MØTEINNKALLING
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato:

25.10.2018

Møtested:

Steinkjer rådhus,

Tidspunkt:

15:00 - 17:00

Eventuelt forfall må varsles snarest på samme måte som det varsles forfall til kommunestyremøter
Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling
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SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
27.09.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/27
18/11
Arkivsaksnr: 2017/1199
Klassering: 005
Saksbehandler: Susanne Bratli

KOMMUNEVÅPEN, VISUELL PROFIL, SLAGORD OG KOMMUNEBLOMST
Vedlegg:
1 Rapport opinionsundersøkelse kommunevåpen
2 Tabeller opinionsundersøkelse kommunevåpen

Prosjektleders forslag til vedtak:
1. Dagens kommunevåpen i Verran, Jekta, velges som kommunevåpen for nye Steinkjer kommune
2. Som visuell profil og slagord for nye Steinkjer kommune velges profilen og slagordet til dagens
Steinkjer kommune, steinkjerprofilen. Det forutsettes at det gjennomføres en prosess med å tilpasse
verdiplattform og beskrivelse av logoen til nye Steinkjer
3. Rødkløver velges som kommuneblomst for nye Steinkjer kommune
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
4. Dagens kommunevåpen i Verran, Jekta, velges som kommunevåpen for nye Steinkjer kommune
5. Som visuell profil og slagord for nye Steinkjer kommune velges profilen og slagordet til dagens
Steinkjer kommune, steinkjerprofilen. Det forutsettes at det gjennomføres en prosess med å tilpasse
verdiplattform og beskrivelse av logoen til nye Steinkjer
6. Rødkløver velges som kommuneblomst for nye Steinkjer kommune
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Saksopplysninger:
I intensjonsavtalen om sammenslåing står følgende om kommunevåpen, visuell profil mm:
Utarbeidelse av kommunevåpen, visuell profil og den nye kommunens øvrige symboler håndteres
av nemda som oppnevnes etter et formelt sammenslåingsvedtak er gjort (Fellesnemnda).
Fellesnemdas arbeidsutvalg vedtok i møte 28.09.2017 å opprette en politisk arbeidsgruppe "Kommunevåpen,
visuell profil og øvrige symboler" med følgende medlemmer:
Bjørn Arild Gram, leder, Anders Lindstrøm, Øystein Bjørnes, Geir Asle Rotabakk, Stein Erik Aalberg, Laila
Johanne Ressem Overrein, Gjertrud Holand og Kirsti Tessem.
Kirsti Tessem har i ettertid fått fritak fra kommunale verv og Odd Vidar Vandbakk ble valgt inn som nytt
medlem av arbeidsgruppa 21.08.2018.
Kommunevåpen
Arbeidsgruppa diskuterte seg fram til prosess omkring kommunevåpen og slagord/profil som de ønsket
bredere forankring av og fellesnemdas arbeidsutvalg (FNAU) sluttet seg til følgende i møte 19.04.2018:



Prosessen med å velge kommunevåpen og slagord/profil for nye Steinkjer gjennomføres på en måte
som sikrer en bred forankring hos ansatte og innbyggere.
Når det gjelder kommunevåpen gjøres det først en «avklaringsrunde» for å sjekke ut om innbyggerne
ønsker at et av dagens kommunevåpen videreføres. Også denne «avklaringsrunden» skal involvere
innbyggere og ansatte

