
Møteinnkalling

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Rådhuset i Rissa Storsalen
Møtedato: 24.11.2016
Tid: 12:00-15:00

Forfall meldes til servicekontorer i begge kommuner, som sørger for innkalling av 
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP
Ove Vollan Ordfører RI-HØ
Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP
Liv Darell Medlem RI-SP
Linda Renate Lutdal Medlem LE-H
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Maria Husby Gjølgali Medlem RI-AP
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP
Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V
Tormod Overland Medlem RI-FRP
Reidar Gullesen Medlem RI-V
Harald Fagervold Medlem RI-PP
Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF
Vegard Heide Medlem RI-MDG
Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP
Per Brovold Medlem RI-SV
Odd - Arne Sakseid Medlem RI-KRF
Rannveig Skansen Medlem LE-SV

Orienteringssaker:

 Økonomi- og handlingsplan 2018 - 2020 v/ prosjektleder Vigdis Bolås

 Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås

 Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder

Info prosjektleder
Info leder/nestleder
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Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 40/16 Politisk organisering fra 01.01.2017, med unntak av 
næringsarbeid

PS 41/16 Politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017
PS 42/16 Delegasjonsreglement Indre Fosen 2017
PS 43/16 Indre Fosen kommune - Fosen Helse IKS

Referatsaker i Fellesnemda
RS 1/16 Møteprotokoll - Kulturutvalget Indre Fosen - 01.09.16
RS 2/16 Møteprotokoll - Kulturutvalget Indre Fosen - 12.10.16
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv: 030

Dato:   17.11.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

40/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

POLITISK ORGANISERING FRA 01.01.2017, MED UNNTAK AV NÆRINGSARBEID

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til fellesnemndas sak 30/16, 29.09.2016, Politisk organisering fra 2018 – Indre Fosen 
kommune. Vedtaket i pkt 1 ble:
1. Politisk organisering i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018 vedtas som framlagt, med
unntak av næring.

Politisk organisering fra 01.01.2018 er altså vedtatt med unntak av politisk næringsarbeid som skal 
behandles høsten 2017. Kulturutvalget ble etablert i 2016 med 14 medlemmer. Medlemmene av 
kulturutvalget er i tillegg medlemmer av komite for oppvekst i Leksvik og hovedutvalg for oppvekst i 
Rissa. Det har vist seg at det blir mange og lange møter, og flere varamedlemmer er blitt kalt inn.

Etter flere drøftinger i fellesnemnda og i begge kommunestyrene, må nå fellesnemnda og begge 
kommunestyrene ta stilling til om Leksvik og Rissa skal gå i gang med felles utvalgsmodell allerede 
fra nyttår 2017. Utvalgsmodellen er vedtatt av fellesnemnda som gjeldende modell fra 01.01.2018.

Det har kommet fram ulike begrunnelser for at flere fagområder bør slås sammen fra 01.01.2017.
2017 blir et overgangsår, og man ser at det både politisk og administrativt, kan bli krevende og lite 
effektivt å gjennomføre alle behandlinger som det er forventninger og krav om i hver enkelt 
kommune, når man likevel skal bli en kommune om kort tid. Det kan være hensiktsmessig å komme i 
gang med helhetlig felles organisering ut fra ulike momenter:

- samhandling Leksvik og Rissa blir viktigere jo nærmere etablering av Indre Fosen kommune man
kommer

- flere og flere saker som behandles politisk, vil ha betydning for Indre Fosen kommune fra 2018 og 
årene framover

- kunnskap om, og formidling av, hverandres politiske arbeid og allerede behandlet saker blir 
viktigere og viktigere

- felles økonomisk styring er særdeles viktig i et krevende økonomisk bilde med bl.a. omfattende
investeringsplaner

- ledergruppe for Indre Fosen er etablert, og det er naturlig at ledergruppen tar administrativt ansvar 
for felles politisk arbeid

- muligheter for utprøving og evaluering av utvalgsmodellen i fellesskap gjennom 2017, på flere 
fagområder enn kultur, før Leksvik og Rissa blir Indre Fosen kommune
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Ut fra vedtak om politisk organisering fra 01.01.2018, drøftinger i arbeidsgruppen for politisk 
organisering, i fellesnemnda og i kommunestyrene foreslås følgende politisk organisering allerede fra 
01.01.2017:

Begge kommunestyrene som består av 48 medlemmer, vil i 2017 være fellesnemnd. Fellesnemnda 
skal behandle alle saker som berører Indre Fosen kommune. Mandat for fellesnemnda ble vedtatt i 
begge kommunestyrene og i fellesnemnda i desember 2015. Noen saker må likevel behandles av det 
enkelte kommunestyre. Det foreslås felles møteplan for kommunestyrene og formannskapene i 
Leksvik og Rissa. Møtedagene for kommunestyret kan f.eks. starte med møte i fellesnemnda. Når 
sakene i fellesnemnda er ferdigbehandlet, kan hvert enkelt kommunestyre behandle sakene som det er 
nødvendig at hvert enkelt kommunestyre behandler. Formannskapene som består av 14 medlemmer,
kan også være i lag når sakene behandles, både sakene som behandles i felles formannskap og sakene
som må behandles av hvert enkelt formannskap. Fellesnemnda kan delegere saker til felles 
formannskap og til felles fagutvalg. Man mener at det vil være interessant og nyttig å følge
hverandres diskusjoner og saksbehandling.

Det foreslås at fire fagutvalg etableres fra 01.01.2017:

- Oppvekstutvalget, 8 medlemmer

- Kulturutvalget, 7 medlemmer

- Helse- og omsorgsutvalget, 8 medlemmer

- Arealutvalget, 8 medlemmer

Politisk organisering av næringsarbeid legges fram som egen sak. Delegasjonsreglement legges også 
fram som egen sak for behandling i fellesnemnda.

I tillegg til fagutvalgene, etableres administrasjonsutvalg og kontrollutvalg.

Kontrollutvalget vil bestå av tre personer: to fra Leksvik og en fra Rissa, som i dag. 
Administrasjonsutvalget vil bestå av ordførere, varaordførere, opposisjonsledere og hovedtillitsvalgte 
fra Leksvik og Rissa.

Andre råd og utvalg som eldrerådet, trafikksikkerhetsutvalget osv bør også ha felles møter i 2017.

Vurdering:

For å prøve ut politisk organisering fram mot etablering av Indre Fosen kommune fra 01.01.2018, vil 
det være interessant og nyttig, allerede fra 01.01.2017, å starte med samhandling gjennom felles 
kommunestyremøter, formannskapsmøter og utvalgsmøter. Administrativ ledergruppe i Indre Fosen 
kommune er etablert, og det vil også være nyttig for ledergruppen i Indre Fosen samt lederne i de 
respektive kommuner å komme konkret i gang med samhandling og saksbehandling for fellesskapet.

For å unngå egne møter i dagens fellesnemnd, og for at alle som er medlemmer i fellesnemnda i dag
skal få fortsette arbeidet i fellesnemnda, foreslås at begge kommunestyrene i sin helhet danner 
fellesnemnd fra 01.01.2017. Overgangen fra 2017 til 2018 blir smidigere når denne samhandlingen 
starter i 2017. Nyttige erfaringer kan tas med i arbeidet når Indre Fosen kommune etableres 
01.01.2018.

Denne saken må behandles i begge kommunestyrene.

Prosjektleders innstilling:

1. Fellesnemnda endres, fra 01.01.2017, fra å være 21 medlemmer til 48 medlemmer, som er 
dagens to kommunestyrer.

2. Politisk organisering fra 01.01.2017 vedtas som framlagt.
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv: 030

Dato:   17.11.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

41/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

POLITISK ORGANISERING AV NÆRINGSARBEID FRA 01.01.2017

Vedlegg

1 Alternativ 1- kommunalt foretak

2 Alternativ 2 - Næringsutvalg

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til fellesnemndas behandling av sak 30/16 Politisk organisering fra 2018 – Indre Fosen 
kommune. Vedtakets punkt 2, 3 og 4 ble:

2. Høsten 2016 vurderes det om næringsarbeidet organiseres som et eget kommunalt foretak
eller i linja under rådmann fra 01.01.2017. Modellen må evalueres innen september
2017 for å vurdere hvilken modell som skal velges i den nye kommunen fra 01.01.2018.
3. Leksvik kommunestyre informeres om Rissa Utvikling KF sin arbeidsform og suksessfaktorer ved 
daglig leder og landbruksrådgiver.
4. Det innhentes høringsuttalelser fra nærings- og landbruksorganisasjoner i Indre Fosen kommune.

