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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere
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Temamøte:
Tema:
Samhandlingsreformen
§ Innledning ved ordfører Ole Tronstad
§ Den nye samhandlingsreformen sett med nordtrønderske
øyne, v/Karin Søraunet, ordfører i Vikna kommune.
§ Opprettelse av Distriktsmedisinsk senter (DMS) v/Ingrid
Hallan, prosjektleder DMS spesialisthelsetjeneste
§ DMS og samhandlingsreformen – utfordringer og
muligher for Inderøy kommune v/enhetslederne Bente
Molde og Jorid M. Melhus.
Det blir anledning til å stille spørsmål til innlederne.
Ordstyrer under spørsmålsrunden: Harald Ness
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Solbjørg Kirknes
sekretær
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Kommunelegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)

PS 18/09

Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen,
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab,
barnevern og PPT.
Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag
av planskisser.
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2009/1479-1
Saksbehandler:
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46/09

25.08.2009

17/09
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Formannskapet
Inderøy kommunestyre

Kommunelegestilling DMS (Distriktsmedisinsk senter)
Rådmannens forslag til vedtak:
Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:
Rådmannen foreslo slik endring i forslag til vedtak:
Pkt 6:
Rådmannen tilrår endring av punkt 6 i innstillinga:
Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges:
2 medlemmer:
2 personlige varamedlemmer:
Det ble fremmet følgende forslag:
Medlem ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
Medlem leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk
Avstemming:
Rådmannens endringsforslag og forslag på medlemmer enstemmig.
Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009
1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling fra
01.09.09.
2. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.

3. Inderøy kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i InnTrøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009
4. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune. Oppnevningen
gjelder med virkning fra og med 01.01.2010. Fra samme tidspunkt opphører gjeldende
funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.
5. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter kommunelovens
§28c
6. Som medlemmer og varamedlemmer til nemnda velges:
Medlem: ordfører, med personlig varamedlem varaordfører
Medlem: leder Hovedutvalg folk, med personlig varamedlem nestleder Hovedutvalg folk
7. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr. 260.000,jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for 2010.

8. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om 100 % kommuneoverlegestilling fra
01.09.09.
9. Mosvik kommune inviteres med i samarbeidet.
10. Inderøy kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale for ”Kommuneoverlege i InnTrøndelag” mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer datert 18.08.2009

11. Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er kommuneoverlege for Inderøy kommune.
Oppnevningen gjelder med virkning fra og med 01.01.2010. Fra samme tidspunkt
opphører gjeldende funksjon som kommunelege 1 i Inderøy kommune.
12. Samarbeidet organiseres som ”vertskommune med folkevalgt nemnd” etter
kommunelovens §28c
13. Som medlem og varamedlem til nemnda velges:
a. Ordfører
b. --------------------14. Utgiftene er beregnet til kr 1.300.000,-, herav utgjør Inderøy kommunes andel ca kr. 260.000,jfr. forutsatt fordelingsnøkkel. Dette innarbeides i budsjettopplegget for 2010.

Trykte vedlegg:
• Samarbeidsavtale for Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag – forslag datert 18.08.2009
•

Utredning om samarbeid mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer; Samfunnsmedisin
og miljørettet helsevern.

Bakgrunn:
Kommuneoverlegen er den legen i kommunen som er hovedaktør i det lokale
samfunnsmedisinske arbeidet med følgende hovedfunksjoner:
• medisinsk-faglig rådgiving i tråd med kommunehelsetjenestelovgivingen, hvor spørsmål
knyttet til miljørettet helsevern peker seg ut. (kap 4 i kommunehelsetjenesteloven).
• andre rådgivingsoppgaver knyttet til helseberedskap, helseplanlegging, kvalitetssikring
og internkontroll i helsetjenesten
• smittevernlege i tråd med smittevernloven

Oppgaver og lovverk
Kommuneoverlegens oppgaver er gitt i henhold til Kommunehelsetjenestelovens Kap 3, § 3-4,
"Medisinskfaglig rådgiving" og Kap 4, § 4a-3 "Delegasjon av myndighet" innen området
Miljørettet helsevern.
I kommunehelsetjenesteloven § 3-4 (medisinsk – faglig rådgiving) står følgende:
”Kommunen ansetter en eller flere kommuneleger som skal utføre oppgaver kommunelegen er
tillagt i lov eller instruks.
Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten.
Kommunelegens tilråding og begrunnelse skal alltid følge saken når kommunen behandler
saker om miljørettet helsevern og smittsomme sykdommer.”
De offentlige legeoppgavene som fremgår spesifikt av kommunehelsetjenestelovens § 1 – 3 er
følgende
•
•
•
•

lege ved helsestasjon
lege i skolehelsetjenesten
lege ved sykehjem og rehabiliteringsinstitusjon
legetjenesten ved fengselsanstalter

Det er disse oppgavene fastlegene kan pålegges, og som de i dag utfører. Da det ikke er fengsel
i
INVEST-kommunene, kan en se bort fra oppgavene knyttet til fengselsanstalter.
Innenfor kommuneoverlegens arbeidsområder er det en hel rekke særlover, bl.a.
• Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr. 66
(Kommunehelsetjenesteloven)
• Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64
• Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
• Smittevernloven
• Lov om helsemessig og sosial beredskap
• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
• Tobakkskadeloven
• Tilsynsloven
Arbeidet innenfor planlegging, informasjon og samordning reguleres foruten av
kommunehelsetjenesteloven også av plan og bygningsloven § 20-1, og Lov om kommuner og
fylkeskommuner (§§ 5-44 og 45, bestemmelser om kommunal planlegging).
Før kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft var det stadslege og distriktsleger i kommunene.
Dette var statlige stillinger, og legene hadde egne praksiser i tillegg.
Etter at kommunehelsetjenesteloven kom i 1984, ble disse distriktslegestillingene omgjort til
kommuneleger.
Da fastlegeordningen ble innført, inngikk kommunene avtaler med fastleger om å arbeide som
kommuneleger.
Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en lokal strategi for den enkelte kommune med
utgangspunkt i de lokale utfordringer og oppgaver som skal løses. Med tanke på framtidige
utfordringer i kommunene, må oppgaver og strategier vurderes i et samarbeid mellom
kommuneoverlege, fastleger og andre aktuelle instanser.

