Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
23.05.2019
13:00

NB! Felles møte med NPM – kommunedelplan Støren - tidsrommet 0900 – 1200.
Møte i valgstyret 1200-1300.
Generalforsamling ASVO – kl 1300.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 160519
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Dato

Utvalg

PS 22/19

Referatsaker

RS 71/19 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og
bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

010919

NPM

RS 72/19 Høring av forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven og forskrift til friskoleloven Fraværsgrensen og trafikkopplæring

070619

OK

RS 73/19 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisin

010819

UHO

RS 74/19 Møteinnkalling til representantskapet i Konsek
Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell

TO

RS 75/19 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter (ny regulering av private barnehager)

260719

OK

RS 76/19 Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og
lengde/høyde - under Nasjonal faglig retningslinje for
veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

010819

UHO

RS 77/19 Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for
shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til
Meldingsystemet for smittsomme sykdommer

060619

UHO

RS 78/19 Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll.
Oppfølging av ny kommunelov

160919

Rådmannen

RS 79/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion
og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022
– 2027

120719

NPM

RS 80/19 Protokoll for møte i representantskapet 24. april 2019 Gauldal brann og redning IKS
RS 81/19 Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i
Midt-Norge som konsekvens av kommune- og
regionreform

TO
040619

RS 82/19 Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 19/6110

UHO

TO

RS 83/19 Høring - Samhandling om kartlegging og utredning av
psykisk helse og rus hos barn i barnevernet
(Samhandlingsforløpet)

080719

UHO

RS 84/19 Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og
forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

240519

UHO

RS 85/19 Høring om krav til kompetanse for lærere i
grunnopplæringen

280619

OK

RS 86/19 Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i
jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer,
Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag.

120719

NPM
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RS 87/19 Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven

010919

UHO

PS 23/19

Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende i
Midtre Gauldal - Forslag til etablering, uttalelse

2018/3342

PS 24/19

Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som
Eierforum

2019/2007

PS 25/19

Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny
behandling

2018/788

Mulige andre saker.
Mulig ettersendelse:
Ansettelsesavtale rådmann
Mulig sak om salg av areal
Informasjon:
Trøndelag Sør v/Yri i tidsrommet 1330 – 1400
Envina v/Fenstad kl 1430
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2116-1

3. mai 2019

Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven,
eierseksjonsloven og burettslagslova
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i planog bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på alminnelig høring.
Bakgrunn
Kommuner, byggenæringen og privatpersoner mener dagens regelverk for eksisterende
byggverk i plan- og bygningsloven er komplisert, uklart og vanskelig å praktisere. Høringen
foreslår enklere regler som kan gi mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen.
Høringen har også forslag som følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget. For det første
foreslår høringen regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven.
For det andre foreslås rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og
eierseksjonssameier.
Om høringsforslaget
Høringsnotatet gjelder flere temaer og det foreslås endringer i flere lover. Det er derfor
inndelt i tre deler:
Del 1 gjelder forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Vi foreslår en full revisjon av
kapittel 31 om krav til eksisterende byggverk. Høringen foreslår en rekke språklige og
strukturelle endringer for å tydeliggjøre gjeldende rett, men også innholdsmessige endringer,
nye bestemmelser og opphevelse av bestemmelser.
Forslaget tydeliggjør hvilke krav som gjelder ved arbeid på eksisterende byggverk. Vi foreslår
å tydeliggjøre dagens hovedregel om hva slags arbeid som utløser krav i lovgivningen, og

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Stine Thuve
22 24 72 08

presiserer at det kun er relevante tekniske krav som skal oppfylles på arealet som endres.
Høringen foreslår at kommunen skal få større adgang til å gi unntak fra tekniske krav i planog bygningslovgivningen. Regelverket skal også bidra til at bygg holdes i forsvarlig stand, slik
at de er i bruk og ikke utgjør fare eller ulempe. Vi foreslår klarere regler for
bygningsmyndighetenes mulighet til å gi pålegg i slike tilfeller. I tillegg foreslås nye
bestemmelser som gir mulighet til å gi pålegg om øyeblikkelig sikring, samt rett for
bygningsmyndighetene til å gjennomføre slik sikring. Videre foreslår høringen å gi
bygningsmyndighetene rett til å gjennomføre riving og fjerning av såkalte "eierløse
byggverk".
Høringen foreslår å skille ut hovedombygging som et eget tiltak i loven, og gir veiledning og
eksempler på hva som menes med begrepet. Vi foreslår å flytte dagens krav om ivaretakelse
av arkitektoniske og kulturhistoriske verdier ved arbeid på bygg til bestemmelsen om visuelle
kvaliteter. Vi foreslår å flytte bestemmelser om ekspropriasjon og tilsyn i kapittel 31 til andre
kapitler.
Vi benytter også anledningen til å foreslå enkelte andre endringer i plan- og bygningsloven
som gjelder både ved nybygging og tiltak på eksisterende byggverk. Vi foreslår å forenkle og
klargjøre bestemmelsen om privatrettslige forhold. Videre foreslår vi å presisere i lovens
formålsbestemmelse at hensynet til tilgjengelighet er likeverdig hensyn som universell
utforming. Boligbygging er en viktig samfunnsoppgave og vi foreslår at dette framgår
tydeligere av loven.
Del 2 gjelder forslag til regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og
bygningsloven. I eierseksjonsloven foreslår vi at årsmøtet må samtykke til at seksjonseier
kan bygge om bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for
bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning. I plan- og bygningsloven foreslås
hjemmel til å vedta planbestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler, både på
kommune- og reguleringsplannivå. Forslaget følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget.
Korttidsutleie omtales, men det foreslås ingen lovendringer.
Del 3 gjelder forslag til endringer om rett til å sette opp ladepunkt for elbiler i borettslag og
eierseksjonssameier. Høringen foreslår, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en rett til
å sette opp ladepunkt for elbiler. Vi foreslår samtidig presiseringer i tilsvarende eksisterende
bestemmelse i eierseksjonsloven. Saklige motforestillinger andre beboere kan ha til at
ladepunkter settes opp skal ivaretas. Å sette opp ladepunkt kan nødvendiggjøre
investeringer som påfører fellesskapet store utgifter, for eksempel dersom det lokale
strømnettet må oppgraderes. Derfor foreslår vi at bestemmelsene angir et tak for når tiltaket
blir så kostbart at styret skal nekte den enkelte å sette opp ladepunkt. Også dette forslaget er
oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget.
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Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på
www.regjeringen.no/id2642313
Høringsfrist er 1. september 2019.
Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir
publisert på regjeringen.no.
Spørsmål om forslag til endringer i plan- og bygningsloven kan rettes til seniorrådgiver Stine
Thuve på tlf. 22 24 72 08. Spørsmål om forslag til regulering av hyblifisering kan rettes til
seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg på tlf. 22 24 71 95, mens spørsmål om ladepunkt for
elbil kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