Pkt 3 i vedtaket er gjennomført. Pkt 4 gjennomføres i uke 46 og 47. Nærings- og 
landbruksorganisasjoner har levert uttalelser under et frokostmøte 16.11.2016. Ordførerne har i tillegg 
sendt ut høringsnotat til nærings- og landbruksorganisasjoner og bedt om høringssvar innen 
22.11.2016. Disse vil bli sammenstilt og sendt til fellesnemnda i forkant av møtet 24.11.2016 eller 
lagt fram direkte i møtet. Spørsmålene i høringsnotatet er:

1. Hvilke behov vil næringslivet/landbruket at kommunens næringsarbeid skal dekke?

2. Hvordan skal kommunens næringsarbeid organiseres; i linjeorganisasjonen, i et foretak, eller 
evt. andre organisasjonsformer?

Vurdering:

Det er viktig å komme i gang med organisert næringsarbeid for Indre Fosen så fort som mulig og helst 
allerede fra 01.01.2017. 

Politisk organisering av næringsarbeid har vært drøftet flere ganger i arbeidsgruppen for politisk 
organisering Indre Fosen, i fellesnemnda og i kommunestyrene. Det er fordeler og ulemper med de to 
alternative modellene som legges fram. Det kan også være andre former for organisering som er 
aktuelle for Indre Fosen kommune fra 01.01.2018. Aktuelle organisasjonsformer bør utredes fram mot 
september 2017. 
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Innspillene fra nærings- og landbruksorganisasjoner bør gjennomgås før man tar stilling til hvilken 
modell som skal prøves ut i 2017. De to alternative organisasjonsformene er vedlagt.

Alternativ 1: Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak. Det foreslås at styret i det 
kommunale foretaket består av 6 politikere og 4 styremedlemmer fra næringsliv / landbruk. 

Alternativ 2: Næringsarbeid organiseres politisk i et næringsutvalg. Det foreslås at næringsutvalget 
består av 6 politikere.

Forslag til delegasjonsreglement for et næringsutvalg og forslag til vedtekter for et kommunalt foretak 
legges fram som en egen sak for behandling i fellesnemnda.

Det legges fram to alternative innstillinger: Alternativ 1 og Alternativ 2. 

I tillegg innstiller prosjektleder på at andre former for organisering kan være aktuelle å vurdere for 
næringsarbeid fra 01.01.2018. Aktuelle organisasjonsformer skal utredes fram mot september 2017, 
før konstituering av kommunestyret for Indre Fosen kommune gjennomføres.

Denne saken må behandles i begge kommunestyrene.

Prosjektleders innstilling:

Alternativ 1: Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak fra 01.01.2017. Det 
foreslås at styret i det kommunale foretaket består av 6 politikere og 4 styremedlemmer fra næringsliv 
/ landbruk fra begge kommuner. 

Alternativ 2: Næringsarbeid organiseres politisk i et næringsutvalg fra 01.01.2017. Næringsutvalget 
skal bestå av 6 politikere.

Andre alternativer: Andre former for organisering kan være aktuelle å vurdere for næringsarbeid fra 
01.01.2018. Aktuelle organisasjonsformer skal utredes fram mot september 2017, før konstituering av 
kommunestyret for Indre Fosen kommune gjennomføres.
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv: 030

Dato:   17.11.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

42/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

DELEGASJONSREGLEMENT INDRE FOSEN 2017

Vedlegg

1 Vedtekter kommunalt foretak

2 Delegasjonsreglement Indre Fosen, med KF

3 Delegasjonsreglement Indre Fosen, uten KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Delegasjonsreglement skal behandles av kommunestyret når nytt kommunestyre er konstituert høsten 
2017. Dersom Indre Fosen kommer i gang med utvalgsmodellen fra 01.01.2017, så må Indre Fosen ha 
et delegasjonsreglement for 2017.

Det foreligger to alternative delegasjonsreglement der det ene inneholder næringsutvalg og det andre 
inneholder kommunalt foretak. Dersom kommunalt foretak velges som politisk organisering for 
næringsarbeid i 2017, må fellesnemnda også behandle vedtekter for foretaket.

Delegasjonsreglementet er utarbeidet med utgangspunkt i delegasjonsreglementet i Leksvik og i Rissa 
kommuner og med utvalgsmodellen som eksisterer i dag i Rissa. Leksvik har i dag komitemodellen. 
Det er tidligere vedtatt av fellesnemnda at utvalgsmodellen skal gjelde fra 01.01.2018. Innhold i 
delegasjonsreglement har flere ganger blitt drøftet i arbeidsgruppe for politisk organisering Indre 
Fosen som også er bakgrunn for forslagene som legges fram.

Vurdering:

Hvilket delegasjonsreglement som velges, avhenger av vedtak i saken om politisk organisering av 
næringsarbeid fra 01.01.2017.

Dersom kommunalt foretak velges som politisk organisering for næringsarbeid i 2017, må 
fellesnemnda også behandle vedtekter for foretaket.

For saker som skal behandles av hver enkelt kommune, vil gjeldende delegasjonsreglement for 
Leksvik kommune og gjeldende delegasjonsreglement for Rissa kommune, fortsatt være gjeldende i 
2017. I disse sakene vil det si at Leksvik har komitemodellen i 2017, og Rissa har utvalgsmodellen i 
2017.   

Denne saken må behandles i begge kommunestyrene.

Det legges fram to alternative innstillinger.
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Prosjektleders innstilling:

Alternativ 1: Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak fra 01.01.2017. 
Delegasjonsreglementet, uten næringsutvalg, men med kommunalt foretak, vedtas som framlagt. 
Vedtekter for det kommunale foretaket vedtas som framlagt.

Alternativ 2: Næringsarbeid organiseres politisk i et næringsutvalg fra 01.01.2017. 
Delegasjonsreglementet, inkludert næringsutvalg, vedtas som framlagt.
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VEDTEKTER FOR INDRE FOSEN UTVIKLING KF 
(gjeldende fra 01.01.2017)  

 
§ 1 FIRMA, NAVN 
 

Foretakets navn er Indre Fosen Utvikling KF. 

 

Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Fellesnemnda i Indre 

Fosen kommune og vedtak i Rissa og Leksvik kommunestyrer, i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, kap. 11 § 61-75. 

 

 

§ 2 FORMÅL 
 

1. Foretakets formål er: 

 

 a) å ivareta organisering, samordning, planlegging, forvaltning og utøvelse av 

kommunal landbruks- og næringsvirksomhet. 

 

 b) å utvikle arenaer for næringslivet og næringenes organisasjoner.  

 

 

§ 3 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER 
 

Indre Fosen Utvikling KF skal lede det strategiske og administrative næringsarbeidet i 

kommunen og forvalte kommunens økonomiske virkemidler innen næring og landbruk.  

Indre Fosen Utvikling KF er ansvarlig for samordning, planlegging, forvaltning og utøvelse 

av kommunal landbruks- og næringsvirksomhet. Indre Fosen Utvikling KF har også ansvar 

for samhandling med øvrig virksomhet i Indre Fosen kommune på områder der det er aktuelt 

og viktig for å nå kommunens målsettinger.  

 

For fagområdene landbruk og næring, har Indre Fosen Utvikling KF et spesielt ansvar for å: 

 

1. Forberede saker for aktuelle folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet 

blant annet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for kommunens 

økonomi, personell og servicegrad overfor publikum. 

2. Iverksette de vedtak som blir gjort i politiske organer for kommunens landbruks- og 

næringsspørsmål. 

3. Utvikle personalet i en fleksibel og effektiv organisasjon. 

4. Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, 

herunder en effektiv internkontroll. 

5. Videreutvikle, kvalitetssikre og, gjennom innstillinger til politiske organer, foreslå 

tilpasninger av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har. 

6. Lede det administrative/strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen for 

landbruks- og næringsspørsmål. 

7. Gjennomføre forvaltningsoppgavene innenfor landbruk, vilt mv. på vegne av Indre 

Fosen kommune. 

8. Forvalte kommunens næringsfond.  

Foretaket kan også påta seg andre oppgaver som fellesnemnda pålegger. 
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§ 4 FORRETNINGSKONTOR 
 

Foretaket har sitt forretningskontor i Indre Fosen kommune. 

 

 

§ 5 FELLESNEMNDA 
 

1. Fellesnemnda skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap 

for foretaket.  

 

2. Fellesnemnda skal velge medlemmer til styret i samsvar med vedtektenes § 8, 

herunder styreleder og nestleder. 

 

 

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER 
 

Foretakets vedtekter kan endres av Fellesnemnda i Indre Fosen kommune. 

 

 

§ 7 OPPLØSNING AV FORETAKET 
 

Fellesnemnda i Indre Fosen kommune kan på ethvert tidspunkt vedta oppløsning av 

foretaket. Foretakets forpliktelser og verdier overføres i så fall i sin helhet til 

Fellesnemnda i Indre Fosen. 