I Ot prp nr 99, Om lov om endringer i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i
kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen) står det på side 110: ”Departementet vil

påpeke at det er viktig for kommunene å dimensjonere bemanningen i de samfunnsmedisinske
stillingene slik at funksjonene blir godt ivaretatt. I mindre kommuner bør det være en
kommuneoverlege i halv stilling med stedfortreder, og i kommuner med mer enn 10 000
innbyggere bør det være bemanning tilsvarende kommuneoverlege i fullstilling og assisterende
kommuneoverlege i halv stilling.”
Status kommunelegefunksjonen i kommunene
Inderøy
Inderøy kommune har 20 % stilling som kommunelege 1.
Kommunelegen er medisinsk faglig rådgivende lege, og følger opp miljørettet helse og
smittevern.
Angående oppfølging av miljørettet helse i skole, barnehage og andre aktuelle bedrifter er det
inngått avtale med Innherred HMS ba.
Verran
Verran har 20 % stilling som kommunelege 1.
Kommunelegen er medisinsk faglig rådgiver i helsespørsmål og er kommunens smittevernlege.
Tilsynsoppgaver i miljørettet helsevern er kjøpt i hvert enkelt tilfelle, rådgivning i miljørettet
helsevern er tillagt kommunelege 1. Kommunen har ikke inngått en fast avtale om kjøp av
tjenester på dette feltet.
Verran har lege ansatt i denne stillingen siden høsten 2007. Kommunelegen, som har en
helstilling, har en fordeling av tidsressurs mellom samfunnsmedisin, allmenlege og fastlege
med hhv 20 - 20 – 60 %.
Steinkjer
Steinkjer kommune har 40 % stilling som kommunelege 1.
Kommunelegen
- har ansvar for planlegging, koordinering og utøvelse av det miljørettede helsevernet i
kommunen,
og tjenester kjøpes av Prebio AS.
- er kommunens smittevernlege.
- er sekretær for Samarbeidsutvalget mellom legene og kommunene.
- gir medisinskfaglige råd og veiledning til andre enheter og avdelinger.
- har ansvar for å gjennomføre medisinskfaglige drøftinger med legene som innehar offentlig
legearbeid i Allmennlegeutvalget/Legeforum.
- samler inn statistikk fra fastlegene til årsmeldingen.
- er saksbehandler for helseområdet, etter plan og bygningsloven
- videresender dødsmeldinger mottatt fra leger i kommunen
etter lov om helsepersonell § 36 til Dødsårsaksregisteret.
Stillingsinnehaver sa opp ansettelsesforholdet den 01.12.08, og sluttet den 28.02.09. Stillingen
ble lyst ledig i midten av desember 2008, og kommunen mottok én søknad.
Det ble i mars fremmet en sak om omgjøring av kommunelegestillingen fra 40 til 100%.
Kommune-styret vedtok at de skulle søke en løsning for 100% stilling innenfor INVESTsamarbeidet.

Forslag om etablering av felles kommunelege for INVEST-kommunene ble tatt opp i møte i den
politiske styringsgruppen for INVEST 15. April (sak 09/07), og det ble da vedtatt: ”Det
fremmes en sak om etablering av felles fast 100% stilling som kommunelege i de respektive
kommuner i hovedsak i samsvar med vedlagte innstilling.”
Vurderinger:
Det er en rekke momenter som taler for et samarbeid om opprettelse av felles
kommuneoverlege i 100% stilling. Det vises her til rapport fra nedsatt arbeidsgruppe i INVEST
om Samfunnsmedisin og miljørettet helsevern som allerede i 2006 foreslo etablering av felles
enhet for samfunnsmedisin/ miljørettet helsevern. I rapporten fremheves bedre legedekning,
mulighet for kvalitetsheving grunnet heltidsstilling, statusøkning, tydeligere folkehelsearbeid,
samordning av planverk, større fagmiljø osv. som argumentasjon for dette. Senere tids
beredskap knyttet til pandemisk influensa, E.colismitte, legionella osv har forsterket behovet
for å finne en felles løsning.
Med tanke på den kommende samhandlingsreformen, DMS-etablering og interkommunalt
helsekommunefokus, har INVEST-administrasjonen funnet det riktig å anbefale etablering av
en felles 100 % kommuneoverlegestilling i Inderøy, Verran og Steinkjer.
Organisering
Forholdene knyttet til myndighetsutøvelse og adgangen til å delegere oppgaver sett opp mot
de ulike særlovene innen helselovgivningen som regulerer arbeidet, vurderes å være
tilsvarende det som har vært utredet i forbindelse med samarbeid om kommunale
helsetjenester innenfor prosjektet DMS Inn-Trøndelag. Der ble følgende organisasjonsmodeller
vurdert:
•
•
•
•
•
•
•

Aksjeselskap (AS)
Interkommunalt selskap ( IKS)
Interkommunalt samarbeid etter paragraf 27 i kommuneloven
Samkommune etter modell fra Innherred samkommune og Midtre Namdalspilot.
Bestiller/utførermodell
Vertskommunemodell med eget styre
Vertskommunemodell med nemnd

Der ble det konkludert med å anbefale ”vertskommune med folkevalgt nemnd etter § 28 c i
kommuneloven” som organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet, noe som viste
seg å være den eneste lovlige modellen når intensjonen er å delegere lovpålagte oppgaver på
helsesiden over til interkommunalt samarbeid. Fire ulike jurister var med og vurderte dette, og
samtlige ga samme anbefaling til valg av organisasjonsmodell.
De samme kravene gjelder i samarbeidet om kommuneoverlegefunksjonen da det vil være
mye av det samme lovverk som regulerer arbeidet, og derfor anbefales virksomheten
”Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag” organisert etter kommunelovens §28 c for at også
beslutningsmyndighet skal kunne delegeres.
Kommunene må oppnevne en felles folkevalgt nemnd som skal ta disse beslutningene. En
folkevalgt nemnd skal ha minst to representanter fra hver kommune, og deltakerkommunene
må delegere samme myndighet til nemnda. Stillingen som kommuneoverlege legges til
Steinkjer kommune som vertskommune, og foreslås plassert i avdeling for Helse og
rehabilitering.