Som oppfølging av dette ble det gjennomført som en opinionsundersøkelse, utført av Norfakta AS hvor
innbyggerne ble spurt om kommunevåpen. (Rapporten og tabellene fra Norfakta er vedlagt saken)
Hovedkonklusjonene i undersøkelsen er:
 Omtrent halvparten av befolkningen i begge kommunene ønsker et nytt kommunevåpen
 Spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er lite viktig for befolkningen i de to
kommunene. Det er kun 6-7 prosent av befolkningen som synes det er svært viktig hvilket
kommunevåpen som benyttes
Med utgangspunkt i at undersøkelsen ikke ga noen entydige signaler skisserte administrasjonen tre
ulike alternativer for kommunevåpen i nye Steinkjer:
1. Dagens kommunevåpen i Verran
2. Dagens kommunevåpen i Steinkjer
3. Gjennomføre prosess med å velge nytt kommunevåpen slik den er beskrevet i saken til FNAU
Kostnader:
Alle tre alternativene vil medføre kostnader:
 Dersom et av dagens kommunevåpen velges vil det komme kostnader knyttet til skilting av
bygg, innvendig merking av bygg, merking av biler
 Dersom det skal gjennomføres en involverende prosess, slik som beskrevet i saken til FNAU vil
det kreve administrativ kapasitet som vi pr. i dag ikke har. I tillegg er det beskrevet en
anbudsprosess hvor flere fagmiljøer skal kobles på.
 Et nytt kommunevåpen krever et nytt ordførerkjede.
Kostnadene knyttet til de tre ulike alternativene er derfor grovt anslått til:
1. 2 millioner kroner
2. 300.000 kroner
3. 3 millioner
Det understrekes at kostnadene som skisseres er kun grove overslag, foretatt etter beste skjønn. I
tillegg kommer kostnader til flagg, bannere, innvendig ommerking i bygninger, mm som ikke er prissatt
i denne omgang. Kommunevåpen brukes også på ting som kumlokk, sperremateriell o.l. Dette er heller
ikke prissatt nå Det er stor sannsynlighet at anslaget er for lavt Det vises blant annet til at nye Namsos
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beregnet at kostnadene med ny logo og nytt kommunevåpen for dem ville koste mellom 8 og 12
millioner.
Når det gjelder dekning av kostnader er det heller ikke tatt høyde for det i gjeldende budsjett for
kommunesammenslåingsprosessen.
1.januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket
innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen
oppheves og at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen.
Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.
Kommuneloven § 3 nr. 6 sier:
Kommunestyret selv fatter vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg.
Det betyr at Fellesnemnda ikke har kompetanse til å vedta kommunevåpen for nye Steinkjer. Sak om
kommunevåpen for nye Steinkjer må derfor også oversendes til formell behandling i kommunestyrene.
Dagens kommunevåpen
Kommunevåpen Steinkjer:
Kommunevåpenet er på blå bunn en sølv stjerne med seks odder. Brukes også med hvit stjerne
(godkjent i 1957 og avduket i forbindelse med Steinkjer bys 100-årsjubileum). Motivet ble først valgt
fordi byen er møtested, et geografisk sentrum for de seks innfartsveiene til Steinkjer by.
Etter kommunesammenslåingen i 1964 fikk motivet ny betydning i og med at dagens kommune består
av bykommunen og seks omkringliggende tidligere kommuner (Beitstad, Egge, Kvam, Ogndal, Stod og
Sparbu).
Kommunevåpen Verran:
Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en sølv båt med råseil og toppseil mot en blå bakgrunn. Jekta i
kommunevåpenet symboliserer kommunens nære tilknytning til fjorden, den tidligere jektfarten og
byggingen av jekter.
Vurdering:
Med utgangspunkt i den opprinnelige betydningen av dagens kommunevåpen i Steinkjer, som symbol
på byen Steinkjer, kan dette kommunevåpenet være egnet som kommunevåpen også for nye,
sammenslåtte Steinkjer. Utfordringen er at stjerna oppfattes av mange, både i Steinkjer og Verran,
som symbol på den sammenslåtte kommunen fra 1964.
Også Verrans kommunevåpen, Jekta, kan være egnet som kommunevåpen for nye Steinkjer. I
perioden 1850 til 1910 var jektfart en viktig næringsvirksomhet i Steinkjer, og et viktig grunnlag for
Steinkjer som handelssentrum. Jekta var opprinnelig et nødvendig redskap for primærnæringene.
Utover 1700- og 1800-tallet fikk jektfarten også stor betydning for handelsnæringen i distriktet.
Jektbrukene er en av grunnsteinene til Steinkjer som by og handelssentrum. Jektfarten ble mer og mer
sentralisert om Steinkjer utover 1800-tallet. Jektbrukene var med å skape arbeidsplasser og ny
virksomhet. Det kunne være opptil 40 hester som kjørte varer til og fra kaia når jektene rustet seg for
tur. I 1860 var det 12 jekter det ble betalt skatt for, men antallet økte og i 1880 var det 40 registrert
jekter i Steinkjer. (kilde: Steinkjerleksikonet).
Arbeidsgruppas vurdering og anbefaling:
Med utgangspunkt i at opinionsundersøkelsen viser at spørsmålet om kommunevåpen er lite viktig for
innbyggerne i de to kommunene, anbefaler arbeidsgruppa at et av dagen kommunevåpen videreføres som
kommunevåpen for nye Steinkjer.
Ut fra at jektfarten historisk sett har vært svært viktig også for dagens Steinkjer, anbefaler arbeidsgruppa at
dagens kommunevåpen i Verran, Jekta, velges som kommunevåpen for nye Steinkjer kommune.
Kostnadene med dette forutsettes delvis å bli dekt inn gjennom justering av budsjettet for sammenslåingen.
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Slagord og visuell profil
Verran kommunes slagord:
«Kreativitet og mangfold»
Verran kommunes slagord ble til i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som
ble vedtatt i 2011.
Visjonen for kommuneplanen var: Et kreativt og mangfoldig samfunn med framtidstro og optimisme.
«Kreativitet og mangfold med hensyn til yrkesvalg, livsstilsvalg, boform, samlivsform osv skal løftes
fram og vises som gode eksempler. I verran skal alt være mulig og individuelle valg heies fram og
støttes opp» (fra kommuneplanen)
Steinkjer kommunes slagord:
«Åpen, lys og glad»
Steinkjers slagord og motto «åpen, lys og glad», hentet fra en strofe i Steinkjersangen. De tre ordene
kan brukes for å beskrive landskapet i Steinkjer og er samtidig en ambisjon for hvordan Steinkjer og
innbyggerne skal møte omverden og sine medmennesker. Visjonen kom som et resultat av en bred
medvirkningsprosess blant innbyggerne.
Steinkjerbyggens egne tanker om kommunen var utgangspunktet for profilen. Prosessen som
resulterte i Steinkjerprofilen, begynte med at Nord-Trøndelagsforskning spurte 2000 tilfeldig utvalgte
steinkjerbygg om hva de var stolte av i kommunen sin. 1200 returnerte spørreskjemaet. Disse svarene,
i tillegg til engasjementet fra grupper av studenter og skoleelever, næringsliv, lag og foreninger, er
grunnlaget for Steinkjers profil/merkevare.
I tillegg til selve slagordet består profilen av en verdiplattform og en egen logo, steinkjerlogoen. I
steinkjerlogoen kan man blant annet ane den blå båten (med fjorden, sjølivet og vikingtiden), det røde
tårnet (med byen, midtpunktet, kirketårnet og Weidemanns malerier) og det grønne landskapet
(naturen, landbruket og det åpne kulturlandskapet).
(www.steinkjerprofilen.no)
Vurderinger:
Begge slagordene kan i utgangspunktet egne seg som slagord for nye Steinkjer kommune.
Steinkjer kommunes slagord og visuelle profil er resultatet av en bred og involverende prosess. Store
deler av symbolikken knyttet til steinkjerlogoen er gjenkjennbar også i dagens Verran.
Verran kommunes slagord ble til som slagord for kommuneplanen. Det oppfattes som mer tilfeldig at
dette slagordet i ettertid har blitt slagord for kommunen.
Arbeidsgruppas anbefalinger:
Arbeidsgruppa anbefaler at nye Steinkjer velger slagordet «Åpen, lys og glad», og den visuelle profilen som
følger med Steinkjerprofilen. Profilen er godt forankret, godt kjent og egner seg også godt som profil for den
nye kommunen. Arbeidsgruppa forutsetter at det gjennomføres en prosess med å tilpasse verdiplattformen og
beskrivelse av logoen til nye Steinkjer.
Kommuneblomst
Steinkjers kommuneblomst:
Rødkløver
Rødkløver, flerårig urt i erteblomstfamilien. 15–50 cm høy, med opprett stengel, spredtsittende trekoblede
blad og røde blomster i hoder. Vanlig i hele landet. I folkemedisinen brukes et uttrekk av planten mot hoste.
Rødkløver er en av de viktigste fôrvekstene i Norge.
Verrans kommuneblomst:
Parykknoppurt
Parykknoppurt er en flerårig urt (staude) i en stor slekt innen kurvplantefamilien Asteraceae.
Parykknoppurt har krypende jordstengler; fra disse kommer opprette stengler med skruestilte blad.
Parykknoppurt er sterkt truet og som mulig hjemlig art finnes parykknoppurt bare i Verran.
Vurdering:
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Begge av dagens kommuneblomster kan egne seg som kommuneblomst i nye Steinkjer. Parykknoppurt
fordi den er sjelden og kun er mulig hjemlig art i nye Steinkjer. Rødkløver fordi den vokser over hele
den nye kommunen og kan symbolisere landbrukskommunen Steinkjer.
Arbeidsgruppas anbefaling:
Arbeidsgruppa anbefaler at rødkløver velges som kommuneblomst for nye Steinkjer
Saksvurderinger:
Prosjektleder viser til vurderinger og anbefalinger fra politisk arbeidsgruppe for kommunevåpen, visuell profil
og øvrige symboler.
Sak om valg av kommunevåpen vil bli oversendt til formell behandling i kommunestyrene
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OPINIONSUNDERSØKELSE
FOR