Med hilsen

Mariann Jodis Blomli (e.f.)
avdelingsdirektør
Stine Thuve
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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I følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1829-

10. april 2019

Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift
til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven og forskrift til friskoleloven.
Forslaget innebærer at fravær for deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B kan anses
som dokumentert fravær, og dermed kan unntas reglene om fraværsgrensen for elever i
videregående skole. Nærmere bestemt vil unntakene gjelde fravær for gjennomføring av
sikkerhetskurs på bane, samt andre og tredje del av sikkerhetskurs på
veg, jf. forskrift 1. oktober 2004 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.
(trafikkopplæringsforskriften).
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2640157. Vi ber om at
høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser
på www.regjeringen.no/id2640157
Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i
høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer
som ikke er nevnt i listen over høringsinstanser.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Andreas Rakli
22 24 73 50

Høringsfristen er 7. juni 2019.

Med hilsen

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør
Andreas Rakli
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1599-

24. april 2019

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning på høring.
Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer
for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til
retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter fra
utdanningene, tjenestene og studentene. Hver programgruppe har vært i dialog med
relevante brukergrupper og tjenester om innholdet i retningslinjene.
Arbeidet med utvikling av nye retningslinjer er et samarbeid mellom Arbeids- og
sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet.
Nytt styringssystem
I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd –
Samspill i praksis, ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og
relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no
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22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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Avdeling
Avdeling for høyere
utdanning, forskning
og internasjonalt
arbeid

Saksbehandler
Berit Johnsen
22 24 79 90

Det ble blant annet konkludert med behov for bedre styring og bedre mekanismer på
nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles.
Det innføres derfor et nytt styringssystem bestående av:
1. Universitets- og høyskoleloven
2. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
3. Retningslinje for hver enkelt utdanning
Det nye styringssystemet har som mål at brukerne og helse- og velferdstjenestene det
utdannes til får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Systemet innebærer at
utdanningene skal styres av krav til kandidatens sluttkompetanse.
Forskrift om felles rammeplan for alle grunnutdanninger innen helse- og
sosialfagutdanningene skal, sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning,
definere de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene.
Av forskriftens § 4 fremkommer det at det skal fastsettes nasjonale retningslinjer for helseog sosialfagutdanningene. Retningslinjene skal inneholde formålsbeskrivelse,
læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til
oppbygging av studiene for den enkelte utdanning. Retningslinjene kan også stille krav til
praksisdelen av utdanningene. Dersom praksisstudier skal omtales, skal det i tråd med det
nye styringssystemet omtales på et overordnet nivå. Programgruppene har ikke mandat til å
gå ut over de allerede definerte kravene til praksisstudier i § 3.
I forskriftens § 2 er det angitt 12 felles læringsutbyttebeskrivelser som alle helse- og
sosialfagutdanningene skal ha i sine retningslinjer. Programgruppene er derfor pålagt å
inkludere disse felles læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjene, men tilpasset den
aktuelle utdanning. Alle felles læringsutbyttebeskrivelser er markert med stjerne i utkastene.
De nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med:
1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk
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Retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og
gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning
og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på
å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta
utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.
Arbeidet med utvikling av retningslinjene er organisert som en del av RETHOS.
Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i
retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber
Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til
tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er
noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.
Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om
innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for utdanningen. Videre ber
departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen av praksisstudiene er
hensiktsmessig.
Et av formålene med retningslinjen er å sikre at kandidater med samme utdanning får
samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.
Departementet ber høringsinstansens vurdere om utkastet til retningslinje kan ivareta dette.
Læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjen som er basert på de 12 felles
læringsutbyttebeskrivelsene i forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger er markert med * i høringsnotatet slik at det er lett å identifisere disse.
Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av retningslinjene som følge
av innspill i løpet av høringsrunden. Utkastet til retningslinje vil forelegges Sametinget i et
konsultasjonsmøte etter høringen.
Det gjennomføres et høringsmøte, 3.juni kl 11 – 14 i Kunnskapsdepartementets lokaler, om
forslaget til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. For informasjon og mulighet for
påmelding, se våre nettsider.
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Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2640257
Høringsfristen er 1.august 2019.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Berit Johnsen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
AKAN (Arbeidslivets
kompetansesenter for rus- og
avhengighetsproblematikk)
AkerBP
Akershus Barne- og Ungdomsråd
(ABUR)
Akershus fylkeskommune
Akershus universitetssykehus HF
A-Larm (bruker- og
pårørendeorganisasjon for åpenhet
om rus og behandling)
Aldring og helse
Aleris Medisinske Senter
Strømmen
Aleris Sykehus Bodø
Aleris Sykehus Colosseum
Stavanger
Aleris Sykehus Colosseum-Nobel
Aleris Sykehus Drammen
Aleris Sykehus Frogner
Aleris Sykehus Hinna Park
Aleris Sykehus Kristiansand
Aleris Sykehus Marken
Aleris Sykehus Nesttun
Aleris Sykehus og Røntgen Agder
Aleris Sykehus Rosenborgklinikken
Aleris Sykehus Solsiden
Aleris Sykehus Tromsø
Aleris Ålesund
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Trondheim
ALS Norsk støttegruppe
Amathea (rådgiving for uplanlagte
gravide)

