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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   07.12.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

45/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 15.12.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2018-2020

Vedlegg

1 Økonomi- og handlingsplan 2018-2020

Sakens bakgrunn og innhold:

Budsjett 2017 for Leksvik kommune og Rissa kommune behandles av kommunestyrene i de 
respektive kommuner. Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2020 skal behandles av 
fellesnemnda.

Vurdering:

Det vises til vedlegget som er prosjektleders forslag til Økonomi- og handlingsplan 2018 –
2020. For å kunne håndtere investeringene som er viktig for Indre Fosen kommune i 
planperioden, er det nødvendig å legge opp til en grundig prosess i 2017 for å sikre god 
økonomistyring og en sunn og bærekraftig økonomi i den nye kommunen. Prosessen blir en 
samhandling i trepartssamarbeidet med politikere, administrasjonen og tillitsvalgte.

Prosjektleders innstilling:

Økonomi- og handlingsplan 20118 – 2020 vedtas som framlagt.
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2 Innledning 

Dette er den første økonomi- og handlingsplanen for Indre Fosen kommune, og den behandles politisk 

i fellesnemnda.  

Det blir viktig å oppnå god økonomistyring i den nye kommunen og opparbeide en sunn og 

bærekraftig økonomi. Det er en del utfordringsbilder som er viktig å være klar over, og som må 

forberedes. Det er tydelige signaler om at inntektsrammene vil øke lite framover.  Eldreomsorgen vil 

kreve økt satsing, og helsefremmende og forebyggende tiltak er viktig for innbyggere og ansatte. Med 

hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå de 

faglige målsettingene samtidig som de økonomiske målene skal nås. Kommunene utfordres stadig på å 

jobbe på nye måter for å klare den effektiviseringen som de økonomiske begrensningene krever. Det 

vil i løpet av 2017 blant annet være nødvendig å vurdere strukturen innen oppvekst og helse og 

omsorg.  

Kommuneplanens samfunnsdel i Leksvik og Rissa har befolkningsvekst som overordnet mål. I 

samfunnsdelen beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og 

næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske 

bygder. Planene beskriver også viktigheten av at kommunene, som organisasjoner, inviterer til 

samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere for å nå målene i planen. Målene og 

strategiene krever endringsprosesser og innovasjon. Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv 

i Indre Fosen er viktig for å redusere på sårbarheten i næringsliv og landbruk, og omdømmearbeidet 

må følges opp. 

Driftsbudsjett for dagens Leksvik og Rissa kommuner er sammenfattet i tallgrunnlaget i økonomi- og 

handlingsplanen.  

Investeringer på oppvekst- og helse- og omsorgsområdet står på dagsorden i økonomi- og 

handlingsplanperioden. Det blir viktig å prioritere blant ønsket investeringer. Investeringene som er 

lagt inn i økonomi- og handlingsplanen, vil medføre at renter og avdrag tar større andel av 

driftsbudsjettet framover. Investeringene gir også positive økonomiske effekter i driftsbudsjettet med 

moderne bygg som reduserer driftskostnadene i form av energiforbruk m.m. Investeringene vil også gi 

en stor forbedring av omgivelser og arbeidsforhold for brukere og ansatte.  

Indre Fosen kommune har gode forutsetninger for å klare utfordringene som kommer i framtida, men 

noen valg må tas. For å klare framtidige økonomiske utfordringer, er det flere muligheter: 

- Tilrettelegging for økt befolkningsvekst som øker inntektsrammen. 

- Strukturendringer i Indre Fosen kommune innen oppvekst og helse og omsorg. Strukturelle 

grep har de siste årene vært varslet som nødvendig, fra nasjonale og regionale myndigheter, 

for å forberede kommunen på utfordringer framover.  

- Inntektsøkning gjennom eiendomsskatt.  

- Ostehøvelprinsippet som har vært brukt i flere år og i flere perioder, har svært begrensede 

muligheter framover.  

 

Gjennomføring av Økonomi- og handlingsplan 2018 - 2020 for Indre Fosen kommune blir interessant 

og krevende. Med gode strategiske valg samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i 

organisasjonen, er mulighetene gode for å nå målsettingene i planperioden. Gjennom 

endringsprosesser, kreativitet og samhandling, vil folkevalgte og ansatte bli en del av en utviklende 

organisasjon samtidig som at innbyggerne og næringsliv til enhver tid mottar tjenester med god 

kvalitet. Økonomi- og handlingsplanen skal sikre at innbyggerne og næringslivet vil oppleve at Indre 

Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra kommunen ut over 

det som er lovpålagt.  

 

24.11.2016, Vigdis Bolås, prosjektleder Indre Fosen kommune  
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2.1 Drift 

 

Det vil bli en krevende prosess for enhetene å nå budsjettmålene i planperioden 2018-2020. Med flere 

nye store investeringer i den kommende perioden vil det føre til at mer av driftskostnadene vil gå til å 

dekke renter og avdrag. Økonomi- og handlingsplanperioden 2018 – 2020 vil derfor kreve at Indre 

Fosen kommune finner nye måter for å drive mer effektivt. Strukturendringer er et viktig tema i så 

måte. I planperioden så legges det inn at driftsbudsjettet må reduseres i 2018 før en liten økning gjør at 

det i 2020 ender på ca. samme ramme som for 2017. Det kan virke noe udramatisk, men når Indre 

Fosen kommune har en forventet årlig lønnsvekst på ca. 13 mill., ender det med et budsjett som har en 

reell reduksjon på nesten 40 mill. i planperioden. Skal det ikke innføres eiendomsskatt må 

innsparingene komme gjennom besparelser i forbindelse med sammenslåingen og ikke minst store 

strukturendringer i Helse og Omsorg- og Oppvekstsektoren.  

Stadsbygd omsorgssenter er vedtatt og bygges som et OPS (Offentlig-privat samarbeid), der Indre 

Fosen kommune vil bli leietaker. Antatt ferdigstillelse vil være 2019. Det er pr i dag ikke stipulert en 

leiekostnad for dette OPS prosjektet. En antatt investering pålydende kr 150 mill. vil med dagens 

«offentlige» rente gi en årlig rente- og avdragskostnad på ca. kr 6,5 mill. (annuitetslån). Man må også 

forvente at en privat utbygger sannsynligvis har en litt høyere pris på finansieringen, samt at denne 

sannsynligvis vil legge inn en ønsket avkastning. I tillegg vil Indre Fosen kommune spare kostnader i 

forhold til drift av egne lokaler. Det er derfor vanskelig å legge inn en eksakt sum pr i dag, men det er 

valgt å legge inn kr 6,0 mill. i driftskostnad på Bygg & Eiendom fra og med 2019, og 8 mill. fra og 

med 2020 da bygget ansees da å stå ferdig i begynnelsen av 2019. De fremtidige investeringene vil 

sørge for nye bygninger som skal kreve mindre strøm og vedlikeholdskostnader og dermed besparelser 

på driftsbudsjettet.  

 

 

2.2 Investeringer / gjeld 

 

Indre Fosen har planlagt følgende investeringer i planperioden: 

Svømmeanlegg og flerbrukshus i Leksvik skal bygges i løpet av 2017 og får en kostnad på 110 mill. 

Noe av summen dekkes inn av tilskudd og momsrefusjon, så totalt lånebeløp vil bli ca. 70 mill. Det 

skal foretas renovering av Vanvikan barnehage (35 mill.) i 2018 og Vanvikan skole skal har planlagt 

renovering for 80 mill. i 2019. Det forventes en investering i tomt til Vanvikan videregående på 18 

mill. i 2018. Den investeringen forventes å bli dekket av Trøndelag Fylkeskommune på sikt, men 

Indre Fosen ønsker å ta kostnadene så prosjektet kan komme i gang tidligere.  

Stadsbygd omsorgssenter finansieres som OPS, og belaster derfor driftsregnskapet. Det er derimot lagt 

inn totalrenovering/nybygg på Stadsbygd og Mælan skoler. Stadsbygd i 2019 (100 mill. i i 2019 og 50 

mill. i 2020)) og Mælan i 2019 (50 mill. i 2019 og 30 mill. i 2020). Det var lagt opp til å bruke 50 mill. 

fra midlene som pr i dag er plassert hos Grieg Investor, men det avhenger om avkastningen der er 

høyere enn forventet rente på investeringene. Stadsbygd Omsorgssenter vil gi oss et tilskudd på 45% 

av total byggekostnad, som vi må benytte på Mælan eller Stadsbygd skole. Stadsbygd Omsorgssenter 

forventes å koste rundt 150 mill. og dermed gi et tilskudd på ca. 70 mill.  

Det legges opp til at det betales mer enn minimumsavdraget, grunnet de kommende investeringene i 

skolesektoren. 
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Vedlagt følger antatt utvikling i gjeld frem til 2020, forutsatt at man følger foreslåtte avdragsbetaling.  

Dette betyr at man i dag har brutto gjeld pr innbygger på ca. kr 100 000,-, og at man i 2020 vil ha 

brutto gjeld pr innbygger (gitt samme innbyggertall) pålydende kr 130.000,-. Dette gjør at man pr i 

dag ligger over gjennomsnittet i landet, mens man med 130.000 pr innbygger ville ligget godt over 

gjennomsnittet pr i dag. 

 

 

 

2.3 Aksjer og fond 

 

For at kommunen på best mulig måte skal få gjennomført nødvendige investeringer, har 

kommunestyret i Rissa vedtatt at halvparten av aksjene i TrønderEnergi AS skal selges. 

Salgsprosessen pågår, men det har blitt en noe lengre prosess enn først antatt. Dette spesielt knyttet til 

aktuell kjøpegruppe, deriblant TrønderEnergi selv som kan eie opptil 10 % ev eget selskap. Indre 

Fosen kommune har en muntlig avtale med TrønderEnergi om mulig gjenkjøp av aksjer tilsvarende de 

opprinnelige B-aksjene. 

Indre Fosen kommune har betydelige midler plassert i pengemarkedet, totalt ca. 123 mill. pr dags dato. 

Fremtidig forventet avkastning på midlene avgjør om det skal benyttes en del av det til nedbetaling av 

gjeld. I tillegg kan det etter hvert bli aktuelt å ta ut noe av den avkastningen som er opparbeidet, 

grunnet likviditetsbehov.   
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2.4 Kommunestruktur 

 

Indre Fosen kommune etableres 01.01.18 og intensjonsavtalen legges til grunn for det videre arbeidet 

med etablering av den nye kommunen.  

 

Kommunereformen gir følgende økonomiske effekter for den nye kommunen: 

- Kr 20 mill. for å dekke engangskostnader (> 10.000 innbyggere). 

- Kr 5 mill. i reformstøtte. 

- Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Den nye sammenslåtte kommunen 

beholder tilskudd, som om den fortsatt var to kommuner, i 15 år etter sammenslåingen, før 

inndelingstilskuddet trappes ned over fem år. Dette er estimert til ca. kr 21 mill. for Indre 

Fosen kommune 

- Kr 5,8 mill. i regionsentertilskudd, som går til kommuner som blir over 9000 innbyggere ved 

en sammenslåing.  

 

Overordnet mål i intensjonsavtalen er:  

Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom 

politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt 

og eksternt. 

Hovedmålene: 

- Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.  

- Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.  

- Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.  

- Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.  

- Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke 

på Fosen, Trondheim og Trondheimsregion for øvrig.  
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3 Kommunens planstruktur 

 

I flg plan- og bygningsloven §§ 10 og 11-1 og kommuneloven § 44 skal alle kommuner utarbeide en 

kommuneplan med 12 års perspektiv og et handlingsprogram med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor 

illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes 

ned til brukeren via plandokumentene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Kommuneplan 4 – 12 års perspektiv 

Inneholder kommunens visjon, verdigrunnlag, fokusområder, og 

strategier for satsningsområdene i kommunen. 

Økonomi- og handlingsplan 1-4 års perspektiv 

Inneholder overordnede målsettinger for hver sektor, samt 

økonomiske tiltak og rammebetingelser. 

Budsjettdokument 1 år 

Inneholder mål som er målbare, inndelt i 

brukerfokus, internfokus og økonomifokus. 