STEINKJER KOMMUNE
JUNI 2018
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Metode:
Datainnsamling: Telefonisk intervju
Utvalg og gjennomføring: Intervjuene ble foretatt i uke 25 i juni 2018
Det ble i alt gjennomført 402 intervju, 302 i Steinkjer kommune og 100
intervju i Verran kommune.
Datamaterialet er vektet på kjønn og alder i forhold til offisielle
befolkningstall for Steinkjer og Verran.
Ansvarlig for undersøkelsen i Norfakta Markedsanalyse AS: Jarle
Gulbrandsen
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PREFERANSE BYVÅPEN
Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens
kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt nåværende
kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen? – %, Base: 402
0

10

Steinkjer sitt
nåværende
byvåpen
Verran sitt
nåværende
byvåpen

20

30

40

60

70

31

39

8

Totalt
7

Steinkjer

4

19

Verran
49

Et helt nytt
byvåpen
Vet
ikke/Ingen
formening

50

46

60
12
12
13

Nesten halvparten av befolkningen i disse to kommunene ønsker et helt nytt kommunevåpen for
den sammenslåtte kommunen, mens om lag en tredjedel ønsker å beholde Steinkjer sitt nåværende
byvåpen. 7 prosent mener at man kan benytte Verran sitt nåværende byvåpen.
Hvis man tar bort de som ikke har tatt stilling til spørsmålet er andelen som mener at det bør
utarbeides et helt nytt kommunevåpen 55 prosent. I Steinkjer denne andelen 51 prosent, mens den
er 69 prosent i Verran.
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HVOR VIKTIG ER DETTE FOR BEFOLKNINGEN
Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig? – %,
Base: 402

Svært lite viktig
0%

Ganske lite viktig
20%

Verken eller
40%

Totalt

29

27

Steinkjer

29

25

Verran

31

Ganske viktig

Svært viktig

60%

80%

21

20

31

Vet ikke

25

100%

15

7

2

17

6

2

7

7

Dette er et spørsmål som generelt sett er lite viktig for befolkningen i disse to kommunene. Kun 6
-7 prosent av befolkningen dette er et svært viktig spørsmål.
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Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
1. Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av
dagens kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt
nåværende kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen?
Kommune
Steinkjer
Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpe
n
Verran sitt
nåværende
kommunevåpe
n
Et helt nytt
kommunevåpe
n
Vet ikke \
lngen
formening
Totalt

Verran

Totalt

ant

%

ant

%

ant

%

119

39

8

8

127

31

11

4

19

19

30

7

138

46

60

60

198

49

35

12

13

13

48

12

303

100

99

100

402

100

Norfakta Markedsanalyse
jun.18
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Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
2. Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående
av dagens kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen,
Verran sitt nåværende kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen?

Mann
Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpe
n
Verran sitt
nåværende
kommunevåpe
n
Et helt nytt
kommunevåpe
n
Vet ikke \
lngen
formening
Totalt

Kvinne

og alder
UnderKjønn
30
år
30-44 år

45-59 år

60 år+

Totalt

ant

%

ant

%

ant

%

ant

%

ant

%

ant

%

ant

%

63

31

63

32

36

46

24

29

25

24

41

30

127

31

19

9

11

6

3

4

7

9

7

7

13

9

30

7

91

45

107

54

32

40

39

48

58

56

69

50

198

49

29

15

18

9

8

10

11

14

14

13

15

11

48

12

203

100

199

100

79

100

82

100

104

100 138 100 402

100
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Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
3: Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av
dagens kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt
nåværende kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen?
Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er for
deg personlig?
Svært lite
viktig\ganske lite
viktig\verken eller
Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpe
n
Verran sitt
nåværende
kommunevåpe
n
Et helt nytt
kommunevåpe
n
Vet ikke \
lngen
formening
Totalt

Ganske viktig\svært
viktig

Vet ikke

Totalt

ant

%

ant

%

ant

%

ant

%

89

29

35

41

2

39

127

31

23

7

6

7

1

9

30

7

161

52

37

43

198

49

37

12

7

8

3

52

48

12

310

100

86

100

6

100

402

100

Norfakta Markedsanalyse
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Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
4: Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes
er for deg personlig?
Kommune
Steinkjer

Verran

Totalt

ant

%

ant

%

ant

%

89

29

30

30

119

29

76

25

31

31

107

27

Verken eller

61

20

24

25

85

21

Ganske viktig

52

17

7

7

60

15

Svært viktig
Vet ikke

20
6

6
2

7

7

26
6

7
2

Totalt

303

100

99

100

402

100

Svært lite
viktig
Ganske lite
viktig

Norfakta Markedsanalyse
jun.18
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Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
5: Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig?
Kjønn og alder
Under 30 år