 
 

§ 8 STYRETS SAMMENSETNING 

 

Foretaket skal ha et styre på 10 medlemmer (6 politikere fra fellesnemnda – 3 fra hver 

kommune, og 4 fra næringslivet i Rissa/Leksvik) med personlige varamedlemmer.  

 

Politiske styremedlemmer er ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen i 

henholdsvis Rissa og Leksvik kommune (min 2 av hvert kjønn). 

 

Styremedlemmene fra næringslivet er 1 person fra Fosen Innovasjon og 1 person fra 

Fosen Industriforum (1 av hvert kjønn), samt 1 person valgt av Bondelaget i Rissa og 

1 person valgt av Bondelaget i Leksvik (1 av hvert kjønn). 

 

Samtlige medlemmer velges for en periode på 4 år, og følger valgperioden for 

kommunestyret. 

 

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

 

Rådmannen har forslags- og talerett på styremøtene. 
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§ 9 STYRETS MYNDIGHET 
 

1. Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som 

gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar 

med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre 

vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre. 

2. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

3. Styrets leder har ansvar for daglig leders lønns- og arbeidsvilkår. 

 

 

 

§ 10 STYREMØTER 
 

1. Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av 

styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte 

tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg 

på styremøtene. 

 

2. Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen og sakliste skal sendes ut 7 dager 

før møtet. 

 

3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

4. Styremøtet ledes av leder eller i dennes fravær, nestleder. Dersom ingen av disse er til 

stede, velges en møteleder. 

 

5. Styrets møter skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 

taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf.  

 

6. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som 

stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige 

styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er 

møtelederens stemme avgjørende. 

 

7. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på 

sakslisten. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig. 

 

8. Det skal føres protokoll fra møtet. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i 

styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. 
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§ 11 DAGLIG LEDER 
 

1. Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret, og har myndighet til 

å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker.  

 

2. Daglig leder skal påse at de saker som legges fram for styret, er forsvarlig utredet, og 

at vedtak blir iverksatt. Daglig leder skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll. 

 

 

 

§ 12 REPRESENTASJON 

 

Styret representerer foretaket utad. 

Det inngås avtaler på kommunens vegne innenfor foretakets formål. 

Foretaket forpliktes av ved underskrift av styrets leder og daglig leder. 

 

 

§ 13 ØKONOMIFORVALTNING 

 

Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til forskrifter som gjelder for 

kommunale foretak etter kommuneloven. 

 

Styret skal utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap som 

forelegges kommunestyret til avgjørelse. 

 

- Selskapets regnskap føres etter kommuneloven. 

- Internregnskap med driftsresultat for den enkelte eiendom skal føres. 

- Styret har fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekter, kjøp og salg av 

eiendommer og låneopptak innenfor rammer for foretakets budsjett vedtatt av 

kommunestyret. 

- Styreleder og daglig leder har i fellesskap fullmakt til å beslutte økonomiske 

disposisjoner innenfor en ramme på kr. 50 000,-. 

 

 

§ 14 REVISJON 
 

Fosen kommunerevisjon IKS har ansvaret for revidering av foretakets regnskap. 
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- med Indre Fosen Utvikling KF - 
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Prosjektleders forslag 24.11.2016 
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1 Innledning 
 

1.1 Målsetting 

Kommuneloven og lovgivingen for øvrig gir adgang til en omfattende delegasjon 
av myndighet fra kommunestyret til formannskap, utvalg, styrer, komiteer, 
ordfører og rådmann. Målsettingen med delegasjonsreglementet er: 

 at det skal gi en klar oppgavefordeling mellom politisk og administrativt nivå 

 at det skal gi en klar oppgavefordeling mellom de ulike politiske nivåene 

 at arbeidet skal være effektivt og rasjonelt med hensyn på beslutningstaking 

 at klargjøringen av politisk og administrativt nivå skal føre til effektive og 
rasjonelle beslutninger som gir kommunens innbyggere gode tjenester og høyt 
servicenivå 

En viktig forutsetning for god praktisering av delegert myndighet er at det har 
funnet sted en helhetlig planlegging med gode og klare målsettinger både i den 
langsiktige og den kortsiktige planleggingen. Dette betinger igjen at det har 
foregått gode prosesser mellom politisk og administrativt nivå og at disse 
prosessene synliggjøres i årshjulet. Likeså må det klargjøres hvordan 
beslutninger vedtatt i henhold til delegert myndighet rapporteres til politisk nivå.  

 

 

1.2 Prinsipper for delegering 
1. Fellesnemnda for Indre Fosen er fra 01.01.2017 kommunestyrene i Leksvik 

kommune og Rissa kommune. Fellesnemnda skal ha 48 medlemmer, 25 fra 
Leksvik og 23 fra Rissa. 

2. Det henvises til kommunestyret i Rissa sitt møte den 10.12.2015 og 
kommunestyret i Leksvik sitt møte den 21.12.2015 der prosjektbeskrivelse for 
sammenslåingsprosessen samt fullmakt til fellesnemnda ble vedtatt. 

3. Fellesnemnda må behandle alle saker som det i særlov er bestemt at 
fellesnemnda skal behandle selv, samt de saker som delegasjonsreglementet 
sier skal behandles av fellesnemnda. 

4. Den myndighet som særlover med forskrifter legger til kommunene å ta seg 
av, delegeres til de respektive utvalgene slik ansvarsområdene er beskrevet i 
kap. 4. I hovedsak vil utvalgene ha ansvar for saker av mer overordnet 
karakter, plansaker og mer prinsipielle saker innenfor sine ansvarsområder og 
de aktuelle særlover. 

5. I tillegg delegeres en del konkrete saker direkte til formannskapet og 
administrasjonsutvalget. 
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1.3 Generelle regler om bruk av delegert myndighet 

 All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover, forskrifter og 
retningslinjer gitt av overordnet organ og i tråd med målsettinger i kommunens 
planverk og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.  

 Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram en sak som et underordnet organ 
har til behandling etter delegert myndighet.  

 Et overordnet politisk eller administrativt organ kan når som helst trekke 
tilbake delegert myndighet, enten generelt eller for en eller flere spesielle 
saker.  

 Fellesnemnda kan uavhengig av delegering kreve å få seg forelagt enhver sak 
til orientering eller avgjørelse i samsvar med kommunelovens § 76. 

 Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller til å gi 
uttalelse, kan unnlate å bruke sin myndighet og i stedet legge saken fram for 
fellesnemnda eller det organet som har delegert myndigheten.  

  Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet 
å ta avgjørelser i spesielle saker, med mindre særlov ikke setter begrensning.  

 Delegering av myndighet etter særlovgiving til utvalg omfatter myndighet etter 
forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov.  

 Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et underordnet 
politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningslovens § 35, jfr. 
kommuneloven § 60, og kan også kreve å få lagt frem for seg aktuelle saker.  

 Vedtak gjort i hastesaker etter kommunelovens § 13, ”hasteparagrafen”, skal 
refereres skriftlig for fellesnemnda eller det organ som ordinært skulle gjort 
vedtaket, i første møte etter at hastevedtaket er fattet.  

 Alle enkeltvedtak, også de som er truffet i henhold til delegert myndighet, skal 
grunngis samtidig med at vedtaket treffes. Jfr. forvaltningslovens § 24. 

 Alle enkeltvedtak – også de som er truffet i henhold av delegert myndighet – 
kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse. Jfr. 
forvaltningslovens § 28. Partene skal gis opplysninger om klageadgang og 
klagefrist. Jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 29.  

 Med mindre særlov bestemmer noe annet, er formannskapet klageinstans. 
Før klage behandles av klageinstans eller etter særlov, skal den som har 
truffet vedtaket ha anledning til å omgjøre/oppheve det. Dersom vedtaket er 
truffet på administrativt nivå, skal også eventuelt tilhørende politisk organ, 
dersom de ønsker det, ha anledning til å oppheve/omgjøre vedtaket før det 
sendes klageinstansen. Siste setning gjelder ikke klagebehandling etter Lov 
om sosiale tjenester og Lov om barnevernstjenester, som har egne 
retningslinjer for dette.  
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1.4 Tilbakemelding vedrørende bruk av delegert myndighet 

Med mindre annet er bestemt, skal alle vedtak som er truffet i henhold til delegert 
myndighet, rapporteres slik: 

1. Vedtak gjort av formannskapet, utvalgene og administrasjonsutvalget, rapporteres 
til fellesnemnda som referatsaker. 

2. Administrative vedtak i henhold til særlov, rapporteres i det respektive utvalg som 
referatsaker. 

3. Administrative vedtak om driftsmessige og økonomiske forhold rapporteres enten 
gjennom budsjettrapporter eller muntlig orientering til det respektive utvalget. 

