenslåing

uten økte kostnader

vil styrke det tilbud

er et eksempel

som vil kunne anvendes

vil den bestående

Arbeidsgruppen

for at prosjekter

av selskapene.

Selskapene

til nytte for flere brukere

bli tatt vare på som en forutsetning

skal føre til at den gode brukerkontakten
og at en utnytting

av selskapets

samlede

har til sammen

en

og samarbeidsparter.
for høy servicegrad.

i ITH-området
kompetanse

og ressurser

kan dra nytte av.

som ligger i et sammenslått
havn har vist at god finansiell

og de krav som krevende

selskap, og som vil være en styrke for hele
styrke og god beslutningsevne

kunder stiller.

er en

Det vises for øvrig til kap. 8.9.

-

-

Deltagerkommunene

i TIH (blått) og ITH (hvitt).
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1.

Bakgrunn og mandat

Indre Trondheimsfjord

Havnevesen (ITH) tok høsten 2010 kontakt med Trondheimsfjorden

Interkommunale

Havn

IKS(TIH) med ønske om å diskutere mulig sammenslåing av selskapene. Etter dette har ITH og TIH ført samtaler på
administrativt

nivå knyttet til de utfordringer vi står overfor når det gjelder å tilrettelegge for effektiv havnedrift i

Trondheimsfjorden,

i tråd med de nasjonale føringer for havne- og transportpolitikken.

Styrene har ønsket å svare på utfordringene

om å etablere en større, interkommunal

havneorganisasjon, i den tro at

det vil tjene brukere og vareeiere, utvikle vår kompetanse, styrke felles finansiell evne og gjøre ett, felles
havneselskap til en tydelig aktør når det gjelder logistikkutfordringer

og samferdselsspørsmål i regionen. Ikke minst

er en diskusjon om ett felles havneselskap ønskelig på bakgrunn av en mulig etablering av nytt logistikknutepunkt.

Prosjektets

mandat

Etter behandling i ITHs havneråd og TIHs representantskap ble prosjektets mandat som følger:

ITH:
«Havnerådet gir havnestyret mandat til å starte en prosess for å konsekvensutrede en eventuell
sammenslåing mellom ITH og TIH. For å sikre eier- og brukermedvirkning

oppnevnes havnerådet som

referansegruppe.»

TIH:
«Representantskapet gir havnestyret mandat til å starte en prosess med sikte på sammenslåing av ITH og
TIH, basert på omforenet referat fra møtet mellom styrene den 22. november 2010, og med fremdrift/prosess
som beskrevet i saksfremlegget for representantskapet.»

Med bakgrunn i overnevnte punkter har det vært gjennomført et prosjekt med det mål å utrede konsekvenser og
virkninger av ett havneselskap i Trondheimsfjorden.

Prosjektet har, gjennom møter med alle eiere og sentrale brukere av ITH og TIH, øvrige relevante instanser, samt
aktive diskusjoner i arbeids-, referanse- og styringsgrupper, utarbeidet konklusjoner og anbefalinger som
beslutningsgrunnlag for videre arbeid.
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Frosjektorgankering

Styringsgruppe:
Styreleder Oddbjørn Berg, ITH
Nestleder Torunn Utvik Molberg, ITH
Styreleder Knut Solberg, TIH
Nestleder Merethe Storødegård, TIH

Arbeidsgruppe:
Odd Martin Holmsberg, ITH
Wollert Krohn-Hansen, TIH
Rolf Aarland, TIH (Prosjektleder)

Eksterne konsulenter:
Proneo AS
Deloitte AS
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Grunnlag for regionalt havnesamarbeid

2.1 Nasjonale

og overordnede

Nasjonal Transportplan

føringer

2010-2019

Nasjonal Transportplan (NTP) er den førende planen for norsk transportpolitikk.

Planen utarbeides i samarbeid

mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, og behandles deretter av Regjeringen for vedtak i
Stortinget. Gjeldende planperiode er 2010-2019.

Overføring fra vei til bane og sjø

fl
Regjeringens godstransportstrategi,

slik den fremkommer

av NTP, har to

St.meld. nr. 16

hovedelement, hvorav det ene er «tiltak for overføring av transport frå veg til
bane og sjø og tilrettelegging for intermodale/kombinerte

Na,j,

nal tran,portplan

2+)11/-2019

transportar» (1.2.3).

Havnene gis i NTP en viktig rolle i de intermodale transportene, og Regjeringen
mener at «havnene må utvikles til sentrale bindeledd i transportkjedene»

(7.2.3).

1. januar 2010 trådte den nye Havne og farvannsloven i kraft, som ifølge NTP
-

«legg til rette for at hamnene kan utvikle seg til logistikknutepunkt»

For å styrke samspillet mellom transportformene,

med sikte på overføring av transport fra vei til sjø eller bane, vil

Regjeringen bruke store ressurser bl.a. til terminalutvidelser,
stamnetthavner,

samt bedre riksveitilknytninger

(1.2.3).

kryssingsspor, tiltak i farleder og i innseiling til enkelte

til slike havner og jernbaneterminaler

(1.2.6).

Endring av transportkorridorer

Det blir i NTP pekt på at det er store kapasitetsutfordringer

knyttet til at så mye av dagens import går gjennom Oslo.

«Dersom markedsaktørene endrer seilingsstruktur slik at landing av varer med bestemmelsessted på Vestlandet, i
Midt-Norge og i Nord-Norge i større grad skjer på Vestlandet, kan mer videre distribusjon benytte sjøveien», og «en
større andel av import og eksport vil kunne gå over havner i landsdelen». I NTP står det videre at det største
potensialet for økt sjøtransport synes å «ligge i mulighetene for å fange opp større deler av de lastene som fraktes
landeveien fra kontinentale havner» (7.2.3).

12

samrrenav

IFH og rIH

r 5P

Regjeringen setter søkelyset på økt samarbeid i kjeden, og skriver at «for å realisere målet om meir transport på sjø
må hamner, rederi og andre aktørar i transportmarknaden
sjøtransporttilbod.»

samarbeide nært med vareeigarane for å utvikle gode

(1.2.3) Med slik planlegging kan altså transportkorridorene

endres, slik at både flaskehalsen

Østlandet og veinettet avlastes, til fordel for sjøtransport fra kontinentet og via noen sentrale knutepunktshavner
langs kysten, nærmere varenes bestemmelsessted.

Interkommunale havnesamarbeid

Regjeringen skriver i NTP at noe av målet med den nye loven om havner og farvann er å «gi incitamenter til et tettere
samarbeid mellom havner. Dette vil bidra til å konsentrere større godsmengder i havnene og til å effektivisere
havnedriften» (7.2.3).

«Samarbeid mellom kommuner og mellom regioner har flere steder vist seg som rasjonelle måter å innrette havneog tjenestetilbudet

på. Interkommunale og interregionale samarbeid tvinger fram vurderinger av hvordan man best

kan dekke transportbehovene og utnytte havnekapasiteten i et større geografisk område. Fiskeri- og
kystdepartementet

mener derfor at denne formen for havnesamarbeid bør utvides.» (7.2.3)

Utpekte havner

NTP introduserer betegnelsen «utpekte havner» som ble gjort gjeldende med den nye havneloven. Betegnelsen
markerer «havner som har en særlig funksjon i det overordnede transportnettverket».

Fiskeri- og kystdepartementet

utpeker ved enkeltvedtak havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av gods. Behovene
til utpekte havner vil bli vektlagt i prioriteringer

av infrastrukturprosjekter

på vei, sjø og bane.

Kriteriene for utpekte havner ble etablert allerede i NTP 2006-2015, og inkluderer krav til godsvolum, organisering,
havnesamarbeid og samfunnsmessig betydning. Samordning av flere havner i et felles interkommunalt

selskap vil

følgelig styrke muligheten for å oppnå status som utpekt havn, som igjen vil være et klart fortrinn når havna skal
utvikles videre.

I dag finnes ingen utpekt havn mellom Bergen og Tromsø.

Soria Moria erklæringen
-

13. oktober 2005 presenterte regjeringen sin politiske erklæring; Soria Moria-erklæringen.

Samferdsel var blant

temaene erklæringen tok for seg, og derunder godstransport, og her ble utgangspunktet lagt for hovedmålet for
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kommende Nasjonal Transportplan: «overføring av gods fra veg til bane og sjø er viktig for å redusere
miljøproblemene fra transportsektoren».

Det var også i denne erklæringen at Regjeringen første gang satte søkelyset på å «videreutvikle havnene som
logistikknutepunkt»,

og de spesifiserte at «for å få mer gods over på båt må havnene opprustes slik at overgangen til

og fra båt bedres».

IKAP—regional næringsarealplan

Samarbeidsutvalget Trondheimsregionen

har vedtatt en interkommunal

arealplan (IKAP),

hvor samferdsel spiller en helt sentral rolle. I deres melding om strategiske valg, står
følgende å lese under kapittel 3.6 Godsterminal —havner:

«Sett i perspektiv av klimautfordringene,

er det liten tvil om at det spesielt for internasjonal

godstransport er sjø som har det store kapasitetspotensialet for miljøvennlig godstransport,
jf at linjenett for jernbane har kapasitetsutfordringer.

Ut fra dette er det viktig å ha

beredskap for at sjøtransport kan bli vesentlig mer dominerende enn i dag.»

Fellesfylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag

Fylkeskommunene i trøndelagsfylkene har i sin felles fylkesplan miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner
som ett av sine mål. Strategi 1 for å nå dette målet er å overføre gods fra vei til bane og sjø, noe planen presiserer at
det er et betydelig uutnyttet potensial for i regionen. «Et konkurransedyktig
baserer seg på intermodale logistikk-knutepunkt

transportsystem for gods på bane og sjø

hvor godset samles og omlastes på vei til

produksjonssted/markeder.»

Planen henviser til at «godstransporten på sjø og bane øker sterkt», og stadfester at det på lengre sikt (fra ca. 2020)
er «avgjørende å få etablert en annen og varig lokalisering av et regionalt logistikknutepunkt

som har kapasitet til å

ta den forventede veksten. Som del av dette arbeidet må en egnet arbeidsdeling mellom de ulike havner/terminaler
regionen avklares.»

2.2 Trender og utviklingstrekk

innen samferdsel/logistikk

Det er vanskelig å spå om fremtiden, så også innen logistikk, men noen utviklingstrekk synes sikrere enn andre. Når
det gjelder godsutvikling, fremstår det som overveiende sikkert at varevolumet vil øke, både lokalt, regionalt og
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om fortsatt

befolkningsvekst

og forbruksvekst

tilsier

begge dette.

Økt varevolum

gir igjen

økt behov for transport.

Videre er det ingen tegn til at globaliseringen
med den konsekvens

vil stoppe

opp. Varehandel

at transport vil foregå over lange avstander. Det synes samtidig

stilles til transport bare vil bli sterkere, med en sannsynlig
konkurransedyktig

Nasjonalt

alternativ

som kan tilfredsstille

er det noen klare tendenser

fortsatt

på veiene

på gummihjul,

Av mer usikre utviklingstrekk
ønske i NTP å forflytte

som har kapasitet

godsstrømmer

større godsstrømmer,

En annen mulighet,
at det vil komme
bompenger

at sjøtransport

blir et attraktivt

og

i tiårene

i Norge vil bli sterkere

etter

fremover:

Etterslepet på

hvert som godsmengdene

fører bevilgningene til det norske banenettet til at jernbanene
i transportvolumene.

og mulighet

ut fra Oslo-området

fra kontinentalhavner.
gir økt mulighet

som er en sannsynlig

Om den forespeilede

veksten

ikke skal gå

til å ta unna store deler av dette godset.

Nye, moderne

skip og alternative

løsninger,

opp

sammen

med

for båttransport.

konsekvens

som vil fordyre

er det et

der dette er mulig, med større bruk av nærskipsfart

av overbelastning

på veinettet

restriksjoner på veitransportene. Dette vil for eksempel

eller andre tiltak

sikkert at miljøkravene som

vi blant annet endring av transportkorridorene. Som nevnt tidligere

finner

langs kysten, og direkteleveranser
vesentlig

på veinettet

nok til å møte økningen

er det sjøveien

på verdensbasis,

disse miljøkravene.

bare stiger. Tilsvarende

ikke vil få kapasitet

konsekvens

som sier oss noe om transportutviklingen

veibevilgninger tilsier at kapasitetsproblemene
øker og trykket

vil også i det videre foregå

biltransportene.

og stadig sterkere

rniljøkrav,

gi seg utslag i økt bruk av veiprising

er

og

Dette vil i sin tur gjøre bane- og sjøtransporten

mer

konkurransedyktig.

Politisk satsing på samferdsel vil alltid være et usikkerhetsmoment.
bevilgningene

til samferdsel

EU-kommisjonen

lanserte

vil øke eller minke, og regjeringsskifter

i 2011 sin nye transportpolitiske

På lang sikt er det vanskelig

kan på kort tid endre landets transportpolitikk.

plan, «Hvitboken»

Roadmap to a Single European

Transport Area —towards a competitive and resource efficient transport system. Her forventer
veitransporter

over 300 km vil 30 % overføres

planleggingen

fra sentraleuropeisk

rolle som logistikknutepunkt,

Et annet forhold
sluttbruker
sentrale

kommisjonen

at av

til bane og sjø innen 2030, og 50 % innen 2050. Om transport-

hold legger til rette for å gjennomføre

dette, vil dette styrke de norske havnenes

slik det er skissert i NTP.

som vil forsterke

uten omlasting:

å spå hvorvidt

sjøtransport

Containere

havner (logistikknutepunkt)

er ønsket om å fremføre

settes sammen

godset

i hele enheter

og merkes f.eks. i Kina, og går direkte

i Norge, i tråd med EUs nye hvitbok.

Ferdig merkede

nærmest

mulig

fra kontinenthavner

containere

til

kan så splittes

i
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3PL-terminaler (tredjepartslogistikk)

for så å distribueres direkte til sluttbruker. Et slikt system er miljøvennlig og kan

også redusere transportkostnadene

med opp mot 20 prosent. Flere store kjeder har allerede tatt i bruk et slikt

system.

2.3 Havne - og farvannslovgivningen

Ny lov om havner og farvann trådte i kraft 1.1.2010. Loven regulerer det ansvar den enkelte kommune har for sine
sjøområder. Loven skal styrke sjøsikkerheten og bedre fremkommeligheten

langs kysten, samtidig som den skal

legge til rette for sikker og effektiv havnevirksomhet samt styrke sjøtransporten.

Innenfor kommune-, selskaps- og foretakslovgivningen
og for interkommunalt

gis kommunene frihet til å organisere sin havnevirksomhet,

havnesamarbeid anbefales dette gjort etter lov om interkommunale

selskap (IKS). For

kommuner med sjøområder, men uten kommunalt eide havneanlegg (havnekapital), vil det kunne være praktisk å
delegere havnemyndigheten

til et bestående havneselskap.

Lov om havner og farvann opprettholder

skillet mellom havnekapital og kommunens økonomi, og har inngående

bestemmelser som definerer hva som innordnes havnekapitalen og håndteringen av denne. Ved sammenslåing av
havner vil den enkelte kommune gå inn i det nye selskapet med sin havnekapital. Dette er også lagt til grunn i
nærværende utredning. Kommuner som ikke har kapital å bringe inn i selskapet blir deltakere ved å delegere sin
myndighet etter lov om havner og farvann til selskapet.

Lov om havner og farvann består av en havnedel og en farvannsdel.
vedlegg 1.
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Havnedelen av loven følger rapporten som

TEl

3.

Nåsituasjon for selskapene

3.1 Selskapenes virksomhet
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKSer et interkommunalt

selskap med kommunene Trondheim, Orkdal,

og Stjørdal som deltakere. I tillegg har Malvik kommune delegert sitt forvaltningsansvar til selskapet iht. lov om
havner og farvann §10.