Side 5

15

Ambulanseforum v/leder Bjørg
Bellika
Ammehjelpen
ANANKE - Norsk OCD forening
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Antirasistisk senter
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Assistanse. Interesseforening for
barn med synshemming
Association of Norwegian Students
Abroad
Atferdssenteret
Atlantis Medisinske Høgskole
Aurora Støtteforening for
mennesker med psykiske
helseproblemer
Aust-agder Barne- og ungdomsråd
(AABUR)
Aust-Agder fylkeskommune
Autismeforeningen i Norge
BAR - Barn av rusmisbrukere
Barne- og
likestillingsdepartementet
ungdoms- og familiedirektoratet
BarneBarnekreftforeningen
Barneombudet
Bipolarforeningen Norge
Blodkreftforeningen
Blærekreftforeningen
Blå Kors Borgestadklinikken
Blå Kors Norge
Blålys (landsforeningen for seksuelt
misbrukte)
Bristow - Norge
Brystkreftforeningen
Bufetat Midt-Norge
Bufetat Nord
Bufetat Sør
Bufetat Vest
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Bufetat Øst
Buskerud fylkeskommune
By- og regionforskningsinstituttet
NIBR
CarciNor –(for personer med
nevroendokrin kreft)
Cerebral Parese-Foreningen
CHC Helikopter Service
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske PKU-forening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
Diakonhjemmet Sykehus
Direktoratet for samfunnssikkerhet
Postboks 2014
og beredskap
DNO
Dysleksi Norge
Endometrioseforening
Fagforbundet
Fagrådet – Rusfeltets
hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkssykehuset HF
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbundet mot Rusgift
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for barnepalliasjon FFB
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for Digeorge syndrom
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for Fangers Pårørende
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Foreningen for Gynekologisk
Kreftrammede (Gynkreftforeningen)
Foreningen for hjertesyke barn
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3103

