Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verran kommune
Arkivsak:

18/465

Møtedato/tid:

29.10.2018 Kl 09:00

Møtested:

Behandling av saker fra kl 09:00-10:00
Besøk ved Verran Helsetun 10:00-13:30
Behandling av saker iht til sakliste fra kl 13:30
Verran helsetun, møterom Sliperiet

Møtedeltakere:
Helen Fines
Andre N. Skjelstad
Frank Bartnes
Forfall:
Andre møtende:
Liv Tronstad
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann
Representanter fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentanter ifm besøk

Kopi:
Ordfører, rådmann, revisor
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 22.10.2018

Helen Fines (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18

Sakstittel
Referatsaker 29.10.2018
Besøk ved Verran Helsetun
Kontrollutvalgets årsplan 2019
Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og skadefellingslag Orientering fra administrasjonen
Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda - prosjektplan
Regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
Revisjonsstrategi 2018

Referatsaker 29.10.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/81 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnda Møteinnkalling 25.10.2018
Fellesnemndas arbeidsutvalg Møteprotokoll 27.09.2018
Fellesnamndas arbeidsutvalg Møteinnkaling 27.09.2018
Høring - forslag til reglement for utvalg i nyeSteinkjer
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Fellesnemnda, møteinnkalling 25/10-2018
2. Fellesnemndas arbeidsutvalg, møteprotokoll 27/9-2018
3. Fellesnemndas arbeidsutvalg, møteinnkalling 27/9-2018
4. Høring – forslag til reglement for utvalg i nyeSteinkjer – Reglement for
kommunestyret pkt 4.2

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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Saksliste
Utvalgs-

Unntatt

saksnr

Innhold

off.

PS 18/10

Prosjektleders orientering

PS 18/11

Kommunevåpen, visuell profil, slagord og kommuneblomst

PS 18/12

Interkommunalt samarbeid

PS 18/13

Politisk organisering fra 2020

PS 18/14

Kirkelig fellesnemnd - søknad om økt budsjettramme
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PS 18/10 Prosjektleders orientering
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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.

15

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.
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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
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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.
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DEN NORSKE KIRKE
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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
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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
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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
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MØTEPROTOKOLL
Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:

27.09.2018
08:30 - 12:00
Steinkjer, Fredrikkesalen

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Bjørn Arild Gram
Anders Lindstrøm
Kristian Lunde Jenssen
Thorolf Antonsen
Roar Veiseth
Stein Erik Aalberg
Gjertrud Holand
Laila Johanne Ressem-Overrein
Lillian Hatling
Tore Kristiansen
Odd Vidar Vandbakk
Tor Arne Garnvik
Øystein Geving Bjørnes
Johannes Moen
Einar Arnold Haug
Berit Guri Rødsjø
Bjørn Ludvig Bergsmo

Funksjon
Leder
Nestleder
Forfall
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Repr.
SP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
FRP
V
V
H
MDG
AP
SP
SP

Vara for

Grete Bækken Mollan
Geir Asle Rotabakk
Anne Berit Lein

Mia Terese Silkoset hadde meldt forfall, ingen vara kunne møte
Frammøte vara
Kristian Lunde Jenssen
Einar Arnold Haug
Berit Guri Rødsjø
Bjørn Ludvig Bergsmo
Følgende fra administrasjonen møtte:
Torunn Austheim, prosjektleder

Grete Bækken Mollan
Geir Asle Rotabakk
Anne Berit Lein

AP
AP
SP
SP

Susanne Bratli, prosjektkoordinator og møtesekretær
Før saksbehandlingen startet var det
 Workshop i tilknytning til lokaldemokratiprosjektet
 Orientering fra prosjektleder om forslag til administrativ organisering

PS 18/27 Kommunevåpen, visuell profil, slagord og kommuneblomst
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

PS 18/28 Politisk organisering fra 2020
Prosjektleders forslag til innstilling:
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
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

PS 18/29 Budsjett for kommunesammenslåingen - justering
Prosjektleders forslag til vedtak:
1. Fellesnemda vedtar følgende budsjettjusteringer i budsjettet for kommunesammenslåingen:

1.Prosjektledelse/prosjektorganisasjon
2. Opprettholde dagens nivå stabsfunksjoner
3. Styrking arkiv, personal,matrikkel, økonomi mm
4. Informasjonsarbeid
5. Frikjøp tillitsvalgte + HVO
6. Utgifter økonomi, regnskap/lønn
7. Digitalisering/ IKT
8. Kulturbygging
9. Kirkelig fellesråd
10. Fellesnemnd/politiske prosesser
11. Revisjon
Sum

Budsj.okt 2017
kr
4 000 000
kr
3 000 000
kr
4 150 000
kr
2 300 000
kr
3 000 000
kr
1 350 000
kr
5 500 000
kr
1 000 000
kr
250 000
kr
1 000 000
kr
50 000
kr
25 600 000