Økonomi
Totale utgifter til denne stillingen utgjør ca kr 1 300 000,-. Her inngår lønn, kontorhold og
reiseutgifter. Utgiftene dekkes med 60 % fra Steinkjer, 20 % fra Verran og 20 % fra Inderøy
utfra stillingsandel som legges inn fra deltakerkommunene.
For Inderøys vedkommende betyr det isolert sett en antatt kostnad på kr. 260.000,-. Dette
representerer en kostnadsøkning på ca kr. 150.000,-. Kostnadsøkningen må sees opp mot
muligheten for et samlet sett bedre tilbud gjennom at det etableres en 100% dedikert stilling
på området.
For øvrig må påpekes at kostnadseffekter på delområder ikke kan sees atskilt fra de samlede
kostnadseffekter av Investsamarbeidet – ei heller fra nytteeffekter.
I prosessen har det vært diskutert mulig deltagelse fra Mosvik kommune. Dette er ikke endelig
avklart, og det foreslås at stillingen etableres som en INVEST-stilling. Det er intensjon å invitere
Mosvik inn i samarbeidet. En eventuell deltakelse fra Mosvik vil innebære justering av budsjett
og fordeling.
Andre forhold.
Det er underveis i prosessen reist spørsmål ved behovet for stedfortreder og eventuelle
konsekvenser, herav økonomiske, av dette. Det vises til forslaget til avtale med vedtekter.
Kontordager.
Det vil være et klart ønske fra Inderøy kommune at kommuneoverlegen har faste kontordager
også i Inderøy. (eks. 1 gang i uka el) Dette vil bli fulgt opp fra kommunens side i de videre
samarbeidsdrøftinger, herunder gjennom folkevalgt nemnd. Det viktigste for kommunen er
dog at vi makter å få opp et helhetlig tilbud på området og som Inderøy kommune samlet sett
kan se seg tjent med.
På det tidspunkt saken legges fram gjenstår behandling også i Steinkjer og Verran.
Dette felles saksforelegget er utviklet over tid, med saksbehandler i Steinkjer som ansvarlig
koordinator. Det er helt i sluttfasen av saksforberedelsen aktivisert et spørsmål ved behovet for
stedfortrederløsninger/vikarløsninger for kommuneoverlege – med eventuelle økonomiske og
organisatoriske konsekvenser. Rådmannen anser at denne problemstilingen må kunne ivaretas av
Vertskommuneordningen når den er etablert. I forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser vil
disse uansett være relativt begrensede. Rådmannen vil derfor tilrå at saken behandles uten ytterligere
utredning av dette punkt.

Konklusjon.
Det vises til innstilling.

Samarbeidsavtale kommuneoverlege i Inn-Trøndelag
Vedtatt av kommunestyrene i

Inderøy den ………
Verran den ……….
Steinkjer den ……..

Kap 1 Allmenne bestemmelser
§ 1-1

Navn og medlemskommuner

Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er et interkommunalt samarbeid opprettet av
kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer.
§ 1-2 Formål
Kommuneoverlegen i Inn-Trøndelag skal løse de oppgaver som er pålagt kommunene i
henhold til Kommunehelsetjenesteloven (Kap.3 § 3-4, "Medisinskfaglig rådgiving" og Kap 4,
§ 4a-3 "Delegasjon av myndighet" innen området Miljørettet helsevern).
En felles kommuneoverlegefunksjon skal bidra til at kommunene har:
Ø Høg faglig kompetanse
Ø Kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver
Ø En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne
Ø Rask saksbehandling
Ø Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
Ø Godt samarbeid med andre offentlige instanser
§ 1-3 Rettsgrunnlag
Samarbeidet om Kommuneoverlegen i Inn-Trøndelag er opprettet og organisert som
”vertskommune med folkevalgt nemnd” med hjemmel i § 28 c i lov av 25. september 1992
nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven).
Ordningen er ikke eget rettssubjekt.
§ 1-4 Vertskommune
Steinkjer kommune er vertskommune for samarbeidsordningen. Vertskommunen har
bestemte oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. Vertskommunen skal
ellers levere støttefunksjoner og andre ytelser som bidrar til kostnadseffektiv drift. Ytelser
avtales mellom nemnda og vertskommunen.

Kap. 2 Nemnd og administrasjon
§ 2-1 Nemndas sammensetning
Folkevalgt nemnd for Kommuneoverlegen i Inn-Trøndelag skal ha to representanter fra hver
kommune med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges for fire år med en
funksjonstid som følger valgperioden. Nemnda velger leder og nestleder.
Vertskommunens rådmann er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda.
§ 2-2 Innkalling til møte i den folkevalgte nemnda
Nemndas leder sørger for at nemnda holder møter så ofte som det trengs, minst 2 ganger pr
år. Medlem av nemnda og vertskommunens rådmann kan kreve at nemnda sammenkalles.
Innkallingen skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde saksliste.
§ 2-3 Saksbehandling i nemnda
Nemnda er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Nemnda ledes av leder, i
dennes fravær, av nestleder. Valg og beslutninger i nemnda treffes ved alminnelig
flertallsvedtak. Møteleder gis dobbeltstemme ved stemmelikhet. Nemnda skriver protokoll
som undertegnes av medlemmene. Ved uenighet kan nemndsmedlem og vertskommunens
rådmann kreve å få sin oppfatning protokollført.
§ 2-4 Nemndas myndighet
Modellen har som overordnet mål å legge til rette for samarbeid om kommunenes
lovpålagte ansvar på kjerneområder, hvor behovet for å ivareta hensyn som politisk ansvar,
kontroll og rettsikkerhet gjør seg gjeldende.
Nemnda har ansvar for at vertskommunen løser oppgavene innenfor lovverket,
samarbeidsavtalen og delegasjonsfullmakter og kan selv innenfor rammen av avtalen gi
instrukser om hvordan oppgaver skal løses.
Nemnda disponerer ordningens budsjett og har ansvar for forholdet til vertkommunen.
§ 2-5 Administrasjon
Administrativ leder for Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag er vertskommunens rådmann,
eller den leder som vertskommunen bestemmer at funksjonen skal organiseres under i
vertskommunen.
§ 2-6 Arbeidsgiverforhold
Steinkjer kommune er den formelle arbeidsgiver for Kommuneoverlegen i Inn-Trøndelag og
alle medarbeidere som ellers kan bli organisert under samme funksjon. Som arbeidsgiver
skal Steinkjer kommune ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov og avtaleverk.
Nemnda og vertskommunen har ansvar for prioriteringer og ressursbruk i
kommuneoverlegefunksjonen.

§ 2-7 Prinsipper for tilsetting
Tilsetting av kommuneoverlege skal skje av et tilsettingsutvalg med 3 representanter – èn fra
vertskommunen (arbeidsgiver), èn fra nemnda for ordningen og èn tillitsvalgt. Ved tilsetting
av øvrig personell i tjenesten skal kommuneoverlegen tiltre. Ved uenighet i
tilsettingsutvalget skal nemndas representant avgjøre tilsettingen. Tillitsvalgtes innflytelse
følger avtaleverkets bestemmelser.
§ 2-8 Ansattes rettigheter
Ved eventuell nedbemanning eller opphør av ordningen skal de ansatte ha rettigheter i
vertskommunen i samsvar med avtaleverket og arbeidsmiljøloven.