TØNSBERG

Foreningen for intensiv stimulering
av hjerneskadde
Foreningen for Kroniske
Smertepasienter
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Foreningen Norges døvblinde
Forsvarets sanitet
Forsvarsdepartementet
Forum for barnekonvensjon
Forum for ideelle
barnevernsinstitusjoner
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og VestAgder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede Akershus
Fylkesråd for funksjonshemmede Aust-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede Buskerud
Fylkesråd for funksjonshemmede Finnmark
Fylkesråd for funksjonshemmede Hedmark
Fylkesråd for funksjonshemmede Hordaland
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Fylkesråd for funksjonshemmede Møre og Romsdal
Fylkesråd for funksjonshemmede Nordland
Fylkesråd for funksjonshemmede Oppland
Fylkesråd for funksjonshemmede Rogaland
Fylkesråd for funksjonshemmede Sogn og Fjordane
Fylkesråd for funksjonshemmede Telemark
Fylkesråd for funksjonshemmede Troms
Fylkesråd for funksjonshemmede Trøndelag
Fylkesråd for funksjonshemmede Vest-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede Vestfold
Fylkesråd for funksjonshemmede Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede
Oslo
Handikappede barns
foreldreforening
Haraldsplass Diakonale Sykehus
HBRSU - Landsforeningen for
transkjønnete
Hedmark fylkeskommune
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Stavanger HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
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Helseklage – Nasjonalt klageorgan
for helsetjenesten
Helseutvalget
HivNorge
Hjernesvulstforeningen
Hordaland barne- og ungdomsråd
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Hørselshemmedes Landsforbund
Iktyoseforeningen i Norge
Innovasjon Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Interesseforeningen for LMBBsyndrom
Interessegruppa for kvinner med
spiseforstyrrelser
Justis- og
beredskapsdepartementet
Kirkens bymisjon
Klima- og miljødepartementet
Klinerfelterforeningen i Norge
Kliniske ernæringsfysiologers
forening
Knappenforeningen- for barn med
spise- og ernæringsproblemer
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kompetansenettverk for kvalitet i
Barnevern
Kompetansesenter - Rus
Kreftforeningen
KREM (Kreativt og mangfoldig
arbeidsliv)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
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KS
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsforbundet for
Utviklingshemmede og deres
pårørende
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for amputerte
Landsforeningen for
barnevernsbarn
Landsforeningen for forebygging av
selvskading og selvmord?
Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons
sykdom
Landsforeningen for kvinner med
bekkenløsningsplager
Landsforeningen for nakkeskadde
Landsforeningen for Nyrepasienter
og Transplanterte
Landsforeningen for Overvektige
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for Prader Willi
syndrom
Landsforeningen for Pårørende
innen Psykisk helse
Landsforeningen for
ryggmargsskadde
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen mot
fordøyelsessykdommer
Landsforeningen uventet barnedød
støtteforening for mennesker i
psykiatrien og deres venner
Landsforeningen We shall
overcome
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for
Romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
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LAR-Nett Norge
Leppe- ganespalte Foreningen?
Leve - Landsforeningen for
etterlatte ved selvmord
Leverforeningen
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lovisenberg diakonale høgskole
Lovisenberg Diakonale Sykehus
LSHDB (Landsforbundet for
kombinert syns- og
hørselshemmede/døvblinde)
Luftambulansetjenesten
Lungekreftforeningen
Lymfekreftforeningen
Lærernes Yrkesforbund
M Vest Energy
M.E. Nettverket i Norge
MARBORG (brukerorganisasjon på
rusfeltet)
Marfanforeningen
Mental Helse
Mental helse ungdom
MiRA Ressurssenter for kvinner
med minoritetsbakgrunn
Momentum
Protesebrukerforeningen
Morbus Addison Forening
Multippel Sklerose Forbundet i
Norge
Munn- og halskreftforeningen
Møre og Romsdal fylkeskommune
NA (Anonyme Narkomane)
Nasjonal kompetansetjeneste for
prehospital akuttmedisin
Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk
lidelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt forbund for folk i LAR
Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktsmedisin
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress
Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
v/leder Helen Brandstorp
Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk
helse
Nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og
atferdsforskning
NLA Redningsmenn – Norsk
Helikopteransattes Forbund v/leder
Henrik Johnsen
NOFUS (urologiske sykdommer)
Nord universitet
Nordland Barne- og ungdomsråd
(NOBUR)
Nordland fylkeskommune
Nordlandssykehuset HF
Norges Astma- og allergiforbund
Norges
barnevernlederorganisasjon
(NOBO)
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges ME-forening
Norges Migreneforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Norges Parkinsonsforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Norges Whiplash Forbund (for
personer som har blitt skadet i
trafikkulykker)
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NORILCO(Norsk Forening for
Stomi- og Reservoaropererte)
Norsk barnelegeforening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Craniofacial Forening
Norsk CRPS-Forening
Norsk Cøliakiforening
Norsk Dysmeliforening
Norsk dystoniforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fjellmedisinsk Selskap
(NFS)
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for svaksynte
Norsk Forbund for
Utviklingshemmede
Norsk Forening for Analatresi
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos
Syndrom
Norsk Forening for
Nevrofibromatose
Norsk forening for osteogenesis
imperfecta
Norsk Forening for Psykisk
Helsearbeid
Norsk forening for Rett syndrom
Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for Tuberøs
Sklerose
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk glaukomforening
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Innvandrerforum
velferd og aldring Norsk institutt for
forskning om oppvekst
Norsk Interesseforening for
kortvokste
Norsk interesseforening for
stamming og løpsk tale
Norsk intravenøsforening
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Norsk Kiropraktorforening
Norsk Lymfødemforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk nettverk for downs syndrom
Norsk olje og gass
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk osteoporoseforening
Norsk palliativforening
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Porfyriforening
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk sarkoidose Forening
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for
menneskerettigheter
Norsk senter for studier av
problematferd og innovativ praksis
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykehus- og
helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Norsk Tourette Forening
Norske Samers Riksforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
OKEA
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon mot offentlig
diskriminering
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet storbyuniversitetet
Pandion Energy
Parat Helse
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Pasient- og brukarombodet i
Hordaland
Pasient- og brukarombodet i Møre
og Romsdal
Pasient- og brukarombodet i
Rogaland
Pasient- og brukarombodet i Sogn
og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i
Buskerud
Pasient- og brukerombudet i
Finnmark
Pasient- og brukerombudet i
Hedmark og Oppland
Pasient- og brukerombudet i
Nordland
Pasient- og brukerombudet i Oslo
og Akershus og Sosial- og
eldreombudet i Oslo
Pasient- og brukerombudet i
Telemark
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i
Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i
Vestfold
Pasient- og brukerombudet i
Østfold
Pensjonistforbundet
Petoro
Petrolia
Politidirektoratet
Prematurforeningen
PRESS - Redd Barna Ungdom
Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund
ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i
LAR)
Prostatakreftforeningen
Proteinintoleranseforeningen
Pårørendealliansen
Redd Barna
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Regionalt akuttmedisinsk
kompetansesenter i Helse Vest
(RAKOS) v/leder Thomas Werner
Lindner
Regionsentrene for barn og unges
psykiske helse
Ressurssenteret for omstilling i
kommunene
Retinitis Pigmentosa Foreningen i
Norge
Retretten (interesseorganisasjon
for rusmisbrukere)
RIO (Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon)
Rogaland fylkeskommune
Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og
Hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelse
SAF (Synshemmede akademiker)
SAFO (Samarbeidsforumet av
funksjonshemmede
organisasjoner)
Samarbeidsforum mot fattigdom
Sametinget
Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
Selvhjelp for Innvandrere og
Flyktninger
Selvhjelp Norge (Nasjonalt
kompetansesenter for
selvorganisert selvhjelp)
Sentralledelsen for
fylkesnemndene for barnevern og
sosiale saker
Sex og politikk
SINTEF Helse
Sivilombudsmannen
Sjukehusapoteka Vest HF
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Sjukehusapotekene i Midt-Norge
HF
Skagen44 AS
Skeiv ungdom
Sogn og Fjordane fylkeskommune
St. Olavs Hospital HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av
funksjonshemmede
Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i
oslo
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen norsk luftambulanse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stoffskifteforbundet (STOFO)
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandet sykehus HF
Taternes Landsforening
Telemark fylkeskommune
Telemark ungdomsråd
Troms barne- og ungdomsråd
Troms fylkeskommune
Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Trøndelag fylkeskommune
Turner Syndrom foreningen Norge
Tvillingforeldreforeningen
Ung Kreft – for unge kreftrammede
og pårørende
Ungdom mot narkotika
Ungdom og Fritid
Ungdommens fylkesting - Buskerud
fylkeskommune
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Ungdommens Fylkesting Hedmark fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Møre og
Romsdal fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Oppland
fylkeskommune
Ungdommens fylkesting Rogaland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting (UFT) Vest-Agder fylkeskommune
Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og
Fjordane
Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i
Finnmark fylke
Unge duer
Unge funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede
Uni research Helse
UNICEF Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges
arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehuset Nord-Norge
HF
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold barne- og ungdomsråd
Vestfold fylkeskommune
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Voksne for barn
Wayback (stiftelse for straffedømte)
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund
Østfold Barne- og Ungdomsråd
Østfold fylkeskommune
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Møteinnkalling - Representantskapet
Arkivsak:

19/114

Møtedato/tid:

29.04.2019, kl. 10:30-12:00

Møtested:

Scandic Hell hotell, Hell

Til representantskapets faste medlemmer
Kopi:
Representantskapets varamedlemmer, eierkommuner og styret med varamedlemmer (se
vedlegg for en fullstendig oversikt over innkalte og registrerte forfall).
Vi viser til møteinnkalling av 29.3.2019. Vedlagt følger fullstendig innkalling med sakspapirer.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 16.04.2019

Kari Anita Furunes (sign.)
Leder av representantskapet

Torbjørn Berglann
Daglig leder
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Sakliste
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19

Sakstittel
Årsregnskap og årsmelding for 2018
Økonomiplan for 2020-2023 med budsjettramme for 2020
Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
Valg
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Årsregnskap og årsmelding for 2018
Behandles i utvalg
Representantskapet

Møtedato
29.04.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
17/88 - 20
Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Regnskapsmessig overskudd på kr 536.712 fordeles slik: kr 464.821,60 overføres til
fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13 overføres til konto annen
egenkapital.
Vedlegg
Årsregnskap 2018
Årsregnskap 2018 - noter
Årsmelding 2018
Behandling i styret 02.04.2019
Protokoll
Daglig leder la fram årsmelding og årsregnskap 2018. Omforent forslag til ny innstilling ble
lagt fram i møtet:
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik: kr
464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13 overføres
til konto annen egenkapital.
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik:
kr 464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13
overføres til konto annen egenkapital.
Enstemmig.
Vedtak
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik: kr
464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13 overføres
til konto annen egenkapital.
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik:
kr 464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13
overføres til konto annen egenkapital.
Saksutredning
Konsek Trøndelag har lagt sitt første driftsår bak seg. I løpet av 2018 har selskapets styre og
ledelse fått stadig bedre oversikt over de samlete utgiftene for selskapet. Det er et godt
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grunnlag for økonomiarbeidet i en periode med tilpasning til endrede rammebetingelser.
Behandlingen av regnskapet
Behandlingen av regnskapet går fram av selskapsavtalen § 14. Der står det at regnskapet
skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Fjell Revisjon IKS ble
valgt som revisor av representantskapet 16.4.2018 etter en forutgående anbudskonkurranse.
Regnskap 2018
Regnskapet for 2018 viser en omsetning på kr 9 686 725,13. Inntektene består i hovedsak
av honorar fra deltakerkommunene. I tillegg har selskapet noen renteinntekter. 2018 er et
spesielt regnskapsår på grunn av avviklingen av Komsek Trøndelag. Konsek Trøndelag har
fått overført midler for å utføre nødvendige utbetalinger i forbindelse med avviklingen.
Overføringen vises som en inntekt i Konsek Trøndelag selskap. Inntekten annulleres likevel
av utgiftene, som også er ført i Konsek Trøndelags regnskap. Dette er utgifter som opptjente
feriepenger fra 2017, styrehonorar til avviklingsstyre og representantskap og andre, mindre
utgifter. Komsek Trøndelag har i tillegg et fond på kr 1 806 371,70 som også er ført i
årsregnskapet til Konsek Trøndelag.
Regnskapet er avlagt med et overskudd på kr 536 255,73. Overskuddet skyldes nøktern drift
og at Trøndelag fylkeskommune i 2018 og 2019 betaler samme honorar som Nord- og SørTrøndelag fylkeskommuner.
Konsek Trøndelag er medlem i Kommunal landspensjonskasse, KLP. Selskapet utgiftsfører
pensjonsinnbetalingene løpende og har et fond som skal dekke påløpte
pensjonsforpliktelser.
Daglig leder foreslår at årets overskudd på kr 536 255,73 overføres til konto annen
egenkapital. Styret har vedtatt at Konsek Trøndelag ikke skal nedbemanne i 2020, for så å
oppbemanne i 2021 når Fosen-kommunene kommer inn. Selskapet har derfor behov for å
bygge en økonomisk buffer fram mot 2020.
Daglig leders konklusjon
Daglig leder viser til den vedlagte årsmeldingen og regnskapet for 2018 og anbefaler at
styret godkjenner regnskapet for 2018 slik det er avlagt. Daglig leder anbefaler styret å
sende regnskapet til representantskapet med dette som innstilling. Det regnskapsmessige
overskuddet for 2018 på kr 536 255,73 foreslås overført til annen egenkapital.
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Årsregnskap 2018
Noter
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NOTE I:
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er avlagt etter regnskapslovens (Lov om årsregnskap, 17.07.1998) regler om små
foretak. Inntekter og kostnader er tatt til inntekt i den periode de anses opptjent eller påløpt.
Eiendeler er vurdert etter laveste verdi av anskaffelseskostnad og reell verdi på balansedagen.
Det er ikke foretatt avskrivninger på fordringsmassen for mulige fremtidige tap. Kortsiktig gjeld er
vurdert til pålydende ved regnskapsavleggelsen. Selskapets gjeld og fordringer forfaller innen 1
år etter regnskapsårets slutt.
NOTE II:
Bankinnskudd
Selskapets likvide midler er plassert på foliokonto i Fokus Bank ASA. Av innestående midler er kr
305.694,33 bundet i skattetrekksmidler.
NOTE III:
Egenkapital
Egenkapital og eierandelene i virksomheten er fordelt mellom eierkommunen etter folketall med
unntak av Trøndelag fylkeskommune som har en eierandel på 30. Kapitalinnskudd og eierandel
er fordelt som følger:
Eier
Agdenes kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Meråker kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Orkdal kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune

Egenkapital innskudd
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
25.000
125.000
25.000
100.000
25.000
125.000
50.000
25.000
25.000
100.000
25.000
50.000
100.000
25.000
25.000
25.000
50.000
25.000
25.000
150.000
150.000
750.000
25.000
100.000
25.000
2.500.000,00
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Eierandel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
4
1
5
2
1
1
4
1
2
4
1
1
1
2
1
1
6
6
30
1
4
1
100