30-44 år

ant

Mann
%

ant

Kvinne
%

ant

%

ant

%

ant

45-59 år
%

ant

%

ant

%

Svært lite viktig

70

35

48

24

16

20

31

38

39

38

32

23

119

29

Ganske lite viktig

45

22

62

31

20

26

20

25

27

26

39

28

107

27

Verken eller

37

18

48

24

22

28

19

23

13

13

31

23

85

21

Ganske viktig

27

13

32

16

13

16

9

11

17

16

21

15

60

15

Svært viktig
Vet ikke

20
4

10
2

7
2

3
1

5
3

6
4

2

3

8

8

11
3

8
2

26
6

7
2

Totalt

203

100

199

100

79

100

82

100

138

100

402

100

100 104

60 år+

Totalt

Norfakta Markedsanalyse
jun.18
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SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
27.09.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/30
18/12
Arkivsaksnr: 2018/1839
Klassering:
Saksbehandler: Susanne Bratli

INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Vedlegg:
1
Særutskrift Innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap og oppgaver knyttet til
utbetaling, innfordring og oppfølging av Husbankens virkemidler - avvik fra
intensjonsavtale
2
Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene
Inderøy, Verran, Steinkjer og Snås

Prosjektleders forslag til vedtak:
1. Nye Steinkjer kommune vil videreføre og videreutvikle interkommunalt samarbeid. Dette gjelder
samarbeid om tjenesteproduksjon og politisk og administrativt strategisk samarbeid.
2. Hovedutgangspunktet for samarbeid for nye Steinkjer vil være Inn-Trøndelagsregionen, men valg av
samarbeidspartnere og samarbeidsform vil være avhengig av hvilken oppgave det skal samarbeides
om.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
3. Nye Steinkjer kommune vil videreføre og videreutvikle interkommunalt samarbeid. Dette gjelder
samarbeid om tjenesteproduksjon og politisk og administrativt strategisk samarbeid.
4. Hovedutgangspunktet for samarbeid for nye Steinkjer vil være Inn-Trøndelagsregionen, men valg av
samarbeidspartnere og samarbeidsform vil være avhengig av hvilken oppgave det skal samarbeides
om.
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Saksopplysninger:
I henhold til prosjektplanen for sammenslåinga legges det fram sak for fellesnemda om interkommunalt
samarbeid for nye Steinkjer kommune.
Intensjonsavtalen om kommunesammenslåing har følgende formuleringer som er aktuelle for denne saken:
Interkommunale samarbeid og forretningsdrift
Kommunal drift skal hovedsakelig skje under direkte folkevalgt styring og kontroll, dersom ikke andre
hensyn tilsier noe annet. Det skal gjøres en gjennomgang av dagens ulike interkommunale
samarbeidsordninger for å finne fram til den mest hensiktsmessige måten å organisere og løse
oppgavene på.
Den nye kommunen vil fortsette samarbeidet med Inderøy og Snåsa kommuner som er bygd opp
gjennom Inn-Trøndelagssamarbeidet, og bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom
Innherredskommunene og fortsette det strategiske samarbeidet med Trondheim.
Det er kartlagt følgende interkommunale samarbeidsløsninger for kommunene Steinkjer og Verran:
Interkommunalt samarbeid
Inn-Trøndelag IKT
Inn-Trøndelag Regnskap og lønn
Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor
Renovasjon
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag
(DMS Inn-Trøndelag)
Steinkjer interkommunale legevakt
Miljørettet helsevern
Interkommunal kreftkoordinator
Kommunehelsekoordinator
Inn-Trøndelagsregionen, sekretariat
Kommuneadvokat
PPT
Barnevernstjenester
NAV Inn-Trøndelag
IIUA- Den interkommunale
beredskapen mot akutt forurensning
Barnevernvakt i Nord-Trøndelag
Innherred innkjøp

Deltakere
Steinkjer, Verran, Inderøy
Steinkjer, Verran, Inderøy, Snåsa
Steinkjer, Verran, Inderøy, Snåsa
Snåsa og Verran kjøper renovasjon fra
Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer

Type samarbeid
§ 27
§ 27
§ 27
§ 28-1 b

Steinkjer, Snåsa, Verran
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer
Steinkjer, Inderøy
Verran og Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer,
Verdal og Levanger
Kommunene i Nord-Trøndelag
Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer,
Verdal og Levanger

§ 28-1 b
§ 27
§ 27
§ 27
§ 27
§ 28-1 b
§ 28-1 b
§ 28-1 b
§ 28-1 b
§ 27

§ 28-1 c

§ 28-1 b
§ 27

Kommuneloven hjemler ulike former for interkommunalt samarbeid:
§ 27
To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en
eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver.
Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan
kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår
virksomhetens drift og organisering.
§ 28
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi en sammenslutning av kommuner og
fylkeskommuner fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale, samt å gi eller motta kollektiv
arbeidsoppsigelse på kommunens eller fylkeskommunens vegne.
§ 28-1 a Vertskommunesamarbeid: En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver,
herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28-1 b og 28-1 c hvis
den aktuelle lov ikke er til hinder for det.
§ 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid: En kommune (samarbeidskommune) kan avtale
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§ 28-1 c

med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe
avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd: Kommuner som deltar i et
vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette én felles folkevalgt nemnd i vertskommunen.
Deltakerkommunene kan delegere til nemnda myndighet til å treffe vedtak også i saker av
prinsipiell betydning. Dette skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv
delegerer samme kompetanse til nemnda. Nemnda kan delegere til vertskommunens
administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

I tillegg til det som finnes på denne oversikten behandler kommunestyrene i oktober også en sak om
opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd som et samarbeid etter kommunelovens § 27.
Stortinget har vedtatt ny kommunelov som endrer samarbeidsformene innen interkommunalt samarbeid. Det
er usikkert når den nye loven trer i kraft og det er signalisert flere års overgangstid for å tilpasse seg til ny lov.
Denne saken forholder seg kun til gjeldende lov. Nye Steinkjer kommune må på et senere tidspunkt vurdere
tilpasningene til ny lov.
Spesielt om Inn-Trøndelag regnskap og lønn
I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing omtales en enkeltfunksjon knyttet til en av våre
interkommunale samarbeidsløsninger, Inn-Trøndelag regnskap og lønn:


Lokalisering av skatteoppkreverkontor i Verran opprettholdes og styrkes med
innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap, og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og
oppfølging av Husbankens virkemidler.