Forslag justering Nytt budsjett
kr
2 300 000 kr
6 300 000
kr
3 000 000
kr
4 000 000 kr
8 150 000
kr
2 300 000
kr
3 000 000
kr
1 350 000
kr
6 000 000 kr 11 500 000
kr
500 000 kr
1 500 000
kr
250 000
kr
1 000 000 kr
2 000 000
kr
50 000
kr 13 800 000 kr 39 400 000

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
Bjørn Arild Gram foreslo å utsette saken.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 27.09.2018:
Saken utsettes

PS 18/30 Interkommunalt samarbeid
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:
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.

MØTEINNKALLING
Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møtedato:

27.09.2018

Møtested:

Steinkjer, Fredrikkesalen

Tidspunkt:

08:30 - 12:00

Eventuelt forfall må varsles snarest på samme måte som dere varsler forfall til formannskapsmøter.
Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling

Kjøreplan for møtet:
8.30-11.00:

Workshop med KUN – Lokaldemokratiprosjektet

11.00-12.00:

Saksbehandling

1

2

Saksliste
Utvalgs-

Unntatt

saksnr

Innhold

off.

PS 18/27

Kommunevåpen, visuell profil, slagord og kommuneblomst

PS 18/28

Politisk organisering fra 2020

PS 18/29

Budsjett for kommunesammenslåingen - justering

PS 18/30

Interkommunalt samarbeid
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SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
27.09.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/27

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
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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.
12

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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Nvision Data Analysis Resul
Index
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet5

>>
>>
>>
>>
>>

1: Kommune * Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte k
2: Kjønn og alder * Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslå
3: Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er for d
4: Kommune * Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som ben
5: Kjønn og alder * Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som
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Nvision Data Analysis Results
Index

ekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommune
retrekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende komm
ommunevåpen som benyttes er for deg personlig? * Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte kommunen beståe
om hvilket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig? (Table)
målet om hvilket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig? (Table)
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? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt nåværende kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen? (Table)
ran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt nåværende kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen? (Table)
nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens kommuner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt
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kommunevåpen? (Table)
ytt kommunevåpen? (Table)
værende kommunevåpen, Verran sitt nåværende kommunevåpen eller et helt nytt kommunevåpen? (Table)
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Index

1: Kommune * Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslå

Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
Tabell 1
Kommune
Steinkjer

Hvilket
kommunevåpe
n foretrekker
du for den nye
sammenslåtte
kommunen
bestående av
dagens
kommuner
Steinkjer og
Verran?
Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpe
n, Verran sitt
nåværende
kommunevåpe
n eller et helt
nytt
kommunevåpe
n?

ant

Verran

%

ant

Totalt

%

ant

Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpen

119

39

8

8

127

Verran sitt
nåværende
kommunevåpen

11

4

19

19

30

Et helt nytt
kommunevåpen

138

46

60

60

198

Vet ikke \ lngen
formening

35

12

13

13

48

303

100

99

100

402

Totalt

Norfakta Markedsanalyse
jun-18

18

u for den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens kommuner Steinkjer og Verran? Ste

åpen

Totalt

%

31

7

49

12
100
Norfakta Markedsanalyse
jun-18

19

Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt nåværende kommune

20

21

Index

2: Kjønn og alder * Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammens

Steinkjer kommune - Opinion
Tabell 2

Kjø
Mann

Hvilket
kommunevåpe
n foretrekker
du for den nye
sammenslåtte
kommunen
bestående av
dagens
kommuner
Steinkjer og
Verran?
Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpe
n, Verran sitt
nåværende
kommunevåpe
n eller et helt
nytt
kommunevåpe
n?

ant

Kvinne

%

ant

Under 30 år

%

ant

Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpen

63

31

63

32

36

Verran sitt
nåværende
kommunevåpen

19

9

11

6

3

Et helt nytt
kommunevåpen

91

45

107

54

32

Vet ikke \ lngen
formening

29

15

18

9

8

203

100

199

100

79

Totalt

22

er du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens kommuner Steinkjer og Verran? S

Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
Kjønn og alder
Under 30 år

30-44 år

%

ant

45-59 år

%

ant

60 år+

%

ant

%

46

24

29

25

24

41

30

4

7

9

7

7

13

9

40

39

48

58

56

69

50

10

11

14

14

13

15

11

100

82

100

104

100

138

100

Norfakta Markedsan

ju

23

uner Steinkjer og Verran? Steinkjer sitt nåværende kommunevåpen, Verran sitt nåværende kommu

Totalt

ant

%

127

31

30

7

198

49

48

12

402

100

Norfakta Markedsanalyse
jun-18

24

25

Index

3: Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er fo

Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
Tabell 3

Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig?
Svært lite viktig\ganske lite
viktig\verken eller