§ 2-9 Kontorsted
Kontorsted for kommuneoverlegen er Steinkjer.
Kap. 3 Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag
§ 3-1 Myndighet og ansvar
Kommuneoverlegen utøver den myndighet og de plikter som Kommunehelsetjenesteloven
(Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr. 66 ) og øvrige særlover på
helseområdet legger til kommuneoverlegen. Myndigheten forutsetter oppnevning gjennom
vedtak i kommunestyrene, jf Kommunehelsetjenesteloven § 2.
Øvrig lovverk på området:
• Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr. 66
(Kommunehelsetjenesteloven)
• Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64
• Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
• Smittevernloven
• Lov om helsemessig og sosial beredskap
• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
• Tobakkskadeloven
• Tilsynsloven
• Plan og bygningsloven § 20-1, og Lov om kommuner og fylkeskommuner (§§ 5-44 og
45, bestemmelser om kommunal planlegging), hvor kommuneoverlegen har en
funksjon
Kommuneoverlegen skal innrette virksomheten slik at publikums krav og behov er
tilfredsstillende ivaretatt.

§ 3-2 Saksbehandling
Kommuneoverlegen foretar den forberedende saksbehandling av saker etter
kommunehelseloven og øvrig lovverk til aktuelle utvalg i samtlige kommuner.
Kap. 4 Delegasjon og kontroll
§ 4-1 Delegasjon
Nemnda kan delegere sin myndighet etter disse vedtektene og ellers i saker som gjelder den
daglige drift til vertskommunen. Vertskommunens rådmann treffer selv avgjørelse om
videredelegering til kommuneoverlegen og andre medarbeidere.
Vertskommunens rådmann kan delegere myndighet så langt loven, forskrift eller instruks
tillater dette.
§ 4-2 Tilsyn og kontroll med virksomhet som kommer inn under kommunehelseloven og
annet lovverk, ref § 3-1
Kommuneoverlegen via vertskommunens rådmann eller avdelingsleder framlegger regnskap
og årsmelding for hver kommune til revisjon og godkjenning.
§ 4-3 Tilsyn og kontroll med virksomhet etter kommuneloven
Tilsyn og kontroll med andre forhold i samarbeidsordningen utføres av revisjonsordningen
for Steinkjer kommune og kontrollutvalget i Steinkjer kommune.
§ 4-4 Klagebehandling
Klagebehandling i saker etter kommunehelseloven og annet lovverk, ref § 3-1, følger
bestemmelsene i lovverket og skjer i Steinkjer kommune som vertskommunen.
Klagebehandling i saker etter kommuneloven følger bestemmelsene i kommuneloven.

Kap. 5 økonomi
§ 5-1 Budsjett
Nemnda fremmer forslag til de årlige driftsbudsjett for kommuneoverlegefunksjon tidlig i
oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan. Deltakerkommunene vedtar
kommuneoverlegens budsjett og økonomiplan. Budsjett og økonomiplan er gyldig når
samtlige kommuner har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette
skal fremgå av budsjettet.

§ 5-2 Innskudd
Kommunene skal ikke gjøre innskudd i virksomheten.
§ 5-3 Lån og investeringer
Kommuneoverlegen har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer.
Dersom kommuneoverlegen ser behov for investeringer, må kommunene orienteres om
dette og eventuelt treffe kommunale vedtak.
§ 5-4 Regnskap
Steinkjer kommune fører regnskap for kommuneoverlegefunksjonens drift. Regnskapet
følger bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget
regnskap i kommunens driftsregnskap.
§ 5-5 Finansiering
Kommuneoverlegefunksjonen finansieres gjennom refusjon fra kommunene. 60 % fra
Steinkjer, 20 % fra Verran og 20 % fra Inderøy.
§ 5-6 Oppgjør
Refusjon fra kommunene til dekning av driftsutgiftene i samarbeidsordningen skjer
forskuddsvis halvårlig pr 01.03 og 01.09 med sluttavregning ved regnskapsårets slutt.
Kap. 6 Informasjon og rapportering
§ 6-1 Informasjon
Vertskommunen for kommuneoverlegefunksjonen skal gjøre tjenesten kjent for brukerne,
kommunene og andre instanser.
§ 6-2 Rapportering
Nemnda skal rapportere til kommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i tjenesten
i forbindelse med kommunenes budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper.
Kap. 7 Endringer og oppløsning av samarbeidet, tvist.
§ 7-1 Uttreden av samarbeidet

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i
Kommuneoverlege i Inn-Trøndelag og kreve seg utløst av det, jf. bestemmelser gitt i
kommunelovens § 27, punkt 3.
Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver
som omfattes av samarbeidsordningen.
§ 7-2 Endring av avtalen
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av kommunene i
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i de tre kommunenes
kommunestyrer.
§ 7-3 Tvist
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger
før den eventuelt bringes inn for de ordinære domsstolene. Som verneting vedtas Inderøy
Tingrett.
Kap. 8 Ikrafttredelse
§ 8-1 Ikrafttredelse
Ordningen trer i kraft fra 01.01.2010 etter likelydende vedtak av kommunestyrene i
deltakerkommunene.
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Formannskapet
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Arbeidsmiljøutvalget

6/09
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Inderøy kommunestyre

18/09
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Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, vertskommune
økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT. Oppdaterte
forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.
2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider.
3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009

Avstemming

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.
Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:
4. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.
5. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner. I
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider.
6. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 24.08.2009
Avstemming

Innstilling Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 24.08.2009

Henvisninger:
1.
2.
3.

Formannskapet 18/06/08 sak 053/08
Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg
Hovedutvalg folk 27/01/09 sak 01/09
Etablering av familiesenter
Kommunestyresak 17/12/08 sak 043/08 Budsjett 2008

Vedlegg

1

Sluttrapport skisseprosjekt Kulturampus Inderøy

2
3
4
5
6
7

Overordnet plan for området
Alternativ 1 skisse
Alternativ 2 skisse
Beskrivelse alternativ 1 og 2
Kalkyle alt. 1
Kalkyle alt. 2