TIHS strategi er å ha en ledende rolle innen samferdsel, og å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste
for næringsliv, byutvikling og miljø. Målsettingen for virksomheten er å utgjøre et konkurransedyktig tilbud for
brukerne i regionen. Derfor ser man også fremover, blant annet gjennom scenarier for den fremtidige
havna og logistikknutepunktet

for regionen. For øvrig henvises det til strategiplan for TIH.

Indre Trondheimsfjord Havnevesen er et interkommunalt

havnefellesskap opprettet av kommunene Frosta,

Inderøy, leksvik, Levanger, Mosvik, Steinkjer, Verdal og Verran iht. kommunelovens bestemmelser, jf. kap. 5, §27.

ITH har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet.
skal ITH på vegne av deltagerkommunene

I tilknytning til dette

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

sjøområder.

ITH skal gjennom en målrettet utvikling og vedlikehold av selskapets infrastruktur
bidra til konkurransekraft

og prosesser

og vekst for dagens vareeiere

sammen med sine eiere, vareeiere og samarbeidspartnere

bidra til utvikling og vekst i regionen

sikre økonomisk handlingsrom slik at selskapet kan reagere raskt ved endringsbehov hos vareeiere
sørge for at ITHs virksomhet utøves på en effektiv, sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig måte

For øvrig henvises det til havneplan for ITH.

3.2 Organisering
Trondheimsfjorden

Interkommunale

Havn IKS

Selskapet ledes av et representantskap med 16 medlemmer, og et styre på 7 medlemmer. Organisasjonen består av
46 ansatte fordelt på tre hovedavdelinger: Trafikk og drift, Marked og logistikk og Finans, organisasjon og eiendom.
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Driftsavdelingen sine hovedoppgaver er drift og vedlikehold av havnas bygg og arealer. Avdelingen besitter
spesialisert kompetanse knyttet til arbeidet i sonen mellom land og sjø, herunder kaikonstruksjoner
ivaretar arbeidet med HMS, herunder internkontrollarbeidet

Trafikkavdelingen har ansvaret for all trafikkavvikling

o.I . Avdelingen

innenfor brannsikring og kran- og maskinsertifisering.

både på sjø og land. Avdelingen har høy maritim/nautisk

kompetanse og ivaretar oppgavene innenfor ISPS,beredskaps- og sikkerhetsarbeid generelt i sivil og militær
sammenheng. Avdelingen håndterer også selskapets parkeringsvirksomhet.

Markeds og logistikkavdelingen har ansvaret for strategiutvikling
-

arbeidet med regionalt logistikknutepunkt.

og for vår deltakelse i store prosjekter som

Avdelingen har sterkt fokus på utvikling av sjøtransporten og ansvaret for

vår kontakt med aktørene innen logistikk og samferdsel. Kommunikasjon og markedsføring internt så vel som
eksternt er tillagt avdelingen.

Finans, organisasjon og eiendom kan betegnes som stabsavdeling. Klassiske oppgaver innen økonomi og finans
tilligger avdelingen, samt ansvaret for selskapets eiendomsforvaltning.
håndtering av selskapets personalpolitikk.

Avdelingen har videre ansvaret for

I avdelingen inngår også stilling som havneingeniør.

Godsvolumene over havnene Orkanger, Trondheim og Stjørdal var i 2010 på 2,04 mill. tonn, hvorav 0,71 mill. tonn
(ca. 31 %) var over private anlegg. Fordelingen mellom havnene er 1 191 280 tonn for Trondheim, 580 221 tonn for
Orkanger og 105 302 tonn for Stjørdal.

Indre Trondheimsfjord

Havnevesen

Selskapet ledes av et havneråd med 15 medlemmer, og et havnestyre med 5 medlemmer.

ITHs kjernevirksomhet

er å utvikle, drifte og vedlikeholde havneanlegg primært for industriforetak

med behov for

bulkbasert sjøtransport. 90 % av godsvolumet er bulklaster relatert til industri lokalisert i havneområdene.

Godsvolumet over havneanleggene var i 2010 på ca. 1,8 mill. tonn, hvorav ca. 50 % går over offentlige anlegg.
Godsvolum 2010 for de største offentlige havneanleggene viser Verdal med ca. 700 000 tonn og Steinkjer med ca.
125 000 tonn, Av de private kaianleggene har Skogn et godsvolum i 2010 på ca. 682 000 tonn, mens Follafoss har ca.
213 000 tonn.

Indre Trondheimsfjord

Havn har per i dag tre ansatte, som har sitt hovedkontor i Verdal. Disse tre har kompetanse

på hvert sitt felt, og fungerer som et team. Samlet dekker aktivitetene følgende hovedområder:

Havne- o eiendomsutviklin
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Omfatter planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen kaibygging, mudring, utfylling, nybygg, renovering
og lignende.

Trafikk og drift:
Omfatter planlegging og gjennomføring av daglige operative driftsoppgaver knyttet opp mot skipsanløp.

Vedlikehold:
Planlegging og gjennomføring av vedlikehold av kaianlegg, bygninger og arealer.

Administras'on o forvaltnin

:

Dette punktet omfatter alt arbeid innen lov/forskriftsarbeid,
farvannsforvaltning,

Havnesikrin

innkjøp, kontraktshåndtering

virksomhetsplanlegging,

økonomi og regnskap, arkiv,

og sentralbordtjeneste.

ISPS o HMS:

Her følger alt arbeid innen planlegging, revisjon og oppfølging av internkontroll

(HMS) og havnesikring (eks.

vernerunder, securityøvelser, sikringstiltak etc.)

Ledelse strate

o markedsarbeid:

Forberedelse av saker til havneråd og havnestyre. I tillegg kommer arbeid med planlegging og organisering av
virksomheten,

herunder virksomhetsplanlegging,

budsjettarbeid, organisasjonsarbeid og markedsarbeid mot

brukere og vareeiere.

Godsvolumet over havneanleggene var i 2010 på ca. 1,8 mill, tonn, hvorav ca. 50 % går over offentlige anlegg.
Godsvolum 2010 for de største offentlige havneanleggene viser Verdal med ca. 700 000 tonn og Steinkjer med ca.
125 000 tonn. Av de private kaianleggene har Skogn et godsvolum i 2010 på ca. 682 000 tonn, mens Follafoss har ca.
213 000 tonn.

3.3 Årsregnskap

2010 og 2009

Regnskapsoppstillingene viser årsregnskapene 2010 og 2009 for hvert av selskapene. Det tas forbehold fordi
selskapenes representantskap og havneråd ved tidspunktet for utarbeidelsen av denne rapporten ennå ikke har
vedtatt årsregnskapene for 2010 og at disse derfor ikke er formelt endelige.

Selskapsregnskapene viser eiendeler og egenkapital basert på forutsetninger
for sin regnskapsføring.

hvert av selskapene har lagt til grunn

Dette gjelder driftsmidlenes historiske inngangsverdier i selskapsregnskapene, avskrivnings-

profiler, oppskrivninger/nedskrivninger

etc. Årsregnskapene er derfor ikke anvendt som grunnlag for sammenligning

av selskapenes reelle verdier. Til dette formål er derfor utarbeidet en uavhengig verdivurdering, gjennomført av
konsulentselskapet Deloitte (se eget avsnitt).
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Mulig sammens

TIH

g vIrHop,1

ITH

2 010

2 009

2010

2 009

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

RESULTATREGNSKAP
Anløpsavgift

3 852

3 497

1 166

1 003

Kaiavgift

5 593

5 022

1 154

1 166

Vareavgift

8 395

6 466

4 462

3 641

Sum havne- og kaiavgifter

17 840

14 985

6 782

5 810

Vederlag og andre løpende inntekter

15 761

9 523

555

674
2 499

Leieinntekt bygg

36 675

32 898

2 497

23 693

21 009

992

995

Sum eiendomsinntekter

60 368

53 907

3 489

3 494

Sum parkeringsinntekter

11 479

12 255

0

0

Sum før særlige poster

105 448

90 670

10 826

9 978

12 659

0

0

118 107

90 670

10 826

9 978

26 692

28 336

37 435

33 597

3 255
2 491

3 593
2 848

Leie-/festeinntekter

grunn

Gevinst fra avståelse bygg/grunn
SUM DRIFTSINNTEKTER
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

ekskl. avskrivninger

Avskrivninger

19 489

18 387

3 670

3 598

SUM DRIFTSKOSTNADER

83 616

80 320

9 416

10 039

DRIFTSRESULTAT

34 491

10 350

1 410

-61

2 130

1 769

84

-750

-972

109
-1 095

Finansinntekter
Finanskostnader
Forskjell avskrivning - avdrag lån
NETTO FINANSPOSTER

0

0

-995
1 280

1 380

797

369

394
333

1 380

RESULTATFØR SKATT

35 871

11 147

1 779

Skattekostnad

-2 338

-995

0

0

ÅRETS RESULTAT

33 533

10 152

1 779

333

Kommentar:

TIHs resultat for 2010 inkluderer

gjennom havneområdet.
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I tillegg kommer

12,7 MNOK vedr gevinst for avståelse bygg og grunn til SVV i forbindelse

4,3 MNOK vedr erstatning for tapte inntekter

og merkostnader

med bygging av vei

i vegbyggingsperioden.

IH

Mi.5,3r-rrens,.:

no

ITH

TIH
2 010

2 009

2010

2 009

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

BALANSE
Sum anleggsmidler
Fordringer

599 832

608 088

253 335

252 062

6 024

3 928

1 790

Betalingsmidler

102 457

5 800
71 105

3 123

5 534

Sum omløpsmidler

108 481

76 905

7 051

7 324

SUM EIENDELER

708 313

684 993

260 386

259 386

Sum egenkapital

659 131

625 598

214 078

213 548

Langsiktig gjeld

25 339

32 751

Kortsiktig gjeld

23 843

26 644

43 493
2 815

43 588
2 250

Sum gjeld

49 182

59 395

46 308

45 838

708 313

684 993

260 386

259 386

SUM GJELDOG EGENKAPITAL

3.4 Verdivurdering

av selskapene per 01.01.2011

En uavhengig verdivurdering av selskapene er gjennomført av konsulentselskapet Deloitte. Oppdraget er utført på
vegne av begge havneselskapene.

Anvendelse av de samme prinsipper og metoder for begge selskapene gjør at det innbyrdes verdiforhold
fremkommer

i rapporten, vurderes som et anvendbart grunnlag i forbindelse med eierfordelingen

Metoden som er benyttet er en nåverdijustert

i et felles selskap.

kontantstrømsanalyse.

Som eget vedlegg 3 følger sammendrag fra konsulentrapporten.
forespørsel. I kortversjon kan verdivurderingen

som

Den fullstendige rapporten er tilgjengelig ved

av selskapene, og forholdet mellom selskapsverdiene, fremstilles

som i tabellen nedenfor:
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Mulig

Nåverdi av fri kontantstrøm

seao v ITH og

- dagens nivå

-

11

+ Nåverdi kontantstrøm havnevirksomhet - dagens nivå
+ Nåverdi kontantstrøm eiendom - dagens nivå
+ Kontanter (-rentebærende gjeld)

92

55

267
78

33
-34

= Egenkapitalverdi

437

55

352

14

18

14

807

83

- dagens nivå

+ Nåverdi potensielle merinnekter
+ Nåverdi potensielle merinntekter
+ Merverdi ledig areal

eiendom
parkering

= Egenkapitalverdi

- merinntekter
+ Potensiell merverdi ved salg eiendom
= Samlet egenkapitalverdi

Bokført egenkapital
Verdijustering

1 022

5

1 829

88

659
1 170

214
-126

I rapportens estimat for potensiell merverdi ved salg eiendom/grunn

i Trondheim, er det gjort separate beregninger

for det enkelte geografiske delområde, avkortet med risikofaktor for «sannsynlighet for gjennomføring».

Dagens

inntjening og potensiell merverdi i ITH gir en avkastningsverdi som er 126 MNOK under bokførte verdier, mens det
for TIH gir en avkastningsverdi som er 1 170 MNOK over bokførte verdier.

Indikativt bytteforhold

Intervall bytteforhold

ved sammenslåing

er 89-95 % i favør TIH.

.•.

: -•

-

:

•

•

:-

Inntekter (Snitt 2007 - 2010)

90,9

89,4%

10,8

100 %

30,4

86,5%

4,8

10,6%
13,5%

101,7

Driftsresultat

35,2

100 %

12,5

91,4%

1,2

8,6%

13,7

100 %

437,2

88,9%

54,6

11,1%

491,8

100 %

807,0

90,7%

82,6

9,3%

889,6

100 %

1 829,2

95,4%

87,9

4,6%

1 917,1

100 %

Driftsresultat

før avskrivninger (Snitt 2007 - 2010)
etter avskrivninger (Snitt 2007 - 2010)

Egenkapitalverdi

dagens nivå
Egenkapitalverdi inkludert oppjustert leie og
parkering
Egenkapitalverdi inkludert ledig areal og
utbyggingspotensial

intervall verdianslag (MNOK)

490 - 1 920

Intervall bytteforhold
Note. Regnskapstall
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2010 TIH er fratrukket

89 - 95%
erstatning

fra Statens Vegvesen

5-11%

Di

sammensl•:lin „ av Ilf-L2„511H

imert

Pr2slej2LJ:,-,-Ippprt

lan

Oversikten

nedenfor

kontantstrøm

inkludert

som størrelsen

lånekapasitet

markedstilpasning

på et lån (serielån

selskap kan betjene

Eventuelle

viser estimert

—inkl, renter

synergieffekter

basert på henholdsvis

av leieinntekter

for et sammenslått

med dagens leienivå og

og økte parkeringsinntekter.

med 4 % rente) som prognostisert
og avdrag. Estimert

kontantstrøm

lånekapasitet

kontantstrøm
øker utover

selskap er ikke hensynhtatt,

Lånekapasitet

er definert

etter finans for det sarnmenslåtte
prognoseperioden.

ei heller økte inntekter

ved ledige lokaler

og salg av arealer til utbygging.

Kontantstrøm
Korrigert

etter

finans

kontantstrøm

Estimert låneka asitet
Dagens

- Dagens nivå

etter

-

finans

inkludert

økte parkeringsinntekter

Løpetid
Lånerente

serielån

-

•

1

•:

'

-0,6

13,6

15,6

17,4

19,6

-0,6

18,7

24,7

30,1

34,6

185

212

236

266

253

334

408

469

Nominell verdi

nivå

Kontantstrøm

II:•

I:•"

*I

-•

markedstilpasning

og

30

30

30

30

4,0 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %
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Markeds- og konkurransesituasjon

Det meste av godset til og fra regionen går i
dag på bil. Det er flere årsaker til det:
Lastebilen er kostnadseffektiv, fleksibel og
pålitelig. Tid er en konkurransefaktor
mange, og daglige transporter
klokkeslettlevering

for

nærmest på

er blitt et krav de siste 10

årene. Lager betraktes som lite ønskelig og
bygges ned mest mulig. Med litt planlegging
vil det for de fleste varegrupper greie seg med
levering 2 til 3 ganger per uke, noe som vil
styrke sjøtransportens konkurranseevne.

En annen konkurransefaktor

er pris på transporten. Pris på næringstransporter

ligger i gjennomsnitt på 6 % av

omsetningen når vi ser på transporter inn og ut av bedriften. Det vil si at for en bedrift med en omsetning på 100
millioner kroner vil transportkostnaden
resultatforbedring.

utgjøre 6 av dem. Med en reduksjon på 10 % vil det gi 600.000 kroner i

Når vi vet at sjøtransport kan være 15-20 % rimeligere, forutsatt nok volum, er det klart at

løsninger på sjø etter hvert vil være interessant for næringslivet.

logistikknutepunktet

for Midt-Norge ligger i dag på Brattøra i Trondheim. Rundt halvparten av alt godset som

ankommer trondheimsregionen

er innom dette knutepunktet.