Det har internt i administrasjonen arbeidet flere arbeidsgrupper, fra arbeidsgruppa/styringsgruppa økonomi
har det kommet følgende tilrådning:
«Intensjonsavtalens forutsetning om at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor styrkes med
innkrevingsfunksjonen fra lønn og regnskap og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og oppfølging av
Husbankens virkemidler reverseres.»
Styringsgruppa økonomi mener at en løsning som skissert i intensjonsavtalen vil bli mer kostnadskrevende enn
dagens løsninger og mindre effektive. De viser også til at innkrevingsfunksjonene som i dag ligger til InnTrøndelag regnskap og lønn er den del av en interkommunal samarbeidsløsning og at en evt endring også vil
ha konsekvenser for de to andre kommunene i samarbeidsløsningen.
Prosjektleder la fram egen sak om dette for fellesnemndas arbeidsutvalg 19.04.2018 med forslag til følgende
innstilling:
Fellesnemnda opprettholder vedtak om at skatteoppkreverkontoret skal være lokalisert i Verran, men uten
innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap, og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og oppfølging av
Husbankens virkemidler.
Fellesnemnda arbeidsutvalg vedtok følgende:
Fellesnemdas arbeidsutvalg forutsetter at intensjonsavtalen skal gjennomføres som avtalt. Eventuelle
endringer i forhold til avtalen skal være basert på enighet mellom kommunene, og bortfall av avtalte
arbeidsoppgaver skal i tilfelle kompenseres med andre arbeidsoppgaver/funksjoner i tilsvarende omfang.
Fellesnemndas arbeidsutvalg ber prosjektleder legge dette til grunn i det videre arbeidet før det eventuelt
fremmes forslag til endringer i gjennomføringen av intensjonsavtalen.
Saken sendes tilbake til prosjektleder
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Administrativ styringsgruppe for sammenslåingen har satt i gang et arbeid for å finne
arbeidsoppgaver/funksjoner som kan lokaliseres til Verran. Dette arbeidet er ikke konkludert ennå.
«Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran,
Steinkjer og Snåsa» beskriver at å innfordre kommunale krav er en av oppgavene som skal utføres av InnTrøndelag regnskap og lønn (§4, d). I §12 skisseres en mulighet til å endre avtalen. Eventuelle endringer av
avtalen krever godkjenning i alle kommunestyrene.
I tillegg sier §11 at den enkelte kommune med ett års skriftlig varsel kan si opp deltakelsen i samarbeidet.
Saksvurderinger:
Prosjektleder slutter seg til hovedmålsettingen i intensjonsavtalens omtale av interkommunalt samarbeid og
forretningsdrift, men er av den klare oppfatning at behovet for interkommunalt samarbeid ikke vil bli redusert
med kommunesammenslåingen. Dagens to kommuner har valgt å delta i interkommunalt samarbeid av flere
årsaker:
 På flere områder er kommunene, også Steinkjer, for liten til å løse oppgavene hver for seg. Dette
gjelder både med hensyn til kvalitet, kompetanse og kostnader.
 På mange områder er Steinkjer kommune stor nok til å løse oppgavene, men gjennom
interkommunale samarbeid blir tjenestene både bedre og billigere.
 På noen områder løser dagens Steinkjer kommune oppgavene både godt og til en fornuftig kostnad,
men velger likevel å delta i interkommunale løsninger til beste for våre nabokommuner.
Etter sammenslåingen vil ikke Nye Steinkjer kommune bli så mye større at det endrer behovet for
interkommunalt samarbeid, jf begrunnelsene over.
Prosjektleder anbefaler derfor at nye Steinkjer kommune viderefører dagens samarbeid og videreutvikler
interkommunalt samarbeid, både samarbeid om tjenesteproduksjon og politisk og administrativt strategisk
samarbeid.
Det er også riktig å fastslå at hovedutgangspunktet for samarbeid for nye Steinkjer vil være InnTrøndelagsregionen, men valg av samarbeidspartnere og samarbeidsform vil være avhengig av hvilken
oppgave det skal samarbeides om.
Spesielt om Inn-Trøndelag regnskap og lønn
Prosjektleder viser til tidligere sak hvor det ble anbefalt for fellesnemdas arbeidsutvalg å fravike
intensjonsavtalen når det gjelder konkret formuleringene om innkrevingsfunksjon.
På nåværende tidspunkt er det usikkert om administrasjonen kan imøtekomme vedtaket fra fellesnemndas
arbeidsutvalg om at eventuelle endringer i forhold til avtalen skal være basert på enighet mellom kommunene,
og bortfall av avtalte arbeidsoppgaver skal i tilfelle kompenseres med andre arbeidsoppgaver/funksjoner i
tilsvarende omfang. Dersom administrasjonen ikke kan legge fram forslag som det er enighet om mellom
kommunene innen utgangen av dette året, vil prosjektleder allerede nå signalisere at det kan komme en sak til
fellesnemndas møte i desember med forslag om at fellesnemnda, med utgangspunkt i §12 Endring av avtalen,
krever endring av avtalen med Inderøy og Snåsa om vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner. Det vil i
tilfelle handle om å endre §4 Oppgaver som legges til vertskommunen. Dvs å ta punkt d, Innfordre kommunale
krav, ut av avtalen.
Dette krever godkjenning i alle kommunestyrene. Dersom det ikke oppnås slik enighet vil oppsigelse av avtalen
være neste skritt. Avtalens §11 fastsetter ett års oppsigelsesfrist.