4. Administrative vedtak i personalsaker rapporteres skriftlig til 
administrasjonsutvalget. 

5. Beslutninger vedrørende refinansieringer og pengeplasseringer rapporteres til 
formannskapet så snart som mulig etter beslutningen. 

 

 

2 Delegering til formannskapet 

 

2.1 Ansvars- og arbeidsområder 

Kommunene er i henhold til kommunelovens § 8 pålagt å ha formannskap. 
Formannskapet skal behandle forslag til økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett og 
skattevedtak. Utover de lovbestemte oppgavene etter kommuneloven, har 
formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politisk initiativ, 
samfunnsutvikling, interkommunale spørsmål og investeringer.  

Formannskapet ivaretar kommunale oppgaver og interesser som følger av disse 
lovene: 

 Brann og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 
 Vannfallskonsesjonsloven 14. des. 1917  
 Kommuneloven 25. september 1992 
 Offentlighetsloven 19. mai 2006  
 Oreigningsloven 23. oktober 1959 
 Sivilbeskyttelsesloven (kommunal beredskapsplikt) 25. juni 2010 
 Skattebetalingsloven 17. juni 2005  
 Skjønnsprosessloven 1. juni 1917 
 Stadnamnloven 18. mai 1990 
 Tvisteloven 17. juni 2005 
  
  

Evt. andre lover som fellesnemnda har anledning til, og velger, å delegere til 
formannskapet. 
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2.2 Generell delegering 

 Samfunnsutvikling og strategiarbeid skal være tema i alle møter i 
formannskapet. Formannskapet er styringsgruppe for prosessen med 
kommuneplanens samfunnsdel i hht plan- og bygningsloven. Når vedtatt 
samfunnsdel foreligger, foretar formannskapet prioriteringer og gir føringer 
overfor utvalgene om utarbeidelse av handlingsplaner.  

 I medhold av kommunelovens § 13, ”hasteparagrafen”, gis formannskapet 
myndighet til å fatte endelig vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som 
skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så 
raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av 
denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

 Formannskapet treffer i medhold av kommunelovens § 8 nr.3 avgjørelse i alle 
saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er 
lagt til annet folkevalgt eller administrativt organ. 

 

2.3 Myndighet i økonomiske saker 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til formannskapet å treffe avgjørelse 
på kommunens vegne i følgende saker: 

 Avgjøre kjøp og salg av fast eiendom til en verdi av inntil kr. 2 mill.  

 Disponere merinntekter på inntil kr. 500 000 når formålet gir større grad av 
måloppnåelse.  

 Øke utgiftsposter til bestemte formål ved bruk av øremerkede fond hvis formål er 
innenfor formannskapets ansvarsområde.  

 

2.4 Myndighet etter lovverk 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til formannskapet å treffe avgjørelse 
på kommunens vegne etter følgende lover/lovbestemmelser: 

2.4.1 Straffeloven 22. mai 1902 

Formannskapet kan begjære offentlig påtale. 

2.4.2 Tvistemålsloven 13. august 1917 

Formannskapet avgjør om kommunen skal gå til søksmål eller påanke en kjennelse.  

2.4.3 Skjønnsprosessloven 1. juni 1917 

Formannskapet avgjør om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller påklage et 
skjønn. 

2.4.4 Oreigningsloven 23. oktober 1959 

Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt. 

2.4.5 Forvaltningsloven 10. februar 1967 

Formannskapet er klagenemnd 
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2.4.6 Samferdselsloven 4. juni 1976 

Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder 
kollektivtrafikk. 

2.4.7 Stadnamnloven 18. mai 1990 

Formannskapet avgjør skrivemåten på navn på kommunale veier, gater, boligfelt og 
anlegg etc.  

Formannskapet gir uttalelse før det blir gjort vedtak om skrivemåten på stedsnavn i 
kommunen. 

2.4.8 Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 

Formannskapet har delegert myndighet med unntak for avgjørelser i saker som ligger 
til kommunestyret selv å bestemme i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. 
kommunelovens § 8 nr. 3. 

2.4.9 Plan- og bygningsloven 

Formannskapet utarbeider og gjør vedtak om offentlig ettersyn av planprogram i 
kommuneplanens samfunnsdel.  

 

3 Delegering til administrasjonsutvalget 

 

3.1 Ansvars og arbeidsområde 

Administrasjonsutvalget er oppnevnt etter kommunelovens § 25 og behandler saker 
som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  

Administrasjonsutvalget ivaretar de oppgavene som har tilknytning til kommunens 
arbeidsgiverfunksjon som ikke fellesnemnda selv skal ivareta, og med unntak av den 
myndighet som er delegert til formannskapet eller administrasjonen. 

 

3.2 Generell myndighet 

I henhold til kommunelovens § 10.2 delegeres til administrasjonsutvalget å treffe 
avgjørelse på kommunens vegne i følgende saker: 

 

 Overordnede og prinsipielle spørsmål på personalsaksområdet som angår 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerne og hvor 
myndighet ikke er delegert andre. 

 Drøfte og gi tilrådninger til fellesnemnda og administrasjonen på det 
personalpolitiske området. 

 Ivareta spørsmål knytta til Hovedavtalen og som ikke er delegert til andre.  

 Trekke opp retningslinjer for hvordan administrasjonen skal utøve delegert 
myndighet i personalsaker.  

 Avgjøre tvistespørsmål og tolkning av bestemmelser og regler.   
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4 Delegering til utvalgene 

 

4.1 Ansvars og arbeidsområde 

I henhold til kommunelovens § 10.1 har kommunestyrene oppnevnt følgende faste 
utvalg i Indre Fosen i 2017:  

 Oppvekstutvalget, fast politisk utvalg  

 Kulturutvalget, fast politisk utvalg 

 Helse- og omsorgsutvalget, fast politisk utvalg 

 Arealutvalget, fast politisk utvalg 

 

4.2 Generell myndighet 

 Formannskapet gir føringer til utvalgene om gjennomføring av deler av 
kommuneplanens samfunnsdel evt annet strategisk arbeid som faglig ligger 
innenfor det aktuelle utvalg.  

 Utvalgene har et hovedansvar for å påse at målsettingen med de nedenfor 
nevnte særlover blir fulgt opp i Indre Fosen.   

 I medhold av kommunelovens § 13 ”hasteparagrafen”, gis utvalgene myndighet 
til å fatte endelig vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle vært 
avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 
er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf 
forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

 Innenfor sitt ansvarsområde kan utvalgene gi retningslinjer for praktisering av 
den myndighet som er delegert til administrasjonen.  

 Utvalgene skal på tidlig stadium bli orientert om kriterier og søkerliste ved 
tilsetting av ledere innen sitt ansvarsområde. 

 

4.3 Myndighet i økonomiske saker 
Komitéene har ansvar innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har 
vedtatt, samt kvalitet og utvikling i tjenesteproduksjonen innenfor følgende områder: 
 

Oppvekstutvalget  

Ansvar  

 Fellesområdet oppvekst 

 Alle skolene 

 Alle kommunale barnehager 

 Kultursektoren 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 Integrering og opplæring 
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Kulturutvalget 

Ansvar  

 Kultursektoren 

  

 

 

Helse- og omsorgsutvalget  

Ansvar  

 Kjøkken 

 Hjemmetjenesten  

 Omsorgssonene 

 Helsetjenesten 

 Oppfølgingstjenesten / tiltak funksjonshemmede 

 NAV 

 Barnevern 

 Fellesområdet helse og omsorg 

 

Arealutvalget 

Ansvar  

 Plan, kart og miljø 

 Veger, vann, avløp 

 Bygg og eiendom 

 Omsorgsboliger 

  

 

 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til utvalgene å treffe avgjørelse i 
følgende saker:  
 

 Disponere merinntekter inntil kr. 300 000 innenfor sine ansvarsområder.  
 

 Øke utgiftsposter til bestemte formål ved bruk av øremerkede fond innenfor sitt 
ansvarsområde.  
 

 

 

4.4 Myndighet etter særlover 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegerer fellesnemnda til de respektive 
utvalgene den myndighet som etter de nedenfor nevnte lover med forskrifter. Unntatt 
er det som loven forutsetter at fellesnemnda selv skal behandle. I hovedsak vil dette 
dreie seg om saker av mer overordnet karakter, plansaker som ikke må behandles i 
fellesnemnda, og mer prinsipielle saker innenfor de aktuelle særlover.     
 
Utvalgene er særlovsorgan for følgende lover: 
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Oppvekstutvalget  

 Barnehageloven 17. juni 2005  

 Bibliotekloven 20. desember 1985 

 Opplæringsloven 17. juli 1998 

 Voksenopplæringsloven 28. juni 1976 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under oppvekstkomitéens 
ansvarsområde.   