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 fremkommer på følgende måte:
Egenkapitalinnskudd
Annen egenkapital
Fond påløpne pensjonsforpliktelser
Fond Komsek
Udisponert resultat

2.500.000,00
249.711,62
3.892.129,40
1.806.371,70
536.255,73

Sum egenkapital

8.984.468,45

Styret foreslår at årets overskudd avsettes til annen egenkapital. Ved å holde midler i driften
sikres selskapet god likviditet og blir robust for endringer i rammebetingelsene. Videre blir
selskapet i stand til å bygge opp kompetanse og tjenesteprofil slik at eierkommunene får tjenester
av høy kvalitet og i tilstrekkelig mengde.
NOTE IV:
Annen kortsiktig gjeld
Posten annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av skyldig merverdiavgift, skyldige feriepenger,
forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og leverandørgjeld.
NOTE V:
Antall ansatte
Selskapet har hatt 8 ansatte i 100 % stilling og 1 ansatt i 60% stilling i 2018. I tillegg har selskapet
hatt en midlertidig ansatt/vikar i 100% stilling fra januar tom juni, 50 % stilling i juli tom. september
og i 100% stilling fra oktober og ut året.
NOTE VI:
Ytelser til ledende personer mv.
Daglig leder har i 2018 mottatt lønn på kr 821.479. I tillegg kommer utgifter til arbeidsgivers andel
av pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse.
Styret har mottatt følgende møtegodtgjørelser i 2018:
Styrets leder
kr 30.000
Styrets nestleder
kr 13.500
Styremedlemmer
kr 60.000
Varamedlemmer
kr 9.000
I tillegg er det utbetalt kr. 37.545 i tapt arbeidsfortjeneste.
Styret har bestått av 7 personer.
NOTE VII:
Ytelser til revisor
Det er utbetalt kr 15.500 til Eide Revisjon for revisjon av regnskapet for 2017.
NOTE VIII:
Pensjoner
Konsek Trøndelag IKS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Virksomheten har pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som
tilfredsstiller tjenestepensjonslovens krav. Pensjonsmidlene og den beregnede
pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i regnskapet.
NOTE IX Inntekter
Refusjon i forbindelse med avvikling av Komsek Trøndelag IKS. Samling for kontrollutvalg
(eksterne deltakere), samt kurs i juridiske emner med Jan F.Bernt (eksterne deltakere).
NOTE X Egenkapitalinnskudd KLP
Består av innbetalte beløp til KLP for styrking av KLPs soliditet.
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Årsmelding 2018
Konsek Trøndelag
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1.