Dagens godsterminal for jernbane har begrenset

kapasitet, men antas å kunne doble kapasiteten med forholdsvis beskjedne investeringer. Flytting av jernbaneterminalen er for tiden under utredning. Det er fortsatt et åpent spørsmål om havn blir en integrert del av et nytt
knutepunkt, eller om det velges en delt løsning.

Som argument for ikke å integrere havn i et nytt knutepunkt vises det til at det i dag er beskjeden omlasting mellom
bane og sjø. Stadig økende godsmengder til og fra regionen, med økt press både på vei- og banenett, øker imidlertid
grunnlaget for sjøtransport, og gjør at det på sikt vil vokse frem flere aktuelle omlastingsmuligheter
sjø. Vi har skissert aktuelle omlastingsmuligheter
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i kartet nedenfor:

mellom bane og

iuisrnrverislauip,

fftånge:

av

«Nordisk

resultatene

korridor»

fra prosjektet

de to landene.

ITH ogIIH

med øst-vest-trafikk.

North-East

En øst-vest korridor

vil kreve en funksjonell

Cargo Link (NECL) og «Mulighetsstudie

Det er for tiden mye arbeid som skjer på dette området

En aktuell korridor
har vi allerede

Pro'l_ektr3ppen-

er gods til/fra

kontinentet

vesthavn

for Meråkerbanen»,

i Trøndelag.

et norsk-svensk

i regi av NECL Il hvor både lernbaneverket

som kommer til/fra

havn i Midt-Norge

Potensialet

samarbeid

for dette fremgår

bl.a. i

mellom samferdselsmyndighetene

i

og TIH deltar.

og videre med bane til Helgeland eller enda lengre nord. Dette

sett forsøk på via havna på Orkanger.

drantie nste: Fisk nordfra har en lang vei til markedene.
Gods sørfra med bane, som går videre nordover

En mulig korridor

er med bane nordfra,

med skip. (Kartgrunnlag:

og over på sjø fra havn i Midt-Norge.

Wikipedia)

Godsstrømmer som disse kan knyttes direkte til omlasting mellom bane og båt, og viser at vi ikke kan vurdere nytt
knutepunkt utelukkende ut fra dagens situasjon. Utfordringen vil være å legge langsiktige perspektiv til grunn for
valget av konsept.

Når godsgrunnlaget for sjøtransport skal synliggjøres, må vi først konsolidere de godsmengder som finnes i regionen.
Dette kan bare gjøres i et logistikknutepunkt.

Videre vil det være viktig å samarbeide om godstransportsløsninger

på

sjø. I motsetning til nonstop banetransport Alnabru—Trondheim vil sjøtransport med linjeskip som anløper også
andre byer kunne fremstå som en fleksibel og kostnadseffektiv løsning for næringslivet.

Slik linjefart gir også mulighet for en «trekant-seiling»

i vår region mellom Trondheim (containere/stykkgods),

Norske

Skog (avispapireksport) og Hitra/Frøya (fremtidig eksport av fersk fisk).

Det kreves nytenkning samtidig som vareeieres krav til pris, fleksibilitet og pålitelighet må opprettholdes.

En god

oversikt over aktuelle godsstrømmer er et viktig hjelpemiddel dersom vi skal effektivisere næringstransporter.
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Arlig går det 11,6 mill. tonn gods til og fra Trøndelag. Av denne tonnasjen utgjør TIH og ITH til sammen 4,8 mill. tonn
pr. år. De største lokale godsstrømmene er gods internt i fylkene, som utgjør for Sør-Trøndelag 12,7 mill. tonn og for
Nord-Trøndelag 6,7 mill. tonn.

Varestrømmer i regionen er vist på kartskissen:

Varestrømmene
i regionen 2010
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Oversikt godsstrømmer

(Kilde: Hovedrapport

KVU for nytt logistikknutepunkt

i Trondheimsregionen)

Dette er et bilde på de store godsstrømmene. En ting er oversikten over de store godsstrømmene, noe annet er
strukturen på godset, og hvilket gods som kan overføres fra bil til sjø og bane. Det har manglet gode oversikter over
godsstrømmer både nasjonalt og regionalt. I forbindelse med Jernbaneverkets prosjekt mot nytt logistikknutepunkt
har det vært gjort et arbeid for å bedre oversikten.

De totale godsmengdene inn og ut av Trøndelag fordeler seg ifølge KVU-rapporten slik mellom transportmidlene:
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•

Bil

5,256 mill. tonn

45 %

•

Sjø

4,787 mill. tonn

41 %

•

Bane

1,582 mill. tonn

14 %

Mulifammen

ng av

H og TIH

-os'ektrapport.

Dette viser at sjøtransporten allerede i dag har stor betydning i vår region.

Alle typer stykkgods er aktuelle for transport med skip og tog. Et logistikknutepunkt

er basert på både containerisert

og løst stykkgods. Det er bare skip som i dag fører løst stykkgods. Banetransport via et logistikknutepunkt

omfatter

kun containere.

I fremtiden kan det bli mer aktuelt at gods fra andre skandinaviske land og fra Europa fraktes over bstersund og til
Trondheim. Dette indikerer at vi bør styrke Meråkerbanen og et integrert knutepunkt øst for byen. En integrert sjøog baneterminal øst for Trondheim vil i langt større grad kunne fange godsstrømmer fra begge fylkene samt øst-vesttrafikk enn lokalisering sør for Trondheim, og bidra til økt konkurransedyktighet
Hovedvarestrømmen

som i dag går nord-sør vil få en marginal økning i distribusjonskostnaden

lokalisering øst for Trondheim (1% av verdiskapingen).
dimensjonerende,

for et bredt næringsliv i Midt-Norge.
som følge av en

Det er imidlertid de totale transportkostnader

som er

og disse kan reduseres betraktelig ved konsentrasjon av gods i et felles logistikknutepunkt.

I tråd med nasjonale målsettinger vil et logistikknutepunkt

bidra til at gods kan transporteres fra europeisk,

oversjøisk havn opp langs norskekysten og til effektive havner langs kysten. Dette vil endre strukturen, og kravene til
infrastruktur.

At den største veksten i trondheimsområdet

nå skjer øst for byen styrker argumentet for et integrert

logistikknutepunkt.

Den fordeling vi i dag ser mellom transportformene

vil etter hvert som godsstrømmene vokser endre seg til fordel

for båt og bane. Det er grunn til å tro at biltrafikk vil få økte restriksjoner, ikke minst i form av vegprising.
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Skatte- og avgiftsme

s3mmens1ineov

ITH og TIH

sige forhold

KSBedrift v/advokat Hanne S. Torkelsen har i en annen sammenheng vurdert muligheter og utfordringer knyttet til
fremtidig selskapsform for ITH. I det følgende gjengis to viktige problemstillinger

vedrørende de økonomiske

aspektene som vil inntreffe ved en eventuell sammenslåing. Vurderingen i sin helhet finnes i Vedlegg 2.

5.1 Skattemessige

forhold

Et IKSer et eget rettsubjekt og er i likhet med aksjeselskaper skattepliktig. Det kan likevel fritas fra skatteplikt for den
del av selskapets aktivitet som ikke har erverv som formål. Det vil likevel oppstå skatteplikt for den del av virksomheten som ikke er «ideell virksomhet», dvs. forretningsvirksomhet.

ITH er i dag ikke skattepliktig, men den aktivitet som kommunene evt overfører til TIH vil da selvsagt bli underlagt
samme regelverk.

5.2 Overføring

av hjemmel

for fast eiendom

til IKS

Overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer anses som en hjemmelsoverføring, som det normalt skal svares dokumentavgift

på.

Dersom det er aktuelt å overføre hjemmel til fast eiendom fra kommunene i ITH til IKS-et TIH bør det søkes om fritak
for dokumentavgift
den må betales.
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men det er likevel en risiko for at
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Erfaringer fra bruker- og eiermøter

Prosjektet har vært tydelig på at eiere og brukere/vareiere
innspill skulle vektlegges i prosjektrapporten.

skulle involveres hele veien, og at deres synspunkter og

Derfor tok man tidlig kontakt og gjennomførte

møter med alle aktuelle

parter.

På møteagendaen stod informasjon fra prosjektet om hvilke tanker som ligger til grunn for arbeidet, samt hvilke
muligheter man ser for seg gjennom ett havneselskap. Eiere og brukere fikk så muligheten til å presentere
synspunkter og forventninger

de hadde til prosessen.

Møtene var preget av en positiv og løsningsorientert

holdning, noe som ble gjenspeilet i mange gode punkter som

prosjektet har tatt med seg inn i arbeidet med ferdigstillelsen av den endelige rapporten.

6.1 Brukermøter
6.1.1 Brukermøter

i ITH

Det er gjennomført

brukermøter med følgende aktører:

Aker Solutions, Verdal
SIVA,
WindCluster Mid-Norway
Norcem, Verdal
Norske Skog (bildet), Skogn
GE Wind Energy, Verdal
Inn Tre, Verdal
Inn Tre, Steinkjer
Felleskjøpet, Verdal/Steinkjer
Bring Cargo, Verdal
Verdalskalk, Verdal
NorFraKalk, Verdal

Erfaringer fra møter med vareeierne

Vareeierne uttrykker tydelig at de er fornøyd med dagens løsning og samarbeid med ITH. De føler at de blir forstått
og at dagens utfordringer

blir fulgt opp. Underveis i samtalene kom det imidlertid fram at de også ser muligheter

med et sammenslått selskap. Hovedpunkter som kom fram:
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Det må ligge til grunn at en sammenslåing ikke vil øke dagens kostnadsnivå. Man ser også at et nytt selskap vil ha
muligheter for mer kostnadseffektive

løsninger enn dagens.

Vareeierne er opptatt av at den gode lokale kontakten må opprettholdes,

og at kompetansen slik den er på Verdal i

dag ikke må reduseres, men heller styrkes.

Det forventes at et eventuelt nytt selskap vil fremstå som en helhetlig og synlig aktør innen samferdsel og logistikk,
og man innser at det ikke kan skje med dagens organisering. Man ser potensial for at et nytt havnesamarbeid kan «ta
et større grep». Brukerne mener at et nytt selskap bør sette seg i førersetet også når det gjelder å betrakte
godsstrømmene mer helhetlig og forsøke å få til koordinering av godsstrømmer mellom aktører i regionen.

Det er en forventning om en klar og helhetlig utviklingsstrategi, og vareeierne ønsker å kunne gi innspill til en slik
strategi. For å kunne delta i utviklingen bes det om faste brukermøter, noe som sees på som et godt tiltak. Flere
ønsker seg mer systematisk oppfølging på utvikling av logistikkløsninger.

6.1.2 Brukermøter

i TIH

Brukerne av TIH er informert om prosessen gjennom felles
brukermøter i Trondheim og Orkanger, og har hatt muligheten til
å komme med sine innspill via disse fora. Prosjektet har ikke fått
tilbakemeldinger

som skulle tilsi et behov for individuelle

brukermøter, og man har fokusert på å informere brukerne i de
allerede etablerte fora. Tilbakemeldingene

har vært positive.

6.2 Eiermøter
6.2.1 Eiermøter i ITH

Det ble gjennomført møter med ordførerne i følgende eiere av ITH:

Steinkjer kommune
leksvik kommune
Verran kommune
Mosvik kommune
Frosta kommune
Levanger kommune
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Verdal kommune
Inderøy kommune

Med dette har alle eiere av ITH fått gitt sine synspunkter. ITHs eiere har ingen kritiske merknader til hvordan
prosessen er gjennomført. Alle har poengtert at det er riktig med involvering.

Næringslivets interesser vil i stor grad være retningsgivende for kommunenes standpunkt til sammenslåing. Det
antydes at timingen i så henseende er bedre nå enn sist, da det later til å være en positiv holdning til planene fra
vareeiernes side. Alle eierne uttrykker enighet om begrunnelsen for sammenslåing.

Følgende punkter ble poengtert fra eierkommunene

Viktig at man i Trondheimsfjorden

i ITH:

forener krefter og kobler seg til Trondheim.

Skape en felles trøndersk stemme i havnesammenheng som kan høres nasjonalt.
Utpekt havn er viktig
De ser muligheter for økt kompetansemessig og økonomisk utviklingskraft som felles selskap.
Viktig å satse på sjøbasert transport, da dette menes å være fremtidens løsning sammen med bane
Potensial for øst-vest-korridoren

mot Sverige

Det må vektlegges at indre deler av fjorden skal tilføres kompetanse.
Viktig å få illustrert merverdien av sammenslåingen
Viktig for det offentlige å ivareta råderetten til havnearealene.

6.2.2 Eierrnøter i TIH

Med bakgrunn i TIHs strategiplan har eierkommunene
derigjennom samle ressursene i havneforvaltningen

i TIH vært entydig på ønsket om å utvide selskapet, og

i Trondheimsfjorden.

Status for prosessen ble presentert i eiermøte den 15. april og tatt til orientering.
kommunene ansett nødvendig med ytterligere informasjonsaktivitet
i representantskapsmøte

Det ble ikke fra noen av

overfor eierne før saken kommer til behandling

den 24. juni 2011.
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Styrker og muligheter ved et felles havneselskap

For å belyse merverdien av en mulig sammenslåing startet vi med å utarbeide individuelle SWOT-analyser for ITH og
TIH, samt en SWOT for et felles havnesamarbeid i Trondheimsfjorden.

Arbeidet er gjort for å belyse hvilke interne og

eksterne faktorer som vil være sentrale i en sammenslåing av ITH og TIH, og som igjen vil medføre økt verdi for
nåværende eiere og brukere av de respektive selskaper.

7.1 SWOT for sammenslått

selskap

Komplett havnetilbud
Regional aktør i en nasjonal
samferdselsstruktur
Sterk infrastruktur
Servicenivå og tilgjengelighet (24/7/365)
Kontakt og involvering med
vareeiere/brukere
Maritim kompetanse
Forståelse for forsyningskjeder/logistikk
Drifts- og vedlikeholdskompetanse
Økonomisk fundament
Utviklende arbeidsmiljø
Bredt fagmiljø i en innovativ og
løsningsorientert organisasjon

På «første benk» i arbeidet for samferdsel
Logistikknutepunkt for Midt-Norden-visjonen
Utpekt havn
Samlende aktør for helhetlige regionale
logistikkløsninger
Økt trafikkgrunnlag for sjøtransport ved å se
nye muligheter
Økt samarbeid med rederier
Vellykkede kostnadseffektive regionale
investeringer
Utviklingsmuligheter for eierne gjennom
tilgang til større utviklingskompetanse
Utnytte egen og andres infrastruktur
Internasjonale føringer for sjøtransport
Sikre offentlig eierskap til havneområder i
Midt-Norge
Orkanger og Verdal som industrihavner.
Utvikle eiendomsmassen
Bedre miljøregnskap som følge av helhetlige
løsninger
Felles IKT-baserte styringssystemer
Utnytte mulighetene i havneloven
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Kommunikasjon av sjøtransportens
muligheter
Vedlikeholdsbehov av kaier og bygninger
For dårlig oversikt over godspotensial for
sjøtransport
Manglende strategiforståelse på alle plan
Endringsforståelse (fortid —nåtid —
fremtid)
For stort internt fokus

Antall båtruter og frekvens for intermodalt gods
Press på havneareal til endrede formål
Nasjonale rammevilkår
Økte krav til sikkerhetstiltak
Stort antall kommunale eiere kan føre til
uenigheter om fremtidige strategier

ITH

oleoper

Felles SWOT-analyse viser at man reduserer svakheter og genererer flere styrker og muligheter som konsekvens av
en sammenslåing. I rapporten velger vi å omtale nedenstående hovedpunkter som merverdier som følge av en
sammenslåing av havneselskapene.