Bakgrunn
Tidligere politiske vedtak og forutsetninger.
Det er arbeidet intensivt over tid med å utrede grunnlaget for bygging av nye administrasjonslokaler.
Det vises til tidligere politiske vedtak. Gjeldende politiske føringer til rådmannen kan sammenfattes slik:
1. Det skal utredes løsning/forprosjekt for administrasjonsbygg med lokaler for vertskommune i
tilknytning til Helsehuset. Det er i sak 06/01128 målsatt en innflytting 01.05.2010.
2. Det er fattet prinsippbeslutning om etablering av familiesenter lokalisert til Helsehuset og samlokalisert
med enheten helse, rehabilitering og barnevern. (Hovedutvalg folk 2009) PP-tjenesten forutsettes
samlokalisert med den felles enhet. Familiesentralen forutsettes å være etablert høsten 2010.
3. Vedtaket i formannskapet i sak 06/01128 gav rådmannen fullmakt til å forhandle med legene om
omgjøring/salg/seksjonering av nåværende lokaler i helsehuset. Deler av legegruppen og
fysioterapigruppen har i praksis varslet oppsigelse av sine leieavtaler i Helsehuset og rådmannen har på
denne bakgrunn forhandlet med den aktuelle gruppen om etablering av et nytt lege- og
fysioterapisenter. Politisk nivå er fortløpende orientert om de endrede forutsetninger. Det fremmes en
egen sak med forslag til avtaler som innebærer utflytting av de aktuelle tjenester og nylokalisering til
bygg på nabotomt.
4. I vedtatt økonomiplan er det avsatt 18,2 mill. kroner i 2008 priser til nytt administrasjonsbygg mv (i
rådmannens saksframlegg er det estimert et investeringsbehov på 20,7 mill. kroner og her er det i
budsjettforslaget et avvik mellom investeringsoppsettet og premissene).
Følgende forhold er ikke tilstrekkelig hensyntatt i økonomiplanrammen:
1) etablering av familiesentral
2) samlokalisering av Helse-, rehabilitering og barnevern med PPT
3) et tilstrekkelig antall arbeidsplasser til administrasjon og vertskommune.
Rådmannen er derfor avhengig av nye politiske rammevedtak før en kan gå videre med
forprosjekteringen.
Rådmannen har underveis i arbeidet med utredningen konsultert den politiske arbeidsgruppen
bestående av Ole Tronstad, Ida Stuberg og Harald Ness. For ordens skyld presiseres at utredning og
innstilling i saken er rådmannens ansvar.
Nærmere om utredningsarbeidet.

Organisering av utredningen. Rapportering.
Vi har i utgangspunktet gjennomført utredningsarbeidet innenfor rammen av et felles
utredningsprosjekt i samarbeide med fylkeskommunen v/videregående skole mv, Inderøyhallen A/L og
Inderøy kommune. (Kulturcampus)
En styringsgruppe ledet av rådmannen har forestått utredningsarbeidet. Øvrige medlemmer av
styringsgruppen har vært rektor Åse Bergene IVGS, Bygge- og eiendomssjef i NTFK Rune Venås og daglig
leder Bård Årnes, Inderøyhallen A/L. Rune Gjermo, NTFK, har vært prosjektleder. Som arkitekter har
vært engasjert arkitektfirmaet Letnes A/S.
Rådmannen har fortløpende rapportert til politisk nivå om utviklingen i utredningsarbeidet.
Hovedprosjektet er tredelt:
1. Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. (Venna) Utviklingsmuligheter er skissert i et 50årsperspektiv.
2. Delprosjekt 2: Rom/funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, Kulturhuset,
kulturskolen og Mint.
3. Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer
for økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom Invest-samarbeidet. Etter hvert også
nye arealer til leger/fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Det vises til notat – sluttrapport for hovedprosjektet – datert 23.06.2009.
Rådmannen vil legge fram sak vedrørende delprosjekt 1 og 2 i septembermøtet.

Utviklingsplanen for området og premisser for lokalisering av administrasjonsbygget.
Skisse til overordnet plan for området legges ved denne saken til orientering og som delpremiss
for innstillingen. Som anført vil denne delen av utredningen bli lagt fram til behandling i
septembermøtene. Rådmannen finner det likevel naturlig og nødvendig og relatere forslaget til
lokalisering/utforming av administrasjonsbygget til utkast til overordnet plan.
Overordnet plan for området skisserer følgende prinsippløsninger vedrørende utnyttelse av
Venna-området:
1. Omlegging av hovedinnfartsåre – med innkjørsel til området i grensen Solstad-tomta og nytt
forretningsbygg helt sør.
2. Samfunnshusområdet dedikeres til fremtidige skoleformål og tilhørende idrettsanlegg.
3. Området kulturhus – videregående skole videreutvikles for videregående skole og kulturformål
som nå.

4. Kommunal administrasjon og helsefunksjoner etableres i området ”rundt” nåværende
Helsehus. ( i samsvar med vedtak i formannskapet – se foran)
5. Solstad-tomta – foreløpig uspesifisert for fremtidig offentlig formål.

Hovedutredningen har utredet alternative løsninger vedrørende administrasjonsbygget og
muligheten for å knytte dette nærmere til videregående skole og kulturhus m.v.
Lokalisering av administrasjonsbygg med lokaler for vertskommunefunksjoner til selve
kulturhusområdet/m/videregående skole er vurdert som lite aktuelt.(felles bygg/påbygg eller
lignende) De viktigste begrunnelser er: 1) et komplekst og uoversiktlig prosjekt både med
hensyn til kostnader og fremdrift 2) mulig svekkelse av identitet – kulturhus for
kulturformidling, videregående skole for undervisning og offentlig administrasjon med
tilhørende funksjoner 3) uoversiktlig for publikum og brukere og 4) kommunens
administrasjon mister ”synergipotensialer” muliggjort gjennom lokalisering i tilknytning til
helsehuset.
Det foreliggende hovedalternativ vedrørende lokalisering av administrasjonsbygget er således i
samsvar med de konklusjoner som er trukket i hovedutredningen og som det i hovedsak er
enighet om i styringsgruppen. I siste fase har diskusjonen i forhold til administrasjonsbygget – i
forhold til ønsket om å ivareta mest mulig av kulturaksen – gått på 1) hvor langt nord mot
videregående skole/kulturhus skal bygget trekkes og 2) hvorvidt administrasjonsbygget skal ha
hovedinngang fra nord eller felles inngang med helsehuset. (to innganger)
Nytt administrasjonsbygg med samling av funksjoner for helse- rehab, familiesentral mv. En
beskrivelse av forutsetninger og forslag.
Det presiseres at det forslaget som presenteres er på skissenivå i forhold til funksjonsplasseringer og
romprogram. Det videre forprosjektarbeidet vil klargjøre innholdet i detalj.
Løsningsforslag forutsetter at leger og fysioterapeuter flytter ut av helsehuset og etablerer ny
virksomhet i nye lokaler vis a vis helsehuset. Nødvendige avtaler er så godt som ferdigstilt, men ikke
underskrevet. (se egen sak)
Det presenteres to ”hovedalternativer” til bygningsmessige løsninger og utnyttelse i denne saken. I en
fase har det vært vurdert å innlemme 3 etasje i Helsehuset for utnyttelse til kontorfasiliteter. Dette er
etter råd fra arkitekt forlatt på grunn av betydelig økonomisk risiko. Det arbeides så langt ut fra at
”ledige” lokaler i tredje etasje eventuelt kan benyttes til fjernarkiv.
Funksjoner/romprogram
Det er gjennomført kartlegging av behov for kontorplasser og areal for fellesfunksjoner. Kartleggingen
viser et behov for totalt ca 70 cellekontor og 5 kontorplasser i et service-mottak, møterom i tilknytning
til cellekontorene, kantine/større møterom, nærarkiv, fjernarkiv, renholdssentral, mm.
Sentraladm
Vertskommune øk
Psykisk helse
PP