25

SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møtedato
19.04.2018

Utvalgssak
18/13

Arkivsaksnr: 2018/1757
Klassering:
Saksbehandler: Susanne Bratli
INNKREVINGSFUNKSJONENE FRA LØNN OG REGNSKAP OG OPPGAVER KNYTTET TIL UTBETALING,
INNFORDRING OG OPPFØLGING AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER - AVVIK FRA INTENSJONSAVTALE
Vedlegg:
1 Ang. lokalisering av administrative funksjoner i arbeidet med innfordring og startlån i Nye Steinkjer
kommune
Prosjektleders forslag til vedtak:
Fellesnemnda opprettholder vedtak om at skatteoppkreverkontoret skal være lokalisert i Verran, men uten
innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap, og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og oppfølging av
Husbankens virkemidler.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 19.04.2018:
Bjørn Arild Gram fremmet følgende alternative forslag:
Fellesnemdas arbeidsutvalg forutsetter at intensjonsavtalen skal gjennomføres som avtalt. Eventuelle
endringer i forhold til avtalen skal være basert på enighet mellom kommunene, og bortfall av avtalte
arbeidsoppgaver skal i tilfelle kompenseres med andre arbeidsoppgaver/funksjoner i tilsvarende omfang.
Fellesnemndas arbeidsutvalg ber prosjektleder legge dette til grunn i det videre arbeidet før det eventuelt
fremmes forslag til endringer i gjennomføringen av intensjonsavtalen.
Saken sendes tilbake til prosjektleder
Ved votering fikk prosjektleders innstilling 0 stemmer.
Forslaget fra Bjørn Arild Gram fikk 16 stemmer og ble vedtatt.
Vedtak i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 19.04.2018:
Fellesnemdas arbeidsutvalg forutsetter at intensjonsavtalen skal gjennomføres som avtalt. Eventuelle
endringer i forhold til avtalen skal være basert på enighet mellom kommunene, og bortfall av avtalte
arbeidsoppgaver skal i tilfelle kompenseres med andre arbeidsoppgaver/funksjoner i tilsvarende omfang.
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Fellesnemndas arbeidsutvalg ber prosjektleder legge dette til grunn i det videre arbeidet før det eventuelt
fremmes forslag til endringer i gjennomføringen av intensjonsavtalen.
Saken sendes tilbake til prosjektleder
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Saksopplysninger:
I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing står følgende:


Lokalisering av skatteoppkreverkontor i Verran opprettholdes og styrkes med
innkrevingsfunksjonene fra lønn og regnskap, og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og
oppfølging av Husbankens virkemidler.

Det har kommet følgende tilrådning fra styringsgruppa økonomi:
«Intensjonsavtalens forutsetning om at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor styrkes med
innkrevingsfunksjonen fra lønn og regnskap og oppgaver knyttet til utbetaling, innfordring og oppfølging av
Husbankens virkemidler reverseres.»
Styringsgruppa økonomi mener at en løsning som skissert i intensjonsavtalen vil bli mer kostnadskrevende enn
dagens løsninger og mindre effektive. De viser også til at innkrevingsfunksjonene som i dag ligger til InnTrøndelag regnskap og lønn er den del av en interkommunal samarbeidsløsning og at en evt endring også vil
ha konsekvenser for de to andre kommunene i samarbeidsløsningen.
Saksvurderinger:
Siden økonomi og kostnadseffektivitet er blant driverne for kommunesammenslåingen vil det være lite
hensiktsmessig å velge løsninger som fremstår som mer kostnadskrevende og mindre effektive enn dagens
løsninger.
I tillegg sier intensjonsavtalen at «Den nye kommunen vil fortsette samarbeidet med Inderøy og Snåsa
kommuner som er bygd opp gjennom Inn-Trøndelagssamarbeidet». Selv med en sammenslått Steinkjer
kommune vil ikke behovet for interkommunalt samarbeid bli mindre. Nye Steinkjer kommune blir ikke så mye
større enn dagens Steinkjer kommune at det gjør at påvirker vår avhengighet av interkommunalt samarbeid.
Tvert imot så vil det bli mer behov for interkommunalt samarbeid framover.
Styringsdokumentet for Inn-Trøndelagsregionen, som er politisk behandlet i de fire samarbeidskommunene,
signaliserer en utvidelse av det interkommunale samarbeidet i Inn-Trøndelag. Det vil derfor være uheldig å «ta
ut funksjoner» fra det eksisterende samarbeidet i Inn-Trøndelag regnskap og lønn all den tid det ikke kan
påvises at dette bli mindre kostnadskrevende og mer effektivt å utføre i egenregi.
Styringsgruppa økonomi stiller også et betimelig spørsmål ved om det evt er tenkt å flytte
innkrevingsfunksjonen for alle de fire inntrøndelagskommunene fra Inn-Trøndelag regnskap og lønn til
skatteoppkreverkontoret i Verran, siden skatteoppkreverkontoret i Verran også er en interkommunal
samarbeidsløsning (Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor). Prosjektledelsen er av den oppfatning at dette ikke
var intensjonen bak formuleringen i intensjonsavtalen, men forstår at det kan oppfattes å være en uklarhet
knyttet til dette.
Intensjonsavtalen inneholder flere formuleringer om funksjoner som skal lokaliseres til Verran etter
kommunesammenslåingen. Dette gjelder blant annet servicetorg, kontorstøttesenter, ledelsen av
kulturskolen, avdelingskontor for næringsarbeid, skatteoppkreverkontoret, to årsverk knyttet til omstilling og
utvikling. I tillegg nevnes det funksjoner som skal ha kontordager i Verran og at «der det vurderes som
hensiktsmessig åpnes det for at ansatte kan ha kontorsted i Verran selv om de tilhører funksjoner lokalisert i
Steinkjer sentrum».
Det er kommet forslag fra flere arbeidsgrupper som utfordrer formuleringene i intensjonsavtalen, på samme
måte som fra økonomi. Disse forslagene er faglig begrunnet fra arbeidsgruppene, men prosjektledelsen har så
langt ikke tatt stilling til dem.
I siste møte i administrativ styringsgruppe ble det enighet om at vi oppretter en egen arbeidsgruppe på tvers
av avdelinger/enheter som får i oppdrag å utrede og foreslå en helhetlig løsning for lokalisering av funksjoner i
Verran. Det vil være viktig å se på funksjoner som gjensidig bidrar til å bygge spennende fagmiljø.
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Forslag fra andre arbeidsgrupper om å avvike fra intensjonsavtalen når det gjelder lokalisering vil ikke bli
behandlet før denne arbeidsgruppa har kommet med en anbefaling.
Når det gjelder denne saken om innkrevingsfunksjonene så er den spesiell. Den berører arbeidstakere som
ikke er ansatt hverken i Verran eller Steinkjer, men i Inderøy kommune. Derfor velger prosjektleder likevel
allerede nå å fremme denne saken for fellesnemnda for å få en avklaring.
Saken er også lagt fram for administrativ styringsgruppe som slutter seg til prosjektleders vurderinger og de
faglige vurderingene fra styringsgruppa økonomi.
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SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
27.09.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/28
18/13
Arkivsaksnr: 2018/1976
Klassering: C83
Saksbehandler: Kari Aarnes