Økonomisk ramme for hver sektor/enhet vedtas.    
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3.1 Generelt om økonomiplanen 

 

Lovbestemmelser og kommunalt reglement 

Kommunelovens § 44 sier følgende: 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.  

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.  

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de 

utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.  

5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal 

integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.  

6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket 

treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk 

styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.  

7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette 

gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.  

8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.  

 
Behandling av handlingsprogrammet skal skje i henhold til kommunelovens § 44, og med følgende 

behandlingsprosedyre: 

1. Rådmannen utarbeider et helhetlig og balansert forslag til handlingsprogram gjennom en 

administrativ prosess som hun har ansvaret for å organisere og gjennomføre. 

2. Rådmannens forslag presenteres for utvalgene og formannskapet i særskilte møter. 

3. Utvalgene tar saken opp til behandling som en uttalelsessak til formannskapet. 

4. Formannskapet behandler saken og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen 

sammen med beslutningsgrunnlaget (rådmannens forslag) legges ut til offentlig gjennomsyn i 

henhold til lovens minstekrav – 14 dager. Formannskapet har et særlig ansvar for å påse at 

innstillingen som legges ut samsvarer best mulig med de politiske intensjoner for det 

fremtidige vedtaket i kommunestyret. 

5. Kommunestyret behandler saken og fatter vedtak. 
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4 Balansekravet 

 

Budsjett og økonomiplan skal være i balanse. Utgifter og inntekter innenfor drift og investering skal 

være like store, både for det enkelte år og for planperioden. Det er også krav til finansiell balanse som 

blant annet innebærer at kortsiktig underbalanse kan finansieres opp ved bruk av fond. 

I tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig 

økonomi på lang sikt krever en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter 

for å kunne avsette til investeringsfond. Dette fordi en del av investeringsbudsjettet bør finansieres 

med egenkapital for å unngå, i mest mulig grad, at årlige låneopptak ikke er høyere enn årlige avdrag 

på gjeld. Netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) bør være 1,5-2,0 %.  

Dermed har man to balansekrav som skal være tilfredsstilt:  

Det skal være finansiell balanse for hvert enkelt år i planperioden; summen av det eksterne og interne 

inntektene skal være like store som summen av de eksterne og interne utgiftene. 

Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %. 
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5 Rammebetingelser 

5.1 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd   

 

Utvikling i skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune.  

Tall i 1000 kr 

  Skatt Ramme Inntektsutjevning Totalt 

Budsjett 2016 201 865 323 271 61 922 587 058 

Budsjett 2017 210 326 328 666 65 918 604 910 

Prognose 2018 213 043 330 466 67 901 611 410 

Prognose 2019 218 043 332 466 68 901 619 410 

Prognose 2020 223 043 334 466 69 901 627 410 

 

 

 

Størrelsen på skatt og rammetilskuddet for 2017 er hentet fra beregningsmodellen utarbeidet av KS. I 

tillegg er det lagt inn en økning på 8 mill. hvert år f.o.m 2017, dette utgjør mellom 1,3-1,4 % økning. 

Økning for lønns- og prisstigning er da ikke beregnet inn, dette gjelder også for utgiftssiden for 

perioden 2018 - 2020.  

  

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Budsjett 2016 Budsjett 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020

Skatt Ramme Inntektsutjevning Totalt

-�17�-



 

 

11 

 

5.2 Eiendomsskatt 

 

Eiendomsskatten på verker og bruk ble som kjent vedtatt fjernet fom 2 halvår 2015 i Rissa, Leksvik 

har eiendomsskatt på 3 promille på verker og bruk og annen næringseiendom. I budsjettene for 2018-

2020 legges det inn at Indre Fosen kommune ikke fortsetter med eiendomskattesatsen som benyttes i 

Leksvik kommune nå. 

Hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen må vedtak om eventuelle utskriving av eiendomsskatt 

gjentas for det kommende skatteåret. I den forbindelse stiller loven krav til innholdet i vedtaket. Slik 

som: hjemmel for utskrivingen, velge utskrivingsalternativ, evt. avgrensing av område, skattesatser, 

eventuelle differensierte satser, bunnfradrag, skattevedtekter og terminer.  

Vedlagt følger en tabell som viser mulighetene som eiendomsskatt gir. Det poengteres at grunnlaget 

(verditakst og skattegrunnlag) baseres på takst fra Rissa i 2011 og estimert for Leksvik (basert på 

talldata fra Rissa). For verker og bruk er det justert i hovedsak med tall fra 2015. I tallene ligger det 

inn et bunnfradrag på kr 350 000 pr boenhet. 

Maksimalt potensial er med utgangspunkt i de takster som foreligger, og en skattesats på 6 promille, er 

kr 39,7 mill. Maks skattesats er 7 promille (ca. 46 mill.) 
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5.3 Andre inntekter og overføringer 
 

Øvrige generelle statstilskudd 

Tall i 1000 kr 

  
Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

ØH-plan 

2018 

ØH-plan 

2019 

ØH-plan 

2020 

Investeringskomp. 6-årsreform 320 290 260 230 200 

Investeringskomp. eldreomsorg 1 509 1 485 1 461 1 437 1 413 

Rentekompensasjon kirkebygg 183 177 172 163 154 

Rentekompensasjon skolebygg 895 859 808 757 706 

Vertskommunetillegg 7800 7800 7800 7800 7800 

Rentekompensasjon omsorgsbolig 750 750 750 750 750 

Sum 11 457 10 611 10 501 10 387 10 273 

 

5.4 Konsesjonskraft 

 

Indre Fosen kommune vil selge konsesjonskraft til TrønderEnergi etter avtale. Lave kraftpriser har 

gjort det nødvendig å redusere denne inntektsposten med halvparten i forhold til tidligere år. Deler av 

salget var bundet til fastpris fram til utgangen av 2012. Med dagens lave kraftpriser er det ikke gunstig 

å inngå ny bindingsavtale foreløpig. Situasjonen følges opp fortløpende.  I perioden legges det inn en 

inntekt pålydende kr 450`pr år.   

5.5 Renteinntekter og utbytte 

  

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor. 

Tall i 1000 kr. 2014 kroneverdi 

  
Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

ØH-plan 

2018 

ØH-plan 

2019 

ØH-plan 

2020 

Forsinkelsesrenter 150 150 150 150 150 

Renter på bankinnskudd 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Avkastning pengeplasseringer 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Minus kostnad rådgiver -500 -500 -500 -500 -500 

Renteinntekt lån 

Vanvikanhallen 
229 229 229 229 229 

Eierlån FosenKraft 950 950 950 950 956 

Utbytte FosenKraft 100 100 100 100 100 

Eierlån TrønderEnergi 4 686 4 686 4 686 4 686 4 686 

Utbytte TrønderEnergi 4 214 3 214 3 000 3 000 3 000 

Utbytte NTE 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Sum 17 579 16 579 16 365 16 365 16 371 
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Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall.  

I planperioden 2017 – 2020 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i 

finansreglementet som er 3,5 % (ca. 3,0 % over bankrente). Markedsverdi på disse midlene er 123 

mill. ved utgangen av september måned 2016.  

Av kommunens eierlån i FosenKraft på 14 mill. er det budsjettert med en renteinntekt på 7 %,  

ca. kr 950 000.  

Budsjettert utbytte og renter fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 

8,87 %. Rissa/Indre Fosen kommune har et obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt 

rente på 7,1 %. Dette utgjør kr 4.686` i renteinntekter (renteinntektene på eierlånet er sikret i 10 år fra 

2013).  Utbytte i 2017 er hentet utfra erfaringstall fra 2016 der Rissa kommune fikk kr 2.761` i utbytte. 

I Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2020 justeres denne noe ned, da det er gitt klare signaler fra 

TrønderEnergi om at fremtidig utbytte vil bli noe redusert, da selskapet har store investeringsplaner de 

nærmeste årene. Leksvik/Indre Fosen kommune har eierandeler i NTE AS og forventer et utbytte på 1 

250 000 kr i årene som kommer.  

Det jobbes fortsatt med å selge deler av vår aksjeportefølje i TrønderEnergi, Rissa kommune har en 

muntlig avtale med TrønderEnergi om mulig gjenkjøp av aksjer tilsvarende de opprinnelige B-aksjene. 

 

5.6 Rente- og avdragsutgifter 

 

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2017 være på ca. kr 1 067 mill. Gjelda er fordelt 

med 56,5 % på flytende rentevilkår og 43,5 % på fast rentevilkår. Med dagens rentenivå er dette en 

gunstig fordeling. Renteutviklingen følges nøye, og binding av en enda større andel til fast rente 

vurderes løpende.  

Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive 

gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som 

igjen gir en effektiv rente på 2,0 % i 2017, 2,0 % i 2017, 2,25 % i 2019 og 2,25 % i 2020. Det er da 

viktig å påpeke at det kun er 56,5 % av låneporteføljen som vil få en konsekvens av en renteøkning. 

Rentekostnader knyttet til bygging er en del av byggelånskostnaden, m.a.o. så vil driften først bli 

belastet når de nye byggene tas i bruk.  

Målene i årene som kommer vil være å betale ned mer enn minimumsavdraget, da det er viktig på sikt 

å få redusert gjelden til under 1 000 mill. 

Tall i 1000 kr 

  Budsjett 2016 Budsjett 2017 ØH-plan 2018 ØH-plan 2019 ØH-plan 2020 

Renteutgifter 22 356 23 000 23 000 25 000 28 000 

Avdragsutgifter 33 000 43 000 45 000 52 000 52 000 

Sum 55 356 66 000 68 000 77 000 80 000 
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I Kommunelovens § 50.7 a) er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene: 

” Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr 1 og nr 2, skal avdras med like årlige 

avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke 

overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste 

årsskifte.”  

Avdragstiden på kommunens lån skal som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene.  

 

5.7 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK 

 

Pensjonspremiene har steget de siste åra og utgjør nå en større andel av driftsutgiftene enn det gjorde 

for få år siden. Kommunene står selv ansvarlig for sine pensjonskostnader innenfor de gitte 

økonomiske rammer selv om dette medfører redusert aktivitetsnivå. 

Rissa kommune har per 01.01.16 inntektsført premieavvik på kr 25,2 mill. I tillegg er kr. 5,8 mill. 

avsatt på disposisjonsfond. I 2015 og 2016 ble det budsjettert med at premieavviket i sin helhet 

avsettes til disposisjonsfond.  

Nedbetaling av premieavviket er innlagt i planperioden. Inntektsførte premieavvik t.o.m. år 2011 skal 

nedbetaling over 15 år. Fra år 2012 ble dette endret til 10 år, og nå i 2014 ble dette ytterligere redusert 

til 7 år.  

I planperioden 2018-2020 skal Indre Fosen ikke benytte seg av premieavviket. 
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5.8 Disponible midler 

Tall i 1000 kr 

  Budsjett Budsjett ØH-plan ØH-plan ØH-plan 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Skatt på inntekt og formue 201 865 210 326 213 043 218 043 223 043 

Rammetilskudd 323 271 328 666 330 466 332 466 334 466 

Inntektsutjevning 61 922 65 918 67 901 68 901 69 901 

Skatt på eiendom 1 950 1 950       

Konsesjonskraft (netto) 450 450 450 450 450 

Andre generelle statstilskudd 11 502 11 406 11 296 11 182 11 068 

VAR sektoren renter og avskrivning 4 800 5 511 5 200 5 400 5 400 

Sum frie disponible inntekter 605 760 624 227 628 356 636 442 644 328 

           

Renteinntekter og utbytte 17 829 15 329 15 115 15 115 15 121 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

-22 356 -23 000 -23 000 -25 000 -28 000 

Avdrag på lån -33 000 -43 000 -45 000 -50 000 -50 000 

Premieavvik KLP - SPK 0 3 099       

Netto finansinntekter/ - utgifter -37 527 -47 572 -52 885 -59 885 -62 879 

Til disposisjonsfond -7 374 -7020 0 0 0 

Til bundne avsetninger -4912 -1123       

Bruk av disposisjonsfond   2100       

Bruk av bundne avsetninger 0 7773       

Netto avsetninger -12 286 1 730 0 0 0 

Disponible driftsmidler 555 947 578 385 575 471 576 557 581 449 
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5.9 Fordeling av disponible midler 

Tall i 1000 kr 

  Budsjett Budsjett ØH-plan ØH-plan ØH-plan 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Sum Oppvekst 197 585 201 705 199 362 198 008 198 660 

Sum Helse og Omsorg 226 611 232 816 230 096 229 779 230 467 

Sum Barnevern 17 531 17 090 18 030 18 080 18 130 

Sum Kultur 13 788 13 497 13 702 13 737 13 771 

* Bygg og Eiendom 21 634 26 058 26 111 29 165 31 219 

* Kommunalteknikk, VAR og 
Brann 

20 446 19 773 19 887 20 242 20 328 

* Plan, kart og miljø 4 647 5 097 5 111 5 126 5 140 

* Rådmann inkl øvrig stab 59 627 58 232 57 578 57 578 57 578 

Sum Rådmann inkl stab 106 354 109 160 110 687 114 110 116 265 

Politisk 6 028 6 009 6 000 6 000 6 000 

            

Disponible driftsmidler 567 897 580 277 575 877 577 714 581 293 

 

Bygg og eiendom vil få en økning fra 2019 på kr 3,0 mill. som knyttes mot leie av Stadsbygd 

omsorgssenter som økes til 5 mill. i 2020 da bygget skal være i full drift. 