Hvilket
kommunevåpe
n foretrekker
du for den nye
sammenslåtte
kommunen
bestående av
dagens
kommuner
Steinkjer og
Verran?
Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpe
n, Verran sitt
nåværende
kommunevåpe
n eller et helt
nytt
kommunevåpe
n?

ant

Ganske viktig\svært viktig

%

ant

Vet ikke

%

ant

Steinkjer sitt
nåværende
kommunevåpen

89

29

35

41

2

Verran sitt
nåværende
kommunevåpen

23

7

6

7

1

Et helt nytt
kommunevåpen

161

52

37

43

Vet ikke \ lngen
formening

37

12

7

8

3

310

100

86

100

6

Totalt

N

26

evåpen som benyttes er for deg personlig? * Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sa

rsøkelse byvåpen

nevåpen som benyttes er for deg personlig?
Vet ikke

Totalt

%

ant

%

39

127

31

9

30

7

198

49

52

48

12

100

402

100

Norfakta Markedsanalyse
jun-18

27

etrekker du for den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens kommuner Steinkjer og Ve

28

29

30

Index

4: Kommune * Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen som b

Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
Tabell 4
Kommune
Steinkjer
Hvor viktig vil
du si
spørsmålet om
hvilket
kommunevåpe
n som benyttes
er for deg
personlig?

ant

Verran

%

ant

Totalt

%

ant

Svært lite viktig
Ganske lite
viktig

89

29

30

30

119

76

25

31

31

107

Verken eller

61

20

24

25

85

Ganske viktig

52

17

7

7

60

Svært viktig

20

6

7

7

26

6

2

303

100

Vet ikke
Totalt

6
99

100

402
Norfakta Markedsanalyse
jun-18

31

ket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig?

åpen

Totalt

%
29
27
21
15
7
2
100
Norfakta Markedsanalyse
jun-18

32

33

Index

5: Kjønn og alder * Hvor viktig vil du si spørsmålet om hvilket kommunevåpen so

Steinkjer kommune - Opinion
Tabell 5

Kjø
Mann
Hvor viktig vil
du si
spørsmålet om
hvilket
kommunevåpe
n som benyttes
er for deg
personlig?

ant

Kvinne

%

ant

Under 30 år

%

ant

Svært lite viktig
Ganske lite
viktig

70

35

48

24

16

45

22

62

31

20

Verken eller

37

18

48

24

22

Ganske viktig

27

13

32

16

13

Svært viktig

20

10

7

3

5

4

2

2

1

3

203

100

199

100

79

Vet ikke
Totalt

34

hvilket kommunevåpen som benyttes er for deg personlig?

Steinkjer kommune - Opinionsundersøkelse byvåpen
Kjønn og alder
Under 30 år

30-44 år

%

ant

45-59 år

%

ant

60 år+

%

ant

%

20

31

38

39

38

32

23

26

20

25

27

26

39

28

28

19

23

13

13

31

23

16

9

11

17

16

21

15

6

2

3

8

8

11

8

3

2

138

100

4
100

82

100

104

100

Norfakta Markedsan

ju

35

Totalt

ant

%
119

29

107

27

85

21

60

15

26

7

6

2

402

100

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
18/28

Arkivsaksnr: 2018/1976
Klassering: C83
Saksbehandler: Kari Aarnes
POLITISK ORGANISERING FRA 2020

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

Kommunestyre med 47 medlemmer
Formannskapet med 11 medlemmer
Kottrollutvalg med 2 medlemmer fra kommunestyret og 3 valgt av kommunestyre
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Hovedutvalg for helse og omsorg med 11 medlemmer
Hovedutvalg for helse og omsorg med 11 medlemmer
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning med 11 medlemmer

38

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 2 medlemmer fra kommunestyret og 3 valgt av kommunestyre
Hovedutvalg for helse og omsorg med 11 medlemmer
Hovedutvalg for helse og omsorg 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
 Husnemnd
 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
27.09.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/29

Arkivsaksnr: 2017/6506
Klassering:
Saksbehandler: Susanne Bratli
BUDSJETT FOR KOMMUNESAMMENSLÅINGEN - JUSTERING

Prosjektleders forslag til vedtak:
1. Fellesnemda vedtar følgende budsjettjusteringer i budsjettet for kommunesammenslåingen:

1.Prosjektledelse/prosjektorganisasjon
2. Opprettholde dagens nivå stabsfunksjoner
3. Styrking arkiv, personal,matrikkel, økonomi mm
4. Informasjonsarbeid
5. Frikjøp tillitsvalgte + HVO
6. Utgifter økonomi, regnskap/lønn
7. Digitalisering/ IKT
8. Kulturbygging
9. Kirkelig fellesråd
10. Fellesnemnd/politiske prosesser
11. Revisjon
Sum