7.2 Pådriver innen logistikk

og samferdsel

Intensjonene i NTP er å samordne transportformene,

og se infrastruktursatsinger

i sammenheng. Når det gjelder

målsettingen om overføring av gods fra vei til båt og bane, bærer både planarbeidet og prioriteringene
sektortenkning.

preg av

Fylkeskommunenes ønsker om å følge opp intensjonene i NTP vil kunne dra stor nytte av et

sammenslått havneselska p.

Vår region har utfordringer

innen transport/logistikk

og samferdsel grunnet geografisk plassering, men også som

følge av forhold innen regionen. Å løse dette bedre enn i dag vil kreve strategisk tenking, forståelse for markedet og
samordning med offentlige rammebetingelser

og planverk.

Ett havneselskap med bred kommunal forankring, som engasjerer seg i samferdsel, transport og logistikk, vil kunne
være en interessant samarbeidspartner for både fylkeskommuner,

kommuner og vareeiere. Det forutsetter

helhetlig

tenkning basert på forståelse for godsstrømmer, trender og utviklingstrekk, samtidig som selskapet utvikler effektive
knutepunkt for båt, bane og bil.

For næringslivet er transport og logistikkløsninger en helt sentral konkurransefaktor,
hovedmarkedene.

spesielt når man ligger langt fra

Avstandsulemper og høye kostnader er ikke noe vareeierne alene kan finne løsninger på. For det

offentlige er det nødvendig å forstå sammenhengen mellom samferdselsmessig infrastruktur og næringslivets behov
for kostnadseffektive transport- og logistikkløsninger. Midt-Norge står overfor store samferdselsmessige
utfordringer.

Den pågående KVU-prosess med lokalisering av et logistikknutepunkt

for Midt-Norge må ses i et langsiktig

perspektiv. TIH har deltatt aktivt for å utvikle denne prosessen fra å beskrive en sektororientert
bane til også å beskrive et regionalt og integrert logistikknutepunkt
kommunikasjonskomites

for Midt-Norge. Under Stortingets transport- og

besøk i Trøndelag sist høst, der konseptet for et integrert logistikknutepunkt

presentert, var tilbakemeldingen

ble

entydig om at konseptet er i tråd med nasjonale føringer for transportpolitikken.

Men også andre samferdselsprosjekter
og elektrifiseringsprosjektet

godsterminal for

må ses i en bred sammenheng. Både veiprosjektet

av Meråkerbanen som ledd i å styrke øst-vest-korridoren

E6 Trondheim—Steinkjer

er sentrale i regional

sammenheng. Sammenholdt med Midt-Sveriges ønske om en ny «vest-havn» og et forventet bortfall av
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subsidieringen av biltrafikken i Sverige åpner det seg muligheter for en betydelig økt aktivitet, og store muligheter
for trøndersk næringsliv.

I slike sammenhenger er samspillet mellom det offentlige og næringslivet ofte etterlyst. Dette kan fanges opp i
konkrete og faste samarbeidsarenaer, seminarer, samlinger, workshops, undersøkelser etc ., og et nytt havneselskap
vil kunne spille en rolle som koordinator. Et sammenslått selskap vil få en styrke som gjør at man kan spille en sentral
rolle i samferdselsstrukturen,

både som aktør og som et verktøy i næringspolitisk utvikling.

En felles trøndersk stemme som kan høres nasjonalt vil øke mulighetene for å nå igjennom med store og viktige
samferdselsprosjekter.

Et sammenslått havneselskap vil med sin kompetanse og utredningskapasitet

bedre kunne

bidra til å nå frem til helhetlige løsninger, i tråd med gjeldende nasjonale føringer og regionale ønsker.

7.3 Utpekt

havn

NTP introduserte

begrepet «utpekt havn», samtidig

som begrepet «nasjonal havn» opphørte. Fem sentrale
norske havner er hittil definert som utpekt havn: Oslo,
Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø. Ingen
utpekt havn er altså definert på strekningen Bergen—
Tromsø.

Gjennom en sammenslåing av TIH og ITH vil regionen
øke sine sjanser betraktelig for å bli definert som
utpekt havn. De samlede godsvolumer (over 4
millioner tonn), selskapets geografiske utbredelse og
den betydning havnene har for eierkommunene vil
trekke i riktig retning. Dersom arbeidet med et
integrert logistikknutepunkt

lykkes, vil det være

utenkelig å utelate et sammenslått havneselskap i
Trondheimsfjorden

som utpekt havn.

Status som utpekt havn betyr en mer sentral stilling i
nasjonale samferdselsspørsmål og vil styrke den
regionale organisering innen samferdsel. Det vil være de utpekte havner som gis oppmerksomhet
sammenheng.
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7.4 økt utviklingskraft

Et sammenslått havneselskap vil ha gode forutsetninger
behov for å løse utfordringer

for utvikling av egen virksomhet. Det vil hele tiden være

enten sammen med våre kunder og brukere eller ved å bygge god infrastruktur.

være i stand til en slik utvikling kreves tilgang på utviklingskompetanse

For å

og finansiell evne, noe et nytt selskap vil ha.

Orkanger havn er et godt eksempel på effekten av samordning av krefter. Et sterkt industrielt miljø på Orkanger
hadde krav på gode havnefasiliteter som krevde omfattende investeringer.
kapasitetsutvidelse

En oppgradering og betydelig

har blitt gjennomført i samarbeid med brukerne. Brukerkontakten

er et prioritert område, og

godsvolumene over Orkanger havn har vokst kraftig. TIH har nå startet prosjekteringen av nytt havneområde på
Grønøra vest. Opparbeidelsen av nye havnearealer er helt nødvendig for å kunne håndtere den fremtidige trafikken
over Orkanger.

7.5 økt kontakt

og involvering

med vareeiere/brukere

Et havneselskap som ifølge sin strategi skal være en samarbeidspartner

både for vareeiere og offentlig myndighet

må ha ressurser til et slikt arbeid. TIH har over 4-5 år brukt mye ressurser på dette, og har styrket den interne
kompetansen innen strategi, marked, eiendomsutvikling

og logistikk. Det har også ITH gjort, men det har måttet skje

i kombinasjon med det utadrettete arbeid med daglige driftoppgaver. Gjennom stordriftsfordeler
håndtering av administrative

oppgaver vil man kunne frigjøre ressurser i begge selskaper som kan brukes på en

tettere oppfølging, kontakt og involvering med vareiere/brukere.
og tilfredsstille

og en mer effektiv

de behov vareiere/brukere

Slik vil man, i større grad enn i dag, kunne avdekke

har for transport og logistikkløsninger i Trondheimsfjorden,

og se dette i

sammenheng med samferdselsmessig infrastrukturutvikling.

Vi må utvikle en organisasjon som utnytter ressursene i ITH i et sammenslått selskap i samspill med eksisterende
ressurser i TIH, slik at arbeidet blir reelt styrket på flere områder som brukermøter/brukerforum,
utviklingsprosjekter,

Internett, logistikkløsninger osv.

Brukermøter og kommunikasjon for øvrig må utnyttes systematisk slik at vi fortløpende fanger opp forventninger og
krav. Et sammenslått selskap må delta tett i sentrale utviklingsprosjekter

hos brukerne i tråd med egen strategi.

Et felles selskap vil i samme grad som dagens selskaper ha en tilgjengelighet som tilsier service 24/7/365.
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7.6 Komplett

havnetilbud,

med tilhørende

sterk infrastruktur

Det forventes at sjøtransport kan bli en vinner i tiden fremover. Godsmengdene vil i løpet av kommende tiår både
doble og tredoble seg, og godset vil naturlig gå direkte fra kontinenthavner

til sentrale havner langs kysten

istedenfor i transit via Østlandet.

EUs nye hvitbok og føringer i NTP vil forsterke overføring til sjøtransport. Det er også sannsynlig at veitransport vil
oppleve et annet miljø- og avgiftsregime enn dagens.

Effektiv havnedrift

Selv om ovennevnte faktorer i seg selv fremmer sjøtransport er det nødvendig å arbeide systematisk for å legge til
rette for overføring av gods fra veg til sjø og bane. Det må utvikles effektive havneselskap som ser havna som et ledd
i andres kjeder. Havna må fremstå som en del av en forsyningskjede, og som en samarbeidspartner for aktørene i
kjeden. I tillegg må havna i seg selv bli effektiv i form av ny teknologi, arealutnyttelse,

riktig utstyr, avgiftsnivå og

håndtering, samt at kompetansen som allerede finnes i TIH blir utnyttet. Rederier og andre må finne havna attraktiv,
noe som innebærer kostnadseffektivitet

på alle områder, sammen med kort liggetid.

Veisystem

Veisystemer til og fra havna vil alltid være en viktig faktor fordi vi vil stå overfor et krav om dør—dør-transporter. I og
med at støtte til riksveisamband er knyttet opp mot utpekt havn vil dette være et viktig insitament for å oppnå en
slik status.

økt samarbeid med rederier

For å skape grunnlag for økt sjøtransport er det i tillegg
W W,

til effektive og gode havneløsninger avgjørende at det
er et tett samarbeid med aktuelle rederier. Rederier
som i dag trafikkerer vår region med stykkgods og roro-skip er:
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•
•

DFDSlogistics
NCL

•
•

Sea-Cargo
Nor Lines

Fiborgtangen/Norske Skog
Orkanger
Trondheim
Trondheim, Orkanger, Verdal, Steinkjer

containership ukentlig
containerskip to ganger uken
ro-ro-skip ukentlig
containerskip daglig

sanIr11en:r112,.:',v

TIH

Pros

Både gjennom det landsomfattende

prosjektet «Hvordan lykkes med sjøtransport» og direkte kontakt er vi i dialog

med rederiene. Denne kontakten må styrkes for å skape et samarbeidsklima som kan gi grunnlag for nye linjer.
Koordinering av allerede eksisterende gods i regionen er en god start. I tillegg er det nødvendig å samarbeide med
andre regioner for å kunne opprette skipslinjer.

I tillegg går det skip i løsfart, som ikke er rutetrafikk. Slike skip anløper Ila, Trolla, Orkanger, Verdal, Stjørdal og
Muruvik. Dette er i stor grad industrigods, med mye tørr og våt bulk.

7.7 Bevaring av offentlig

I Trondheimsfjorden

råderett

over havnearealer

som helhet er det få steder som er egnet for moderne havnedrift. Det er derfor et offentlig

anliggende å sikre næringslivet tilgang til havneanlegg og dermed muligheten for bruk av sjøtransport. En god
regional havnestruktur vil sammen med interkommunal
for at tilgjengelige havneanlegg kommer offentligheten

arealplanlegging bidra til å sikre disse interessene, og sørge
til gode.

7.8 Bedre miljøregnskap

Transportsektoren
luftforurensning

alene er kilden til om lag kvartparten av våre klimagassutslipp (kilde: SSB),og bidrar også til lokal

gjennom bl.a. NOrutslipp.

Miljø vil åpenbart ha større fokus i tiden fremover, og miljøkravene vil bli

strengere. Et nytt havneselskap ønsker å være i forkant av dette.

37

ProsjPtr-apport

8.

';rnr-rien;Iding

dv

IIH

Virksomhetbeskiivelse

Et sammenslått selskap vil være mye bedre rustet til å oppnå visjoner og de overordnede målene.

8.1 Visjon

«Midt Nordens logistikknutepunkt
-

—

en aktiv medspiller for næringslivet»

Vi tror at en slik tydelig visjon kan virke samlende på organisasjonen, og vi vil bruke visjonen både ekstern og internt.

8.2 Forretningside

Forretningsideen skal gi en god beskrivelse av hva vi kan gjøre for kundene. Den skal være klar og angi en retning,
men ikke konkrete målsettinger.

På vegne av eierkommunene skal vi utvikle vår kompetanse og utvikle vår myndighetsutøvelse til å ivareta
havnas rolle som et effektivt logistikknutepunkt.
Vi skal være en banebrytende og nytenkende transport-, og logistikkorganisasjon

som dekker næringslivets

behov.
I samarbeid med næringslivet skal vi utvikle løsninger som gir merverdier.
Vi skal videreutvikle organisasjonen og medarbeiderne i takt med fremtidens krav.

Ambisjonene i forretningsideen

innebærer at vi vil utvikle organisasjonen til å være markedsorientert,

og at denne

utviklingen skjer i samarbeid med næringslivet, samtidig som vi er bevisst den offentlige samferdselsrollen.

8.3 Fokusområder

for selskapets fremtidige

Basert på forretningsidé
sterke industistrisentra

drift

og forannevnte føringer gir en sammenslåing mulighet for å utvikle selskapet rundt to
i Orkanger og Verdal, samt et integrert logistikknutepunkt

Selskapet vil ha et sterkt økonomisk fundament for sin virksomhet.

i nærheten av Trondheim.

Dette vil sette selskapet i stand til å ta en rolle

som en sentral utviklingsaktør.

TIH har gjennom de siste år vært initiativtager til omfattende utviklingsplaner og investeringer, så vel i Trondheim
som Orkanger. Selskapet har videre engasjert seg sterkt i sentrale spørsmål innenfor transportnæringen.
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og forsterke denne type samfunnsaktivitet,

til beste for eiere og brukere. Et naturlig

fokusområde for selskapet fremover kan være videre utvikling av havnearealer og sjønære næringsarealer innenfor
eierkommunene,

så vel alene som i samarbeid med andre.

Selskapet vil kunne ha styrke og troverdighet

til å fremstå som en sentral utviklingsaktør innenfor logistikk og

næringsutvikling.
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Anbefaling og veien videre

9.1 Anbefaling

Etter å ha gjennomført

prosessen som planlagt, noe som har medført inngående diskusjoner med de fleste

impliserte, har arbeidsgruppen konkludert med å anbefale sammenslåing av de to havneselskapene i Trondheimsfjorden. Begge selskap vil dra nytte av en sammenslåing: ITH vil få tilgang til en sterk utviklingsaktør med finansiell
styrke, mens TIH i et sammenslått selskap vil ha godsmengder av en størrelsesorden som kan bidra til status som
utpekt havn.

Arbeidsgruppen anbefaler at det sammenslåtte selskap blir etablert som en utvidelse av det nåværende
Trondheimsfjorden

Interkommunale

Havn IKS, med et navneskifte til Trondheim Havn IKS. I daglig bruk får de ulike

havner betegnelsene Trondheim Havn Orkanger, Trondheim Havn Stjørdal, Trondheim Havn Verdal, etc.

Som verdimessig grunnlag for selskapets eiersammensetning foreligger egen rapport fra Deloitte. Denne er lagt til
grunn for beregning av eierandeler i et sammenslått selskap, og viser et indikativt eierforhold i det nye selskapet
med 89-95 % eierandel til TIH og 5-11 % eierandel til ITH.

Rapporten har ikke tatt standpunkt til sammensetning av selskapets organer. Dette må anvises i den videre prosess
etter drøftelser blant selskapets eiere. Arbeidsgruppen legger imidlertid til grunn at samtlige kommuner som inngår i
samarbeidet sikres plass i representantskapet.

På hvilken måte stemmerettsreglene

skal reflektere forskjell mellom

kommuner med og uten eierandeler må vurderes, likeledes mulig alternering av lederverv i representantskapet.
Arbeidsgruppen vil videre anbefale at antall styremedlemmer
og virksomhetsomfang

ikke utvides, men at selskapets geografiske utstrekning

gjenspeiles i styrets sammensetning.