Det er også lagt inn en jevn nedgang på Helse og omsorg og Oppvekst i årene som kommer, dette 

er innsparinger fra sammenslåingen, samt strukturendringer som må komme i årene som kommer. 

Uten slike nødvendige tiltak vil Indre Fosen ha store utfordringer i å komme i mål med budsjettet.  
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6 Sammendrag av nye tiltak i planperioden 

6.1 Investering 

 

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 
2018 - 2020    

LEKSVIK              2 018  2019 2020 

Stamfibernett           800 000            800 000    

Skole Vanvikan        80 000 000    

Barnehage Vanvikan      35 000 000      

Vinnajordet      10 000 000       15 000 000    

Senger helsetunet           100 000      

Havn Vanvikan - Forprosjekt        2 000 000      

Kjøp av eiendom Vinnahaugen      10 000 000      

Asfaltering kommunale veger og gangfelt    2 000 000     

Tilrettelegging vidergående skole Vanvikan      18 000 000      

Renovering rom sykehjem       

Sprinkelanlegg helstetunet        3 220 000      

Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner           100 000            100 000    

Ventilasjon Idrettshall           750 000      

Digitalisering planakriv           150 000      

Uteområde Leksvik Barnehage               75 000    

Sparekontrakter ENØK        4 500 000      

Urnelund Leksvik Kirke           200 000      

Skiltplan kommunale veier           107 000      

Sum alle prosjekter Leksvik  86 927 000   95 975 000                 -    

    

INVESTERINGER 2017 - 2020 ØH-plan  2018 ØH-plan  2019 ØH-plan  2020 

RISSA       

IKKE selvfinansierende investeringer       

BYGG OG EIENDOM       

RÅDMANN       

KLP, egenkapitalinnskudd 1 350 1 350 1 350 

Informasjon og personal        

Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny 

hjemmeside) 
300     

IKT skolene - elever 500 500 500 

IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk 100 100 100 

IKT felles  600 600 600 

Fosen IKT       

Rissas andel i Fosensamarbeidet 500 500 500 

Rissa kirkelige fellesråd       

Kirken investeringstiltak 500 500 500 

Stadsbygd kirkegård       
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OPPVEKST       

Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale 

hjelpemidler 
750 600 600 

Ansvar 211 Stadsbygd skole, elevpulter/stoler 120     

Ansvar 211 Stadsbygd skole, lekeapparater   150   

HELSE       

Helsetjenesten, legekontor og aktivitetsrom ph 120 120 120 

BYGG OG EIENDOM       

Kommunale Bygg       

TBRT Tilsyn/lovpålagt 500 400 300 

Stjørna brannstasjon, gulv og påbygg       

Årlig rehabilitering 2 000 2 000 2 000 

ENØK-tiltak 100 100 100 

Stadsbygd skole, renovering/nybygg, uteområde, 

renovasjon 
  100 000 50 000 

Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, 

buss) 
10 000 50 000 30 000 

KOMMUNALTEKNIKK       

Veier        

Kommunale veier  500 500 500 

Kommunal kai Kvithyll       

Asfaltering kommunale veger 1 500 1 500 1 500 

Tiltak TS-plan 2 000 2 000 2 000 

PLAN, KART OG MILJØ       

Kart og geodata 100 100 100 

Stedsutvikling 300 300 300 

Planlegging GSV fv 717 Reinsallen-Sund 1 500     

Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk   1 500 1 500 

Planlegging GSV fv 717 Nyveien - Rørvikveien 

(Stbygd) 
    1 500 

Stadsbygd områderegulering 500 500 500 

Regulering Fevåg båthavn 500     

Sum IKKE selvfinansierende investeringer 24 340 163 320 94 570 

    

Selvfinansierende investeringer:       

BYGG OG EIENDOM       

 Startlån 15 000 15 000 15 000 

Bygninger        

Enøk tiltak komm bygg  100 100 100 

KOMMUNALTEKNIKK       

Vannverk        

Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering 

ledningsnett 
500 500 500 

Øyan Vannbeh anlegg, renovering 3 000     

Avløp/kloakk        

Renovering ledningsnett  400 400 400 
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Kloakk Rissa, Fevåg, Stadsbygd, Råkvåg sentrum 400 400 400 

Kloakksanering Føll - Rokseth  1 000     

Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk 200 200 200 

Renseanlegg Stadsbygd (Grønning) 1 000 2 500 2 500 

Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og 

miljø/Kommunalteknikk): 
      

Feltutbygginger, infrastruktur, 

utbyggings/næringsareal 
500 500 500 

Malenaaunet (iverksetting) 4 000 4 000   

Utvidelse Fevåg havn 1 000     

Rissa sentrum, tiltak 3 600 3 600 3 600 

Sum selvfinansierende investeringer 30 700 27 200 23 200 

Sum samlede investeringer Rissa 55 040 000 190 520 000 117 770 000 

        

Sum samlede Investeringer Indre Fosen 141 967 000 286 495 000 117 770 000 
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7 Målsettinger i 2017 - 2020 

7.1 Administrasjon og politisk 

Målsettinger for 2017 - 2020 

Indre Fosen kommune har et tjenestetilbud som møter innbyggernes og næringslivets behov. Indre 

Fosen kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og den interne organisasjonen tilpasser seg de 

utfordringer samfunnsutviklingen gir. Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende. I samarbeid 

med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere skapes et helhetlig, langsiktig og konkret innhold for 

samfunnet i Indre Fosen kommune. Folkevalgte og administrasjonen sørger for at Indre Fosen 

kommune har: 

 tilfredsstillende rammebetingelser, en sunn økonomi og høy kompetanse slik at samfunnets 

behov dekkes. 

 et godt og attraktivt arbeidsmiljø. 

 gode styringsverktøy. 

 god standard på interne tjenester og informasjon. 

 en effektiv, endringsvillig og ressursutnyttende organisasjonsstruktur. 

 en mangfoldig, kompetent og utviklingsorientert ledelse. 

 en personalpolitikk som setter fokus på å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. 

 er en aktiv deltaker i interkommunalt og regionalt samarbeid. 

 

7.2 Personal og kommunikasjon 

Målsettinger for 2017 - 2020 

 Høyt fokus på arbeidsmiljø og et aktivt IA-samarbeid skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 

%. 

 Støtte og veilede ledere og ansatte i personalspørsmål slik at Indre Fosen kommune oppleves 

som en solid og stødig arbeidsgiver.  

 Videreutvikling av tjenesteyting med digital støtte med utgangspunkt i digital døgnåpen 

forvaltning og digitalisering av arkiv. 

 Opprettholde og videreutvikle kommunens bruk av digitale kommunikasjonsplattformer som 

for eksempel hjemmeside, sosiale medier og telefoniløsning 

 

7.3 Oppvekst 

Målsettinger for 2017 - 2020 

Oppvekstsektoren  

 bidrar aktivt i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid.   

 bidrar til god folkehelse gjennom fysisk aktivitet, gode læringsmiljø og sunt kosthold.  

 har fokus på lokalt og globalt miljøengasjement og jobber fram mot miljøsertifisering av 

enhetene.  

 sørger for at estetikk innarbeides som et sentralt begrep.  

 legger til rette for barn og unges medvirkning gjennom hele utdanningsløpet.    
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Barnehagene  

 gir barnehagetilbud til alle som har rett på plass, tilpasset det enkelte barns behov.   

 har voksne med god kompetanse og stor nok bemanning til at alle barn får et likeverdig tilbud.  

 har et foreldresamarbeid som tjener til barnets beste. Foreldre som ønsker det, tilbys 

foreldreveiledning gjennom programmet ICDP, og det legges opp til et godt tverrfaglig 

samarbeid med hjelpetjenestene.  

 sikrer god sammenheng mellom barnehage og skole.  

 bruker lokalsamfunnet aktivt. Barnehagene har en tydelig plass og barna blir godt kjent i 

nærmiljøet.  

 deltar i realfagskommuneprosjektet og RissaMat-prosjektet.   

Skolene 

 har elever som er like motiverte for å lære når de går ut av grunnskolen, som når de kommer 

inn.   

 har lærere som leder klasser og undervisningsforløp på en slik måte at det fremmer læring. 

Skolehverdagen er variert med mye praktisk læring, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  

 har lærere som gir hver enkelt elev en tilbakemelding og veiledning som fremmer læring og 

utvikling. Elevenes egenvurdering og medelevvurdering er også viktige verktøy i en god 

underveisvurdering.   

 har ansatte som utvikler positive og støttende relasjoner med hver enkelt elev og mellom 

elevene.   

 skaper et samarbeidsklima mellom skole og heim som preges av gjensidig respekt, der 

elevenes læring og utvikling kommer i fokus. Skolens evne til å utvikle et godt samarbeid med 

nærmiljø og næringsliv har også betydning for elevenes læring og utvikling.   

PPT 

 gir systemrettet støtte til barnehager og skoler i form av råd og veiledning om pedagogisk 

ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske didaktiske spørsmål.  

 støtter barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge 

opplæringen bedre til rette for barn og unge med særlige behov. 

 gir individrettet støtte i form av sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det. 

 arbeider inn mot barnehagene og skolene med konsultasjoner før en eventuell henvisning. 

 har et system for samarbeid med barnehagene og skolene i kommunen. 

 skaper et samarbeidsklima mellom skole og heim som preges av gjensidig respekt, der 

elevenes læring og utvikling kommer i fokus. Skolens evne til å utvikle et godt samarbeid med 

nærmiljø og næringsliv har også betydning for elevenes læring og utvikling. 
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7.4 Kultur 

Målsettinger for 2017-2020 

Kultursektoren 

 Være berikende, inkluderende, inspirerende og skapende. 

 Bruke lokalmiljøet aktivt samt videreutvikle kultursektoren som ressurstilbyder til lokale 

kulturaktører. 

 Fortsatt fokus på arbeidsmiljø, omdømme og folkehelse. 

 Iverksette planer for flerbrukssalen ved nye Åsly skole. 

 Iverksette planer for flerbrukshus og svømmeanlegg i Leksvik. 

 

Kulturskolen 

 Jobbe mot å skape en ”kulturskole for alle” ved kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid – og 

kulturskoleutvikling. 

 Være et kompetansesenter innen kulturelle ytringer. 

 Ha kvalifisert personell ved nyansettelser og vikariat. 

 

Biblioteket 

 Jobbe med omstrukturering i organisasjonen. Fokus på å styrke fagkompetansen i samarbeid 

med fylket og Fosen-regionen. 

 Være en møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt.  

 Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode 

støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie. 

 

Kultur og Fritid 

 Fortsette satsingen på KULMIN og «På rett Spor!». 

 Legge til rette for barn og unges medvirkning gjennom et tett samarbeide med og bred 

involvering av ungdomsrådet. 