Budsj.okt 2017
kr
4 000 000
kr
3 000 000
kr
4 150 000
kr
2 300 000
kr
3 000 000
kr
1 350 000
kr
5 500 000
kr
1 000 000
kr
250 000
kr
1 000 000
kr
50 000
kr
25 600 000

Forslag justering Nytt budsjett
kr
2 300 000 kr
6 300 000
kr
3 000 000
kr
4 000 000 kr
8 150 000
kr
2 300 000
kr
3 000 000
kr
1 350 000
kr
6 000 000 kr 11 500 000
kr
500 000 kr
1 500 000
kr
250 000
kr
1 000 000 kr
2 000 000
kr
50 000
kr 13 800 000 kr 39 400 000

2.
3. Budsjettøkningen på kr.13,8 millioner dekkes i sin helhet av reformstøtten
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Saksopplysninger:
I møte 31.10.2017 behandlet fellesnemnda budsjett for sammenslåingen. Budsjettet var laget med
utgangspunkt i de 25,6 millioner kronene som vi får utbetalt fra kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) for å dekke engangskostnader i forbindelse med sammenslåinga.
Følgende budsjett ble vedtatt:

1.Prosjektledelse/prosjektorganisasjon
2. Opprettholde dagens nivå stabsfunksjoner
3. Styrking arkiv, personal,matrikkel, økonomi mm
4. Informasjonsarbeid
5. Frikjøp tillitsvalgte + HVO
6. Utgifter økonomi, regnskap/lønn
7. Digitalisering/ IKT
8. Kulturbygging
9. Kirkelig fellesråd
10. Fellesnemnd/politiske prosesser
11. Revisjon
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 000 000
3 000 000
4 150 000
2 300 000
3 000 000
1 350 000
5 500 000
1 000 000
250 000
1 000 000
50 000
25 600 000

Allerede i saken til fellesnemnda i oktober 2017 ble det skrevet at 25,6 millioner på langt nær vil være nok til å
dekke alle kostnadene i forbindelse med sammenslåinga. Mye av det praktiske arbeidet med sammenslåinga
løses innenfor de ordinære budsjettene, men begge kommunene har allerede trange budsjetter.
Kommuner som slår seg sammen vil også få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner
med vedtak i reformperioden. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Beløpene ble prisjusert i 2017.
Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for
sammenslåingen. For vår sammenslåing vil 20,5 millioner kroner bli utbetalt etter 01.01.2020.
Som en del av det nye inntektssystemet for kommunene er det fra 2017 etablert et nytt tilskudd til
mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som dermed vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region.
For Verran og Steinkjer betyr dette ca.4,5 millioner kroner i året.
Det er behov for budsjettjustering innen følgende poster:
1. Prosjektledelse/prosjektorganisasjon
I denne posten ligger blant annet lønn til prosjektkoordinator, godtgjøring til ledergruppa,
møteutgifter, reiseutgifter mm i tilknytning til den administrative delen av
sammenslåingsprosessen.
I forbindelse med prosessen med å få på plass felles rådmann i Steinkjer og Verran fikk Verran
kommune ekstra lønnsutgifter da daværende rådmann gikk over i annen stilling. Ordførerne
ble enige om at deler av de ekstra lønnsutgiftene skulle dekkes over budsjettet for
sammenslåingen.
I tillegg gjennomføres det nå en ekstern utredning av fremtiden omsorgstjeneste i nye
Steinkjer som medfører kostnader for sammenslåingsprosjektet.
Dette utgjør til sammen kr.2.300.000
3. Styrking arkiv, personal, matrikkel, økonomi mm.
Det kom fram godt begrunnede behov fra arkiv, personal, matrikkel og økonomi, på til
sammen 6 millioner. I budsjettet var det bare rom for 4,15 millioner kroner på denne posten.
Prosjektleder foreslår å legge inn ekstra ressurs her som vil bli fordelt etter behov.
Det viser seg i tillegg at situasjonen for arkivene i begge kommunene er «verre» enn tidligere
antatt.
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Det har vært arkivtilsyn i Steinkjer kommune i juni 2018 hvor det ble det gjort klart for kommunen at:



Det må utarbeides en plan for umiddelbar overføring av arkivmaterialet som oppbevares i
kommunens kjeller da disse rommene ikke godkjennes som arkivdepot uten særskilt utbedring
Det ikke gis dispensasjon for så lang frist for ferdigstilling som til 2024. Frist gitt i tilsynsmøte
var 01.06.2020.