 

Kulturutvalget  

 Bibliotekloven 20. desember 1985 

 Film- og videogramloven 15. mai 1987 

 Folkebibliotekloven 20. desember 1985 

 Kulturminneloven 9. juni 1978 

 Opplæringsloven 17. juli 1998 (kulturskolen) 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under kulturkomitéens 
ansvarsområde.   
 

Helse- og omsorgsutvalget  

 Alkoholloven 2. juni 1989 

 Barneloven 8. april 1981 

 Barnevernloven 17. juli 1992 

 Folkehelseloven 24. juni 2011  

 Helse- og omsorgstjenesteloven 24. juni 2011  

 Helseregisterloven 18. mai 2001 

 Introduksjonsloven 4. juli 2003 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 1. januar 1970 

 Lov om folketrygd 1. mai 1997 

 Lov om helseforetak 15. juni 2001 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap 23. juni 2000 

 Lov om helsepersonell 1. januar 2001 

 Lov om psykisk helsevern 2. juli 1999 

 Lov om sosiale tjenester i NAV 18. desember 2009 

 NAV-loven 16. juni 2006 

 Pasientrettighetsloven 2. juli 1999 

 Pengespilloven 28. august 1992 

 Serveringsloven 13. juni 1997 

 Smittevernloven 5. august 1994  

 Spesialisthelsetjenesteloven 2. juli 1999 

 Tobakkskadeloven 9. mars 1973 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under helse- og omsorgsutvalgets 
ansvarsområde.   
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Arealutvalget 

 Beiteloven 16. juni 1961, skal disse over på næringsutvalget? 

 Forpaktingsloven 25. juni 1965 

 Forurensingsloven av 13. mars 1981 

 Friluftsloven 28. juni 1957  

 Havne- og farvannsloven 8. juni 1984  

 Hanndyrloven – Lov om avgrensing i retten til beite for hanndyr 6. mars 1970 

 Jordloven 12. mai 1995 

 Konsesjonsloven 31. mai 1974 

 Lakse- og innlandsfiskeloven 15. mai 1992 

 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 

 Matrikkelloven 17. juni 2005  

 Naturmangfoldloven 19. juni 2009  

 Odelsloven 28. juni 1974 

 Plan- og bygningsloven 27. juni 2008  

 Skogbruksloven 27. mai 2005 

 Vann- og kloakkavgiftsloven 31. mai 1974  

 Vannressursloven 24. november 2000 

 Vegloven 21. juni 1963 

 Vegtrafikkloven 18. juni 1965 

 Viltloven 29. juni 1981 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under dette arealutvalgets 
ansvarsområde.   

 
 

 

5 Indre Fosen Utvikling KF 

5.1 Ansvars- og arbeidsområder 
 

Indre Fosen Utvikling KF gis myndighet til å lede det strategiske og administrative 
næringsarbeidet i kommunen og til å forvalte økonomiske virkemidler innen næring og 
landbruk.  

Indre Fosen Utvikling KF skal sørge for at handlingsplaner for næringsutvikling i Indre 
Fosen drøftes og vedtas. Utvalget skal ha jevnlig dialog med landbruksnæringa og 
næringsliv i Indre Fosen. 

Fellesnemnda velger styret, og fellesnemnda beslutter evt endringer i vedtektene. I 
følge vedtektene til Indre Fosen Utvikling KF skal fellesnemnda vedta budsjett, 
økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap. 
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1 Innledning 
 

1.1 Målsetting 

Kommuneloven og lovgivingen for øvrig gir adgang til en omfattende delegasjon 
av myndighet fra kommunestyret til formannskap, utvalg, styrer, komiteer, 
ordfører og rådmann. Målsettingen med delegasjonsreglementet er: 

 at det skal gi en klar oppgavefordeling mellom politisk og administrativt nivå 

 at det skal gi en klar oppgavefordeling mellom de ulike politiske nivåene 

 at arbeidet skal være effektivt og rasjonelt med hensyn på beslutningstaking 

 at klargjøringen av politisk og administrativt nivå skal føre til effektive og 
rasjonelle beslutninger som gir kommunens innbyggere gode tjenester og høyt 
servicenivå 

En viktig forutsetning for god praktisering av delegert myndighet er at det har 
funnet sted en helhetlig planlegging med gode og klare målsettinger både i den 
langsiktige og den kortsiktige planleggingen. Dette betinger igjen at det har 
foregått gode prosesser mellom politisk og administrativt nivå og at disse 
prosessene synliggjøres i årshjulet. Likeså må det klargjøres hvordan 
beslutninger vedtatt i henhold til delegert myndighet rapporteres til politisk nivå.  

 

 

1.2 Prinsipper for delegering 
1. Fellesnemnda for Indre Fosen er fra 01.01.2017 kommunestyrene i Leksvik 

kommune og Rissa kommune. Fellesnemnda skal ha 48 medlemmer, 25 fra 
Leksvik og 23 fra Rissa. 

2. Det henvises til kommunestyret i Rissa sitt møte den 10.12.2015 og 
kommunestyret i Leksvik sitt møte den 21.12.2015 der prosjektbeskrivelse for 
sammenslåingsprosessen samt fullmakt til fellesnemnda ble vedtatt. 

3. Fellesnemnda må behandle alle saker som det i særlov er bestemt at 
fellesnemnda skal behandle selv, samt de saker som delegasjonsreglementet 
sier skal behandles av fellesnemnda. 

4. Den myndighet som særlover med forskrifter legger til kommunene å ta seg 
av, delegeres til de respektive utvalgene slik ansvarsområdene er beskrevet i 
kap. 4. I hovedsak vil utvalgene ha ansvar for saker av mer overordnet 
karakter, plansaker og mer prinsipielle saker innenfor sine ansvarsområder og 
de aktuelle særlover. 

5. I tillegg delegeres en del konkrete saker direkte til formannskapet og 
administrasjonsutvalget. 
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1.3 Generelle regler om bruk av delegert myndighet 

 All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover, forskrifter og 
retningslinjer gitt av overordnet organ og i tråd med målsettinger i kommunens 
planverk og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.  

 Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram en sak som et underordnet organ 
har til behandling etter delegert myndighet.  

 Et overordnet politisk eller administrativt organ kan når som helst trekke 
tilbake delegert myndighet, enten generelt eller for en eller flere spesielle 
saker.  

 Fellesnemnda kan uavhengig av delegering kreve å få seg forelagt enhver sak 
til orientering eller avgjørelse i samsvar med kommunelovens § 76. 

 Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller til å gi 
uttalelse, kan unnlate å bruke sin myndighet og i stedet legge saken fram for 
fellesnemnda eller det organet som har delegert myndigheten.  

  Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet 
å ta avgjørelser i spesielle saker, med mindre særlov ikke setter begrensning.  

 Delegering av myndighet etter særlovgiving til utvalg omfatter myndighet etter 
forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov.  

 Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et underordnet 
politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningslovens § 35, jfr. 
kommuneloven § 60, og kan også kreve å få lagt frem for seg aktuelle saker.  

 Vedtak gjort i hastesaker etter kommunelovens § 13, ”hasteparagrafen”, skal 
refereres skriftlig for fellesnemnda eller det organ som ordinært skulle gjort 
vedtaket, i første møte etter at hastevedtaket er fattet.  

 Alle enkeltvedtak, også de som er truffet i henhold til delegert myndighet, skal 
grunngis samtidig med at vedtaket treffes. Jfr. forvaltningslovens § 24. 

 Alle enkeltvedtak – også de som er truffet i henhold av delegert myndighet – 
kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse. Jfr. 
forvaltningslovens § 28. Partene skal gis opplysninger om klageadgang og 
klagefrist. Jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 29.  

 Med mindre særlov bestemmer noe annet, er formannskapet klageinstans. 
Før klage behandles av klageinstans eller etter særlov, skal den som har 
truffet vedtaket ha anledning til å omgjøre/oppheve det. Dersom vedtaket er 
truffet på administrativt nivå, skal også eventuelt tilhørende politisk organ, 
dersom de ønsker det, ha anledning til å oppheve/omgjøre vedtaket før det 
sendes klageinstansen. Siste setning gjelder ikke klagebehandling etter Lov 
om sosiale tjenester og Lov om barnevernstjenester, som har egne 
retningslinjer for dette.  
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1.4 Tilbakemelding vedrørende bruk av delegert myndighet 

Med mindre annet er bestemt, skal alle vedtak som er truffet i henhold til delegert 
myndighet, rapporteres slik: 

1. Vedtak gjort av formannskapet, utvalgene og administrasjonsutvalget, rapporteres 
til fellesnemnda som referatsaker. 

2. Administrative vedtak i henhold til særlov, rapporteres i det respektive utvalg som 
referatsaker. 

3. Administrative vedtak om driftsmessige og økonomiske forhold rapporteres enten 
gjennom budsjettrapporter eller muntlig orientering til det respektive utvalget. 