 Være støttespillere/rådgivere for frivillige lag og foreninger samt stimulere økonomisk 

gjennom fondsmidler etc. 
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7.5 Helse og omsorg, NAV- kommunal del  

Målsettinger for 2017 - 2020 

Enhet Helse og enhet Omsorg: 

Alle innbyggerne i Indre Fosen kommune skal oppleve å ha et godt helse- og omsorgstilbud, 

uavhengig av alder, funksjonsnivå og bosted. For å nå dette målet, vil man i 2017 fokusere på 

følgende: 

 Videreutvikle forvaltningskontor for tjenester knyttet til ”Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester”. 

 Videreutvikle tjenester knyttet til oppfølging og behandling av mennesker med 

rusavhengighet/rusproblematikk. 

 Øke samhandlingen mellom enhetene i sektoren, spesielt i forhold til merkantile tjenester. 

 Fortsette satsingen for å øke antall etablerte ”Individuell Plan”. 

 Tilstandsrapport for sektoren legges frem for politikerne årlig. 

 Jobbe aktivt mot frivillige og pårørende i sektoren, via etablerte ordninger og kanaler. 

 Samarbeide med personalavdelingen, samt andre enheter i organisasjonen for å redusere 

sykefraværet i sektoren.  

 Fokus på velferdsteknologiske løsninger, blant annet via innføring av GPS 

 Jobbe aktivt med helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 Jobbe aktivt med demensproblematikk. 

 

NAV: 

Alle innbyggerne i Indre Fosen kommune skal være sikret økonomisk trygghet og skal få tilpasset 

tilbud i forhold til egne forutsetninger og behov. For å nå dette målet, vil man i 2017 fokusere på 

følgende: 

 Individuell vurdering av hver enkelt bruker, slik at den enkeltes egne forutsetninger og behov 

ligger til grunn for bistand til arbeid og aktivitet, og for å sikre økonomisk trygghet for hver 

enkelt bruker. 

 Forebygge sosiale problemer som følge av økonomiske utfordringer ved hjelp av økonomisk 

rådgivning og oppfølging av brukere. 

 Bruke Startlån for å bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til 

å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.  

 Jobbe for å redusere skadevirkninger av rusmisbruk – både individuelt og samfunnsmessig. 

Målet er å opprettholde/komme tilbake til jobb/aktivitet. 

 Fortsette arbeidet med flyktninger, slik at de blir godt mottatt og integrert i lokalsamfunnet. 

 

Fosen barneverntjeneste 

 Sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte kommune i fht tjenestens ansvar og 

myndighet gjennom internkontroll  

 Fosen barneverntjeneste skal i tett samhandling med deltaker kommunene sikre trygge og 

utviklende oppvekstvilkår for barn og unge på Fosen. | 

 Sikre at barn og unge på Fosen som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

 Holde høyt faglig nivå med nødvendig teoretisk, juridisk og utøvende kompetanse  

 Være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere  

 Utvikle det forebyggende arbeidet i fht utsatte barn og unge på Fosen  
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7.6 Arealsektoren 

Målsettinger for 2017 - 2020 

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS  

 Konkurranseutsetting av sommer- og vintervedlikehold veger Indre Fosen. 

 Fullføre/vedta tiltaksplan for sikring av kvikkleire i samråd med Norges vassdrags og 

energidirektorat (NVE). 

 Vannforsyning til Hermstad planlegges ferdig for mulig utbygging fra Stadsbygd vassverk SA 

sitt anlegg. Vurdere utbygging til Vanvikan. 

 Utbygging av infrastruktur i sentrumsområder. 

 Fiberutbygging. 

 Bidra for TBRT IKS med innføring av ny feieordning for fritidsbebyggelse.  

 Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og omdømme og folkehelseperspektivet. 

 

Plan, Kart og miljø  

 Bidra til å oppfylle vedtatt planstrategi. 

 Revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 Gjennomføre og ferdigstille sentrumsplaner. 

 Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. 

 Planlegge for å tilrettelegge et variert botilbud i vår kommune. 

 Aktiv rolle ved gjennomføring av kommunedel-/reguleringsplaner iht Fosenpakken. 

 Iverksette (formalisere) interkommunalt samarbeid innen plan, landbruk og miljø. 

 Sørge for at folkehelse implementeres i alt planarbeid. 

 Fortsatt fokus på miljø og tilsyn i forurensningssaker. 

 Koordinere interkommunalt samarbeid Forvaltningsplan vann (Nordre Fosen vannområde). 

 Gjennomføre tiltak i kommuneplanens samfunnsdel som enheten har ansvar for, samt bistå 

etter behov ved gjennomføring av tiltak andre enheter har ansvar for. 

 Planlegging og tilrettelegging av videregående skole i Vanvikan, i samarbeid med Trøndelag 

fylkeskommune. 

 

 

Bygg og Eiendom  

 Opprettholde drift og løpende/akutt vedlikehold, samt tilby effektive tjenester på 

renhold/vaktmester. 

 Forutsetter økning på drift av basseng på samme i 2018. 

 Arbeid for reduksjon i energiforbruk, samt bedring av inneklima. 

 Gjennomføre rehabilitering/nybygg Stadsbygd og Mælan skoler. 

 Gjennomføre rehabilitering/nybygg Vanvikan skole. 

 Nye Stadsbygd omsorgssenter. 

 Gjennomføre nybygg av barnehage i Vanvikan. 

 Opprettholde god kontroll på energiforbruk. 
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7.7 Fosen IKT 

Målsettinger for 2017-2020 

 Fosen IKT skal fortsatt være et kompetent tjeneste-senter innenfor dagens roller og 

ansvarsområder. Fosen IKT skal i samspill med felles e-fagråd innenfor hvert fagområde være 

kompetente til enhver tid å kunne vurdere tilgjengelig og velprøvd teknologi opp mot de 

teknologiske utfordringer som kommunene ser behov for å forbedre eller erstatte med ny 

tilgjengelig teknologi. 
 Fosen IKT skal kunne bistå alle samarbeidskommunene med komplette løsninger av server- 

og klientdrift som er i tråd med den teknologiske utviklingen og ihht gjeldende lover, regler og 

forskrifter.  

 Fosen IKT skal ha kompetanse innenfor de til enhver tid relevante kompetanseområder, eller 

knytte nære bånd med eksterne aktører med relevant kompetanse slik at Fosen IKT også skal 

fungere som en rådgivende part innenfor faget IKT gjennom deltakelse i e-fagrådet. 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   07.12.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

46/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 15.12.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

OMSTILLINGSPLANER – SEKTORVIS - 2017

Vedlegg

1 Fase3 -Oversikt omstillingsplaner sektorvis for 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Med bakgrunn i «Prosjektbeskrivelsen – sammenslåing Leksvik og Rissa kommuner» og 
«Fremdriftsplanen for utvikling av Indre Fosen kommune» er det laget omstillingsplaner for 
2017. Arbeidet følger den nye administrative organisasjonsstrukturen, og de åtte planene er 
referert i vedlegget. I tillegg til en tekstdel består planene av en milepælsdel. Noen sektorer 
har brukt excel-ark med tidfestede og belyste hendelser, andre har brukt en mer grovmasket 
kalender. Excel-arkene gjengis ikke i sin helhet - kun forsidene er sakset inn i vedlegget. 

Lederne i Indre Fosen kommune la frem sine omstillingsplaner i møte med arbeidsgruppene, 
administrativ styringsgruppe og prosjektleder 01.12.2016. Planene er laget etter følgende 
mal: 

Arbeidsmål: 
Omstillingsplanene skal bestå av aktiviteter som gir følgende resultater fra 1. januar 2018: 
A. Tjenestene er effektive, bærekraftige og gode (for mennesker – miljø - økonomi) 

B. Brukerne er trygge på at tjenestene fortsetter som før, med lik eller bedre kvalitet 

C. Ansatte er orientert om og har medvirket i utformingen av ny organisasjon 

D. Politikerne er kjent med sitt ansvar i nye politiske utvalg og administrative enheter 

Ambisjon for arbeidet: 
Åpen dialog i trepartssamarbeidet (mellom tillitsvalgte, administrasjon og politikere). 
Innovasjon og nytenking. 

Omstillingsplanene inneholder følgende aktiviteter: 
� Informasjon - Gi informasjon til innbyggere, brukere, ansatte, politikere og andre aktører 

� Lokalisering - Vurdere husleieavtaler med forlengelse, oppsigelse og nye inngåelser 

� Tilstedeværelse - Nøkkelpersonell bør vise fleksibilitet i tilstedeværelsen ved 
kommunehuset i Leksvik og ved rådhuset i Rissa 
� Eksterne avtaler - Kartlegge, drøfte og etablere felles avtaler 

-�33�-



� Økonomi - Søke ekstern finansiering av ekstraordinære satsinger. Forholde seg til 
økonomiske rammer på kort og lang sikt 
� IKT - Bistå med klargjøring av felles digitale programmer, databaser og registre 

� Personell - Kartlegge, drøfte og etablere felles reglement, arbeidstidsavtaler, 
stillingsbetegnelser og karriereløp på nært beslektede ansvars- og arbeidsområder. I tillegg 
kommer rekruttering 
� Fag - Utvikle felles faglig satsing og metode for dialog med brukere 

� Styringsdokumenter - Etablere felles dokumenter 

� Arkiv - Bistå med avslutning av arkiver og opprettelse av nye 

� Andre forhold - Lage sjekkliste for andre forhold som må kartlegges 

Vurdering

Sektorlederne er opptatt av alle de nevnte områdene og er noe bekymret for egen og 
organisasjonens kapasitet til å gjennomføre omstillingsarbeidet med god kvalitet. Samtidig 
som dette arbeidet skal gjennomføres, skal interne og eksterne tjenester opprettholdes på 
samme nivå som i dag. 

Noen områder utgjør kritiske deler av infrastrukturen i Indre Fosen kommune: 
-  Eksterne avtaler - Kartlegge, drøfte og etablere felles avtaler 

- IKT - - Bistå med klargjøring av felles digitale programmer, databaser og registre 

- Arkiv - - Bistå med avslutning av arkiver og opprettelse av nye 

De nye sektorene har en del utfordringer. Her nevnes noen: 
- Oppvekst samt Helse og omsorg er store og sammensatte sektorer når det gjelder budsjett, 
bemanning og tjenester. Omstillingsarbeidet blir meget tidkrevende. Begge sektorene har 
både interne og eksterne aktører som må klargjøres for ny struktur. 

- Areal er mindre når det gjelder budsjett, bemanning og tjenester, men står overfor store 
stedlige og samfunnsmessige prosesser. 

- Kultur vil gjerne ivareta alle innbyggernes ønsker om berikende opplevelser samt bevare og 
utvikle kulturelle miljø og bygg, men har begrensede ressurser. 

- IKT vurderer alle fagdataprogrammene samtidig som tjenestene til brukere i 6 kommuner 
opprettholdes. 

- Økonomi lager felles økonomi- og handlingsplan, overordnet og sektorbaserte budsjett. 
Utfordringen er å etablere velfungerende årshjul med tilhørende planlegging og 
rapportering. 

- Personal og kommunikasjon sørger for at ansattes individuelle rettigheter videreføres i 
Indre Fosen samtidig som leder-veiledning opprettholdes på flere områder. Utfordringene til 
arkiv ligger også her. 

- Indre Fosen Utvikling KF sitt styre må ansette daglig leder så snart som mulig. Foretaket 
må sørge for koordinering av det aktuelle personalet i Leksvik og Rissa. Foretaket må også 
sørge for at forvaltningsoppgavene ivaretas på tilfredsstillende nivå i tillegg til at aktuelle 
strategier utvikles. Organisasjonsformen skal evalueres og andre organisasjonsformer 
vurderes. 

Alle sektorene har egenartede utfordringer. Følgelig blir forståelse, understøttelse og 
systematiske aktiviteter avgjørende for suksess. 