Dette medfører et behov utover det som tidligere er meldt på kr. 2 millioner
Det har ikke vært gjennomført tilsyn i Verran, men situasjonen er slik:





Verran har ikke sendt noe av sitt arkiv til depot.
Pakking av personalarkiv, personarkiv på helse og barnevern er påbegynt.
IKA vil denne høsten komme til Malm for en vurdering av om de kan ordne papirarkivet/
saksarkivet som skal deponeres, og da gi oss et kostnadsoverslag.
De elektroniske fagsystemene som er i bruk skal i tillegg avsluttes.

Behov i Verran utover det som tidligere er meldt anslås til 1 million kroner.
Det foreslås en total budsjettøkning på kr.4 millioner på denne posten.
7. Digitalisering/IKT
Digitaliseringskostnader viser seg å være den største utgiftsposten i forbindelse med
kommunesammenslåinger. Vi har i DigINN-rapporten fått fastslått at digitaliseringsutgiftene i
forbindelse med sammenslåingen vil være ca.11,5 millioner kroner.
Dette medfører en budsjettøkning på 6 millioner kroner.
8. Kulturbygging
Det ble i budsjettet avsatt 1 million kroner til kulturbygging. Over halvparten av denne potten
er allerede disponert til tilskuddsordning for lag og foreninger og til kulturbygging blant
ansatte gjennom å kjøpe en forestilling av «Eplene i Messehagen». Prosjektleder antydet
allerede i saken i oktober 20187 at det ville bli foreslått en ytterligere avsetning på denne
posten. Vi har en egen arbeidsgruppe som arbeider med dette området og det viser seg at det
trengs penger for å drive kulturbyggingstiltak, både blant innbyggere og ansatte.
Det foreslås en budsjettøkning på 500.000 kroner
10. Fellesnemnd/politiske prosesser
I denne posten ligger utgifter til møter mm for den politiske delen av sammenslåingsprosessen.
Arbeidsgruppen for kommunevåpen mm. har innstilt til fellesnemda på valg av kommunevåpen,
slagord og grafisk profil. Dette er kostnadsberegnet til 2 millioner kroner. I saken til fellesnemnda står
det at deler av denne kostnaden belastes sammenslåingsbudsjettet.
Det foreslås en budsjettøkning på kr.1 million.
Til sammen foreslås det budsjettøkning på kr.13,8 millioner. Nytt budsjett blir da kr.39,4 millioner:
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1.Prosjektledelse/prosjektorganisasjon
2. Opprettholde dagens nivå stabsfunksjoner
3. Styrking arkiv, personal,matrikkel, økonomi mm
4. Informasjonsarbeid
5. Frikjøp tillitsvalgte + HVO
6. Utgifter økonomi, regnskap/lønn
7. Digitalisering/ IKT
8. Kulturbygging
9. Kirkelig fellesråd
10. Fellesnemnd/politiske prosesser
11. Revisjon
Sum

Budsj.okt 2017
kr
4 000 000
kr
3 000 000
kr
4 150 000
kr
2 300 000
kr
3 000 000
kr
1 350 000
kr
5 500 000
kr
1 000 000
kr
250 000
kr
1 000 000
kr
50 000
kr
25 600 000

Forslag justering Nytt budsjett
kr
2 300 000 kr
6 300 000
kr
3 000 000
kr
4 000 000 kr
8 150 000
kr
2 300 000
kr
3 000 000
kr
1 350 000
kr
6 000 000 kr 11 500 000
kr
500 000 kr
1 500 000
kr
250 000
kr
1 000 000 kr
2 000 000
kr
50 000
kr 13 800 000 kr 39 400 000

Saksvurderinger:
Prosjektleder har helt fra oktober 2017 signalisert at budsjettet som ble vedtatt hvor bare støtten til
engangskostnader ble fordelt ikke ville være tilstrekkelig. Nå i oktober 2018 har vi en bedre oversikt over
kostnader og hva som er mulig/ikke mulig å dekke innen kommunenes ordinære budsjetter. Det understrekes
at det i tillegg til det som nevnes her foregår et betydelig arbeid i hele organisasjonen for å få på ting på plass
til 01.01.2020.
Begge kommunene har trange budsjetter og ansatte har lite kapasitet til å arbeide med
kommunesammenslåing, i tillegg til å yte tjenester til innbyggerne, utover det som er absolutt nødvendig.
Prosjektleder foreslår derfor at budsjettet for sammenslåingen økes med totalt 13,8 millioner kroner.
Videre foreslås det at denne budsjettøkningen dekkes av reformstøtten på 20,5 millioner kroner.
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SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
27.09.2018
25.10.2018

Utvalgssak
18/30

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.
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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.