Selskapets virksomhet

Konsek Trøndelag ble opprettet på representantskapets møte 27.8.17 og kom i drift
1.1.2018. Sammenslåingsprosessen har preget det første driftsåret, vi tror likevel at
kontrollutvalgene har merket lite til de interne prosessene i selskapet.
På sitt første møte vedtok representantskapet en strategi for selskapet. Under følger en
gjennomgang av hva selskapets styre og ledelse har gjort for å oppfylle de seks strategiske
hovedmålene:
1. Konsek Trøndelag skal levere kostnadseffektive tjenester med høyt faglig nivå til
eierkommunene.
Strategi: Selskapet skal ha bred kompetanse, god kapasitet og være effektivt organisert.
Konsek Trøndelag skal være en ressurs for eierne.
Med to lokasjoner og store deler av Trøndelag som arbeidsområde må vi ha et bevisst
forhold til reisekostnader og ikke minst reisetid. For å redusere nivået på begge bruker vi
Skype til en del av de interne møtene og til intern opplæring. Selskapet anskaffet eget utstyr
for dette på slutten av året.
2. Konsek Trøndelag skal bidra til at kontrollutvalgene tar opp og fremmer relevante
saker for kommunestyre/fylkesting.
Strategi: Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgenes medlemmer får god kjennskap til
kontroll- og tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de best
mulig kan ivareta funksjonen som kommunestyrets/fylkestingets kontrollorgan.
Ett av de viktigste tiltakene for å styrke kontrollutvalgenes kunnskap på skjer gjennom at
sekretariatet legger fram aktuelle saker til orientering til hvert møte. I tillegg blir
utvalgsmedlemmene orientert om konferanser og faglige samlinger de kan delta på.
Selskapet har videreført tradisjonen med å holde en samling for kontrollutvalgene hver høst.
Høsten 2018 var riksrevisor Per Kristian Foss og stortingsrepresentant Guro Angell Gimse
innledere. Tema for samlingen var kontrollutvalgets synlighet. Samlingen ble holdt på Hell og
samlet om lag 70 deltakere fra hele fylket, inkludert utvalgsmedlemmer fra Fosen og
fjellregionen og deres sekretariat.
Kontrollutvalgene får også kunnskap om rollen gjennom sekretariatets saksutredning av
henvendelser fra publikum. Sekretariatet skal gi kontrollutvalgene råd om håndteringen av
slike henvendelser. I løpet av 2018 kom det inn varslingssaker på ordfører og/eller rådmann
til flere av kontrollutvalgene, henvendelser fra flere av eierkommunenes formannskap og
henvendelser fra enkeltinnbyggere, lag og organisasjoner.
Kontrllutvalgene hadde til sammen 196 møter. Utvalgene hadde 1312 saker på saklistene,
126 av disse gikk videre til kommunestyrene.
3. Konsek Trøndelag skal være en kompetent bestiller av revisjonstjenester i
samarbeid med kontrollutvalgene.
Strategi: Konsek Trøndelag skal ha god kompetanse om kommunal forvaltning,
kommunal revisjon og aktuelle risikoområder i kommunene.
Konsek Trøndelag er en kompetansebedrift. En ikke ubetydelig del av driftskostnadene blir
investert i medarbeidernes kompetanse i form av deltakelse på kurs og konferanser. For å
holde kostnadene nede og for å tilpasse det faglige innholdet til eget behov har selskapet
ved to anledninger hentet eksterne foredragsholdere til faglige samlinger i selskapet. Den
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ene samlingen var åpen for nasjonal deltakelse, den andre for sekretariat i
Trøndelag/Nordland.
4. Konsek Trøndelag skal være åpen for nye eierkommuner.
Strategi: Konsek Trøndelag skal være åpen for at nye kommuner kan komme inn på
eiersiden, men skal ikke aktivt markedsføre seg overfor nye eiere.
Kommunereformen får omfattende konsekvenser for Konsek Trøndelag når antall eiere blir
redusert fra 36 til 28 1.1.2020. Høsten 2018 ble det klart at Fosen-kommunene ikke søker
om deltakelse i Konsek Trøndelag fra 2020, men utsetter søknaden til 2021. Selskapet har
ikke fått signaler om at andre kommuner søker seg inn i samarbeidet.
5. Konsek Trøndelag skal delta aktivt i faglig utvikling nasjonalt og regionalt,
herunder videreutvikle samarbeidet med statlige tilsyn.
Strategi: Selskapets medarbeidere skal bidra aktivt i den faglige utviklingen av
sekretariatene gjennom deltakelse i faglige organisasjoner og faglige samarbeid.
Konsek Trøndelag skal være en konstruktiv bidragsyter i samarbeidet med de statlige
tilsynene.
Selskapet ønsker at medarbeiderne deltar i faglig utvikling i organisasjonene på området,
fordi slikt arbeid bidrar til å heve kompetansen i Konsek Trøndelag. Gjennom 2018 bidro
selskapet med innlegg på flere nasjonale fagsamlinger for sekretariat og revisorer. Selskapet
har dessuten deltatt i arbeidet med en veileder om hvordan kontrollutvalgene skal ivareta det
lovpålagte ansvaret med å påse at kommunens revisjon av regnskapene er forsvarlig
Konsek Trøndelag deltar årlig på koordineringsmøtet til Fylkesmannen i Trøndelag for
statlige tilsyn og kontrollutvalgssekretariat. Hensikten med møtet er å samordne
tilsynsaktiviteten i kommunene og få bedre forståelse for hverandres oppgaver og rolle.
Selskapets medarbeidere deltok også i 2018 i styre- og komitearbeid i ulike faglige
organisasjoner på kontroll- og tlsynsområdet.
6. Konsek Trøndelag skal være en attraktiv arbeidsgiver.
Strategi: Selskapet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid og
faglig utvikling.
Klare rammer er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. I 2018 har styret vedtatt nødvendige
retningslinjer og interne regelverk, arbeidet fortsetter i 2019.
Sommeren 2018 søkte Konsek Trøndelag om midler fra KS til organisasjonsutvikling.
Formålet med utviklingsprosjektet er å utvikle en felles organisasjonskultur og felles
forståelse om hvordan oppgavene skal løses. Begge deler er viktig for arbeidsmiljøet.
Utviklingsprosjektet kom i gang i januar 2019 og ledes av innleide konsulenter. Det er
fullfinansiert av KS-midlene.

2.

Fortsatt drift

Regnskapet for 2018 viser overskudd. Det skyldes nøktern drift og at fylkeskommunen har
opprettholdt nivået på honoraret fra de to sammenslåtte fylkeskommunene. Selskapet har
hatt god stabilitet i arbeidsstokken også i 2018. En medarbeider har gått over i annen stilling,
en har pensjonert seg.
Konsek Trøndelags virksomhet er basert på et samarbeid om sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalg. Selskapet forsøker å ha en god dialog med eierne om tjenesteleveransen og
tilpasse den til den enkelte eier. Styret mener at dette utgjør et godt grunnlag for fortsatt drift.
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3.

Regnskapetfor2018

Regnskapet for 2018 viser en omsetning på kr. 9 686 725, 13. Dette er i hovedsak
honorarinntekter fra d eltakerkommunene. Regnskapet er avlagt med et overskudd på
kr 536 255,73
Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital, noe som er i tråd med
selskapsavtalen. Konsek Trøndelag er et lite selskap som er sårbart for endringer i
rammebetingelsene. Overføringen til annen egenkapital vil styrke likviditeten og gjøre
selskapet mer robust. Selskapet har dessuten behov for en økonomisk buffer for å tilpasse
driften til endringene som følger med kommunereformen.

4.

Arbeidsmiljø

Konsek Trøndelag er oppmerksom på viktigheten av et godt psykososialt arbeid smiljø. Det er
ikke noe mål å etablere et like tett arbeidsmiljø som det var i hvert av de to sammenslåtte
selskapene før fusjonen. Det er likevel viktig å være bevisst på at selskapet er inne i en
omstillingsfase og at dette er mer krevende for den enkelte enn tidligere års faste rammer.
I forbindelse med sammenslåingen har selskapet fått så mange ansatte at loven stiller krav
om opprettelsen av et eget verneombud . Verneombudet ble valgt tidlig i 2019. Selskapet har
satt i gang et arbeid med en egen HMS-plan.
Selskapets medarbeidere er utsatt for høyt press i forbindelse med håndteringen av
kompliserte saker. Sammen med reiseaktiviteten utgjør dette de to største risikoområdene
for med arbeid erne. Ingen av dem har blitt skadet i forbindelse med arbeidet i 2018.
Sykefraværet var på 2,98 % og var bare liten grad relatert til arbeidet.

5.

· Likestilling

Selskapet har ni personer i faste ansettelse, fem kvinner og fire menn. Daglig leder er mann.
Styret består av fire menn og tre kvinner.

6.

Ytre miljø

Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover reiseaktivitet knyttet til
arbeidet i eierkommunene.
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7.