Med suksess menes her følgende resultater fra 1. januar 2018: 
A. Tjenestene er effektive, bærekraftige og gode (for mennesker – miljø - økonomi) 

B. Brukerne er trygge på at tjenestene fortsetter som før, med lik eller bedre kvalitet 
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C. Ansatte er orientert om og har medvirket i utformingen av ny organisasjon 

D. Politikerne er kjent med sitt ansvar i nye politiske utvalg og administrative enheter

Prosjektleders innstilling:

1. Omstillingsplanene tas til etterretning. 
2. Omstillingsprosessen følges 
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Utvikling av Indre Fosen kommune

Fase 3 - Omstillingsplaner for 2017 
05.12.2016 
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OPPSUMMERING AV SEKTORENES OMSTILLINGSPLANER 

De nye lederne har laget omstillingsplaner for sine sektorer for 2017.  Arbeidet resulterte i en tekst- og 

milepælsplan som ble levert til prosjektleder 30. november 2016. Malen for arbeidet gjengis her.  

Arbeidsmål: 

Omstillingsplanene skal bestå av aktiviteter som gir følgende resultater fra 1. januar 2018: 

A. Tjenestene er effektive, bærekraftige og gode (for mennesker – miljø - økonomi)

B. Brukerne er trygge på at tjenestene fortsetter som før, med lik eller bedre kvalitet

C. Ansatte er orientert om og har medvirket i utformingen av ny organisasjon

D. Politikerne er kjent med sitt ansvar i nye politiske utvalg og administrative enheter 

Ambisjon for arbeidet: 

Åpen dialog i trepartssamarbeidet (mellom tillitsvalgte, administrasjon og politikere). 

Prosjektledelsen mente gjennomføringsplanene burde inneholde følgende aktiviteter: 

 Informasjon -  Gi informasjon til innbyggere, brukere, ansatte, politikere og andre aktører 

 Lokalisering -  Vurdere husleieavtaler med forlengelse, oppsigelse og nye inngåelser  

 Tilstedeværelse - Nøkkelpersonell bør vise fleksibilitet i tilstedeværelsen ved kommunehuset i 

   Leksvik og Rissa 

 Eksterne avtaler -    Kartlegge, drøfte og etablere felles avtaler 

 Økonomi -  Søke ekstern finansiering av ekstraordinære satsinger. Forholde seg til 

   økonomiske rammer på kort og lang sikt 

 IKT -   Bistå med klargjøring av felles digitale programmer, databaser og registre 

 Personell -   Kartlegge, drøfte og etablere felles reglement, arbeidstidsavtaler, stillings-
   betegnelser og karriereløp på nært beslektede ansvars- og arbeidsområder. 

   I tillegg kommer rekruttering 

 Fag -   Utvikle felles faglig satsing og metode for dialog med brukere 

• Styringsdokumenter -    Etablere felles dokumenter 

 Arkiv -

 Andre forhold - 

Bistå med avslutning av arkiver og opprettelse av nye 

Lage sjekkliste for andre forhold som må kartlegges 

OPPVEKST 

Sammendrag 

Omstillingsplanen for oppvekstsektoren består av et regneark med fem faner, en fane for hver av de fire 

områdene barnehage, grunnskole, inkludering og opplæring (IO) og PP-tjenesten, og et samleskjema for hele 

sektoren.  

Omstillingsplanen skal være et levende dokument. Hittil er omstillingsplanen utarbeidet av sektorsjef oppvekst i 

Indre Fosen kommune, med bistand fra fagfolk i begge kommuner. Tanken er at det videre arbeidet med 

omstillingsplanen skal foregå i den nye arbeidsgruppa for oppvekst. Planen skal være et levende dokument, og 

det må være mulighet for å ta inn nye tema i planen etter hvert som de dukker opp. Vi har ikke full oversikt i 

dag. Iverksetting av planen vil være sektorsjefens ansvar.  
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Politisk behandling 

Alle politiske vedtak blir gjort i det nye oppvekstutvalget eller i fellesnemnda, avhengig av hvilken myndighet 

som er delegert til fellesnemnda og oppvekstutvalget.  

Arbeidsgruppe fase 3 
Den nye arbeidsgruppa for oppvekst i fase 3 vil bestå av 

 Oppvekstsjefene i Leksvik og Rissa

 Hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet i Leksvik og Rissa

 Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet i Leksvik og Rissa

 En representant for grunnskolene i hver kommune

 En representant for barnehagene i hver kommune

 En representant fra integrering og opplæring i hver kommune

 Leder for PPT (etter at organisasjonsform er valgt)

Barnehage 
For barnehagene ønsker vi å få felles hovedopptak, med søknadsfrist i løpet av mars 2017. Det fordrer at vi har 

vedtatt felles vedtekter for de kommunale barnehagene i begge kommuner, at vi har felles opptaksrutiner og at vi 

har et felles fagsystem barnehage i begge kommuner. Per i dag bruker Rissa kommune Visma Oppvekst 

Barnehage, mens Leksvik kommune ikke har noe administrativt datasystem for barnehage.  

Grunnskole 
For grunnskolene er det viktig å få på plass felles SFO-vedtekter i løpet av omstillingsperioden. Det er på sikt 

også nødvendig å komme fram til en felles læringsplattform for alle grunnskolene og voksenopplæringen. 

Grunnskolene har mange styringsdokumenter og noen lokale forskrifter som må samkjøres. De fleste av disse 

dokumentene bør være på plass innen oppstarten av skoleåret 2017/2018.  

Integrering og opplæring 

Integrerings- og voksenopplæringsarbeidet skal etableres som en del av oppvekstsektoren. Dette bør være på 

plass innen nytt skoleår tar til høsten 2017, slik at vi har felles integrering og opplæring i de to kommunene et 

halvår før kommunesammenslåingen.  

PPT 
En svært viktig oppgave i omstillingsarbeidet blir å vedta og utforme en PPT-løsning for Indre Fosen kommune. 

Det er satt i gang et utredningsarbeid, som skal konkludere i løpet av januar. Oppvekstutvalget vil behandle 

utredningen i sitt første møte 27.1.2017, og fremme en innstilling overfor fellesnemnda. Etter planen skal 

fellesnemnda vedta organisasjonsform for PPT 9.2.2017.  
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Prosess oppvekst 

HELSE OG OMSORG 

Sammendrag 

Helse- og omsorgssektoren har så langt i fase 3 hatt ett felles møte for alle lederne i Leksvik og Rissa. I møtet 

jobbet de ulike undergruppene med omstillingsplanen og kom med innspill til hvordan denne bør gjennomføres. 

Dette sammendraget er basert på innspillene, men preges samtidig av følgende: 

 Det skal i løpet av kort tid rekrutteres enhetsledere og disse får en svært viktig funksjon i forhold til

utviklingen og oppbyggingen av de ulike enhetene og avdelingene i Indre Fosen. Det er derfor naturlig at

de vil være med og påvirke utviklingen.

 Det er flere viktige avklaringer som ikke er på plass enda. Disse vil påvirke omstillingsprosessen i

enkelte enheter.

 Det er til sammen 6 ulike enheter med mange avdelinger som skal inngå i en slik omstillingsplan. Det

sier seg dermed selv at en slik plan må være justerbar og at det må være rom for endringer og

tilpasninger underveis.

Dette sammendraget vil derfor gi en beskrivelse av omstillingen i de ulike enhetene, samt en mer generell 

beskrivelse for hele sektoren. Det er laget hjelpeark i Excel-format for alle undergrupper og disse vil bli brukt i 

det videre arbeidet.   

Informasjon 

Det er viktig å tenke at informasjon er ferskvare og ansatte må derfor informeres fortløpende. Dette skjer i form 

av info i personalmøter, interne og felles, via e-post, hjemmesider, Facebook, SharePoint mm. Det er spesielt 

viktig at ansatte blir oppdatert i løpet av rekrutteringsfasen for ledere og i oppbyggings-/struktureringsfasen.  

Innbyggerne bør informeres via kommunenes vanlige informasjonskanaler, samt i folkemøter i begge kommuner 

i september.  
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Brukere og pårørende må informeres om eventuelle endringer i tjenesteyting i egne brev.  

Politikere informeres fortløpende i utvalg, og kommunestyret. 

Vi må også huske at det er viktig at eksterne samarbeidsparter, i vårt tilfelle for eksempel 

spesialisthelsetjenesten, informeres om endringer.  

Lokalisering 

Innenfor alle de ulike enheter og avdelinger i sektoren, er det blanding av kommunale bygg (der noen er i god 

stand, mens andre må renoveres) og leide lokaler med ulike former for leieavtaler. I tillegg kommer alle boliger 

som leies ut til innbyggere, eksempelvis til flyktninger. I enkelte tilfeller står kommunene som leietakere. Alle 

disse må vurderes fortløpende i 2017. I tillegg kommer viktige spørsmål knyttet til hvilke lokalisasjoner de ulike 

avdelingene skal ha i Indre Fosen og disse må avklares så fort som mulig.  

Tilstedeværelse 

Helse- og omsorgssjef starter 2017 med besøk i alle enheter/avdelinger i Leksvik, for å bli kjent med ansatte og 

lokalisasjonene og fortsetter deretter med felles ledermøter ut året. Fra høsten 2017 må også alle enhetsledere ha 

fast tilstedeværelse i begge kommuner. Det samme gjelder enkelte avdelingsledere. Det er viktig at det bygges et 

systemnivå som blir iverksatt fra høsten 2017. Hjelpemidler som reduserer kjøring mellom kommunesentrene 

etableres i 2017, for eksempel Skype.  

Eksterne avtaler 

Helse- og omsorgssektoren har svært mange ulike eksterne avtaler og alle disse skal gjennomgås i 2017. Samlet 

ledergruppe for begge kommuner starter dette arbeidet i januar. Oppfølgingen delegeres videre til enhetslederne 

når disse er tilsatt.  

Økonomi 

Det viktigste blir å skaffe en oversikt over hvilke former for ekstern finansiering som finnes i begge kommuner 

pr i dag. Dette arbeidet starter fra januar. Oversikten danner utgangspunkt for videreføring av ekstern 

finansiering. Dette arbeidet kompliseres noe av at kommunene får tilskudd fra to ulike fylkeskommuner pr i dag. 

Deretter blir det et lederansvar å se på nye muligheter.  

IKT 

Helse- og omsorgssektoren har flest fagprogram av alle. Det er pr i dag definert ansvarlige og superbrukere for 

alle fagprogram. Det videre arbeidet gjøres i arbeidsgrupper på tvers av kommunene og i samarbeid med Fosen 

IKT. Ledergruppa i sektoren har overordnet ansvar for at det jobbes med alle avtaler knyttet til fagsystem. I 

tillegg til fagprogrammene må det også skje en kartlegging av nåværende utstyr (PC, iPader, telefoner ol).  

Personell 

Enhetsledere rekrutteres i januar 2017, deretter avdelingsledere. Andre sentrale stillinger, som 

kommuneoverlege, bør også rekrutteres raskt. Før mai skal fagledelsen være rekruttert. Deretter skal alle 

avdelinger «bygges opp» og alle eksisterende arbeidsavtaler justeres av personalavdelingen. Parallelt med at 

avdelingene organiseres, må også bemanningsbehovet kartlegges og bemanningsplanene gjennomgås. Det 

samme gjelder kompetansebehovet for Indre Fosen kommune. Turnusavtaler justeres, reglement tilpasses Indre 

Fosen.   

Fag 

De ulike avdelingene starter fellesfaglige drøftinger høsten 2017. Da skal også målsettinger for tjenestene i Indre 

Fosen utarbeides for første gang!  
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Styringsdokumenter 

Styringsdokumenter gjennomgås og tilpasses den nye organisasjonen.  Dette er et stort arbeid som starter så fort 

ledelsen er på plass og som fortsetter gjennom hele året. Det innebærer også en del viktige begrepsavklaringer. 

Koordinerende enhet får en viktig rolle i dette arbeidet. 

Arkiv 

Sektoren er helt avhengig av at arkivtjenestene fungerer. Det er derfor viktig at det jobbes aktivt, i samarbeid 

med dokumentsenteret, gjennom hele 2017, slik at alle funksjoner er på plass fra 1.1.2018.  

Arbeidsmiljø 

Alle avdelinger oppfordres til å avholde to sosiale tilstelninger i løpet av 2017. Disse kan gjerne kombineres med 

foregående møtevirksomhet, men det er viktig å fokusere på å bli kjent, også utenfor jobb. Dette vil være 

utfordrende for de største avdelingene, men det bør prioriteres likevel. Det er viktig at det avholdes felles AMU-

møter gjennom hele 2017. Samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud blir fortsatt viktig og felles rutiner for 

dette bør utarbeides raskt.  