4. Administrative vedtak i personalsaker rapporteres skriftlig til 
administrasjonsutvalget. 

5. Beslutninger vedrørende refinansieringer og pengeplasseringer rapporteres til 
formannskapet så snart som mulig etter beslutningen. 

 

 

2 Delegering til formannskapet 

 

2.1 Ansvars- og arbeidsområder 

Kommunene er i henhold til kommunelovens § 8 pålagt å ha formannskap. 
Formannskapet skal behandle forslag til økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett og 
skattevedtak. Utover de lovbestemte oppgavene etter kommuneloven, har 
formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politisk initiativ, 
samfunnsutvikling, interkommunale spørsmål og investeringer.  

Formannskapet ivaretar kommunale oppgaver og interesser som følger av disse 
lovene: 

 Brann og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 
 Vannfallskonsesjonsloven 14. des. 1917  
 Kommuneloven 25. september 1992 
 Offentlighetsloven 19. mai 2006  
 Oreigningsloven 23. oktober 1959 
 Sivilbeskyttelsesloven (kommunal beredskapsplikt) 25. juni 2010 
 Skattebetalingsloven 17. juni 2005  
 Skjønnsprosessloven 1. juni 1917 
 Stadnamnloven 18. mai 1990 
 Tvisteloven 17. juni 2005 
  
  

Evt. andre lover som fellesnemnda har anledning til, og velger, å delegere til 
formannskapet. 
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2.2 Generell delegering 

 Samfunnsutvikling og strategiarbeid skal være tema i alle møter i 
formannskapet. Formannskapet er styringsgruppe for prosessen med 
kommuneplanens samfunnsdel i hht plan- og bygningsloven. Når vedtatt 
samfunnsdel foreligger, foretar formannskapet prioriteringer og gir føringer 
overfor utvalgene om utarbeidelse av handlingsplaner.  

 I medhold av kommunelovens § 13, ”hasteparagrafen”, gis formannskapet 
myndighet til å fatte endelig vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som 
skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så 
raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av 
denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

 Formannskapet treffer i medhold av kommunelovens § 8 nr.3 avgjørelse i alle 
saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er 
lagt til annet folkevalgt eller administrativt organ. 

 

2.3 Myndighet i økonomiske saker 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til formannskapet å treffe avgjørelse 
på kommunens vegne i følgende saker: 

 Avgjøre kjøp og salg av fast eiendom til en verdi av inntil kr. 2 mill.  

 Disponere merinntekter på inntil kr. 500 000 når formålet gir større grad av 
måloppnåelse.  

 Øke utgiftsposter til bestemte formål ved bruk av øremerkede fond hvis formål er 
innenfor formannskapets ansvarsområde.  

 

2.4 Myndighet etter lovverk 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til formannskapet å treffe avgjørelse 
på kommunens vegne etter følgende lover/lovbestemmelser: 

2.4.1 Straffeloven 22. mai 1902 

Formannskapet kan begjære offentlig påtale. 

2.4.2 Tvistemålsloven 13. august 1917 

Formannskapet avgjør om kommunen skal gå til søksmål eller påanke en kjennelse.  

2.4.3 Skjønnsprosessloven 1. juni 1917 

Formannskapet avgjør om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller påklage et 
skjønn. 

2.4.4 Oreigningsloven 23. oktober 1959 

Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt. 

2.4.5 Forvaltningsloven 10. februar 1967 

Formannskapet er klagenemnd 
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2.4.6 Samferdselsloven 4. juni 1976 

Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder 
kollektivtrafikk. 

2.4.7 Stadnamnloven 18. mai 1990 

Formannskapet avgjør skrivemåten på navn på kommunale veier, gater, boligfelt og 
anlegg etc.  

Formannskapet gir uttalelse før det blir gjort vedtak om skrivemåten på stedsnavn i 
kommunen. 

2.4.8 Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 

Formannskapet har delegert myndighet med unntak for avgjørelser i saker som ligger 
til kommunestyret selv å bestemme i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. 
kommunelovens § 8 nr. 3. 

2.4.9 Plan- og bygningsloven 

Formannskapet utarbeider og gjør vedtak om offentlig ettersyn av planprogram i 
kommuneplanens samfunnsdel.  

 

3 Delegering til administrasjonsutvalget 

 

3.1 Ansvars og arbeidsområde 

Administrasjonsutvalget er oppnevnt etter kommunelovens § 25 og behandler saker 
som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  

Administrasjonsutvalget ivaretar de oppgavene som har tilknytning til kommunens 
arbeidsgiverfunksjon som ikke fellesnemnda selv skal ivareta, og med unntak av den 
myndighet som er delegert til formannskapet eller administrasjonen. 

 

3.2 Generell myndighet 

I henhold til kommunelovens § 10.2 delegeres til administrasjonsutvalget å treffe 
avgjørelse på kommunens vegne i følgende saker: 

 

 Overordnede og prinsipielle spørsmål på personalsaksområdet som angår 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerne og hvor 
myndighet ikke er delegert andre. 

 Drøfte og gi tilrådninger til fellesnemnda og administrasjonen på det 
personalpolitiske området. 

 Ivareta spørsmål knytta til Hovedavtalen og som ikke er delegert til andre.  

 Trekke opp retningslinjer for hvordan administrasjonen skal utøve delegert 
myndighet i personalsaker.  

 Avgjøre tvistespørsmål og tolkning av bestemmelser og regler.   
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4 Delegering til utvalgene 

 

4.1 Ansvars og arbeidsområde 

I henhold til kommunelovens § 10.1 har kommunestyrene oppnevnt følgende faste 
utvalg i Indre Fosen i 2017:  

 Oppvekstutvalget, fast politisk utvalg  

 Kulturutvalget, fast politisk utvalg 

 Helse- og omsorgsutvalget, fast politisk utvalg 

 Arealutvalget, fast politisk utvalg 

 Næringsutvalget, fast politisk utvalg 

 

4.2 Generell myndighet 

 Formannskapet gir føringer til utvalgene om gjennomføring av deler av 
kommuneplanens samfunnsdel evt annet strategisk arbeid som faglig ligger 
innenfor det aktuelle utvalg.  

 Utvalgene har et hovedansvar for å påse at målsettingen med de nedenfor 
nevnte særlover blir fulgt opp i Indre Fosen.   

 I medhold av kommunelovens § 13 ”hasteparagrafen”, gis utvalgene myndighet 
til å fatte endelig vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle vært 
avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 
er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf 
forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

 Innenfor sitt ansvarsområde kan utvalgene gi retningslinjer for praktisering av 
den myndighet som er delegert til administrasjonen.  

 Utvalgene skal på tidlig stadium bli orientert om kriterier og søkerliste ved 
tilsetting av ledere innen sitt ansvarsområde. 

 

4.3 Myndighet i økonomiske saker 
Komitéene har ansvar innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har 
vedtatt, samt kvalitet og utvikling i tjenesteproduksjonen innenfor følgende områder: 
 

Oppvekstutvalget  

Ansvar  

 Fellesområdet oppvekst 

 Alle skolene 

 Alle kommunale barnehager 

 Kultursektoren 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 Integrering og opplæring 
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Kulturutvalget 

Ansvar  

 Kultursektoren 

  

 

 

Helse- og omsorgsutvalget  

Ansvar  

 Kjøkken 

 Hjemmetjenesten  

 Omsorgssonene 

 Helsetjenesten 

 Oppfølgingstjenesten / tiltak funksjonshemmede 

 NAV 

 Barnevern 

 Fellesområdet helse og omsorg 

 

Arealutvalget 

Ansvar  

 Plan, kart og miljø 

 Veger, vann, avløp 

 Bygg og eiendom 

 Omsorgsboliger 

  

 

Næringsutvalget 

Ansvar  

 Landbruk 

 Næringsliv 

  

 
 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til utvalgene å treffe avgjørelse i 
følgende saker:  
 

 Disponere merinntekter inntil kr. 300 000 innenfor sine ansvarsområder.  
 

 Øke utgiftsposter til bestemte formål ved bruk av øremerkede fond innenfor sitt 
ansvarsområde.  
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4.4 Myndighet etter særlover 
I medhold av kommunelovens § 10.2 delegerer fellesnemnda til de respektive 
utvalgene den myndighet som etter de nedenfor nevnte lover med forskrifter. Unntatt 
er det som loven forutsetter at fellesnemnda selv skal behandle. I hovedsak vil dette 
dreie seg om saker av mer overordnet karakter, plansaker som ikke må behandles i 
fellesnemnda, og mer prinsipielle saker innenfor de aktuelle særlover.     
 