En sammenslåing av selskapene er i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomhet ønskes organisert.
Det stimuleres sterkt til interkommunale

løsninger, og IKSer den foretrukne organisasjonsform.

Ett av hovedmålene for samarbeidstanken mellom ITH og TIH har vært å etablere en sterk aktør på havne- og
sjøtransportsiden

i Midt-Norge. Ved å slå sammen de to virksomhetene vil Midt-Norge kunne presentere et

havneselskap som kan gis status som utpekt havn iht. lov om havner og farvann. Det vil være de «utpekte havner»
som gis oppmerksomhet

og prioritet i NTP-sammenheng. I dag eksisterer ingen utpekt havn på strekningen Bergen-

Tromsø.

Et felles selskap vil også være i tråd med nasjonale føringer i NTP om overføring av gods fra vei til sjø. Dersom denne
utfordringen
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vareeiere. Planlegging og koordinering av virksomhet vil bedre grunnlaget for nye skipsruter, som igjen vil generere
overføring av godsmengder fra vei til sjø og bane.

Arbeidsgruppen ser videre på sammenslåingen som en gyllen anledning til å etablere et selskap over fylkesgrensen
som kan bli en betydelig pådriver i arbeidet med helhetlige, regionale samferdsels- og logistikkløsninger.
Samferdselsprosjekter

henger sammen, og en regional organisering bidrar til klarere prioritering og innspill overfor

politisk myndighet.

Uten regional samhandling svekkes mulighetene for at prosjekter prioriteres nasjonalt gjennom NTP. Arbeidet med
et regionalt integrert logistikknutepunkt

er et eksempel på prosjekt som trues ved regional uenighet. Utbygging av

Meråkerbanen er nok et eksempel på behovet for å se ting i sammenheng

En rekke virksomhetsområder

vil styrkes som følge av en sammenslåing av selskapene. Selskapene har til sammen en

svært bred kompetanse som kan anvendes i et større område, til nytte for flere brukere og samarbeidsparter.
Samtidig vil den bestående nærhet til brukere og kunder bli tatt vare på som en forutsetning for høy servicegrad.

Arbeidsgruppen er opptatt av at sammenslåingen skal føre til at den gode brukerkontakten
opprettholdes

i ITH-området

uten økte kostnader for brukerne, og at en utnytting av selskapets samlede kompetanse og ressurser

vil styrke det tilbudet som brukere og kunder kan dra nytte av.

Rapporten viser også den utviklingskraft som ligger i et sammenslått selskap, og som vil være en styrke for hele
havneregionen. Utviklingen i Orkanger havn har vist at god finansiell styrke og god beslutningsevne er en
nødvendighet overfor markedet og de krav som krevende kunder stiller.

9.2 Veien videre
9.2.1 Sentrale føringer i den videre sammenslåingsprosess

I det nedenstående skisseres sentrale momenter i den videre prosessen. Dersom innstillingen blir tatt til følge av
eierne, må denne skissen bearbeides videre i samarbeid med eiere, styre og ansatte.

Sentrale føringer for et felles havneselskap

Arbeidsgruppen ser for seg at følgende momenter vil være sentrale i prosessen for et felles selskap:
a)

Eierne:
I.

Et medeierskap som reflekterer de reelle økonomiske verdier som den enkelte kommune bringer inn
i selskapet.
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En innflytelse
geografisk

III.

i selskapets

styrende

organer

som balanserer

forholdet

mellom

av 1TH

(=2,
TIH

eierne økonomisk,

og virksomhetsmessig.

Den godsmengden
forhandlingene

som ITH bringer

om eierskap

inn i selskapet

er et moment

som skal tas i betraktning

under

og representasjon.

Brukere:
I.

Et utstrakt
tjenester

samarbeid
innenfor

med brukerne

transport

for å opprettholde

konkurransedyktige

og kostnadseffektive

for næringslivet

Ansatte:
I.

Ivaretakelse

av de ansatte

og deres rettigheter

understrekes

gjennom

at prosessen

om. Aktuelle

områder

betraktes

som

en virksomhetsoverdragelse.
Tilførsel

av kompetanse

som de ansatte

er logistikk,

intermodal

Samordning

av administrative

nedprioritert,

strategiplan

godstransport,

vil frigjøre

oppsøkende

på Verdal skal utvikles

og målsettinger.

markedsorientering,

funksjoner

større kundepleie,

Organisasjonen

har behov for/ber

i samarbeid

utviklingskompetanse

kapasitet

virksomhet

så langt

og kapasitet.

til å ivareta oppgaver

som i dag blir

og initiativ.

med de ansatte

Det åpnes for å vurdere

identifisert

og i tråd med bedriftens

nye oppgaver

og funksjoner

innenfor

rammen

av det nye selskapet.

Selskapsavtale

Den eksisterende
utarbeidet

selskapsavtale

når beslutning

og tilhørende

om å gå videre

organisering

i prosessen

av TIH er vist i vedlegg 4. Revidert

er tatt, og eiernes

beslutning

selskapsavtale

om representasjon

blir

og funksjoner

foreligger.

9.2.2 Risikomatrise

Arbeidsgruppen
prosessen
utviklet

har utarbeidet

med sammenslåing

en risikomatrise
av de to selskaper.

i tråd med nye vurderinger

og kunnskap.

for å avdekke

risiki og tilhørende

Etter hvert som prosessen
Matrisen

fremstår

tiltak for gjennomføring

har gått fremover,

som den ble vurdert

av

har matrisen

blitt

ved rapportens

ferdigstillelse.

Nedenfor

følger en samlet oppstilling

finnes i sin helhet

I en eventuell

har definert.

Risikomatrise

med tilhørende

tiltak

i vedlegg 5.

sammenslåingsprosess

ekstra oppmerksomhet.
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av de risiki arbeidsgruppen

vil det være viktig at de risiki som gir størst utslag på risikomatrisen

tillegges

Miiv

sammenslain

av 1TH o
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INTERNT
Usikkerhet hos ansatte i ITH
Roller og ansvar for ansatte i ITH i nytt selskap
VIKPUS
Svært

Kystverket

går imot oppløsning av ITH
Det pålegges dokurnentavgift
for overføring

sannsynlig

av

ITHs eiendomsmasse
Tid ift fprmalitetene

14
omkrng

virksomhets-

4

Sannsynlig

overdragelse

15
c)

BRUKERRELATERT
Lokal kontakt

2
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forringes

to

8

Føler ikke at man får påvirke strategi
Økte kostnader som følge av sammenslåing

9

Laste og losse kontor etableres på Verdal

rsilocierat

Co
>.
c "7,
C •
to

12
Lite sannsynlig

EIERRELATERT
Overvekt av sør-trøndersk

13

10

eierskap kan føre til

misnøye i indre deler av fjorden
Føler det ikke blir "tilført nok" posisjon til
kontoret på Verdal
Setter politiske kriterier foran næringslivets

8

7

1

3

Ikke sannsynlig

11

Uberydelig

ønsker og behov
Ulike ønsker og behov mellom eiere kan hindre
en felles forankret strategi
Stor andel av ITHs nåværende
kun tre inn som deltakere

9

lay

Moderat

Alvorlig

Svært
alvorlig

Konsekvens for måloppnåelse

eiere velger

Risikomodell —vurdering av risikoelementer

9.2.3 Alternative

utviklingsløp for en sammenslåingsprosess

For å belyse de juridiske aspekter ved en eventuell sammenslåing av ITH og TIH har Rett & Rimelig AS v/cand.jur.
Camilla Lindalen foretatt en vurdering. Vi vil her bare belyse hovedtrekkene i vurderingen. Vurderingen i sin helhet
finnes som vedlegg 6.

En kort oppsummering er som følger:

Rettslig utgangspunkt

ITH og TIH er organisert ulikt. ITH er organisert som et interkommunalt

havnefellesskap jf. kommuneloven og havne-

og farvannsloven av 1984, og er ikke et rettslig subjekt. TIH er organisert som et interkommunalt
om interkommunale
sammen/fusjonere

selskap etter lov

selskaper av 1999, og er et eget rettssubjekt. Dette gjør at det ikke er mulig juridisk å slå
de to selskapene. Den praktiske løsningen vil være at selskapet ITH oppløses/ deltagerne i ITH

trer ut av selskapet for deretter å tre inn i TIH.
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Alternative utviklingsløp

Hvordan sammenslåingen vil arte seg, avhenger av hvorvidt samtlige deltagerkommuner

i ITH ønsker overgang til TIH

eller ikke. Her skisserer vi kort mulige utviklingsløp.

Alternativ 1— Enstemmighet i ITH for å inngå ny avtale om samarbeid med og inntreden i TIH.
Dersom samtlige kommuner skulle gi sin tilslutning til oppløsning av ITH som et ledd i en prosess for å gå inn i TIH
kan dette som utgangspunkt tolkes som en oppløsning av ITH.

Ved enstemmighet i havnerådet bør det vedtas en beslutning om at kommunene beslutter avvikling av ITH gjennom
å samtidig forplikte seg til å tre inn i TIH.

Alternativ 2 —Uenighet i ITH for å inngå ny avtale om samarbeid med og inntreden i TIH
Dersom det ikke er enighet blant samtlige kommuner som i dag deltar i ITH kan en gjennomføring av ønsket
inntreden i TIH løses på to alternative måter:

G.ennom enkeltvis o

si else fra de kommuner som ønsker å tre ut

Den enkelte kommune sier opp sitt deltakerforhold

i ITH. Dette vil være en sikker og forutsigbar prosess, men har

den ulempen at uttreden først kan skje 1 år etter levert oppsigelse.

Havnerådet o deretter de enkelte kommunest

rer vedtar o

løsnin av ITH

Dersom et flertall av kommunene i ITH velger å tre ut av ITH og deretter tre inn i TIH —som derved blir et større
selskap —vil dette rokke ved grunnlaget for videre drift av ITH. De kommuner som velger å gå imot sammenslåing
med TIH har derved ikke anledning til å videreføre sin havnedrift innenfor ITH (praktisk, geografisk og økonomisk) og
det vil være nærliggende å tolke det som en oppløsning av ITH. En slik oppløsning skal iht. vedtektene godkjennes av
departementet

gjennom Kystverket, men vi har fått signal fra Kystverket om at de ikke ønsker å bli involvert i dette.

Arbeidsgruppen har i sin anbefaling lagt til grunn at det legges til rette for en kollektiv oppløsning av ITH, med en
kollektiv inntreden i TIH, i tråd med alternativ 1.
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Malig sammenslingav
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10. Vedlegg
Havnedel av havnelov
Brev fra KS
Sammendrag av Deloitte-rapporten
Selskapsavtalen
Risikomatrisen
Betraktninger av C. Lindalen
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Opprettelse av styre for forvaltning av arve- og gavemidler.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene.
Styret sammensettes slik:
Enhetsleder bistand og omsorg, leder
Tjenesteleder for sykehjemmene
Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy
2. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr.
testamenter eller lignende.
3. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene –
forelegges Hovedutvalg folk til orientering.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:
Saksordfører: Lena Oldren Heggstad

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
4. Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene.
Styret sammensettes slik:
Enhetsleder bistand og omsorg, leder
Tjenesteleder for sykehjemmene
Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy
5. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr.
testamenter eller lignende.
6. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene –
forelegges Hovedutvalg folk til orientering.
Vedlegg
1 Referat fra møte i Arvekomiteen 08.06.2011
2 Testament 1
3 Testament 2
4 Styrets ansvarsoppgaver

Bakgrunn
Mosvik kommune fikk i 1981 og 1995 tildelt arv som skulle benyttes til ulike formål i Mosvik Alders- og
sykehjem. Formannskapet i Mosvik fattet vedtak i møte den 7. mai 1992, om hvordan arvemidler skulle
forvaltes og hvem som skulle ha fullmakt til å forvalte midlene, jfr sak 65/92.
Det ble utarbeidet egne retningslinjer om hvordan midlene skulle forvaltes. Et eget utvalg bestående av
to politikere, to fra administrasjonen og en pasient fra sykeheimen fikk mandat til å forvalte midlene.
Møtefrekvens to ganger pr år.
Statuttene for testamentene er slik at det er kun den årlige renteavkastning som kan benyttes til ulike
formål. Søknader på midler behandles i utvalget. Renteavkastning for 2011 er ca kr 100.000. Innskudd i
bank er samlet ca kr 2.000.000
Det vises for øvrig til et utdrag av referat fra møte i arvekomiteen, avholdt 08.06.2011, hvor statuttene
for Sundseth arven og Dahl arven, beskrives.
For 1729 Inderøy har det ikke vært tilsvarende ordning.
I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle se på
Inderøy og Mosvik sine ulike utvalg og blant annet vurdere videreføring/organisering av ulike utvalg.
Arbeidsgruppen sitt forslag til vedtak var at administrasjonen fikk i oppdrag å nedsette et styre med
ansvar for forvaltning av arvemidler.
Kommunestyret 1756 vedtok den 16.11.2011 å utsette saken jfr. Sak 13/11.

I de fleste tilfeller gir pårørende midler til bistand og omsorg i form av gaver. Forvaltningen av
gavemidler administreres av leder ved det enkelte tjenestested i samarbeid med enhetsleder bistand og
omsorg, og i enkelte tilfeller pårørendeforening. I hovedsak ligger det føringer fra pårørende om hva og
hvor gavemidler skal benyttes til. Disse legges til grunn ved tildeling. Det er ikke ført eget regnskap for
bruk av disse midlene.
Denne ordningen har vært tilnærmet lik i 1723 og 1729.
Pr 01.01.2012 var det ca kr 250.000 i gavemidler (1756 Inderøy).

Vurdering
Ekstra midler gitt i form av arv og gaver er et gode for pasientene og må forvaltes på en særlig måte slik
at den kommer pasientene til gode. Forvalting av gavemidler og arvemidler er to forhold som bør sees i
en sammenheng. Det er viktig at det ikke legges opp for et unødig komplisert styringssystem og at
disponeringen av midlene sees i sammenheng – innenfor rammen av det som er gitt av føringer eller
statutter i forbindelse med gaver eller arv.
Forvalting av midler er i dag organisert ulikt, hvor ansvaret for forvalting av arvemidler er lagt til et
utvalg, mens gavemidler forvaltes administrativt.
Felles styre for forvalting av gaver og arv kan være mer hensiktsmessig måte å forvalte midlene på.
Styret kan behandle søknader og må ha ansvar for at tildeling skjer etter statuetter gitt i testament og
gaver.
Brukermedvirkning og brukerhensyn er viktig. Tidligere erfaringer har vist at den mest hensiktsmessige
måten å ivareta dette på er at pårørendeforening ivaretar denne interessen – f.eks ved at leder for
Pårørendeforeningen i 1756 Inderøy representerer pasienter fra hele kommunen og arbeider til det
beste for sykehjemspasienter.
Testament, gaver o.l hvor det er knyttet betingelser til, eks hva de skal benyttes til eller hvordan de skal
benyttes, er båndlagte midler som kommunen disponerer i tråd med statuttene. Det ligger ikke noen
føringer på hvordan kommunen skal organisere forvaltingen av midlene. Det er således ikke noe krav
om at det skal være et styre eller et utvalg bestående av gitte representanter. Statuttene til
testamentene beskriver ikke
Det vises til et referat fra møte i arvekomiteen, avholdt 08.06.2011, hvor det er fattet vedtak om at
«arvekomitéen skal bestå av representanter fra gamle Mosvik kommune».
Hovedspørsmålet må være om midlene forvaltes til det beste for pasientene og etter statuttene. Da blir
spørsmålet om hvilke personer som skal sitte i styre eller utvalg mindre toneangivende.