Milepæler helse og omsorg 

Dato/tidsperiode Hendelse 

Desember 2016 Kartlegging ledere. 

Januar Rekruttering enhetsledere. 

Info ansatte. 

Oppstart enkelte undergrupper. 

Bli- kjent –møter i Leksvik for helse- og omsorgssjef. 

Felles ledermøte, gjennomgang av eksterne avtaler og fagprogram. 

Oppstart oversikt ekstern finansiering og arkiv.  

Februar Rekruttering avdelingsledere. 

Info ansatte og politikere. 

Felles ledermøte. 

Oppstart arbeid IKT. 

Mars Rekruttering fagledere. 

Gjennomgang av alle avdelinger, kompetansekartlegging. 

Info ansatte. 

Vurdering av lokalisering/lokaliteter.  

Felles ledermøte. 

Arbeid med styringsdokumenter startes. 

April Avklaring av viktige spørsmål som primærsykehus, lokalisering legetjenester ol, 

politisk behandling. 

Info ansatte og politikere. 

Mai Alle ledere er rekruttert. 

Fellesmøte for alle ledere i Leksvik og Rissa. 

Gjennomgang av bemanningsbehov og bemanningsplaner. 

Juni Første felles ledermøte for enhetslederne i Indre Fosen. 

Info ansatte og politikere. 

Felles personalmøter. 

Sosiale tilstelninger ansatte. 

September Felles enhetsledermøte. 

Folkemøter i Leksvik og Rissa. 

Fellesfaglige drøftinger. 

Informasjon til brukere og pårørende ved endringer i tjenestetilbudet. 

Oktober Felles budsjettarbeid med målsettinger for Indre Fosen. 

Felles enhetsledermøte. 

Info ansatte og politikere. 

November Fellesenhets ledermøte. 

Info ansatte. 
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Desember Fellesenhets ledermøte. 

Info om felles styringsdokumenter til alle ansatte. 

Info om alle enheter og avdelinger i felles personalmøter. 

Sosiale tilstelninger ansatte. 

KULTUR 

Sammendrag 

Kultursektoren er godt i gang med fase 3. Kulturskolerektor er rekruttert og biblioteksjef står for tur. Vi har hatt 

felles infomøter for alle enhetene i tillegg til at vi har hatt månedlige avdelingsledermøter. Disse møtepunktene 

for avdelingslederne har vært avgjørende for framdriften og har vist seg og vært navet i forhold til mål, retning 

og tempo for sektoren som helhet. Den eneste avklaringen som ikke er på plass ennå i forhold til sektoren i 

forhold til enhetene er utredningen i forhold til fremtidig organisering av frivilligsentralen. 

I og med at kultursektoren har sagt seg villige til å være dummy så tidlig i sammenslåingsprosessen, har vi ikke 

rukket å lage en omstillingsplan før omstillingen var i gang. Dette har ført til at vi har måttet drive nybrottsarbeid 

og håndtert situasjoner og utført arbeidsoppgaver når de har dukket opp underveis. Vi ser at det også i månedene 

som kommer vil måtte være rom for endringer og tilpasninger underveis. Under vil vi nå forsøke å beskrive kort 

hvordan vi har jobbet fram til nå i tillegg til oppgaver som gjenstår. 

Informasjon 

Vi startet allerede i sommer etter vedtaket i fellesnemda å informere ansatte og innbyggere i forhold til det som 

skulle skje. Dette skjedde via interne personalmøter, via e-post, hjemmesider, Facebook, SharePoint mm. 

Rekrutteringsfasen for ledere har for vår del gått veldig greit. Men kun en kulturskolerektor ble dette innlysende. 

Ansatte og innbyggere ble informert om dette like etter ansettelsen. Ingen av biblioteksjefene ønsker å fortsette 

som sjef. Rekruttering her er like om hjørnet. Ansatte er orientert om saken.    

Brukere og pårørende er også informert tidlig i forhold til endringer som er gjort i tjenesteyting i egne brev. 

Politikere informeres fortløpende i utvalg, fellesnemnd og kommunestyret. 

Alle våre eksterne samarbeidsparter har forløpende blitt orientert om endringer.  

Lokalisering 

Innenfor alle de ulike enheter og avdelinger i sektoren, har alle sitt virke i kommunale bygg som i hovedsak 

driftes av andre enheter enn oss (her er det stor variasjon på standarden). Når det kommer til viktige spørsmål 

knyttet til hvilke lokalisasjoner de ulike avdelingene skal ha i Indre Fosen, er dette noe som pr. dags dato ikke er 

et tema. Skolene og bibliotekene er som de er.   

Tilstedeværelse 

Kultursjefen har jevnlige besøk i alle enheter/avdelinger/rådhus og kommunehus i Indre Fosen, og har gjennom 

det blitt godt kjent med ansatte og de ulike lokalisasjonene. Selv om oppmøtested i utgangspunktet er på Rissa 

rådhus ser vi at tilstedeværelse i lokalsamfunnet er avgjørende for dialog og kommunikasjon. Dette gjelder også 

lederne for kulturskole og bibliotek som har ansatte rundt om på flere lokasjoner. Når det er sagt ser vi at mye av 

tiden går med til reisetid mellom møter. Dette er noe vi må se litt på nå i 2017.  

Eksterne avtaler 

Kultursektoren har noen få ulike eksterne avtaler som skal gjennomgås i 2017. 

Økonomi 

Jobben så langt har gått i å skaffe mest mulig oversikt over budsjettene og i hvilken form dette arbeidet skal ha 

fremover. Foreløpig kjøres separate tildelinger av for eksempel tildeling av kulturmidler. Sektoren jobber hardt 

for å se nye og innovative metoder både når det gjelder bruken av tildelt budsjett, men også i forhold til 

muligheter for ekstern finansiering.  
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IKT 

Kultursektoren har startet en prosess med begge våre fagprogrammer, og har fått lovnad fra leverandør om at 

ting vil være i orden i løpet av de nærmeste månedene.  

Personell 

Bemanningsbehovet er kartlagt og rekruttering av ledere og andre sentrale stillinger ferdigstilles innen februar 

2017. Nye arbeidsavtaler er på plass og særavtaler står for tur til å bli behandlet. Nåværende kompetanse er også 

blitt kartlagt.  

Fag 

Felles målsettinger for tjenestene i Indre Fosen ble utarbeidet i forbindelse med arbeidet rundt økonomi og 

handlingsplan. 

Styringsdokumenter 

Styringsdokumenter gjennomgås og tilpasses den nye organisasjonen.  Dette er et stort og tidkrevende arbeid. 

Arkiv 

Sektoren har underveis løst arkivtjenestene i samarbeid med dokumentsenteret. Midlertidige maler for Indre 

Fosen er på plass.  

Arbeidsmiljø 

Alle avdelinger har gjennomført og planlegger fremtidige sosiale tilstelninger i løpet av 2016 og 2017. Disse har 

så langt blitt kombinert med møtevirksomhet, arrangement og juleavslutning, dette for å kunne bli best mulig 

kjent, også utenfor jobb. I tillegg har samarbeidet med tillitsvalgte vært viktig i forhold til felles rutiner, avtaler 

og arbeidsform.  

Milepæler kultur 

Dato/tidsperiode Hendelse 

Juli 2016 Kartlegging ledere. 

August 2016 Rekruttering enhetsleder kulturskole. 

Info om alle enheter og avdelinger i felles personalmøter.  

Arbeidsavtaler. 

Felles ledermøte. 

Bli- kjent –møter i Leksvik for kultursjef og fungerende biblioteksjef. 

Bli- kjent –møter i Rissa for kulturskolerektor. 

Foreløpig arkivmal for kultursektoren i Indre Fosen. 

Gjennomgang av bemanningsbehov og bemanningsplaner. 

Gjennomgang av alle avdelinger, kompetansekartlegging. 

Informasjon til brukere og pårørende ved endringer i tjenestetilbudet. 

September 2016-

Februar 2017 

Vurdering av lokalisering/lokaliteter. 

Felles ledermøte, gjennomgang av eksterne avtaler og fagprogram. 

Felles budsjettarbeid med målsettinger for Indre Fosen. 

Arbeid med styringsdokumenter startes. 

Sosiale tilstelninger ansatte. 

Folkemøter i Leksvik og Rissa. 

Arrangement i Leksvik og Rissa. 

Februar Rekruttering enhetsleder bibliotek. 

Mars-Juni Målsettinger og strategier for en innovativ og framtidsrettet kultursektor 

utarbeides. 
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ØKONOMI 

 

Sammendrag 

Økonomisektoren har så langt i fase tre hatt ett felles møte for de som er ledere i dag i Leksvik og Rissa. Møtet 

var med leder av Kemnerkontoret og fremtidig økonomisjef, vi tok opp muligheter for effektivisering med 

sammenslåingen og så på hvilke tjenester vi kan gjøre bedre i 2017 og fremover. Det vil likevel ikke skje store 

endringer i Økonomisektoren som følger av sammenslåingen. 

 

Informasjon 

Innbyggerne bør informeres via kommunenes vanlige informasjonskanaler, samt i folkemøter i begge 

kommuner.  

Politikere informeres fortløpende i utvalg og kommunestyret. 

Brukere som berøres må informeres om eventuelle endringer i tjenestene i egne møter og/eller brev. 

 

Lokalisering 

Sektoren vil kun befinne seg i rådhuset i Leksvik og i Rissa, slik at det trengs ikke å gjøre noe med noen 

husleieavtaler. 

 

Tilstedeværelse 

Omstillingsarbeidet forutsetter at leder for kemnerkontoret skal ha hovedplassering i kommunehuset i Leksvik. 

Økonomisjef skal tidlig i 2017 besøke kemnerkontoret. Målet er å bli kjent med virksomheten og de ansatte. 

Vi må kartlegge behov for antall arbeidsplasser og sørge for at det er tilstrekkelig antall hensiktsmessige 

arbeidsplasser i begge kommunehus. Aktivitet og behov bør styre oppmøtested for medarbeiderne. 

 

Eksterne avtaler  

Inkasso/startlån og Kemnerkontoret har mange eksterne avtaler. Alle eksterne avtaler må gjennomgås i 2017. 

Arbeidet må starte i januar 2017. 

 

Økonomi 

Ingen økonomiske endringer vil kreve behov for ekstern finansiering. 

 

IKT 

Arbeid med gjennomgang av fagprogrammer bør skje i samarbeid med øvrige Fosen-kommuner der det er 

naturlig, og uansett i samarbeid med Fosen IKT. Alle fagsystem må vurderes og avtaler gjennomgås. Det bør 

foretas en nøye registering av IKT-utstyr som brukes i dag.  

Økonomigruppa har kommet godt i gang med overgang til felles Agresso.  

 

Personell 

Økonomisektoren får svært få endringer. Avdelingene fortsetter som tidligere.  

 

Fag 

Utvikle felles rutiner for Indre Fosen. Maler for saksbehandling. 

Arbeide fram beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om og evt. hvordan lovpålagte oppgaver kan løses jf. 

rapporter fase II for arbeidsgruppene 5, 6 og 7. 

 

Styringsdokumenter 

Eksisterende styringsdokumenter må gås gjennom og tilpasses ny organisasjon. Må starte tidlig 2017. 

Manglende styringsdokumenter må identifiseres og utarbeides i prioritert rekkefølge. 
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Arkiv 

Identifisere, planlegge og gjennomføre digitalisering av manuelle arkiver som må være tilgjengelige for 

saksbehandlere pr 01.01.2018 uavhengig av kontorplassering. 

Arbeidsmiljø 

Planlegge og gjennomføre 1-2 treff med gjerne både faglig og sosial målsetting for medarbeidere i kommunene 

på tvers av avdelingene. Etablere samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. 

Andre forhold 

Prosess økonomi 
Aspekter Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des 

Informasjon 

Lokalisering 

Tilstedeværelse 

Eksterne avtaler 

Økonomi 

IKT 

Personell 

Fag 

Styringsdokumenter 

Arkiv 

Arbeidsmiljø 

Andre forhold 

PERSONAL OG KOMMUNIKASJON 

Sammendrag 

Omstillingsplanen for personal- og kommunikasjonsavdelinga består av et regneark med fire faner, en fane for 

hver av de tre områdene arkiv, kommunikasjon og personal, og et samleskjema for hele avdelinga.  