Utvalgene er særlovsorgan for følgende lover: 
 

Oppvekstutvalget  

 Barnehageloven 17. juni 2005  

 Bibliotekloven 20. desember 1985 

 Opplæringsloven 17. juli 1998 

 Voksenopplæringsloven 28. juni 1976 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under oppvekstkomitéens 
ansvarsområde.   

 

Kulturutvalget  

 Bibliotekloven 20. desember 1985 

 Film- og videogramloven 15. mai 1987 

 Folkebibliotekloven 20. desember 1985 

 Kulturminneloven 9. juni 1978 

 Opplæringsloven 17. juli 1998 (kulturskolen) 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under kulturkomitéens 
ansvarsområde.   
 

Helse- og omsorgsutvalget  

 Alkoholloven 2. juni 1989 

 Barneloven 8. april 1981 

 Barnevernloven 17. juli 1992 

 Folkehelseloven 24. juni 2011  

 Helse- og omsorgstjenesteloven 24. juni 2011  

 Helseregisterloven 18. mai 2001 

 Introduksjonsloven 4. juli 2003 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 1. januar 1970 

 Lov om folketrygd 1. mai 1997 

 Lov om helseforetak 15. juni 2001 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap 23. juni 2000 

 Lov om helsepersonell 1. januar 2001 

 Lov om psykisk helsevern 2. juli 1999 

 Lov om sosiale tjenester i NAV 18. desember 2009 

 NAV-loven 16. juni 2006 

 Pasientrettighetsloven 2. juli 1999 

 Pengespilloven 28. august 1992 

 Serveringsloven 13. juni 1997 

 Smittevernloven 5. august 1994  
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 Spesialisthelsetjenesteloven 2. juli 1999 

 Tobakkskadeloven 9. mars 1973 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under helse- og omsorgsutvalgets 
ansvarsområde.   

 
 
 

Arealutvalget 

 Beiteloven 16. juni 1961, skal disse over på næringsutvalget? 

 Forpaktingsloven 25. juni 1965 

 Forurensingsloven av 13. mars 1981 

 Friluftsloven 28. juni 1957  

 Havne- og farvannsloven 8. juni 1984  

 Hanndyrloven – Lov om avgrensing i retten til beite for hanndyr 6. mars 1970 

 Jordloven 12. mai 1995 

 Konsesjonsloven 31. mai 1974 

 Lakse- og innlandsfiskeloven 15. mai 1992 

 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 

 Matrikkelloven 17. juni 2005  

 Naturmangfoldloven 19. juni 2009  

 Odelsloven 28. juni 1974 

 Plan- og bygningsloven 27. juni 2008  

 Skogbruksloven 27. mai 2005 

 Vann- og kloakkavgiftsloven 31. mai 1974  

 Vannressursloven 24. november 2000 

 Vegloven 21. juni 1963 

 Vegtrafikkloven 18. juni 1965 

 Viltloven 29. juni 1981 

 Eventuelle andre lover som naturlig sorterer under dette arealutvalgets 
ansvarsområde.   

 
 

Næringsutvalget 

 Næringsutvalget gis myndighet til å lede det strategiske næringsarbeidet i 
kommunen og til å forvalte økonomiske virkemidler for næring og landbruk.  

 Næringsutvalget skal sørge for at handlingsplaner for næringsutvikling i Indre 
Fosen drøftes og vedtas. Utvalget skal ha jevnlig dialog med landbruksnæringa 
og næringsliv i Indre Fosen. 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv: G00

Dato:   17.11.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

43/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016

Saksbehandler: Hilde Anhanger Karlsen

INDRE FOSEN KOMMUNE - FOSEN HELSE IKS

Vedlegg

1 Selskapsavtale for Fosen Helse IKS

Sakens bakgrunn og innhold:
Leksvik og Rissa kommuner har vært en del av Fosen Helse IKS siden selskapet ble etablert i 
2009. I prosessen frem mot etableringen av Indre Fosen kommune fra 1.1.2018, skal alle 
eksterne avtaler evalueres og vurderes, inkludert selskapsavtalen med Fosen Helse IKS.

Fosen Helse IKS består pr i dag av flere fokusområder, som Leksvik og Rissa er tilknyttet på 
følgende måter: 

1. Folkehelse Fosen - begge kommuner har tilgang på tjenester knyttet til 
samfunnsmedisin, miljørettet helsevern og folkehelsekoordinator. Dette er oppgaver 
som alle kommuner er pålagt å utføre.

2. Fosen Helsekompetanse - begge kommuner har tilgang til nettportal, E-læringskurs 
og fagnett.

3. Fosen DMS - begge kommuner bidrar økonomisk til administrasjonen i Fosen Helse 
IKS. Rissa kommune kjøper i tillegg etterbehandlingstilbud ved Fosen DMS.

4. Fosen Helse FoU. 
5. Diverse prosjekter - begge kommuner har i de seneste årene deltatt i prosjektet med 

kreftkoordinator på Fosen, men har valgt å stå utenfor andre prosjekter.

Økonomisk er situasjonen som følger:

Benevnelse Årlig sum Leksvik Årlig sum Rissa
Samfunnsmedisin 107 236,- 142 700,-
Kreftkoordinator 45 000,- 45 000,-
Miljørettet helsevern 85 132,- 113 380,-
Folkehelse 126 176,- 167 924,-
Administrasjon 117 228,- 588 636,-
Sengepost 0,- 500 000,-
Fosen 
helsekompetanse 125 360,- 166 852,-
Sum: 606 632,- 1 724 492,-
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Leksvik og Rissa betaler til sammen 2 331 124,- kroner til Fosen Helse IKS i 2016.

Vurdering:
Utbytte av dagens ordning
Leksvik og Rissa er begge tilknyttet en del av de tjenestene som selskapet tilbyr, men det 
handler først og fremst om de oppgavene som Fosenkommunene har valgt å løse gjennom 
felles ressurser, det vil si samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, folkehelse og 
etterbehandling. Rissa kommune kjøper i tillegg etterbehandling av Fosen DMS, Leksvik har 
ikke denne type tilbud pr i dag, men løser behovet i egen kommune. 

Når det gjelder de andre prosjektene, har både Leksvik og Rissa valgt å stå utenfor flere av de 
store satsningene, som rask psykisk helsehjelp og kommunepsykolog. Årsaken til det er at 
man mener at disse områdene er tilfredsstillende ivaretatt i egne kommuner, og lokale 
kommunale ressurser er i like stor grad benyttet som fellesressursene. 

Leksvik og Rissa har etablert egen felles legevakt, samt Øyeblikkelig hjelp- tilbud ved Rissa 
helsetun, mens de andre kommunene på Fosen har sitt tilbud i forbindelse med Fosen DMS. 
Det har derfor vært nødvendig å bygge et sterkt fagmiljø i Rissa. 

Faglig sett er opplevelsen derfor at tilbudet som Fosen Helse IKS har er lite brukt og at 
kommunene får mindre igjen for pengene enn om man bruker ressursene internt. 

I tillegg er det viktig å påpeke at det må tas hensyn til geografiske avstander og offentlig 
kommunikasjon mellom Leksvik/Rissa og Ørland når felles tjenester på Fosen skal vurderes. 

Konsekvenser ved uttreden av Fosen Helse IKS
Mange av de funksjonene som løses via Fosen Helse IKS, er pålagte oppgaver som Indre 
Fosen må løse uansett. Man ser for seg følgende løsning:

 Folkehelsekoordinator: Rissa kommune har de siste årene satset på folkehelsearbeid 
og har ansatt egen folkehelsekoordinator. Det er i tillegg satset på opplæring innenfor 
folkehelse, i regi av fylkeskommunen, og det er bygd opp et godt internt system for å 
ivareta folkehelsearbeidet. Man ser for seg at dette arbeidet blir videreført i Indre 
Fosen kommune. Leksvik benytter pr i dag en liten ressurs til folkehelsekoordinering, 
men oppgavene løses i det store og hele lokalt.

 Samfunnsmedisin: alle kommuner er pålagt et samfunnsmedisinsk ansvar. 
Kommuneoverlegestillingen og Folkehelsekoordinatoren i Fosen Helse IKS har vært 
brukt på felles problemstillinger og overordnede oppgaver (rutiner, planer mv). 
Medisinskfaglig rådgivning innad i den enkelte kommune har i Rissa og Leksvik vært 
ivaretatt av kommunenes egne kommuneoverleger. Hele området kan tillegges den 
funksjonen som kommuneoverlegen skal ha i den nye kommunen. 

