
    
    
PROTOKOLL 

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter IKS 

- Interkommunalt Krisesenter for kommunene i Nord Trøndelag 

 

Tid:  Tirsdag 8. November 2022, Kl. 10.00   

Sted:  Møte via Teams  (Lenke til Teams sendt sammen med innkalling  
på e-post 23.9.22) 

      

 

Innkalt: Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i 
 Selskapsavtalen  

 

Ved opprop var 22 av 29 representanter til stede. 19 av 22 kommuner var representert. 

 

 

Orienteringssaker: 

• Status drift og utviklingstrekk/strategi videre for krisesenteret 
• Evaluering av krisesenterloven 
• Høringssvar fra Samfunnsbedriftene angående endringer i IKS loven 

 

 

Sak 4/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling og sakliste godkjennes 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og sakliste godkjennes 
 

 

 



    
    
Sak 5/22 Budsjett 2023 

 Bakgrunn 

Budsjettforslag 2023 inkludert prognose for 2022 ligger vedlagt.  

Reduksjon i driftsutgifter skyldes blant annet at huseier har rettet opp feil i 
beregning av husleia i selskapets favør. Det er kun to av elementene i husleia 
som i henhold til avtalen skal indeksreguleres (forvaltning, drift og vedlikehold 
og festeavtale tomt). Pr 30.6.22 er tilbakebetaling for tidligere år ført inn på 
post 11900. Det er flere av utgiftspostene som er redusert noe. 

I budsjett 2022 var økningen i kommunenes tilskudd på 1,6 % fra 2021. Det 
var i det budsjettet tatt inn refusjon sykepenger i inntektsgrunnlaget. Forslag til 
budsjett 2023 har kun kommunenes tilskudd som inntektspost. 

 

 Styrets innstilling til representantskapet: 

 Budsjett 2023 er foreslått med en ramme på kr. 8 395 500. Dette innebærer en 
økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 216 082 fra 2022 til 2023, en 
økning på 2,5 %. 

 

Vedtak: 

Styrets innstilling til budsjett 2023 vedtas. 

Budsjettet har en ramme på kr 8 395 500. Noe som innebærer en økning i 
kommunenes samlede tilskudd på kr 216 082 fra 2022 til 2023, en økning på 
2,5 %. 

 

  

Sak 6/22 Økonomiplan 2023 – 2026 

  

Bakgrunn: 

Vedlagte forslag til økonomiplan for Nord-Trøndelag krisesenter IKS viser 
forventet utvikling de neste 4 år i tekst og tabell.  

Økonomiplanen omhandler utviklingstrekk innen følgende områder: 

Juridiske rammer, endring i brukergruppen og bemannings- og 
kompetansebehov. 



    
    

 

 

 Styrets innstilling til representantskapet: 

 Økonomiplan som viser forventet utvikling 2023 til 2026 godkjennes 

 

  Vedtak: 

  Styrets innstilling til økonomiplan 2023 til 2026 vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