med nåværende lokaler i Samfunnshuset
med nåværende lokaliteter i Steinkjer
med nåværende lokaliteter spredt
med nåværende lokaliteter Sakshaug skole

ca 30 kontorenheter
ca 20 konterenheter
ca 4 kontorenheter
ca 5 kontorenheter

Barnevern
Helsestasjon
Øvrige

med nåværende lokaliteter Helsehuset
med nåværende lokaliteter i Helsehuset
diverse ledelse, politikk/ rehab, kultur/

Totalt

ca 5 kontorenheter
ca 4 kontorenheter
ca 8 kontorenheter
ca 75 kontorenheter

Skisser til bygningsmessige løsninger, med lokalisering av funksjoner, er bearbeidet i flere faser. Dette
har vært nødvendig for å kunne nærme seg de kostnadsrammer som så langt er lagt til grunn i
økonomiplaner. Bearbeidingen har skjedd i dialog med representanter for brukersiden.
Vedrørende funksjoner og romprogram tilføyes:

Tillitsvalgte
Organisasjonene/HTV – Fagforbund og Utdanningsforbindet - har uttrykt ønske om felles
lokalisering til administrasjonsbygg/Helsehus. Fagforbundet har p.t tilhold i tredje etasje i
Helsehuset. Utdanningsforbundet har tilhold i samfunnshuset.
Så langt legges til grunn at tillitsvalgtsapparatet tilbys lokaliteter som nå. Dersom
samfunnshuset eventuelt i fremtiden ikke er aktuelt for bruk, vil det være mulig å tilby andre
lokaliteter i lokaler som fraflyttes i forbindelse med at helse-, rehab og barnevern
samlokaliseres i Helsehuset.
Politikk.
Det planlegges for kontor for ordfører. Det planlegges for at hovedutvalgsmøter skal
gjennomføres i lokalene. Det bygges ikke kommunestyresal.
Kultur.
Nåværende leder for kultur og informasjonsenheten er i dag lokalisert til kulturhuset. Det
legges til grunn at dette kontoret legges til administrasjonsbygget. Slik administrasjonen er
organisert i dag – og antas i fremtiden – synes dette mest formålstjenlig.
Data/IT-infrastruktur.
Rådmannen avventer et forslag til felles IKT-strategi for Invest-kommunene. Det anses
overveiende sannsynlig at en IKT-strategi vil vektlegge felles drift. Det er således i liten grad
tatt høyde for – arealmessig og kostnadsmessig – behov for spesielt ”beskyttede” rom for
datautstyr. Den videre utredning vil eventuelt se nærmere på muligheten for et samarbeide
med videregående på dette området.
Arkiver
Fjernarkiv forutsettes i utgangspunktet lagt til tredje etasje
Kontorløsninger.

I utgangspunktet er beregnet bruk av cellekontorer og liten bruk av kontorlandskap. Det vil bli utredet
videre i forprosjekteringen. Standart cellekontor er 6 kvm – nybygget. Dette er gjennomførlig, men
åpenbart noe knapt.

Andre forhold
Oppvarming.
Det arbeides med en egen sak vedrørende oppvarmingsløsning basert på en felles oppvarmingssentral
som kan forsyne Vennaområdet. (samarbeide blant annet med fylkeskommunen) Denne saken vil vi
ikke kunne få frem før i septembermøtene. Det er uklart om prosjektet vil nødvendiggjøre investeringer
i kommunal regi eller om det vil være naturlig å overlate til andre å ta denne.
Universell utforming.
Dette vil det naturlig bli arbeidet videre med. Det legges til grunn at lovkrav selvsagt vil bli
etterkommet.
Parkering/grøntareal.
Det foreløpige konseptet innebærer at en del grøntareal vil måtte taes til parkering. Ansatte vil måtte
forberede seg på å bruke tilgjengelige parkeringsplasser i området Samfunnshuset – Kulturhuset.
Administrasjonsbygg og ytre utforming/arkitektur.
Rådmannen har lagt til grunn – ref formannskapssak 0053/08 – at administrasjonsbygget ”skal
tilfredsstille strenge krav til kostnadseffektivitet, brukervennlighet og miljø.” Gjeldende eller mulige
rammer gis svært lite rom for å ta andre hensyn enn dette.
Det er nødvendig i denne forbindelse å tydeliggjøre hvilken arkitektonisk utfordring det vil være å finne
de gode løsninger med de forutsetninger som er gitt i området. Det gjenstår å se hvilke valgmuligheter
kommunen etter hvert vil stå overfor i så henseende.
Arkitektens forslag til alternative ”bygningsmessige” hovedløsninger.
Det vises til vedlagte skisser og beskrivelse fra arkitekt.
Det er i siste fase lagt fram to hovedalternativer. Begge forutsetter et nybygg nord for helsehuset, som
bindes sammen med helsehuset ved klimatiserte gangsoner:
Alternativ 1. Nytt administrasjonsbygg med klimatisert gangforbindelse over til 2. etg. i helsehuset.
Hovedinngang plasseres i nytt administrasjonsbygg (i nord). Egen inngang til helsehuset fra sør.
Foreløpig kostnadsanslag 26,6 mill. kroner. (eksklusive eventuelt inventar, eksklusive renter, og
omlegging veg til området)
Alternativ 2. Nytt administrasjonsbygg tilknyttes helsehuset med klimatisert gangforbindelse i to
etasjer. Felles hovedinngang for hele komplekset legges til eksisterende hovedinngang i helsehuset (i
sør). Ellers er løsningen i prinsippet likt Alt. 1. Foreløpig kostnadsanslag 26,4 mill. kroner. (eksklusive
eventuelt inventar, eksklusive renter, og omlegging veg til området)

Nybygget er i begge alternativene anslått til vel 19 mill. kroner og ombygging i helsehuset til vel 7 mill.
kroner.
Det er ikke inntatt kostnader til eventuell etterisolering i Helsehuset – anslått til ca 1 mill. kroner.
Det er ikke tatt inn kostnader til løst inventar – anslått til 1,64 mill. kroner ved utrustning av samtlige
kontorer.
I begge alternativene er helse/rehab, familiesentral og PPT lokalisert i 1. etg i helsehuset. Deler av 2.
etg. i helsehuset utnyttes til felles kantine, møterom, kontorer. De fleste funksjonene som i dag
befinner seg i Samfunnshuset og økonomiavdelingen, som midlertidig er lokalisert i Rådhuset i
Steinkjer, lokaliseres i nytt administrasjonsbygg.