Omstillingsplanen er utarbeidet av ledere og medlemmer av arbeidsgruppene arkiv, kommunikasjon og personal 

i Indre Fosen kommune. Tillitsvalgte er involvert i arbeidet. Planen skal være et levende dokument, og nye tema 

vil bli tatt inn i planen etter hvert som de dukker opp. Vi har ikke full oversikt i dag. Iverksetting av planen vil 

være sektorsjef personal og kommunikasjon sitt ansvar.  

Politisk behandling 

Alle politiske vedtak blir gjort i det nye administrasjonsutvalget eller i fellesnemnda, avhengig av hvilken 

myndighet som er delegert til fellesnemnda og administrasjonsutvalget.  

Arbeidsgruppe fase 3 

Den nye arbeidsgruppa for personal og kommunikasjon i fase 3 vil bestå av 

 Personalsjefene i Leksvik og Rissa

 Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet i Leksvik og Rissa

 Fagansvarlig arkiv i Rissa

 Kommunikasjonsrådgiverne i Leksvik og Rissa

 Personalkonsulentene i Rissa
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Arkiv 

Arkivtjenesten skal gjennomføre tre store lovpålagte oppgaver i omstillingsperioden. Både Leksvik og Rissa har 

en betydelig mengde papirarkiv. Disse arkivene blir nå kartlagt og ryddet. Alle dokumentene som er 

arkivverdige etter arkivloven blir deponert hos Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag). Den andre 

store oppgaven er å sørge for at alle digitale arkiv blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for den nye kommunen. 

Hovedoppgave nummer tre er å etablere ny arkivbase for Indre Fosen kommune.       

Kommunikasjon 

Kommunikasjonsområdet omfatter blant annet funksjonene servicekontor/torg og drift av hjemmesider og 

sosiale medier. For å sikre god skriftlig kommunikasjon til innbyggere, politikere og ansatte blir det gjennomført 

en satsning på klarspråk. Videre blir det viktig å avklare hvilken funksjon servicekontoret/torget skal ha i ny 

kommune. I omstillingsperioden skal det etableres hjemmeside og sosiale medier for Indre Fosen kommune. 

Både Leksvik og Rissa deltar i prosjektet Døgnåpen Digital Forvaltning (DDF), og det er planlagt at flere 

tjenester skal heldigitaliseres det kommende året.      

Personal 

Personalområdet har overordnet ansvar for blant annet rekruttering, personalreglement, trepartssamarbeidet, 

lønnsforhandlinger og lærlingeprogrammet. Skal organisasjonen lykkes med å nå målene knyttet til utviklingen 

av Indre Fosen kommune blir det svært viktig å få på plass arenaer for trepartssamarbeid så tidlig som mulig - 

dette gjelder administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, hovedtillitsvalgtmøter og samarbeidsmøter. Det er i 

disse foraene vi skal utvikle en god arbeidsgiverpolitikk. Personal vil bistå sektorsjefene i arbeidet med 

rekruttering av ledere, samt at avdelinga tar administrativt ansvar for utvikling av arbeidsavtaler og 

personalreglement.   

Prosess personal og kommunikasjon 
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FOSEN IKT 

Generelt 

Fosen IKT er fra før vedtatt som felles tjeneste-senter for all IKT-drift i fosen samarbeidet. Dette gjør at 

sammenslåing av disse to kommunene til nye Indre Fosen Kommune ikke får omfattende konsekvenser for 

personellet. Fosen IKT blir derimot veldig berørt av alle de IKT-tekniske løsningene som må på plass når 2 

juridiske enheter slutter å eksistere samtidig med at en ny juridisk enhet skal starte «med blanke» ark fra samme 

dato. Fra denne dag skal alle data fra Rissa og Leksvik kommune være med videre som historiske data for 

oppslag.  

Hovedutfordringen til Fosen IKT er å bidra til at alle fagsystemer blir installert og gjort klar for brukerne i Indre 

Fosen Kommune med alle integrasjoner på plass, gjennomtestet og 100 % klart til 1.1.2018. Kompleksiteten i 

dette arbeidet er kanskje så langt i prosjektet underkommunisert og har en estimert kostnadsramme på 5-10 

millioner kroner. Dette arbeidet vil også ta betydelig arbeidstid i enhetene og spesielt for alle fagansvarlige for 

hvert fagsystem. Kritisk suksessfaktor for dette delprosjektet «Fagsystemer - Digital sammenslåing» er å få 

på plass en effektiv prosjekt organisasjon med klare roller for arbeidet. Prosjektdefinisjon bør utarbeides. 

Realistisk budsjett og dedikert velfungerende prosjektleder må på plass så raskt det lar seg gjøre. 

Informasjon 

Etter hvert som de datatekniske endringene blir implementert og gjort tilgjengelig for brukerne er det viktig at 

disse blir godt kommunisert ut til brukerne i Rissa og Leksvik. Dette må vi lage en egen plan for i 2017. 

Lokalisering 

Fosen IKT blir lokalisert som tidligere i 2. etasjen i Rissa Rådhus med alle serverromfasiliteter i kjeller Rissa 

Rådhus. 

Tilstedeværelse 

Indre Fosen Kommune vil være tjent med en IKT-ressurs fast lokalisert i Leksvik i dagens rådhus eller 

helsetunet. 

Eksterne avtaler 

Våre kunde-kontrakter må utarbeides på nytt. Dette vil være noe tidkrevende. 

Våre avtaler som omhandler software vedlikehold/lisenser, hardware serverrom, service/responsavtaler og 

kommunikasjonsavtaler må oppdateres slik at Indre Fosen blir avtalepart. 

Eierskap til ulike domenenavn må overdras til ny kommune. 

Økonomi 

Viktig at det raskt kommer på plass et eget budsjett for IKT-delen i dette prosjektet som nevnt i innledningen.  

Vårt anslag på dette arbeidet er 5-10 millioner kroner. Så lenge dette er uavklart, er det lett at de impliserte blir 

sittende å vente på avklaringer og tiden som allerede er knapp blir mindre. 

IKT 

Den mest omfattende oppgaven for Fosen IKT blir i 2017 å bistå faggruppene/enhetene med implementering av 

mer enn 50 fagsystemer som blir gjeldende i Indre Fosen Kommune.  

En annen vesentlig oppgave er å lage den nye generelle brukerplattformen (brukernavn, epost, løsninger for 

fillagring mm). 

Personell 

Arbeidsavtaler og hjemmevaktavtaler må oppdateres og knyttes til ny kommune. Avdelingen har tradisjon med 

sosiale arrangementer som inkluderer alle for å skape samhold. Slik skal det også være i 2017. Uro ute i 

organisasjonene kan lett skape frustrerte medarbeider som tar med seg denne inn i vårt kundemottak. Dette bør 

vi være ekstra oppmerksomme på i 2017. 
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Fag 

Vi er allerede i gang med kompetanseheving på teknologier som vi ser blir vesentlig i kommende løsninger. 

Dette blir viktig for alle i enheten også i 2017.  

 

Styringsdokumenter 

Kartlegge alle aktuelle styringsdokumenter. Eksisterende styringsdokumenter må oppdateres og tilpasses ny 

organisasjon. Manglende styringsdokumenter må identifiseres og utarbeides. 

 

Arkiv 

Internt, avslutte egne saker i eksisterende ePhorte-løsning for Rissa. 

Få på plass ny ePhorte-løsning med alle integrasjoner for Indre Fosen sammen med arkiv og eksterne 

leverandører. Dette er en omfattende oppgave og har første prioritert sammen med Agresso regnskap og lønn. 

 

Fagsystemer 

Mer enn 50 fagsystemer skal installeres og gjøres klare med nye databaser og alle integrasjoner med andre 

aktuelle fagsystemer implementert for Indre Fosen Kommune. Dette er den mest omfattende og 

kostnadskrevende IKT-oppgaven. Dette fordrer tett samarbeid mellom de fagansvarlige for hvert fagsystem, 

ulike leverandører av fagsystemene og Fosen IKT samt tett oppfølging fra prosjektleder. 

 

Annet 

Leksvik Kommune har i dag en utdatert telefoni-løsning. Dette gjelder også andre kommuner i samarbeidet. 

Rissa Kommune ønsker nye løsninger der en også tar inn mobil og samhandlingsløsninger. De samarbeidende 

kommunene på Fosen bør vurdere ny felles telefoni-mobil-samhandlingsløsning implementert i 2017. Så snart 

anbudet for dette fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune er klart, bør det startes et eget forprosjekt i regi av e-

fagrådet for å få oversikt over hvilke nye muligheter denne avtalen gir for kommunene knyttet til STFK. 

Kostnadsramme for et slikt prosjekt er ikke vurdert. Estimat «fra hofta» er en million kroner. 

 

Alle kommunene i Fosen samarbeidet skal ta i bruk nye kommunenummer fra 1.1.2018. Dette er et av resultat av 

sammenslåingen av Trøndelags fylkene. Konsekvensen dette har i våre dataløsninger er ikke kartlagt. KS 

kommer etterhvert med en vurdering av hva dette kan innebære. Kommunenummeret er en unik id i flere 

løsninger så må dette nøye kartlegges slik at nødvendige endringer kan implementeres og være klar ved 

årsskiftet til 2018.  
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Prosess IKT 

AREAL 

Sammendrag  

Arealsektoren har så langt i fase tre hatt ett felles møte for de som er ledere i dag i Leksvik og Rissa. I 

møtet gikk vi gjennom resultatene som foreligger fra fase en og fase to i de tre arbeidsgruppene som i 

utgjør arealsektoren i Indre Fosen. Vi fikk også snakket en del om konkrete forhold som det må jobbes 

med i 2017 for at sektoren skal være operativ 01.01.2018.  

Det er flere uavklarte forhold som spiller inn i omstillingsplanen, og som gjør at den må betraktes som 

et levende dokument. Et av de viktigste forholdene vurderes pr nå til å være:  

Innen kort tid skal enhetsledere/nøkkelpersoner rekrutteres, og disse vil naturligvis få en viktig rolle i 

utforming og oppbygging av sektoren.  

Informasjon 

Innbyggerne bør informeres via kommunenes vanlige informasjonskanaler, samt i folkemøter i begge 

kommuner.  

Politikere informeres fortløpende i utvalg og kommunestyret.  

Brukere som berøres må informeres om eventuelle endringer i tjenestene i egne møter og/eller brev. Gjelder bl.a. 

abonnenter av vann- og avløpstjenester, enheter i andre sektorer som er lokalisert i kommunale bygg.  

Eksterne samarbeidspartnere som må informeres: statlige og regionale myndigheter som forvaltningsområdene 

samarbeider med.  

Lokalisering  

Sektoren skal bl.a. drifte og vedlikeholde kommunale bygg og anlegg som er lokalisert rundt omkring i den nye 

kommunen. Sektoren må sørge for kontakt med andre kommunale enheter når eventuelle strukturvurderinger blir 

satt på dagsorden. Sektorens eventuelle egne behov for strukturendringer må identifiseres og tidsplaner for 

videre jobbing utarbeides.  
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Tilstedeværelse 

Omstillingsarbeidet forutsetter at leder for teknisk område skal ha hovedplassering i kommunehuset i Leksvik.  

Arealsjef skal tidlig i 2017 besøke alle enheter/avdelinger i Leksvik og Rissa som omfattes av den nye 

arealsektoren. Målet er å bli kjent med virksomheten, de ansatte og bygningene/anleggene som arealsektoren får 

ansvar for. Videre bør det gjennomføres felles ledermøter mellom Leksvik og Rissa gjennom hele 2017.  

Vi må kartlegge behov for antall arbeidsplasser og sørge for at det er tilstrekkelig antall hensiktsmessige 

arbeidsplasser i begge kommunehus. Aktivitet og behov bør styre oppmøtested for medarbeiderne.  

Eksterne avtaler 

De to områdene Bygg & Eiendom og Vann, vei, avløp har mange eksterne avtaler. Forvaltningsområdene har 

færre. Alle eksterne avtaler må gjennomgås i 2017 - arbeidet må starte i januar.  