POLITISK ORGANISERING FRA 2020

Prosjektleders forslag til innstilling:
Følgende organisasjonskart legges til grunn i nye Steinkjer:

Kommunestyre med 47 medlemmer
Formannskapet med 11 medlemmer
Kottrollutvalg med 3 medlemmer fra kommunestyret og 2 valgt av kommunestyre

33

Hovedutvalg for helse og omsorg med 11 medlemmer
Hovedutvalg for oppvekst og kultur med 11 medlemmer
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning med 11 medlemmer

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
Følgende organisasjonskart legges til grunn i nye Steinkjer:

Kommunestyre med 47 medlemmer
Formannskapet med 11 medlemmer
Kontrollutvalg med 3 medlemmer fra kommunestyret og 2 valgt av kommunestyre
Hovedutvalg for helse og omsorg med 11 medlemmer
Hovedutvalg for oppvekst og kultur med 11 medlemmer
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning med 11 medlemmer
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Saksopplysninger:
Arbeidsgruppen for politisk organisering har gått gjennom:
Delegasjonsreglement
Godtgjøringsreglement
Reglement for utvalg
Etiske retningslinjer
Som start på gjennomgangen ble organisasjonskartet tegnet slik at det var mulig å foreslå hvilke nye faste
utvalg det skal lages reglement i forhold til.
Et samla forslag fra arbeidsgruppen for politisk organisering er at følgende organisasjonskart legges til grunn i
nye Steinkjer:

Kommunestyre med 47 medlemmer
Formannskapet med 11 medlemmer
Kottrollutvalg med 3 medlemmer fra kommunestyret og 2 valgt av kommunestyre
Hovedutvalg for helse og omsorg med 11 medlemmer
Hovedutvalg for oppvekst og kultur med 11 medlemmer
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning med 11 medlemmer
Angående formannskapsmodell:
Antallet medlemmer i kommunestyre ble fastsatt av kommunestyrene og fellesnemnda 28.08.2017.
Det foreslås en fordeling av kommunestyrets faste medlemmer i formannskap og hovedutvalg samt
kontrollutvalg.
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Eldres råd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte utvalg. Ungdomsråd foreslås i
utkast til ny kommunelov som et fast utvalg, og vil derfor satt inn. Ut over dette foreslår arbeidsgruppen
følgende utvalg:
 Valgnemnd som består av gruppelederne representert i kommunestyret med varaordfører som leder
 Administrasjonsutvalg
 Klagenemnd i hht forvaltningsloven
 Folkehelseutvalg
 Boligsosialt utvalg
 Likestillings- og mangfoldsutvalg
 Trafikksikkerhetsutvalg
For å få innspill fra utvalg i funksjon i begge kommuner er reglementsutkast sendt disse på en første
høringsrunde. Innspill vil bli innarbeidet når samtlige reglement legges frem i et samlet hefte.

Saksvurderinger:
Fellesnemnda bes nå om å ta stilling til arbeidsgruppens foreslåtte organisasjonskart slik at arbeidsgruppen
kan innstille i nødvendige reglementer.
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SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
21.08.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/24
18/14
Arkivsaksnr: 2017/5899
Klassering: 223/D13
Saksbehandler: Susanne Bratli

KIRKELIG FELLESNEMND - SØKNAD OM ØKT BUDSJETTRAMME
Vedlegg:
1 Søknad om økt budsjettramme

Prosjektleders forslag til vedtak:
Søknad fra kirkelig fellesnemnd om økt budsjettramme avslås.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.08.2018:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.08.2018:
Søknad fra kirkelig fellesnemnd om økt budsjettramme avslås.
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Saksopplysninger:
I sak 17/9 behandlet fellesnemda søknad fra Kirkelig fellesnemnd for Steinkjer og Verran om prosjektmidler til
sammenslåing av Steinkjer kirkelige fellesråd og Verran menighetsråd på til sammen kr.1.837.000.
Ut fra en samlet vurdering anbefalte prosjektleder å gi tilskudd på kr.250.000 til delvis dekning av utgifter i
forbindelse med sammenslåingen av Steinkjer kirkelige fellesråd og Verran menighetsråd. Dette sluttet
fellesnemnda seg til.
Kirkelig fellesråd søker nå om en ekstra bevilgning på kr.95.000.
I søknaden sin legger kirkelig fellesnemnd med to oversikter utarbeidet av KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for
kirkelige virksomheter over tildelte budsjettmidler til kirkelige fellesnemnder:
«Andel bevilget av søknadsbeløp» og «Andel bevilget av kommunal fellesnemnds budsjett». Disse oversiktene
viser at tilskuddet til kirkelig fellesnemnd i nye Steinkjer kommer dårlig ut i forhold til andre kommuner.
Vi har i ettertid også fått oversendt følgende oversikt over hvor stor bevilgningen til kirkelig fellesnemnd er i de
ulike sammenslåingene:
Kommune