Konklusjon
For å få en effektiv organisering/forvalting av arvemidler kan det være hensiktsmessig at
representanter fra administrasjonen og pårørendeforeningen ivaretar forvaltningen. Hhv enhetsleder
bistand og omsorg, leder for sykehjemmene og leder i pårørendeforeningen.
Beskrevne tildelingskriterier for bruk av midler følges og kan ikke endres uten politisk vedtak.
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Legatstyre Inderøy
Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:
Saksordfører: Petter Vesterås
Ida Stuberg foreslo:
Medlemmer i Legatstyre Inderøy: Ordfører, soknepresten, lensmann
Arnt Oldus Slipers legat: Ordfører, lensmannen og stedlig representant – Ingrid Brattaker
Dahl og Sæteraas legat: Ordfører, lensmannen, soknepresten.

Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
Medlemmer i Legatstyre Inderøy: Ordfører, soknepresten, lensmann
Arnt Oldus Slipers legat: Ordfører, lensmannen og stedlig representant – Ingrid Brattaker
Dahl og Sæteraas legat: Ordfører, lensmannen, soknepresten.
Vedlegg
1 Saksprotokoll kommunestyrets sak 13/11

Bakgrunn
Kommunestyret behandlet i møte den 16.11.2011, under sak nr. 13/11, valg av styrer, råd og utvalg
2012 – 2015. Valg av Legatstyre Inderøy ble enstemmig utsatt.
I 1729 Inderøy kommune var legatstyre t.o.m. 2011 sammensatt slik:
Leder i Hovedutvalg Folk, soknepresten, representant fra Sparebanken1) Midt-Norge.
I 1723 Mosvik kommune var det slik sammensetning av legatstyre for de to legatene t.o.m. 2011:
Arnt Oldus Slipers legat: Ordfører, lensmannen og stedlig representant.
Dahl og Sæteraas legat: Ordfører, lensmannen, soknepresten.
Vurdering
Denne saken burde har vært fremmet tidligere.
På det tidspunkt saken sendes ut har det av ulike grunner ikke vært mulig å få fram og vedlegge
statutter e.l. Disse vil eventuelt bli ettersendt.

Konklusjon

Behandling i Kommunestyre 1756 Inderøy - 16.11.2011
Formannskapets innstilling til forslag på medlemmer og varamedlemmer i styrer, råd og utvalg
2012-2015 ble framlagt i møtet.
Ida Stuberg foreslo følgende komite og legater utsatt for senere behandling:
Arvekomite pleie- og omsorg, Legatstyr Inderøy, Arnt Oldus Slipers legat, Dahl og Sæteraas
legat.
Avstemming:
Formannskapets innstilling med Ida Stuberg sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyre 1756 Inderøy - 16.11.2011:
Styrer, råd og utvalg 2012-2015
Arbeidsmiljøutvalg
Inderøy: 3 medlemmer fra arbeidsgiver – 2 politikere + rådmann med varamedlemmer
Mosvik: Administrativt – 3 medlemmer med varamedlemmer fra administrasjonen
Vedtak: 3 medlemmer fra arbeidsgiver – 2 politikere + rådmann med varamedlemmer
1. Ida Stuberg/Trine Berg Fines
2. Harald Ness/ Signar Berger
Kontrollutvalg
Inderøy: 3 medlemmer med varamedlemmer
Mosvik: 3 medlemmer med varamedlemmer
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer ( 4 medlemmer av kommunestyret)
Laila Roel/Arvid Nervik
Anstein Lyngstad/ Eva Pauline Hedegart
Karin Kjølmoen/ Bente Melhus
Svein Jørum/ Margareth Halle
Laila Høgsve Bragstad / Willy Petersen
Leder:
Nestleder:

Laila Roel
Anstein Lyngstad

Klageutvalg
Inderøy: 5 medlemmer
Mosvik: 3 medlemmer med varamedlemmer – leder og nestleder skal velges.
Vedtak:
Alt. 1: Formannskapet
Ungdomsråd
Inderøy: 1 medlem
Mosvik: 2 medlemmer med varamedlemmer

Vedtak: 1 medlem med varamedlem
Ida Stuberg/Trine Berg Fines
Rådet for funksjonshemmede
Inderøy: 4 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge (+ 4 brukerrepr fra org.)
Mosvik: 5 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer
Vedtak: 4 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge (+ 4 brukerrepr fra org.med
varamedlemmer i rekkefølge)
Fra brukerorg.:
Medlemmer:
Hans Henrik Nørholm
Kristin Lie Slapgaard
Randi Winje Rørstad
Arvid Nervik

Vara:
1. Sigrun Solem
2. Kjell Gulstad

Politisk:
Ida Stuberg
Ragnar Nossum
Lena Oldren Heggstad
Harald Ness
Vara:
1.
2.
3.
4.

Trine Berg Fines
Trond Bjørken
Ann Kristin Wiik Langfjæran
Tore Huseth

Eldres råd
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge - 1 medlem velges fra kommunestyret –
de øvrige fra pensjonistlagene.
Otte Vatn
Erna Markhus
Kjell Aasebø
Ragnhild Lyngstad
Svein Jørum
Vara:
1.
2.
3.
4.
5.

Trond Bjørken
Jorunn Dahl
Jarle Holmsve
Ella Møllegård
Trond Roger Nervik

Heimevernsnemnd
Inderøy: 3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmannen
Mosvik: 2 representanter med varamedlemmer
Vedtak: 3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av lensmannen
Politisk:
Carl Ivar von Køppen
Hilde Melhus
Tilflyttingsnemnd (UTGÅR – løses gjennom beredskapsplan)
Skatteutvalg (UTGÅR)
Inderøy fjellstyre for Heia statsallmenning
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges
Medlemmer:
Vara:
Kjetil Helgesen
Liv Grindberg
Margareth Halle
Hilde Enes
Anders Røflo
Ingeborg Lorås
John Halvor Berg
Roger Austad
Ingrid Nestvold
Kristian Austad
Leder:
Nestleder:

Kjetil Helgesen
Margareth Halle

Verran-Inderøy fjellstyre/forsterket fjellstyre for Sandsæter statsallmenning
Vedtak: 3 medlemmer med varamedlemmer.
Medlemmer:
Ole Tronstad
Ida Stuberg
Signar Berger

Vara:
Christina Wolan
Ole Anders Iversen
Arild Vist

Fjellstyre for Sliper og Høgfoss og Skavdal og Røsshei statsallmenning
Vedtak: 5 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder skal velges
Medlemmer:
Geir Jostein Ørsjødal
Trond Staberg
Erna Markhus
Ann Kristin Jenssen
Vidar Eriksen

Vara:
Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Malin Lyng Sliper
Daniel Hamstad
Toril Selseth
Gunn Oddny Olsen

Leder: Geir Jostein Ørsjødal
Nestleder: Trond Staberg
Beredskapsråd
Inderøy: 4 medlemmer med varamedlemmer inkl. 1 medlem fra Røde Kors.
Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer
1. Ida Stuberg/Trine Berg Fines
2. Ole Anders Iversen/Ragnar Nossum
Utvalg for lokale stedsnavn
Inderøy: 5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer
oppnevnt av rådmannen.
Mosvik: Formannskapet
Vedtak: 5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer
oppnevnt av rådmannen (politisk oppnevnte etter forslag på to personer fra Inderøy museum- og
historielag og en person fra Mosvik historielag).
Medlemmer:
Jørgen Røflo
Nils Undersåker
Jorid Klette Berg

Vara:
Olav Andreas Moen
Åshild Vang
Otte Vatn

Styret for kommuneskogen
Inderøy: 3 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge
Mosvik: Formannskapet
Vedtak: Formannskapet
Fellesrådet for soknerådene
Vedtak: 1 medlem fra formannskapet med varamedlem fra formannskapet
Petter Vesterås / Lena O. Heggstad
Overformynderi
Vedtak:
1 forretningsførende overformynder med varamedlem : Berit Aftret/Mabel Løvhaug
1 overformynder med varamedlem : Kåre Bjerkan/Marit Røli
Kommentar: Sannsynligvis vil overformynderiet bli overtatt av Fylkesmannen i løpet av 2012. Ved
valg bør det tas hensyn til kunnskap/ kompetanseoverføring fra begge kommuner.

Folkevalgt nemnd DMS Inntrøndelag
Inderøy: 3 representanter med vararepr.
Mosvik: 2 representanter med vararepr.
Vedtak: 3 representanter med vararepr (blir fastlagt gjennom egen avtale).
Trine Berg Fines/ Arne Bragstad Rannem
Ragnar Nossum/ Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Lise Eriksen/ Trond Bjørken
Folkevalgt nemnd kommunelege INVEST
Vedtak: 3 representanter med vararepr. (personidentisk med folkevalgt nemnd DMS).
Felles klageinstans DMS Inntrøndelag
Vedtak: 1 medlem med varamedlem
Carl Ivar von Køppen/ May Kojan
Samarbeidsutvalg for skolene
Vedtak: 1 medlem med varamedlem for hver skole (7 skoler)
Lyngstad
Camilla Iversen / Sidsel Trønsdal
Røra
Geir Tore Strand/Ingrid Alstad
Sakshaug
Ragnhild Kjesbu/Harald Ness
Sandvollan
Arne Bragstad Rannem/ Kirsti Grøtan
Utøy
Per Egil Undersaaker/Christina Wolan
Mosvik
Hilde Melhus/ Tor Sivert Elnan
Inderøy ungdomsskole
Ragnar Nossum / Siv Furunes
Representantskap Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Vedtak: 1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).
Ida Stuberg/Trine Berg Fines
Representantskap PPT Inderøy og Leksvik IKS
Vedtak: 1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).
Ida Stuberg / Trine Berg Fines

Representantskapet Innherred Renovasjon IKS
Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).
1. Ida Stuberg / Leif Hjulstad
2. Harald Ness / Signar Berger
Representantskap Inntrøndelag brannvesen IKS
Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).
1. Ida Stuberg/ Trine Berg Fines
2. Harald Ness/ Signar Berger
Representantskap Innherred interkommunale legevakt IKS
Vedtak: 1 representant med varamedlem (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).
Ida Stuberg/ Trine Berg Fines
Havnerådet for Indre Trondheimsfjord havnevesen
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ida Stuberg/Trine Berg Fines
Naboer AB - generalforsamling
Vedtak: 1 representant med varamedlem.
Ida Stuberg/Trine Berg Fines
Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ole Anders Iversen / Izabela Vang
Representanter til styret for Inderøy museum/ kontaktpersoner Stiklestadmuseene
Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge
Otte Vatn
Kari Nyborg
Vara:
1. Tore Huseth
2. Bjarne Kvistad
Museumsnemnd Mosvik
5 medlemmer med varamedlemmer
Egen sak vil bli fremmet ang. museene.
Representant til Reitanfondets årsmøte
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Reidar Sundal/ Siv Furunes

Representant i styret for Stiftelsen Trønderfrukt
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ida Stuberg/ Bjarne Kvistad
Representanter til samfunnshusenes andelslags representantskap
Sandvollan samfunnshus
Vedtak: 6 representanter med varamedlemmer
Olav Holmen/ Tone Westrum
Bjørg Tessem/ May Lise Herstad
Svein Gangstad/ Grete Meistad
Ståle Berg/ Jostein Berg
Laila Hollås/ Ivar Bjerkan
Ida Stuberg/ Sivert B. Rannem
1 styremedlem med varamedlem
Kirsti B. Rannem Teveldal/Øystein Lorentsen
Røra samfunnshus
Vedtak: 4 representanter med varamedlemmer i rekkefølge
Margareth Halle
Terje Arnevik
Laila Iversen
Kjetil Helgesen
Vara:
Hilde Enes
Kjell Ystgård
Anita Axelsson
Ingeborg Lorås
Inderøy samfunnshus
Vedtak: 6 representanter med varamedlemmer i rekkefølge
1. Leif Hjulstad
2. Ragnhild Kjesbu
3. Petter Vesterås
4. Izabela Vang
5. Lena O. Heggstad
6. Bjarne Kvistad
Vara:
Hallvard Ness
Jorunn Bjerkan
Willy Petersen
Aud Karin Holmern
Ivar J. Bjerkan
Eivind Fossum

Lyngstad samfunnshus
Vedtak: 5 representanter med varamedlemmer i rekkefølge
Medlemmer:
1. Oddvar Fossum
2. Magnhild Seem
3. Kjell Magne Laugtug
4. Elin Wist
5. Bjarne Martin Lyngstad
Varamedlemmer:
Kjell Fossum
Camilla Iversen
Henry Nakken Ulstad
Sidsel Trønsdal
Rune Vang
Mosvang kulturhus
Vedtak: 2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge
1. Tore Nyborg
2. Gunn Oddny Olsen
Vara:
1. Carl Ivar von Køppen
2. Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Representant til kontrollkomiteen for Inderøy samfunnshus AL
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Thorbjørn Aasheim/Anne Siri Sakshaug
Styret for internettkafeen
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Margareth Halle/ Olaf Stuberg
Valgkomite for rådet ved Sund folkehøgskole
Vedtak: 2 medlemmer med varamedlemmer
1. Ragnar Nossum/ Ann-Kristin Wiik Langfjæran
2. Lena Oldren Heggstad/Mira Huseth
Representant i valgnemnd til konfliktråd
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ida Stuberg/Trine Berg Fines
Representantskap KomRev Trøndelag IKS
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ida Stuberg/Trine Berg Fines

Representantskap KomSek Trøndelag IKS
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Ida Stuberg/Trine Berg Fines
Valg av revisjon og sekretariat behandles som egen sak i Fellesnemnda
Styret for skatteoppkrevingskontoret - § 27 kommunelov
Vedtak: 1 medlem med varamedlem (rådmannen)
Rådmann/Rådmannens stedfortreder
Styret i Mosvik vannverk SA
Vedtak: 1 representant med varamedlem
Geir Jostein Ørsjødal/ Edel Brøndbo
Grong sparebank forstanderskapet
Vedtak: 1 representant til forstanderskapet
Trine Berg Fines
Bygdeboknemnd
5 medlemmer med varamedlemmer
Egen sak til fellesnemnda
Arvekomite pleie- og omsorg
2 medlemmer med varamedlemmer
Forslag: Oppnevnes administrativt
Edel Brøndbo/Signar Berger
Ragnar Nossum/Ann-Kristin Langfjæran

UTSATT

Legatstyre Inderøy
Inderøy: 3 medlemmer (sokneprest, leder Folk, Sparebank1 Midt-Norge) med
varamedlemmer
UTSATT
Arnt Oldus Slipers legat
1 medlem + lensmann og 1 repr. m/vara fra Ytre Åsbygda
Dahl og Sæteraas legat
1 medlem + sokneprest og lensmann
Forslag: Legatstyrer som dagens representasjon
Ragnar Nossum/Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Medlem fra Ytre Åsbygda: Ann-Kristin Wiik Langfjæran/Ingrid Brattaker
Vannregionutvalget
1 medlem med varamedlem (Leder Hovedutvalg Natur)
Administrativt
Vedtak: 1 medlem med varamedlem
Ole Anders Iversen / Izabela Vang
Transportnemnd
1 medlem + 1 fra pensjonistlaget, handicapforbundet og pleie- og omsorg
Vedtak: Oppnevnes administrativt

UTSATT

UTSATT

Styringsgruppe Inderøy 2020
Vedtak: 5 medlemmer, 3 politisk valgte og 1 oppnevnt av næringsforeningen og 1 oppnevnt av
landbruksorganisasjonene
Politisk:
Ida Stuberg
Trine Berg Fines
Signar Berger
For utvalgene nedenfor skal forslag og valg av medlemmer skje fra 01.01.2013.
-Forliksråd
-Møtefullmektiger til forliksrådet
-Lagrettsmedlemmer, meddommere og skjønnsmenn
-Særskilt utvalg for jordskiftesaker
Trafikksikkerhetsutvalg:
Vedtak: Hovedutvalg Natur

Arkivsak. Nr.:
2012/2323-6
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli
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Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder
Rådmannens forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget vedtar «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og
reglementet iverksettes fra 1.10.2012.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:
Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik:
Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og reglementet
iverksettes fra 1.10.2012.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 20.09.2012:
Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert 12.7.12, og reglementet
iverksettes fra 1.10.2012.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 26.09.2012

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 26.09.2012
Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» vedtas, og reglementet
iverksettes fra 1.10.2012.