Vurdering
Forutsetningen om at nye administrasjonsarealer skal bygges i tilknytning til eksisterende helsehus byr
på både utfordringer og muligheter.
Slik helsehuset er utformet, er det vanskelig å finne en fornuftig løsning med direkte påbygg. Derfor går
forslaget ut på å etablere et eget bygg for administrative funksjoner, som knyttes sammen med
helsehuset ved klimatiserte gangsoner.
Tilknytningen samler flere kommunale funksjoner, og gir publikum tilgang til flere av kommunens
tjenester i samme område.
Begge alternative forslag er kompakte i forhold til funksjoner: helse/rehab/PPT samlokalisert i 1. etg.
helsehus, administrasjon og økonomi samlokalisert i nybygg, felles kantine, flere felles møterom med
mer.
Alternativ 1 har hovedinngang i nybygget. Løsningen underbygger opprinnelig idé om å understreke
kulturkommune-identiteten gjennom en kulturakse med kulturhus, videregående skole og
kommuneadministrasjon.
Helsehuset har i dette alternativet egen inngang vendt mot nytt lege-/fysioterapi-senter (helse-akse).
Alternativ 2 har felles hovedinngang for hele komplekset mot sør i helsehuset. I alternativet vil
publikum kunne henvende seg ett sted for alle tjenestene i bygningskomplekset. Felles støttefunksjoner
internt antas også å kunne organiseres enklere fra ett servicetorg. Hovedinngangen vender mot nytt
lege-/fysioterapi-/treningssenter, og knytter helsetilbudet sammen, på tross av lokalisering i ulike bygg.
Økonomiske vurderinger.
Alternativene kommer i praksis likt ut når det gjelder investeringsbehov.
En investering på 26,5 mill. kroner vil isolert sett gi en årlig økning i renter og avdrag på ca 1,9 mill.
kroner under forutsetning av 50 års avskrivning og 5% rente. Vertskommune økonomi - med forbehold
om at endelige avtaler ikke er inngått – kan forventes å bidra med ca kr. 300.000,- (Steinkjer kommune
og Verrans andel) slik at den isolerte nettoeffekten kan anslås til ca 1,6 mill. kroner.
Grovt sett innebærer dette merkostnader i forhold til gjeldende økonomiplan på ca kr. 400.000,-pr. år.
Forklaringen er knyttet til at prosjektet er utvidet med samling av helsefunksjoner og etablering av
familiesentral.

Vi kan redusere investeringsvolumet med å redusere omfanget av samlokalisering av helsefunksjoner.
Det er likevel snakk om relativt begrensede effekter og som vil svekke de langsiktige økonomiske og
funksjonelle muligheter knyttet til samlokalisering.
En vurdering av totalkostnaden må ta i betraktning verdien av at lokaliteter som i dag benyttes av
psykisk helse og PPT mv frigjøres for annet formål.
Bemerk videre at kalkylen baserer seg på et langsiktig forventet rentenivå. Det kortsiktige rentenivået
er på ca 2,5%. Hvis det kortsiktige rentenivået holder seg vil reduseres belastningen i regnskapene med
vel kr. 600.000,-.
Rådmannen vil ut fra en samlet vurdering tilrå at forprosjektet og eventuelt hovedprosjekt
videreføres på grunnlag av alternativ to - med felles inngang og publikumsmottak i nåværende
helsehus. Dette gir de beste muligheter i forhold til publikumsbetjening og de beste muligheter for å
bygge opp et apparat for interne støttefunksjoner i tilknytning til dette. I dette ligger også en
vurdering av at dette gir den beste driftsøkonomien over tid.

Konklusjon
Rådmannens forslag til prinsippløsning.
Rådmannen foreslår å arbeide videre med et forprosjekt som baserer seg på Alternativ 2.
Løsningsforslaget innebærer sammenfattet følgende prinsippløsning vedrørende bygningsmessig
løsning, funksjoner, arealbehov, kostnadsrammer mv:
1. Det gjennomføres en samtidig realisering av administrasjonsbygg, etablering av familiesentral
og samling hoveddelen av helse-, rehab-, og barnevern.
2. Et felles publikumsmottak og servicetorg. (også støttefunksjoner interntjenester)
3. Gjennomgang/tilknytning helsehus og administrasjonsbygg via 1 og 2 etg.
4. Det etableres ikke kontorareal – kun tekniske rom – i tredje etasje i Helsehuset.
5. Gjennomsnittlig kontorstørrelse 6 kvm
6. Rådmannen ber om at det gis rom for en planleggingsramme på 28 mill. kroner som grunnlag
for den videre prosjektering. Det vises til at kostnadsoverslagene fra arkitekt ikke inkluderer
inventaranskaffelser mv.
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Kulturcampus - Inderøy
Skisseprosjektethar bestått av tre deler. Delprosjekt 1, 2 og 3.
•
•
•

Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. Utviklingsmuligheter er skisserti et 50-års
perspektiv.
Delprosjekt 2: Rom/ funksjonsprogram inkl skisserfor den videregående skolen, kulturhuset,
kulturskolen og MiNT
Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune,inklusive arealer for
økonomifunksjonensom flytter til Inderøy gjennom INVEST-samarbeidet..Etter hvert også nye
arealer til leger/ fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Letnesarkitekter as har utført skisseprosjektetetter at de gikk av med seieren i konkurransenavsluttet i
desember 2009. Utførende arkitekt har vært Gyda Løkensom avløste Kåre Herstad etter DP 1. Rolf
Gaarde har hatt rollen som prosjekteringsleder. Letneshar benyttet Stine Ruudfra Asplan Viak på
utomhusplaner.