48

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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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Liv Tronstad
21. september 2018 10:09
'Kari Aarnes'
SV: Høring ‐ forslag til reglement for utvalg i nyeSteinkjer

Hei
Ifm at jeg var på leting etter fristen for å fremme sak til kommunestyret tok jeg opp denne e‐posten fra
deg fra februar i år. Her har kontrollutvalgene (Verran og Steinkjer) kommet med innspill til
kontrollutvalgets reglement, men de så den gang kun på kontrollutvalgets reglement. Nå ser jeg at de
kanskje også burde sett på reglementet i sin helhet. Viser til kapitel 4, punkt 4.2 i reglementet for
kommunestyret:
4.
FORBEREDELSE TIL KOMMUNESTYRET
4.1
Sakliste
Ordføreren setter opp saklisten til kommunestyrets møter.
4.2
Saksforberedelse
Rådmannen har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig
måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser gir. Den
myndighet som legger en sak fram for kommunestyret skal samtidig komme med tilråding i saken.
Tilrådingen skal kort og klart gjøre rede for det saken gjelder og gi forslag til vedtak. Gjelder saken valg
eller tilsetting i stilling er det ikke nødvendig med innstilling til vedtak. Saker unntatt offentlighet skal
merkes med rett lovgrunnlag, og er ikke tilgjengelig for andre enn møtets deltakere.
Dokumenter unntatt offentlighet skal makuleres etter bruk.

I dette reglementet er det ikke tatt hensyn til at det er Kontrollutvalget som har ansvar for å forberede
og fremme forslag til vedtak i kontrollsaker.
Jeg tillater meg å foreslå at 4.2 endres slik (endringene er vist i rødt og viser til ny kommunelov som
vist nok skal trå i kraft 1/7‐2019)

4.2
Saksforberedelse
Rådmannen har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig
måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser gir. Dette

gjelder ikke saker fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ansvar for å forberede og fremme
forslag til vedtak i kontrollsaker iht til koml. Kap 23 og 24. Den myndighet som legger en sak fram
for kommunestyret skal samtidig komme med tilråding i saken.
Tilrådingen skal kort og klart gjøre rede for det saken gjelder og gi forslag til vedtak. Gjelder saken valg
eller tilsetting i stilling er det ikke nødvendig med innstilling til vedtak. Saker unntatt offentlighet skal
merkes med rett lovgrunnlag, og er ikke tilgjengelig for andre enn møtets deltakere.
Dokumenter unntatt offentlighet skal makuleres etter bruk.

Fra: Kari Aarnes <Kari.Aarnes@steinkjer.kommune.no <mailto:Kari.Aarnes@steinkjer.kommune.no>>
Sendt: 6. februar 2018 09:19
Til: Liv Tronstad <Liv.Tronstad@konsek.no <mailto:Liv.Tronstad@konsek.no>>
Emne: Høring ‐ forslag til reglement for utvalg i nyeSteinkjer
En politisk arbeidsgruppe har begynt å se på reglement i nyeSteinkjer.
Utkast sendes nå på høring, og det hadde vært fint om de to kommunens kontrollutvalg hadde sett på
utkastet, og eventuelt kommet med nytt forslag.
Ber om at du gir meg tilbakemelding dersom det ikke er mulig å komme med tilbakemelding innen
oppdatt frist 15.05.

Kari Aarnes
Mob 95263778

Høring ‐ forslag til reglement for utvalg i nyeSteinkjer: Høring ‐ forslag til reglement for utvalg i
nyeSteinkjer.PDF
Reglement nyeSteinkjer 1: Reglement nyeSteinkjer 1.PDF

Besøk ved Verran Helsetun
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/190 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøket iht. til programmet.
2. Kontrollutvalget ber sekretær oppsummere besøket i et notat til neste møte.

Saksutredning
Iht til kontrollutvlagets sak 24/18 er det tilrettelagt for et besøk ved Verran Helsetune med
følgen program:
Tid
10 min

Tema
Presentasjon og formål med besøket

10 min

Presentasjon fra Helsetunet

45 min

Orientering fra Helsetunet

60 min
45 min
30 min

Omvisning på helsetunet
Orientering fra ansatte
Ev. orientering fra brukerrepresentanter/
pårørende
Oppsummering av besøket

10 min

Ansvarlig
Leder KU,
Alle presenterer seg
Helsetunets leder
Alle andre som også er med
fra administrasjonen og
helsetunet
Helsetunets leder el. andre fra
helsetunet/administrasjonen
Verneombud og tillitsvalgte
Brukerrepresentant/pårørende
Leder kontrollutvalget

I forkant av besøket er det gjort avtale med avdelingsleder, tillitsvalgte og verneombud. Det
er oversendt en oversikt over tema som det er ønskelig at blir besvart.
Ev. brukerrepresentantens deltagelse vil ikke bli avklart før samme dag.
Det er bedt om orientering rundt følgende tema:
•
Mål og utfordringer for virksomheten
•
Bemanning, arbeidsmiljø og medvirkning fra ansatte
•
Internkontroll og HMS-arbeid
•
Brukerfokus og aktivitetstilbud
Kontrollutvalget vil ha mulighet til å stille spørsmål under vegs.
Det understrekes at dette ikke er et tilsynsbesøk, men et besøk for å gjøre seg bedre kjent
med enheten.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget fører kontroll og tilsyn med hele den kommunale forvaltning på vegne av
kommunestyret, og det er viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til egen kommune.