Behandling i Formannskapet - 26.09.2012:

Avstemming:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 26.09.2012
Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» vedtas, og reglementet
iverksettes fra 1.10.2012.
Vedlegg
1 Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder - forslag datert 12.07.2012
2 Rutiner for oppmerksomhet, velferd og heder - høringsutkast datert 21.05.12

Bakgrunn
Oppmerksomhet fra arbeidsgiver ved fratreden, tjenestetid og gravferd inngår som et deldokument/
reglement i vår arbeidsgiverpolitikk. Tidligere Mosvik og Inderøy kommune har ikke hatt like rutiner på
dette området.
Det er utarbeidet et forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» som har vært på høring
hos arbeidstakerorganisasjonene. Høringsdokumentet er i hovedtrekk bygd på reglement i 1729 Inderøy
kommune og er utarbeidet i prosjektgruppe P11 (kommunesammenslåing).
Rådmannen fremmer nå et forslag til reglement som legges fram til behandling i arbeidsmiljøutvalget og
administrasjonsutvalget.
Vurdering
Det vises i sin helhet til vedlagt forslag datert 12. juli som er noe justert i forhold til høringsnotatet.
Reglementet er satt opp i 6 hovedpunkter og regulerer følgende punkter.

1. Tiltredelse
Nyansatte i faste stillinger ønskes velkommen med en blomsterhilsen.
2. Fratreden

Her er det foreslått oppmerksomhet at alle ansatte gis en oppmerksomhet ved fratreden. Vi har satt et
skille ved 10 års ansettelse eller mer i forhold til verdi på gaven.
3. 25 års tjenestetid
Her foreslår en at det gis en gave som utdeles ved kommunens samling av alle ansatte i desember.
4. KS hedersbevis
En ordning som Kommunesektorens organisasjon har utviklet og som kan tildeles folkevalgte og tilsatte
kommuner. To ordninger: En basert på funksjonstid/tjenestetid, og en som har med utført fortjenstfull
samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.
5. Gravferd
Oppmerksomhet i forbindelse med begravelse for arbeidstaker som var i arbeid i kommunen da
vedkommende døde.
6. Åremålsdager
Det foreslås ikke å ha en ordning hvor arbeidsgiver gir oppmerksomhet når den ansatte fyller eks. 50
år/60 år.
Organisasjonene som har gitt tilbakemelding på vårt opprinnelige utkast datert 21.05.2012 har i
hovedtrekk sluttet seg til forslag til rutiner. Fagforbundet Inderøy har sluttet seg til høringsnotatet, Norsk
psykologforening – Inderøy har ingen merknader. De ønsker at det skal gis oppmerksomhet til
medarbeidere som er sykmeldt over en viss tid. Rådmannen vil ta med seg det innspill i forhold til rutiner
for oppfølging av sykmeldte. Delta – Inderøy: De har gitt stikkord knyttet til at det kan stå
«blomsterhilsen» uten at pris er angitt, samt innspill på rekkefølgen på de ulike punktene.
Endringer på bakgrunn av høring: Rådmannen har på bakgrunn av høringsrunder foretatt en endring i
rekkefølgen på de ulike punktene i reglementet. Innholdsmessig er det ikke gjort store endringer, men vi
har valgt å ta ut kroneverdi på «blomsterhilsen». Dette ut fra at pris her kan variere litt ut tidspunkt på
året.
Konklusjon
Rådmannen forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» legges fram til
sluttbehandling.

Reglement
eglement for oppmerksomhet,
velferd og heder
1756 Inderøy

Utkast pr. 12.07.2012

Vedtatt av ( ) – gjeldende fra:
Rutiner for oppmerksomhet, velferd og heder
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Generelt
Rutinene gjelder for alle faste ansatte i Inderøy kommune og regulerer omfanget av
oppmerksomhet fra arbeidsgiver ved tiltredelse, avslutning av et arbeidsforhold, 25 års
tjenestetid, dødsfall, KS hedersbevis til folkevalgte og ansatte.
1. Tiltredelse
Ved tiltredelse i fast stilling, eller prosjektstillinger av minst ett års varighet, ønskes nye
medarbeidere velkommen med en blomsterhilsen.
2. Fratreden
2.1

Alle kommunalt ansatte i Inderøy kommune gis en oppmerksomhet ved fratreden,
enten ved oppnådd pensjonsalder eller om de slutter av andre årsaker. Fratreden
markeres ved en enkel tilstelning på arbeidsplassen der den ansatte har hatt sitt
hovedvirke.

2.2

Faste ansatte med 10 års ansettelse eller mer, gis en blomsterhilsen, en glassvase
med kommunevåpen og en personlig gave til en verdi av inntil kr 1.000,-.

2.3

Ansatte som har hatt et kortere ansettelsesforhold enn 10 år, gis en blomsterhilsen
og en glassvase med kommunevåpen.

2.4

Det tas ikke hensyn til den ansattes stillingsstørrelse ved fratreden. Lovfestet
permisjon i inntil 2 år medregnes i den ansattes tjenestetid.

2.5

Den enkelte enhet administrerer ordningen og dekker kostnadene. Nærmeste
overordnet foretar overrekkelse.

3.

25 års tjenestetid

3.1

Etter 25 års tjenestetid i Inderøy kommune, gis en personlig preget gave fra lokalt
galleri, kunstforretning, gullsmed eller lignende til en verdi av inntil kr 3.000,-.

3.2

Bestilling og innkjøp av gave koordineres mellom den ansattes enhet og rådmann v/
personal- og organisasjonsrådgiver. Kostnaden til gave dekkes av enheten den
ansatte tilhører.

Rutiner for oppmerksomhet, velferd og heder
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4. Kommunenes Sentralforbunds hedersbevis til folkevalgte og ansatte.
4.1

I de tilfeller hvor det er aktuelt å søke om Kommunenes Sentralforbunds
hedersmerke eller medalje, må nærmeste overordnet melde dette til rådmannen v/
personal- og organisasjonsrådgiver.

4.2

Rådmannen v/organisasjons- og personalrådgiver utformer søknad om hedersmerke
og medalje.

4.3

Det delegeres til rådmannen å søke om hedersmerke.

4.4

Formannskapet behandler søknader om tildeling av medalje.

4.5

Kostnader i forbindelse med tildeling av hedersmerke og medalje dekkes av den
enkelte enhet.

4.6

Se vedlegg for vedtekter for Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje.

5. Gravferd
5.1

Ved begravelse for arbeidstaker som var i arbeid i kommunen da vedkommende
døde, gis oppmerksomhet i form av deltagelse i begravelsen av nærmeste
overordnet, samt en blomsterhilsen fra Inderøy kommune.

5.2

I de tilfeller de pårørende ikke ønsker blomster, vurderer nærmeste leder hvorvidt
det skal gis penger til gavefond etter de pårørendes ønsker.

5.3

Kostnader knyttet til kommunens oppmerksomhet dekkes av den enkelte enhet.

5.4

Inderøy kommune gir ingen formell oppmerksomhet i forbindelse med begravelse for
tidligere ansatte.

6. Åremålsdager
6.1

Det gis ingen oppmerksomhet fra kommunen på åremålsdager.
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Generelt
Rutinene gjelder for alle faste ansatte i Inderøy kommune og regulerer omfanget av
oppmerksomhet fra arbeidsgiver ved avslutning av et arbeidsforhold, dødsfall og 25 års
tjenestetid, samt søknader om Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje.
1. Fratreden
1.1

Alle kommunalt ansatte i Inderøy kommune gis en oppmerksomhet ved fratreden,
enten ved oppnådd pensjonsalder eller om de slutter av andre årsaker. Fratreden
markeres ved en enkel tilstelning på arbeidsplassen der den ansatte har hatt sitt
hovedvirke.

1.2

Faste ansatte med 10 års ansettelse eller mer gis en personlig gave til en verdi av kr
1.000,-.

1.3

Ansatte som har hatt et kortere ansettelsesforhold enn 10 år, gis en blomsterhilsen
og en glassvase med kommunevåpen til en total verdi av kr 500,-.

1.4

Det tas ikke hensyn til den ansattes stillingsstørrelse ved fratreden. Lovfestet
permisjon i inntil 2 år medregnes i den ansattes tjenestetid.

1.5

Den enkelte enhet administrerer ordningen og dekker kostnadene. Nærmeste
overordnet foretar overrekkelse.

1.6

I de tilfeller der det er enhetsleder som fratrer sin stilling, vil rådmannen, eller den
rådmannen bemyndiger, foreta gaveoverrekkelsen.

2. Gravferd

2.1

Ved begravelse for arbeidstaker som var i arbeid i kommunen da vedkommende
døde, gis oppmerksomhet i form av deltagelse i begravelsen av nærmeste
overordnet, samt en blomsterhilsen verdi kr 500,- fra Inderøy kommune.

2.2

I de tilfeller de pårørende ikke ønsker blomster, vurderer nærmeste leder hvorvidt
det skal gis penger til gavefond etter de pårørendes ønsker.

2.3

Kostnader knyttet til kommunens oppmerksomhet dekkes av den enkelte enhet.

2.4

Inderøy kommune gir ikke noen oppmerksomhet i forbindelse med begravelse for
tidligere ansatte.
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3. 25 års tjenestetid
3.1

25 års tjenestetid markeres av ordfører og rådmann ved kommunens julebord,
eventuelt tilsvarende.

3.2

Etter 25 års tjenestetid i Inderøy kommune, gis en personlig preget gave fra lokalt
galleri, kunstforretning, gullsmed eller lignende til en verdi av kr 2000,-.

3.3

Bestilling og innkjøp av gave koordineres mellom den ansattes enhet og rådmann v/
personal- og organisasjonsrådgiver. Kostnaden til gave dekkes av enheten den
ansatte tilhører.

4. Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje
4.1

I de tilfeller hvor det er aktuelt å søke om Kommunenes Sentralforbunds
hedersmerke eller medalje, må nærmeste overordnet melde dette til rådmannen v/
personal- og organisasjonsrådgiver.

4.2

Rådmannen v/organisasjons- og personalrådgiver utformer søknad om hedersmerke
og medalje.

4.3

Det delegeres til rådmannen å søke om hedersmerke.

4.4

Formannskapet behandler søknader om tildeling av medalje.

4.5

Kostnader i forbindelse med tildeling av hedersmerke og medalje dekkes av den
enkelte enhet. Avgift for medalje og merke, som begge er utført i sølv og emalje er
pr. 1. juni 2009 henholdsvis kr 2160,- for medalje og kr 720,- for hedersmerket. Prisen
er uten mva. Forsendelsen skjer rekommandert og porto kommer i tillegg. Personer
som har fått tildelt medalje har rett til å kjøpe merket.

4.6

Se vedlegg for vedtekter for Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke og medalje.

5. Åremålsdager
5.1

Det gis ingen oppmerksomhet fra kommunen på åremålsdager.

Rutiner for oppmerksomhet, velferd og heder

Side 3 av 3

Arkivsak. Nr.:
2012/96-17
Saksbehandler:
Marit Røli

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

94/12

29.08.2012

Kommunestyret

62/12

01.10.2012

Valg av lagrettemedlemmer Frostating lagmannsrett, meddommere til
Inntrøndelag tingrett, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer til
Inntrøndelag tingrett, medlemmer og møtefullmektiger til Inderøy forliksråd
Arbeidsgruppas forslag til vedtak:
1.

Følgende oppnevnes som medlemmer til:

Forliksråd for perioden 2013 - 2016:

Medlemmer:
Svein Nyborg – leder
Bente Kvam
Ann Kristin Wiik Langfjæran
Varamedlemmer:
Ståle Brattgjerd
Odd Hamstad
Jorunn Sundseth
Møtefullmektig til forliksrådet 2013 - 2016:

Medlemmer:
Stein Markhus
Ola Klepp
Bård Næss
Vigdis Hegdal
Grete Meistad

Ivar Vatn
Jonny Melting
Margareth Halle
Lagrettemedlemmer 2013 – 2016:
Medlemmer:
7 kvinner:
Hildegunn Nordli
Marthe Røli Korneliussen
Brynhild Vaadal
Heidi M Aasløkk
Elin Tangstad
Karen Elise Langfjæran
Gunn Sundseth
7 menn:
Harald Ness
Magne Letnes
Jon Halvor Berg
Jonny Haugen
Morten Berger
Øyvind Skogvoll
Leif Hjulstad

Meddommere til tingretten 2013 – 2016:
Medlemmer:
Hilde Wolan
Tone Westrum
Ingrid Alstad
Anita Axelsson
Camilla Iversen
Kjerstin Heggdal Grimstad
Vibeke Arntzen
Edel Brøndbo
Gunn Oddny Olsen
Toril G Røli
Kirsti Grøtan
Laila Bragstad
Inger Lillesand
Isabella Vang
Ingrid Melhus
Ståle Brattgjerd
Rune Hjulstad
Egil Kvam
Svein Arne Sundfær
Stig Rotmo
Trond Bjørken

Tor Sivert Elnan
Signar Berger
Per Egil Undersåker
Geir Ove Brevik
Geir Tore Strand
Særskilt utvalg for jordskiftesaker 2013 - 2016:
Medlemmer:
Aud Sakshaug
Liv Grindberg
Ingebord Loraas
Kristine Daling Sakshaug
Vivian Furunes
May Fredly Northug
Lisbeth Rannem
Hilde Daling
Lena Heistad
Per Erik Starum
Stig Hegdal
Stig Ove Vist
Leif Arne Sagmo
Oddvar Løkken
Ole Kristian Tangstad
Andor Reitan
Erik Asklund
Geir Jostein Ørsjødal
Ole Anders Iversen
Arve Stenstad
Skjønnsmedlemmer til tingretten 2013 – 2016:
Medlemmer:
Kristian Holden
Olaf Kr. Fossum
Øystein Hægstad
Vidar Stene
Ole Jørgen Bragstad
Eva Steinvik Woll
Ellen Giskås
Ragnhild Hundseth
Hilde Daling
2. Det tas forbehold om at vedtaket først er gyldig når de foretatte valg har ligget ute til offentlig
ettersyn i 14 dager slik loven krever det, og uten at det er fremkommet merknader av
betydning for de foretatte valg.

Behandling i Formannskapet - 29.08.2012:
Saksordfører: Signar Berger

Signar Berger foreslo slik endring:
Lise Eriksen velges som medlem av tingretten i stedet for Vibeke Arntzen.