 Miljørettet helsevern: dette er også et ansvarsområde som alle kommuner skal ivareta 
via kommuneoverlegen. Det er viktig at denne oppgaven tilføres nødvendig autoritet 
og uavhengighet og at den derfor ligger på siden av daglig drift. Fosen Helse IKS 
løser i dag oppgaven ved å ha en stilling som forbereder/utreder/saksbehandler og en 
kommuneoverlegestilling som vedtar/fatter beslutning. Det er en tjeneste som Indre 
Fosen enten må kjøpe, eller man må satse på å skaffe seg denne kompetansen 
gjennom å kurse/utdanne folk. 

 Nettportal/E-læringskurs/fagnett: Leksvik og Rissa benytter seg i dag av e-
læringskurs, spesielt i forhold til medikamenthåndtering. Fosen Helsekompetanse har 
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de siste årene satt i gang en del nettverk for fagsykepleiere, i tillegg til at de har 
opprettet egne e-læringskurs. Dette er gode kurs, men de tilbys også av andre aktører, 
så det vil ikke by på utfordringer å erstatte tilbudet. Fosen helsekompetanse bistår pr i 
dag også med å forhandle frem og administrere enkelte avtaler for kommunene, og 
dette arbeidet må man påregne å gjøre selv dersom man sier opp avtalen med Fosen 
Helse IKS. 

 Etterbehandlingssenger: Rissa kommune kjøper pr i dag dette tilbudet ved Fosen 
DMS. Dette er plasser som sykehusene i Sør- og Nord-Trøndelag disponerer og som 
brukes for pasienter som ikke er ferdig behandlet ved sykehuset og som skal ha aktiv, 
medisinsk behandling. Indre Fosen vil enten bli nødt til å kjøpe dette tilbudet et annet 
sted eller bygge opp et eget tilbud over tid. 

 Jordmor-beredskap: St Olavs Hospital har ansvar for følge- og beredskapstjenester i 
Rissa. Leksvik er av sitt helseforetak vurdert til ikke å komme inn under kravet om 
slik beredskap. Det er forventet reisetid til primærsykehus for fødende som er 
utslagsgivende. I dag er vaktdistriktet på Fosen delt i to; Roan, Åfjord og Rissa som 
det ene, Bjugn og Ørland som det andre. Jordmødrene er ansatt i den enkelte 
kommune og kommunene krever refusjoner for utgiftene til St Olav hver for seg. 
Fosen Helse IKS har pr i dag overordnet ansvar for koordinering av vaktplaner, og å 
bidra til å ivareta felles overordnede forhold. Vaktplaner/rutiner etc. utarbeides av 
koordinerende jordmor. Denne oppgaven kan ivaretas av koordinerende jordmor-
funksjon og kommunal administrasjon, via ordinære samarbeidsavtaler eller 
vertskommuneavtaler mellom kommunene som deltar og følges opp av St Olav, som 
uansett har det overordnede ansvaret.

Økonomiske konsekvenser
Når det gjelder det økonomiske aspektet, er det viktig å huske at de oppgavene som Fosen 
Helse IKS løser, på vegne av deltakerkommunene, også må løses i Indre Fosen. Det vil derfor 
ikke være noen stor økonomisk gevinst dersom man velger å gå ut av selskapet. Det vil på 
den annen side ikke være noe økonomisk tap heller, da det ikke er grunn til å tro at kjøp av 
tjenester fra andre aktører enn Fosen Helse IKS vil bli dyrere. 

En mulig økonomisk inntjening er knyttet til de midlene som går til administrasjonen i Fosen 
Helse IKS, da man må anta at administreringen av dette området i Indre Fosen vil være 
mindre omfattende. I 2016 bidrar Leksvik og Rissa til sammen med kr 705 864,- til 
administrasjonen i Fosen Helse IKS. 

Etableringen av Indre Fosen kommune
Den viktigste faktoren ved en eventuell oppsigelse av avtalen med Fosen Helse IKS er 
knyttet til etableringen av Indre Fosen. Målet med kommunereformen er større, mer robuste 
kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens 
utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Det å bruke pengene i egen 
kommune, vil styrke den generelle tjenesteutviklingen i Indre Fosen kommune, noe som 
anses som svært viktig i oppstartsfasen. Leksvik og Rissa har gjennom opprettelse av 
Øyeblikkelig hjelp-tilbud allerede etablert et godt tilbud med et kompetent fagmiljø og dette 
må ivaretas, slik at man kan beholde og utvikle den kompetansen man har, samt rekruttere 
ny.   

Det er viktig å påpeke at et godt og tett faglig samarbeid på Fosen er viktig for Indre Fosen 
kommune. Det er derfor en målsetning for den nye kommunen at dette samarbeidet fortsetter, 
men i en annen form enn gjennom et interkommunalt selskap. 
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Uttreden 
I selskapsavtale for Fosen Helse IKS, endret i Representantskapets møte av 14. juni 2013, 
står det følgende om uttreden, under kapittel 14, punkt 14.1:
Lov om IKS § 30 legges til grunn.

I «Lov om interkommunale selskaper», § 30. Uttreden, står som følger:

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av 
dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også bestemmes i selskapsavtalen at 
partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt tidsrom.

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig 
mislighold av selskapsforholdet.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan 
likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Utløsningssummen skal utbetales straks. Bestemmelsen i 
dette ledd kan fravikes ved avtale.

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi umiddelbart før 
utløsningsgrunnen forelå. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales, om ikke annet er avtalt.

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene på 
uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å være fritatt av kreditor, jf. § 26 fjerde ledd 
som gjelder tilsvarende ved uttreden. For deltaker som må innfri andel av selskapsforpliktelser etter uttreden, 
gjelder § 3 siste ledd tilsvarende.

Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet 
innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. I representantskapet har den som ønsker å 
tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge spørsmålet for departementet. Departementet kan, også selv 
om vilkår for øyeblikkelig uttreden finnes å være til stede, gi pålegg om at deltakerforholdet skal fortsette i et 
nærmere bestemt tidsrom, eller inntil videre, hvis samfunnsmessige interesser, herunder hensynet til publikum i 
en eller flere av de deltakende kommuner eller fylkeskommuner, eller hensynet til de enkelte deltakere, tilsier 
dette.

Er et interkommunalt selskap deltaker, skal det også legges vekt på hensynet til de kommuner eller 
fylkeskommuner som er deltakere i dette selskapet.

Oppsummering:
I prosessen frem mot etableringen av Indre Fosen kommune fra 1.1.2018, skal alle eksterne 
avtaler evalueres og vurderes, inkludert selskapsavtalen med Fosen Helse IKS. Leksvik og 
Rissa har vært en del av selskapet siden starten i 2009. Begge kommuner er tilknyttet en del 
av de tjenestene som selskapet tilbyr, mens de har valgt å stå utenfor andre satsningsområder. 

Faglig sett er opplevelsen at tilbudet som Fosen Helse IKS har er lite brukt og at kommunene 
får mindre igjen for pengene enn om man bruker ressursene internt. 

Leksvik og Rissa betaler til sammen 2 331 124,- kroner til Fosen Helse IKS i 2016. 

Mange av de funksjonene som løses via Fosen Helse IKS, er pålagte oppgaver som Indre 
Fosen må løse uansett. Dette kan gjøres enten ved å kjøpe de nødvendige tjenestene, eller ved 
å skaffe seg den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene i egen kommune. 

Det vil ikke være noen stor økonomisk gevinst dersom man velger å gå ut av selskapet, men 
en mulig økonomisk inntjening er knyttet til de midlene som går til administrasjonen i Fosen 
Helse IKS, der bidraget fra begge kommuner samlet i 2016 er kroner 705 864,-.

Den viktigste faktoren ved en eventuell oppsigelse av avtalen med Fosen Helse IKS er 
knyttet til etableringen av Indre Fosen. Målet med kommunereformen er større, mer robuste 
kommuner med økt makt og myndighet. Det å bruke pengene i egen kommune, vil styrke den 
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generelle tjenesteutviklingen i Indre Fosen kommune, noe som anses som svært viktig i 
oppstartsfasen. 

Prosjektleders innstilling:
1. Leksvik og Rissa kommuner sier opp sin deltakelse i Fosen Helse IKS fra 1.1.2017, 

med virkning fra 1.1.2018. 
2. Administrasjonen i Indre Fosen kommune gis mandat til å utarbeide et tilsvarende 

tilbud for innbyggerne i den nye kommunen.
3. Det legges vekt på at Indre Fosen kommune skal opprettholde og videreutvikle gode 

samarbeidsordninger innenfor fagfeltet på Fosen. 
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