Det ble inngått en kontrakt mellom Inderøy kommuneog Letnesarkitekter as av format NS 8402,
prosjektering som regningsarbeider. Rammenble satt til 300.000,- eks mva.
Det er pr 23.juni 2009 mottatt faktura for til sammen301.500,-. Dette betraktes som å være i henhold
til forutsatt ramme.

Føringene som ligger i denne planen bør ligge til grunn for valgene som gjøres angående utvikling av
området.

Det virker som dette må deles i to prosjekter videre.
1. En felles arena på kulturhusetfor konserter, teater, MiNT, kulturskole og videregående skole.
Samarbeidsmodeller mellom kommune/ fylkeskommunebør utredes. Viser til eksempel fra Eid
'U
vidaregåande skule i Nordfjordeid og Operahuset Nordfjord. (0mtalt i Byggaktuelt 3-2009)
2. Undervisningsarealer for Inderøy videregående skole. Venna utvikles/ erstattes og Ormen
Lange oppgraderes med nye vinduer og etterisolering/ kledning. Utvidelse finansieres og
bygges av NTFK. Dette på grunn av at de nye arealene vil knyttes tett opp mot eksisterende
bygg som eies av fylkeskommunen.

Programmet som ble utarbeidet, og deretter skissert,ble ikke i forhold til tilgjengelige
investeringsrammer.Følgende punkt legges til grunn:
•

Leger og fysioterapeuter skal selv stå for etablering av nye lokaler.

•
•

Behovet er definert som 52 cellekontor og 5 åpne arbeidsplasser i et servicetorg.
Lavest investeringskostnadoppnås mest sannsynlig gjennom et tilbygg til eksisterende helsehus.

Side 1

KuRurcampus - Inderey

•

Investeringsrammeer definert til 25 mill NOK

Jeg anbefaler følgende videreføring av delprosjekt 3:
1. Inderøy kommuneutarbeider, med utgangspunkt i skisseprosjektet,en overordnet
kravspesifikasion tilpasset totalentreprisen. Det bør fokuseres på utnytting av helsehuset.
a. Tilbygget bør være generelt og fleksibelt med tanke på endring av brukerkrav over tid.
Viser til Byggforskseriens blad 344.110 "Tilpasningsdyktige kontorbygninger"
b. Ferdig 31.august
2. Prosjektkonkurransegjennomføres som ett-trinns konkurransemed forhandling. Gjennom dette
kan tilbudene justeres/ tilpasses.
a. Kontrahering 2.november
3. Byggefase 1.desember —15.juli

Det er viktig at man i beslutningenom eventuell realisering tar med nødvendige usikkerhetsvurderinger.
Dette gjelder både for grunnforhold, areal og kostnad. I en rammebetraktning for politisk behandling er
det fornuftig å legge inn en buffer på 15 %.

Steinkjer 2009-06-23

RuneGjermo

Side 2

Inderøy kommune
Inderøy kulturcmpus DPIII

QuickTime™ og en
TIFF (LZW)-dekomprimerer
kreves for å se dette bildet.

Letnes Arkitektkontor AS, Verdal

Skjema forkalkyle

Kulturcampus Inderøy DP III
Alternativ 1
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Gyda Løken

KOSTNADSSAMMENSTILLING
Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2009, Kontor bygg 311 normal standard
2
949 m

Areal nybygg

SAMMENDRAG AV KOSTNADER
1
2
3
4
5
6

Felleskostnader
Bygning
VVS
Elkraft
Tele- pg automatisering
Andre installasjoner
Huskostnad
7 Utendørs arbeider
Entreprisekostnader
8 Generelle kosnader
Byggekostnad
9 Spesielle kostnader 25% mva
Grunnkalkyle
Forventet tillegg
Forventet prosjektkostnad
Sikkerhetsmargin
Avsetning første driftsår
Antatt pris pr m2

kr/m2 BTA
1 027
7 113
2 199
978
313
462
12 092
2 108
14 200
1 452
15 652
3 411
19 063
682
19 745
546
82
20 373

Nybygg
areal
kostnad
949
974 315
949
6 748 103
949
2 086 191
949
927 829
949
296 943
949
438 299
949 11 471 680
949
2 000 000
949 13 471 680
949
1 377 512
949 14 849 193
949
949 18 085 209
949
647 013
949 18 732 222
949
517 990
949
949 19 328 006

Samme budsjett kostnad for alle alt.

4% av grunnkalkyle
3% av forventet

En reduksjon av romprogrammet med 50m2 tilsvarende 5 kontorer vil gi en innsparing på ca.1 mill.

Inderøy kommune
Inderøy kulturcmpus DPIII
Øvrige bygningsmessige arbeider, lett ombygging og oppussing av eksisterende bygningsmasse
Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2009, Elementpriser ombygging
Byggekostnad Ombygning

2 916 603 *

SAMMENDRAG AV KOSTNADER
Felleskostnader
Bygning
VVS
Elkraft
Tele- pg automatisering
Andre installasjoner
Huskostnad
7 Utendørs arbeider
Entreprisekostnader
8 Generelle kosnader
Byggekostnad
9 Spesielle kostnader 25% mva
Grunnkalkyle
Forventet tillegg
Forventet prosjektkostnad
Sikkerhetsmargin
Avsetning første driftsår
Snitt pris pr m2 ombygging

Ombygging

1
2
3
4
5
6

*

5 575

kostnad
424 090
2 916 603
908 057
403 856
129 251
190 779
4 972 637
0
4 972 637
351 678
5 324 315
1 331 079
6 655 393
147 408
6 802 801
476 196
13 599
7 292 596

Medtatt i nybygg prisen
10% av entreprisekostnader

4% av grunnkalkyle
7% av forventet

Budsjettet for ombygging er satt opp med forholdstall basert kontorbygg, og med utgangspunkt i tall for pkt. 2.Bygning
Budsjett, antatt:
Samlet kostnad, Kulturcampus Inderøy DPIII

26 620 602

beløp inkl mva

Nye vinduer med lavenergiglass er medtatt på eksisterende bygg, og solavskjerming med markiser mot sør.
Det forutsettes at lav U-verdi på vinduene kan kompensere for høy U-verdi på eksisterende vegger.
Innvendig etterisloering med 100mm mineralull vil gi et tillegg på budsjettkostnad på ca 1 mill.
Det er ikke medtatt skifting av eksisterende innvendige dører. Dette vil gi en merkostnad på 1,35 mill på kostnadsoppsettet.
Budsjett kostnad for løst inventar på 1,64 mill er ikke inkludert i kostnadsoppsettet.

Letnes Arkitektkontor AS
Verdal 27.juli 2009

Gyda Løken
Arkitekt/saksbehandler