Stavanger kommune
Drammen kommune
Indre Østfold kommune
Hamarøy og Tysfjord (deles) kommuner
Asker kommune
Kristiansand kommune
Nordre Follo kommune
Alver kommune
Tjeldsund kommune
Tønsberg kommune
Sunnfjord kommune
Narvik, Ballangen og Tysfjord (deles) kommuner
Trondheim kommune
Øygarden kommune
Ullensvang kommune
Aurskog-Høland kommune
Lyngdal kommune
Nye Sandnes kommune
Midt-Telemark kommune
Hustadvika kommune
Steinkjer kommune
Namdalseid, Namsos og Fosnes kommuner
Sogndal kommune

Bevilgning kf
nemd

2 500 000
2 020 000
1 900 000
1 890 000
1 840 000
1 700 000
1 335 000
1 200 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
950 000
800 000
780 000
750 000
715 000
685 000
500 000
430 000
340 000
250 000
250 000
150 000

Saksvurderinger:
Prosjektleder viser til budsjettet for sammenslåingsprosessen som ble vedtatt i fellesnemndas møte
15.11.2017. Det er ingen ledige midler i dette budsjettet som kan omdisponeres til økning i tilskuddet til
kirkelig fellesnemnd. Det viser seg at på flere områder er budsjettet for lite til å dekke de oppgavene vi må
utføre i forbindelse med sammenslåingen. Prosjektleder vil komme tilbake til fellesnemnda/fellesnemdas
arbeidsutvalg med egen sak om dette.
Ut fra en samlet vurdering anbefales det derfor å ikke imøtekomme kirkelig fellesnemnds søknad om økt
budsjettramme på kr.95.000.

38

DEN NORSKE KIRKE

DE~ ~ORSKE KIRKE

Steinkjer kirkelige fellesråd

Verran menighetsråd

Fellesnemnda for nye Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 Steinkjer

Steinkjer, 09.05.2018

Søknad om økt budsjettramme
Den kirkelige fellesnemnda for Steinkjer og Verran har i møte vedtatt å søke om økt budsjettramme for
sitt arbeid med sammenslåing av Steinkjer kirkelige fellesråd og Verran menighetsråd.
I 2017 ble vi innvilget kr. 250.000,- til delvis dekning av våre utgifter til sammenslåingen.
Dette er et svært lite beløp i forhold til vårt behov og vår opprinnelige budsjettsøknad, og vi søker nå
om en ekstra bevilgning på kr. 95.000,-.
KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har på landsbasis laget 2 oversikter over
tildelte budsjettmidler til kirkelige fellesnemnder. «Andel bevilget av søknadsbeløp» og «Andel bevilget
av kommunal fellesnemnds budsjett» ligger vedlagt. Disse oversiktene viser at vår kirkelige
fellesnemnd kommer veldig dårlig ut i forhold til andre kommuner.
Det er utfordrende å drive prosjektet fremover med dagens tilskudd, blant annet i forhold til samlinger
for ansatte i Steinkjer og Verran, kostnadner til kurs og reiser, og i forhold til stillingsstørrelse for
prosjektleder.
KA arrangerer fremover nå i 2018 og i 2019 blant annet 3 prosjektledersamlinger som det hadde vært
nyttig å delta på.
Ber om at dere behandler denne søknaden så snart som mulig.
Ta gjerne kontakt hvis spørsmål/kommentarer.

Vennlig hilsen

T//AU/4,7~
Torbjørn Millerjord
prosjektleder/kirkeverge
(tlf: 982 44 025, mail: post@verran.kirken.no)

Vedlegg: 2 sider

1

39

Andel bevilget av søknadsbeløp
Voss herad

0,00%

Sogndal kommune
Steinkjer kommune
Narvik, Ballangen og Tysfjord (deles) kommuner

11,19%
13,89%
15,08%

Øygarden kommune

26,49%

Namdalseid, Namsos og Fosnes kommuner

33,33%

Tønsberg kommune

37,66%

Nye Sandnes kommune

38,31%

Asker kommune

42,79%

Kristiansand kommune

44,74%

Hamarøy og Tysfjord (deles) kommuner

46,40%

Alver kommune

49,90%

Ullensvang kommune

51,72%

Stavanger kommune

58,82%

Sunnfjord kommune

59,52%

Hustadvika kommune

61,82%

Tjeldsund kommune

- 69,20%
74,14%

Midt-Telemark kommune
Aurskog-Høland kommune

100,00%

Nordre Follo kommune

100,00%

Trondheim kommune

100,00%

Lyngdal kommune

100,00%

Indre Østfold kommune

100,00%

Drammen kommune

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

• Andel bevliget av søknadsbeløp

kil
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Andel bevilget av kommunal fellesnemds
budsjett
Voss herad

0,00%

Namdalseid, Namsos og Fosnes kommuner

- 0,42%

Sogndal kommune

- 0,48%

Steinkjer kommune

0,98%

Nye Sandnes kommune

1,62%

Alver kommune

1,65%

Hustadvika kommune

1,70%

Aurskog-Høland kommune

1,79%

Midt-Telemark kommune

2,05%

Nordre Follo kommune

2,05%

Øygarden kommune

2,17%

Sunnfjord kommune

2,17%

Trondheim kommune

2,29%

Ullensvang kommune

2,40%

Narvik, Ballangen og Tysfjord (deles) kommuner

2,64%

Tønsberg kommune

3,33%

Lyngdal kommune

3,34%

Indre Østfold kommune

3,39%

Kristiansand kommune

3,69%

Drammen kommune

3,71%
4,60%

Asker kommune
Tjeldsund kommune

4,76%
5,43%

Stavanger kommune

9,45%

Hamarøy og Tysfjord (deles) kommuner
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

• Andel bevilget av kommunalt budsjett

lfA41

7