Avstemming:
Arbeidsutvalgets forslag med den endring fremkommet i møtet enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 29.08.2012
3. Følgende oppnevnes som medlemmer til:
Forliksråd for perioden 2013 - 2016:
Medlemmer:
Svein Nyborg – leder
Bente Kvam
Ann-Kristin Wiik Langfjæran
Varamedlemmer:
Ståle Brattgjerd
Odd Hamstad
Jorunn Sundseth
Møtefullmektig til forliksrådet 2013 - 2016:
Medlemmer:
Stein Markhus
Ola Klepp
Bård Næss
Vigdis Hegdal
Grete Meistad
Ivar Vatn
Jonny Melting
Margareth Halle
Lagrettemedlemmer 2013 – 2016:
Medlemmer:
7 kvinner:
Hildegunn Nordli
Marthe Røli Korneliussen
Brynhild Vaadal
Heidi M Aasløkk
Elin Tangstad
Karen Elise Langfjæran
Gunn Sundseth
7 menn:
Harald Ness
Magne Letnes
Jon Halvor Berg
Jonny Haugen

Morten Berger
Øyvind Skogvoll
Leif Hjulstad

Meddommere til tingretten 2013 – 2016:
Medlemmer:
Hilde Wolan
Tone Westrum
Ingrid Alstad
Anita Axelsson
Camilla Iversen
Kjerstin Heggdal Grimstad
Lise Eriksen
Edel Brøndbo
Gunn Oddny Olsen
Toril G Røli
Kirsti Grøtan
Laila Bragstad
Inger Lillesand
Isabella Vang
Ingrid Melhus
Ståle Brattgjerd
Rune Hjulstad
Egil Kvam
Svein Arne Sundfær
Stig Rotmo
Trond Bjørken
Tor Sivert Elnan
Signar Berger
Per Egil Undersåker
Geir Ove Brevik
Geir Tore Strand
Særskilt utvalg for jordskiftesaker 2013 - 2016:
Medlemmer:
Aud Sakshaug
Liv Grindberg
Ingebord Loraas
Kristine Daling Sakshaug
Vivian Furunes
May Fredly Northug
Lisbeth Rannem
Hilde Daling
Lena Heistad
Per Erik Starum
Stig Hegdal
Stig Ove Vist
Leif Arne Sagmo

Oddvar Løkken
Ole Kristian Tangstad
Andor Reitan
Erik Asklund
Geir Jostein Ørsjødal
Ole Anders Iversen
Arve Stenstad
Skjønnsmedlemmer til tingretten 2013 – 2016:
Medlemmer:
Kristian Holden
Olaf Kr. Fossum
Øystein Hægstad
Vidar Stene
Ole Jørgen Bragstad
Eva Steinvik Woll
Ellen Giskås
Ragnhild Hundseth
Hilde Daling
4. Det tas forbehold om at vedtaket først er gyldig når de foretatte valg har ligget ute til offentlig
ettersyn i 14 dager slik loven krever det, og uten at det er fremkommet merknader av
betydning for de foretatte valg.
Vedlegg
1 NOTAT ANGÅENDE VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN,
MEDLEMMER SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER, SKJØNNSMEDLEMMER TIL
INNTRØNDELAG TINGRETT

Bakgrunn
Valgperioden for valgte medlemmer til de ulike rettsinstansene går ut 31.12.2012. Valg av forliksråd i
forbindelse med kommunesammenslåingen ble gjort av kommunestyret i desember 2011 og gjelder til
utgangen av 2012. Valgperioden for de som nå velges gjelder for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016.
Når det gjelder krav til valgbarhet vises til Domstoladministrasjonens brev m. vedlegg, datert
07.11.2011.
Følgende har bedt seg fritatt for gjenvalg: Åshild Vang, Øystein Lorentsen.
Valg av forliksråd og møtefullmektiger:
Domstollovens § 27 første til syvende ledd sier at det i enhver kommune skal være et forliksråd.
Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Varamedlemmer tilkalles i den
rekkefølge de oppnevnes. Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstollovens § 27 at
kommunestyret velger ett av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå
at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det avgjøres
hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de tre
forliksrådsmedlemmene som er valgt. Ved valget går en fram etter de alminnelige regler i
kommunelovens kap. 6.

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd i hht. forskrift om forliksrådene.
Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt som legges fram i forliksrådet. Av denne
skal det gå fram at møtefullmektigen har anledning til å møte på vegne av parten.
Lagrettemedlemmer:
Inderøy kommune skal oppnevne 7 kvinner og 7 menn til Frostating lagmannsrett, jfr. domstollovens §
70. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ingen kan velges som medlem både til tingrettens og til
lagmannsrettens utvalg, jfr. domstollovens § 68 tredje ledd.
Meddommere til tingretten:
Inntrøndelag tingrett skal til sammen ha 375 meddommere som fordeles etter folketall i kommunene.
Inderøy kommune skal oppnevne 26 personer, jfr. domstollovens § 71. Det gjelder de samme regler
som for valg av lagrettemedlemmer.
Særskilt utvalg for jordskifteretten:
Hver kommune skal ha et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. § 8 i jordskifteloven. Det er
fastsatt av Nord-Trøndelag jordskifterett at Inderøy kommune skal ha et utvalg på 20 medlemmer.
Hvety kjønn skal være representert med minst 40% av medlemmene, jfr. likestillingslovens § 21.
Skjønnsmedlemmer til Inntrøndelag tingrett:
Etter skjønnsprosesslovens § 14 skal fylkestinget etter forslag fra tingrettene og kommunene, oppnevne
et utvalg av skjønnsmedlemmer. Valg av skjønnsmedlemmer skal foretas av fylkestinget. Etter folketall
skal Inderøy kommune foreslå navn på 7 medlemmer + 20% flere navn enn det som skal velges, dvs. 9.

Notat

Sak nr:
2012/96-16

Dato:
07.08.2012

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE TIL
TINGRETTEN, MEDLEMMER SÆRSKILT UTVALG FOR
JORDSKIFTESAKER, SKJØNNSMEDLEMMER TIL INNTRØNDELAG
TINGRETT, MEDLEMMER OG MØTEFULLMEKTIGER TIL
FORLIKSRÅDET. Valgene gjelder for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016
 FORLIKSRÅD:
3 medlemmer
3 varamedlemmer
Kommunestyret velger ett av medlemmene til leder, jfr. domstollovens § 27 og kommunelovens
§6. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer. Medlemmer
og varamedlemmer skal oppnevnes i rekkefølge.
Valgte medlemmer for perioden 2012:
Medlemmer:
Svein Nyborg - leder
Bente Kvam
Ann Kristin Wiik Langfjæran
Varamedlemmer:
Ståle Brattgjerd
Odd Hamstad
Jorunn Sundseth
Forslag for perioden 2013 – 2016:
Medlemmer:
Svein Nyborg – leder
Bente Kvam
Ann Kristin Wiik Langfjæran
Varamedlemmer:
Ståle Brattgjerd
Odd Hamstad

, saksnr. 2012/96-16

Jorunn Sundseth


MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

Det er ikke krav til antall valgte når det gjelder møtefullmektiger. I inneværende
valgperiode er det valgt 8 personer.
Valgt for perioden 2012:
Stein Markhus
Ola Klepp
Bård Næss
Vigdis Hegdal
Grete Meistad
Signar Berger
Jonny Melting
Bodil Alstad
Bodil Alstad har sagt fra seg gjenvalg.
Forslag for perioden 2013-2016:
Stein Markhus
Ola Klepp
Bård Næss
Vigdis Hegdal
Grete Meistad
Ivar Vatn
Jonny Melting
Margareth Halle
 LAGRETTEMEDLEMMER – Frostating lagmannsrett
7 kvinner
7 menn
Valgt for perioden 01.01.2009 – 31.12.2012:
5 kvinner og 5 menn
Hildegunn Nordli
Marthe Røli Korneliussen
Brynhild Vaadal
Åshild Vang
Gunn Sundseth
Øystein Lorentsen
Harald Ness
Magne Letnes
John Halvor berg
Jonny Haugen
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, saksnr. 2012/96-16

Åshild Vang og Øystein Lorentsen har sagt fra seg gjenvalg.
Forslag medlemmer for perioden 2013-2016:
7 kvinner:
Hildegunn Nordli
Marthe Røli Korneliussen
Brynhild Vaadal
Heidi M Aasløkk
Elin Tangstad
Karen Elise Langfjæran
Gunn Sundseth
7 menn:
Harald Ness
Magne Letnes
Jon Halvor Berg
Jonny Haugen
Morten Berger
Øyvind Skogvoll
Leif Hjulstad
 MEDDOMMERE – Inntrøndelag tingrett
26 personer
Valgt for perioden 01.01.2009 – 31.12.2012:
Hilde Wolan
Tone Westrum
Margareth Halle
Anita Axelsson
Camilla Iversen
Kjerstin Heggdal Grimstad
Vibeke Arntzen
Thea Berg Fines
Leif Hjulstad
Ståle Brattgjerd
Rune Hjulstad
Egil Kvam
Svein Jørum
Svein A Sundfær
Trond Strugstad
Forslag medlemmer for perioden 2013 – 2016:
Hilde Wolan
Tone Westrum
Ingrid Alstad
Anita Axelsson
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Camilla Iversen
Kjerstin Heggdal Grimstad
Vibeke Arntzen
Edel Brøndbo
Gunn Oddny Olsen
Toril G Røli
Kirsti Grøtan
Laila Bragstad
Inger Lillesand
Isabella Vang
Ingrid Melhus
Ståle Brattgjerd
Rune Hjulstad
Egil Kvam
Svein Arne Sundfær
Stig Rotmo
Trond Bjørken
Tor Sivert Elnan
Signar Berger
Per Egil Undersåker
Geir Ove Brevik
Geir Tore Strand
 SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER:
20 personer, likestillingslovens § 21, hvert kjønn skal være representert med minst 40%.
Valgt for perioden 01.01.2009 – 31.12.2012:
Aud Sakshaug
Liv Grindberg
Ingeborg Loraas
Kristine Daling Sakshaug
Ingrid Melhus
Vivian Furunes
May Fredly Northug
Eli Kilen
Bjørnhild Nyeng
Ann Kristin Jensen
Heidi Wennes
Toril Damås
Lisbeth Rannem
Hilde Daling
Torhild Bigseth
Lena Heistad
Ole Jon Ystgård
Jostein Gran
Anders Haugum
Toralf Bjelkåsen
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Per Erik Stavrum
Stig Hegdal
Kåre Bjerkan
Stig Ove Vist
Øystein Heggdal
Arve Stenstad
Terje Strand
Leif Arne Sagmo
Oddvar Løkken
Thor Brattaker
Ole Kristian Tangstad
Andor Reitan
Erik Asklund
Geir Jostein Ørsjødal
Ole Anders Iversen
Jarle Sundseth
Forslag medlemmer perioden 2013 – 2016:
Aud Sakshaug
Liv Grindberg
Ingebord Loraas
Kristine Daling Sakshaug
Vivian Furunes
May Fredly Northug
Lisbeth Rannem
Hilde Daling
Lena Heistad
Per Erik Starum
Stig Hegdal
Stig Ove Vist
Leif Arne Sagmo
Oddvar Løkken
Ole Kristian Tangstad
Andor Reitan
Erik Asklund
Geir Jostein Ørsjødal
Ole Anders Iversen
Arve Stenstad


SKJØNNSMEDLEMMER TIL INNTRØNDELAG TINGRETT

7 MEDLEMMER. Forslag til fylkestinget fra kommunene og tingrettene. Forslaget skal
inneholde 20% flere navn enn det antall som skal velges.
Valgt for perioden 01.01.2009 – 31.12.2012:
Kristian Holden
Olaf Kr. Fossum
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Terje Strand
Eva Steinvik Woll
Ellen Giskås
Ragnhild Hundseth
Forslag medlemmer 2013 – 2016:
Kristian Holden
Olaf Kr. Fossum
Øystein Hægstad
Vidar Stene
Ole Jørgen Bragstad
Eva Steinvik Woll
Ellen Giskås
Ragnhild Hundseth
Hilde Daling
Forslag på valg av medlemmer til de ulike rettsinstansene er fremkommet etter møte mellom
ordfører og Signar Berger. Saksbehandler har fremskaffet opplysninger som skal ligge til grunn
for valgene.
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Arkivsak. Nr.:
2012/2054-3
Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

95/12

29.08.2012

Kommunestyret

63/12

01.10.2012

Fastsetting av valgdag, valg av og delegasjon til valgstyre - Stortingsvalg og
sametingsvalg 2013
Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til valglovens § 9-2 vedtar kommunestyret at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013
avholdes en dags valg – mandag 9. september.
Formannskapet oppnevnes som valgstyre og som leder og nestleder oppnevnes henholdsvis ordfører
og varaordfører.
Valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles
inn i.
Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne medlemmer, leder og nestleder i
stemmestyrene.

Behandling i Formannskapet - 29.08.2012
Saksordfører: Trine Berg Fines

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 29.08.2012
I henhold til valglovens § 9-2 vedtar kommunestyret at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013
avholdes en dags valg – mandag 9. september.

Formannskapet oppnevnes som valgstyre og som leder og nestleder oppnevnes henholdsvis ordfører
og varaordfører.
Valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles
inn i.
Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne medlemmer, leder og nestleder i
stemmestyrene.

Bakgrunn
Velgere i kommuner med færre enn 30 innførte i sametingets valgmanntall, kan kun avgi stemme på
forhånd ved sametingsvalget, jf. sameloven § 2-3. Inderøy kommune har derfor ikke sametingsvalg på
valgdagen.
I statsråd 23. mars 2012 ble den offisielle valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2013 fastsatt til
mandag 9. september 2011. Kommunestyret kan selv bestemme om det også skal avholdes valg
søndag 8. september 2011. Dette krever tilslutning fra 1/3 av medlemmene.
Til og med valget i 2001 brukte Inderøy to dager på valgtingene. Siden har det vært endagsvalg. I
Mosvik har det vært endagsvalg siden 1999, men ved Stortings-/sametingsvalget i 2009 ble det holdt
todagersvalg. Ved kommunevalget i 2011 var det endagsvalg i hele kommunen.
Valglovens § 4-1: I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv.
Valglovens § 4-2: Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med
minst 3 medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere
oppnevningen av stemmestyrene til valgstyret.
Valglovens § 9-3 1. punkt: Kommunestyret eller valgstyret etter delegasjon avgjør hvor mange
stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringene i
stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.
Valglovens § 9-3, 4. punkt heter det ang. oppnevning av medlemmer til stemmestyrene:
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker
eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved
stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i
valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. Dette er nytt fra og med valget i 2013.

Vurdering:
Det viser seg at det har lite å si for valgdeltakelsen om valget avholdes over en eller to dager. Ved å
velge endagsvalg blir belastningen på stemmestyrene, samt behovet for lokaler også mindre.
Når det gjelder valgstyret så foreslås det på lik linje med tidligere år at formannskapet oppnevnes med
ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder.
Valgstyret foreslås delegert myndighet til å oppnevne medlemmer samt leder og nestleder til
stemmestyrene samt at valgstyret også delegeres myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i.
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Navneendring - Rådet for funksjonshemmede
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 20.09.2012
Møtet foreslår at rådet endrer navn til Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Rådet ber om at det legges fram en sak om opprettelse av et brukerutvalg i kommunen.
.
Avstemming
Enstemmig

Innstilling i Rådet for funksjonshemmede - 20.09.2012
Møtet foreslår at rådet endrer navn til Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Bakgrunn
Rådet for funksjonshemmede i Inderøy vurderer å fremme forslag om å endre navnet på rådet til Rådet
for likestilling av funksjonshemmede. Ref. møtet i rådet 22.08.2012.
Benevnelsen Rådet for likestilling av funksjonshemmede er mer i tråd med målsettingen om full
deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet, og samsvarer med
benevnelsen både sentralt, på fylkesplan og i andre kommuner.

Konklusjon
Se forslag til vedtak

PS65/12Rådmannenorienterer-Referatsakerogdelegertesaker

Interpellasjon i kommunestyrets møte 1.oktober 2012

Inderøy kommune vedtok i 2010 en klima og energiplan med mange gode tiltak. Flere av de foreslåtte
tiltakene er ikke gjennomført ennå.
Jeg ber Ordføreren orientere om framdriften med de tiltakene som var foreslått i klima og energiplanen for
Inderøy kommune.

Øyvind Treider Olsen
Inderøy Venstre