Gjennom besøk ved enheter med orientering om driften både fra ledelse og fra tillitsvalgte og
verneombudet, vil kontrollutvalget få en bedre kjennskap til helsetunet og driften der, noe
som kontrollutvalget kan ta med seg i sitt videre arbeid.
Det utarbeides ingen rapport etter et slikt besøk, men sekretær kan utarbeide et internt notat
som en oppsummering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets årsplan 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/188 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2019, og fastsetter følgende møtedatoer:
ꞏ januar/februar
ꞏ mars
ꞏ mai
ꞏ september
ꞏ november

Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget i Verran kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget utarbeider årlig en plan for sitt arbeid. Årsplanen redegjør for
kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste oppgavene knytte til kontroll og
tilsyn, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette dokumentet er
laget ut fra en ny mal utarbeidet av Konsek og er mindre omfattende enn de årsplaner som
har vært utarbeidet for tidligere år. I vedlegg 1 til årsplanen ligger som tidligere møteplan for
kommende år.
Møteplanen for 2019 viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike
tider av året. I tillegg kommer saker kontrollutvalget tar opp på eget initiativ, får oversendt fra
kommunestyret eller fra revisor, og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av
henvendelser utenfra.
Kontrollutvalget må ifm møteplanen vurdere på hvilken måte de vil følge opp
sammenslåingsprosessen mellom Verran og Steinkjer, om kontrollutvalget ønsker å
gjennomføre et besøk ved kommunal enhet, og kontrollutvalgets prioritering av deltagelse på
kurs og konferanser i 2019.
På bakgrunn av tidligere erfaringer er det satt opp 5 møter i 2019. Kontrollutvalget har
mulighet til å avholde flere møter ved spesielle behov.
Årsplan med møteplan skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret
til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Forslaget til kontrollutvalgets årsplan med møteplan 2019 redegjør for utvalgets formelle
grunnlag og lister opp kontrollutvalgets faste oppgaver.
Kontrollutvalget må også legge inn i årsplanen hvordan de skal følge
sammenslåingsprosessen med Steinkjer, om utvalget ønsker å gjennomføre et besøk og om
prioriteringen av deltagelse på kurs og konferanser.
Fastsettelse av møtedatoer gjøres i møtet.

Årsplan 2019
For kontrollutvalget i
Verran kommune

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.1 Ifølge kommuneloven skal
kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse om
kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres,
basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til kommunestyret. Videre
skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er gitt i rapporter fra
forvaltningsrevisjoner.

Selskapskontroll
Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen
vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
kommunestyret.

Undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller
undersøkelser av kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag
Kontrollutvalget sender hvert år rapport til kommunestyret. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, og sender dette til kommunestyret med en anbefaling om
vedtak.

Andre oppgaver
Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer.2

Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både
gjennom sakene utvalget oversender og ved ev. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at
kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

1

kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

2

Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert. Hvis saken er innenfor
utvalgets virkeområde tas den til behandling i kontrollutvalget.

Oppfølging av saker
For å kunne følge opp tidligere saker, vil utvalget en gang i året få lagt fram en slik status.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres
både lokalt og nasjonalt.

Vedlegg 1

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

Jan/feb

mars

Orientering fra rådmannen
Årsmelding for kontrollutvalget

sept

x

x
x
x

Bestilling av forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll/undersøkelse

x

Revisors uavhengighet

x

Revisjonsstrategi 2019

x

Tilbakemelding etter årsrevisjon

x

Budsjett for kontrollutvalget 2020
Evaluering av perioden
Virksomhets-/enhetsbesøk

nov

x

Årsregnskap og årsberetning
Skatteoppkreverfunksjonen

mai

x

Vedlegg 2

Oversikt over tidligere enhetsbesøk/virksomhetsbesøk
29.10.2018
27.11.2017:
27.03.2017:
07.09.2015:
02.03.2015:
24.02.2014:
07.01.2013:
18.05.2011:
25.09.2009:
05.06.2009:
11.03.2009:

Verran helsetun
Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
Verran sykeheim (oppfølgingsbesøk)
Verran sykeheim
Enhet for samfunnsutvikling
Jekta AS
Rådmannens stab
Malm skole
Verran helsetun
Barnevernet

Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og
skadefellingslag - Orientering fra administrasjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato

Saksnr

Einar Sandlund
FE - 033
18/352-6

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Alternativ 1 til vedtak:
1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering.
2. På bakgrunn av den orienteringen som er gitt synes kommunen å ha et forsvarlig
skadefellingslag
3. På bakgrunn av den orienteringen som er gitt synes det som at kommunen har en
forsvarlig fallviltordning iht til lover og forskrifter
Alternativ 2 til vedtak:
1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering.
2. På bakgrunn av den orienteringen som er gitt, er kontrollutvalget ikke trygg på at
kommunen har et forsvarlig skadefellingslag. Kontrollutvalget forutsetter at dette bringes i
orden snarest mulig, og ber om en ny orientering i neste møte.
3. På bakgrunn av den orienteringen som er gitt er kontrollutvalget ikke trygg på at
kommunen har en forsvarlig fallviltordning iht til lover og forskrifter. Kontrollutvalget
forutsetter at dette bringes i orden snarest mulig, ber derfor om en ny orientering i neste
møte.

Saksutredning
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 22/18 henvendelse til kontrollutvalget vedr.
fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag:
1. Kontrollutvalget tar henvendelsene til foreløpig orientering.
2. Rådmannen, eller de som bemyndiges, innkalles til neste møte for å orientere
om organiseringen av fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag, evt.
igangsatte tiltak og manglende svar på henvendelser. Er det gjort noen juridisk
vurdering rundt denne saken i kommunen. Har kommunen en tilfredsstillende
skadefellingsordning
3. Kontrollutvalget vil ut fra den orientering som da gis kunne ta stilling til evt. videre
behandling.
Administrasjonen er på bakgrunn av punkt 2 i vedtaket bedt om å orientere i saken.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
På bakgrunn av orienteringen som gis fra administrasjonen må kontrollutvalget ta stilling til
om de finner denne betryggende og kan avslutte saken, eller om kontrollutvalget må følge
opp saken nærmere for å sikre seg at tjenestene blir brakt i orden i tråd med lover og
forskrifter.
Det fremmes to alternative forslag til vedtak, dette etter som at en ikke er kjent med innholdet
i administrasjonens orientering.

Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/369 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt notat/prosjektplan for undersøkelsen.
Saksutredning
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 18/18:
Kontrollutvalget ber revisor foreta en undersøkelse på bakgrunn av de spørsmål som er
stilt i henvendelsen til kontrollutvalget
Kontrollutvalget ber også om at følgende blir lagt inn i saken:
ꞏ
Styreevaluering av Jekta AS
ꞏ
Hva som var hovedintensjonen i grunnkonseptet ved oppstart av samarbeidet
ꞏ
Hva som er den samlede kostnaden i Jekta ifm skifte av dagligledere, og om
dette har influert på totaliteten for Jekta AS
Vedtaket er oversendt revisor. En har fått tilbakemelding på at revisor er i gang med
utarbeidelsen av notat/prosjektplan for å definere/avgrense prosjektet. Dette vil bli presentert
i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
På bakgrunn av revisors presentasjon må kontrollutvalget ta stilling til om de kan slutte seg til
notat/prosjektplan for undersøkelsen, ev. kan kontrollutvalget i møte komme med ytterligere
innspill for å konkretisere undersøkelsen nærmere.

Regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/376 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet..
Vedlegg
uavhengighetserklæring Verran.pdf
Saksutredning
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere
egen uavhengighet, og skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av
sin uavhengighet til kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15. Kravene til uavhengighet og
objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf. revisjonsforskriftens § 12.
Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine
forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være myndig.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er utdannet statsautorisert revisor. For statsautoriserte
revisorer vil vandel normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm godkjenningen, og av
kontrollutvalget ved tildeling av oppdraget.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Så fremt kontrollutvalget ikke har innvendinger, kan kontrollutvalget ta den gitte
informasjonen til etterretning uten merknader.

Revisjonsstrategi 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
31/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/376 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2018 til orientering.
Saksutredning
Revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for revisjonsoppdraget med utgangspunkt
i risiko og vesentlighetsvurderinger.
Formålet er primært å avdekke risiko for feilrapportering og å definere hvilke
revisjonshandlinger som må gjennomføres for å avgi beretning.
Kontrollutvalget må ha god kjennskap til hva regnskapsrevisjonen inneholder. Det er sentralt
å kunne forstå hva vesentlighetsgrensene er og hva de konkret innebærer. Kontrollutvalget
vil med dette få kunnskap om kontrollenes "rekkevidde" og regnskapsrevisors
arbeidsmetodikk.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2018.
I orienteringen vil det bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor. Orienteringen vil
derfor bli gitt i lukket møte, jfr. koml. § 31 nr. 2 og fvl. § 13, og kontrollutvalget vil ha plikt til å
bevare taushet om innholdet i revisors orientering.