Økonomi 

Det må utredes hvilke kompetanse- og stillingsrelaterte konsekvenser økt satsing på Indre Fosen som 

samfunnsutviklingsaktør kan få. Arbeidet må starte tidlig i 2017. Deretter må man arbeide for å avklare hvilke 

muligheter som finnes til ekstern finansiering og/eller i samarbeid med øvrige Fosen-kommuner.  

IKT 

Arbeid med gjennomgang av fagprogrammer bør skje i samarbeid med øvrige Fosen-kommuner der det er 

naturlig, og uansett i samarbeid med Fosen IKT. Alle fagsystem må vurderes og avtaler gjennomgås. Det bør 

foretas en nøye registering av IKT-utstyr som brukes i dag.  

Arealsektoren har et særskilt ansvar for å kontakte øvrige kommunale sektorer for å avklare hvilke av sektorenes 

registre som benytter gård-/bruksnummer som nøkkel.  

Personell 

Enhetsledere rekrutteres så raskt som mulig. Deretter skal enhetene bygges opp. Gjennomføre samtaler med 

ansatte for å kartlegge ønskede arbeidsoppgaver og mulig fordeling av oppgaver. Kartlegge behov for 

rekruttering. Gå gjennom alle arbeidsavtaler/stillingsbeskrivelser for å finne felles, hensiktsmessige løsninger. 

Tilsetting i alle stillinger.  

Fag 

Etablere kontaktpunkter med landbruks- og utmarksforvaltningen, samt næringsutviklingsområdet  

Utvikle felles rutiner for Indre Fosen. Maler for saksbehandling.  

Arbeide fram beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om og evt. hvordan lovpålagte oppgaver kan løses jf. 

rapporter fase II for arbeidsgruppene 5, 6 og 7.  

Styringsdokumenter 

Eksisterende styringsdokumenter må gås gjennom og tilpasses ny organisasjon. Starte tidlig 2017. Manglende 

styringsdokumenter må identifiseres og utarbeides i prioritert rekkefølge.  

Arkiv 

Identifisere, planlegge og gjennomføre digitalisering av manuelle arkiver som må være tilgjengelige for 

saksbehandlere pr 01.01.2018 uavhengig av kontorplassering.  

Arbeidsmiljø  

Planlegge og gjennomføre 2-3 treff med både faglig og sosial målsetting for medarbeidere som skal jobbe 

sammen fra 2018. Etablere samarbeidsmøter. Etablere samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.  

Andre forhold - Lage sjekkliste for andre forhold som må kartlegges 
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Prosess areal 
Aspekter Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des 

Informasjon 

Lokalisering 

Tilstedeværelse 

Eksterne avtaler 

Økonomi 

IKT 

Personell 

Fag 

Styringsdokumenter 

Arkiv 

Arbeidsmiljø 

Andre forhold 

INDRE FOSEN UTVIKLING 

Næring og landbruk 

Sammendrag 

Informasjon 

 Strategisk arbeid sammen med styret i Indre Fosen Utvikling KF – samarbeid med bedrifter, innbyggere

mv.

 Ansatte-møter hvor alle møter 1 gang pr mnd.

 Mail er etablert som informasjonskanal til gårdbrukerne både i Rissa og Leksvik. Denne kanalen brukes

aktivt for å informere eksternt.

 Etablere komplette mail-lister over bedrifter i Leksvik og Rissa og bruke den aktivt.

 Aktiv bruk av hjemmeside.

 Frokostmøter og bedriftsbesøk.

 Informasjon i politiske fora (styre, fellesnemnd, mv) om organisering og arbeidsform.

 Etablere en mediastrategi.

 Felles faglagsmøter.

Lokalisering 

 Ansatte skal være til stede både på kommunehusene i Rissa og i Leksvik.

 Aktivitet og behov er styrende for oppmøtested.

 Næringslivet oppsøkes aktivt som før.

 Beholder kontorlokaliteter som i dag både i Leksvik og Rissa - tilstrekkelig. Ved økt bemanning må det

flere kontorer til.

Tilstedeværelse 

 Fleksibilitet utvises som før, se pkt. 2.

Eksterne avtaler 

 IKT.

 Samarbeidsavtaler med andre næringlivsaktører – avklares i løpet av 2017.

Økonomi 

 Dagens aktivitetsnivå må som minimum opprettholdes, og dette finansieres gjennom den nye

kommunens budsjett.

 Ekstern finansiering av ekstraordinære satsinger vil være en strategi (som før).
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IKT 

 Opprydding og gjennomgang av felles maler (klart språk).

 Digitalisering av landbruksarkiv.

Personell 

 Kompetansekartlegging – videreutdanning/videreutvikling kompetanse – evt. rekruttering.

 Konkretisere hensiktsmessige arbeidsavtaler/stillingsbetegnelser.

 Kartlegge ønskede arbeidsoppgaver, fordeling av arbeidsoppgaver.

Fag 

 Felles rutiner utarbeides.

 Samkjøring kultur/arbeidsmåte.

 Spissing – hvem jobber med hva.

 Personlig kontakt med brukerne et bærende element (som før).

Styringsdokumenter 

 Utvikle foretakets vedtekter gjennom 2017. Koordineres bl.a. med kommunens utvikling av

delegasjonsreglement.

 Felles landbruksplan utarbeides gjennom 2017.

 Strategisk næringsplan.

 Kommuneplanens arealdel/jordvern/boligområder.

 Felles retningslinjer (eks. næringsfond, SMIL, lovsaker mv).

 Felles planstrategi.

 Mv.

Arkiv 

 Landbruksarkiv.

 Videreopplæring/videreutvikling av Ephorte.

Andre forhold 

 Koordinering mot rådmannen (bl.a. miljø).

Prosess næring og landbruk 

Aspekter Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des 

Informasjon 

Lokalisering 

Tilstedeværelse 

Eksterne avtaler 

Økonomi 

IKT 

Personell 

Fag 

Styringsdokumenter 

Arkiv 

Andre forhold 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   07.12.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

47/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 15.12.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

FORDELING LEKSVIK OG RISSA - POLITISKE LEDERE OG NESTLEDERE I 
INDRE FOSEN KOMMUNE I 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til sak 40/16 Politisk organisering fra 01.01.2017, med unntak av næringsarbeid og sak 
41/16 Politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017 i fellesnemnda 24.11.2016. 
Følgende vedtak ble fattet: 

Sak 40/16:

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.

Sak 41/16:

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.

2. Innen utgangen av 2017 skal driften av Indre Fosen Utvikling evalueres.
3. Andre former for næringsarbeid utredes frem mot september 2017, og organisering 

av
næringsarbeid fra og med 1. januar 2018 vedtas høsten 2017.

Kommunestyrene i Leksvik og Rissa vil fatte vedtak om fordeling av personer (medlemmer 
og varamedlemmer) i sine respektive kommuner til de ulike utvalgene. De vil også vedta 
leder og nestleder i de ulike utvalgene som gjelder for sin kommune. 

Fellesnemnda må beslutte fordelingen mellom Leksvik og Rissa når det gjelder ledere og 
nestledere i fellesnemnd for 2017, i formannskap som gjelder for Indre Fosen i 2017, i 
politiske utvalg som gjelder for Indre Fosen i 2017 og i styret i Indre Fosen Utvikling KF for 
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2017. Andre utvalg som kontrollutvalget og administrasjonsutvalget, legges fram for 
behandling i fellesnemndas første møte i 2017. 

For det politiske arbeidet i Indre Fosen i 2017, må fellesnemnda beslutte hvem av Leksvik og 
Rissa kommuner som har leder og nestleder i:

- Fellesnemnd

- Formannskap Indre Fosen

- Oppvekstutvalget

- Kulturutvalget

- Helse- og omsorgsutvalget

- Arealutvalget

- Indre Fosen Utvikling KF

Vurdering:

Fordelingen av ledere og nestledere mellom Leksvik og Rissa bør være så balansert som 
mulig i 2017. Ut fra drøftinger som er gjennomført den siste tiden og for å oppnå balanse, 
foreslås følgende fordeling:

Leder Leksvik / nestleder Rissa:

- Fellesnemnd

- Formannskap

- Oppvekstutvalget

- Kulturutvalget

Leder Rissa / nestleder Leksvik:

- Helse- og omsorgsutvalget

- Arealutvalget

- Indre Fosen Utvikling KF

Prosjektleders innstilling:

Fordeling av politiske ledere og nestledere blir som følger i 2017:

Leder Leksvik / nestleder Rissa:

- Fellesnemnd

- Formannskap

- Oppvekstutvalget

- Kulturutvalget
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Leder Rissa / nestleder Leksvik:

- Helse- og omsorgsutvalget

- Arealutvalget

- Indre Fosen Utvikling KF
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   07.12.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

48/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 15.12.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

STYRET I INDRE FOSEN UTVIKLING KF OG VEDTEKTSENDRING

Vedlegg

1 Vedtekter Indre Fosen Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til sak 42/16 Delegasjonsreglement Indre Fosen 2017 i fellesnemnda 24.11.2016. 
Følgende vedtak ble fattet:
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. 

I vedtektene står det at fellesnemnda skal velge medlemmer til styret i samsvar med vedtektenes § 
8, herunder styreleder og nestleder.

I vedtektenes § 8 Styrets sammensetning står bl.a. følgende:

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).

Fosen Innovasjon ved Bjørn Damhaug har meddelt bl.a. følgende i mail av 02.12.2016:

«Fosen Innovasjon AS trekker seg ut av debatten som omhandler organisering av næringsarbeidet i 
kommunen.

Vi fratrer også vår tiltenkte styreplass i Indre Fosen Utvikling KF, vi mener det blir mest ryddig 
forhold til oppgaver og ansvar.

Vi ønsker å fokusere på egne mål og strategier samt de prosjekt vi deltar i, uten å tenke på hva som 
blir rett og feil i forhold til de pågående kommunale diskusjoner.

Vi mener at dette blir mest ryddig nå, iom at det er vedtatt å etablere Indre Fosen Utvikling som skal i 
vareta kommunale oppgaver (næringsrelatert, herunder også for Leksvik kommune) fram til en 
evaluering.
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Vi ønsker ikke å være en part i denne diskusjonen, dette for at dere som politikere og andre 
interessenter kan diskutere, evaluere og konkludere ut fra det dere erfarer og ikke det vi mener eller 
foretar oss.»

Vurdering:

Når Fosen Innovasjon ikke ønsker å være styremedlem, må vedtektene endres på dette punktet. I 
stedet for å ha bestemte organisasjoner i vedtektene når det gjelder næringsliv i Leksvik og Rissa, 
foreslås det at nå at det ikke konkretiseres bestemte organisasjoner. Forslaget er at vedtektene 
beskriver at det velges en person fra næringslivet i Leksvik og en person fra næringslivet i Rissa. 
Vedtektene som ble vedtatt av fellesnemnda 24.11.2016 er vedlagt, og det som foreslås endret, er lagt 
i gult.

Forslag på navn på 10 styremedlemmer og forslag på styreleder og nestleder legges fram uten 
innstilling. For å imøtegå ønsket fra Fosen Innovasjon og for å unngå representasjon fra bestemte 
organisasjoner i næringslivet i vedtektene, foreslås at vedtektenes § 8, tredje avsnitt, til:

Styremedlemmene er 1 person fra næringslivet i Rissa og 1 person fra næringslivet i Leksvik (1 av 
hvert kjønn), samt 1 person valgt av Bondelaget i Rissa og 1 person valgt av Bondelaget i Leksvik (1 
av hvert kjønn).

Prosjektleders innstilling:

1. Styret i Indre Fosen Utvikling KF i 2017 er:

Styremedlem Personlig varamedlem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Styreleder Nestleder

3. Vedtekter for Indre Fosen Utvikling KF endres i § 8, tredje avsnitt, til:

Styremedlemmene er 1 person fra næringslivet i Rissa og 1 person fra næringslivet i Leksvik 
(1 av hvert kjønn), samt 1 person valgt av Bondelaget i Rissa og 1 person valgt av Bondelaget 
i Leksvik (1 av hvert kjønn).
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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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