Avslutning

Som sekretariat for kontrollutvalgene er selskapet avhengig av et nært og godt samarbeid
med ordfører, kommunestyre og administrasjon. Styret ønsker å ha en best mulig dialog med
eierne, slik at selskapet kan bidra til en velfungerende forvaltning med høy tillit. Styret takker
for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et godt samarbeid videre.

Steinkjer, 5. mars 2019

Inga alstad
styre s nestleder

Erik Seem
styremedlem

Einar Sandlund
styremedlem/ansattes
repr.
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Økonomiplan for 2020-2023 med budsjettramme for 2020
Behandles i utvalg
Representantskapet

Møtedato
29.04.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 009
Arkivsaknr
18/15 - 8
Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorarmodell.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020
på kr 8.250.000.
Vedlegg
Oversikt over honorar for hver enkelt deltaker 2020-2023
Honorarmodell fra 2020 med forklaring
Behandling i styret 05.03.2019
Protokoll
Daglig leder la fram saken. Vedtak som innstilling, men med presisering av størrelsen på
budsjettramme 2020. Enstemmig.
Vedtak
Styret slutter seg til forslag til økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020 på kr
8.250.000 og legger saken fram for representantskapet med denne innstillingen:
1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorarmodell.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020
på kr 8.250.000.
Saksutredning
Representantskapet skal ifølge selskapsavtalens § 7 behandle tilskudd fra deltakerne
påfølgende år samt budsjettramme og økonomiplan. Forslag til budsjettramme for 2020 og
økonomiplan for 2020-2023 framgår av saken. Begge deler er basert på forslag til en ny
modell for honorarberegning, som representantskapet ba styret om å utarbeide i sak 2/18:
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002
000 og økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i
neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av
kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.
Bakgrunnen for vedtaket var at honorarmodellen som ble lagt til grunn for sammenslåingen
ikke i tilstrekkelig grad tok høyde for effekten av kommunereformen. Den var i tillegg lite
hensiktsmessig for selskapet og kostbar for eierne.
Det nye forslaget til honorarberegning er en kombinasjon av et fast grunnbeløp og et beløp
som varierer med kommunens størrelse. Modellen er nærmere forklart i vedlegg 1. I
vedlegget går det også fram hvordan modellen slår ut for den enkelte deltakerkommune.
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Endrede forutsetninger i 2020
I forbindelse med kommunereformen mister Konsek Trøndelag 8 av eierkommunene, eller
om lag 22 prosent. Det medfører ikke bare lavere etterspørsel etter selskapets tjenester,
men også behov for lavere bemanning. Fosen-kommunene signaliserte tidlig at de ønsket å
tre inn i selskapet fra 2020. Det ville kompensert for en del av inntektstapet og opprettholdt
deler av behovet for bemanning. Fosen-kommunene har imidlertid utsatt deltakelsen i
Konsek Trøndelag til 2021.
Styret har vedtatt å ikke redusere bemanningen i 2020 for deretter å øke den når Fosenkommunene trer inn i 2021. Dette for å unngå omkostningene med en ned- og
oppbemanningsprosess, jf. styresak 37/18. Daglig leder er bedt om å estimere kostnadene
med en slik prosess og mener at et forsiktig anslag er kr 250.000. Det omfatter 21 dagsverk
med forberedelse, drøftinger og informasjonsarbeid før og under nedbemanningsprosessen.
Ansettelsesprosessen er beregnet til 10 dagsverk, opplæring av nyansatt til 24 dagsverk.
Beregningen omfatter også kursavgift, reiseutgifter og annonsekostnader i forbindelse med
ansettelsen. Kostnadene for en gjennomsnittlig årslønn med sosiale utgifter er kr 820.000. I
tillegg kommer utgifter til lisenser og dataverktøy på kr 30.000.
Kompenserende tiltak
For å dekke inn kostnadene ved å gå med overtallighet i 2020 vil selskapet ha deler av en
stilling vakant i 2019 og 2020. I tillegg er utgiftene på driftsbudsjettet betydelig redusert, slik
at selskapet får et positivt driftsresultat på kr 605.000 i 2019.
Budsjettrammer 2020:
Med utgangspunkt i den foreslåtte modellen for honorarberegning, bruk av egenkapital og
overskudd fra 2019 foreslår daglig leder følgende budsjettramme for 2020:
Honorar
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Bruk av egenkapital og overskudd fra 2019
Sum driftsresultat

- 8 250 000
7 455 000
1 715 000
- 920 000
0

Økonomiplan 2020-2023
Utgiftsnivået vil være kjent når Konsek Trøndelag går inn i 2020. Gjennom 2018 har
selskapet fullført harmoniseringen av lønnsnivået mellom kontorstedene, de største
investeringene i forbindelse med sammenslåingen gjennomføres i løpet av 2019. Det er
likevel enkelte usikkerhetsmomenter:
• Nærøysund kommune har valgt å ikke gå inn i Konsek Trøndelag, men lyse ut
tjenesten på anbud. Økonomiplanen er lagt uten inntekter fra Nærøysund
kommune, eventuelle inntekter her vil komme i tillegg til honorarinntektene.
• Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat har vedtatt å utsette sin
inntreden i Konsek Trøndelag og vedtatt å søke deltakelse først fra 2021.
Kommunene må fatte vedtak om inntreden før deltakelsen kan regnes som
sikker. I økonomiplanen er det forutsatt at Fosen-kommunene kommer inn i
selskapet fra 2021.
• Lønns- og prisvekst er estimert til tre prosent, nøyaktig vekst er usikker.
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Honorar
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Bruk egenkap./overskudd
Sum driftsresultat

2020
- 8 250 000
7 455 000
1 715 000
- 920 000
0

2021
-9 519 000
7 753 000
1 766 000
0
0

2022
-9 805 000
7 986 000
1 819 000
0
0

2023
-10 099 000
8 225 000
1 874 000
0
0

Daglig leders konklusjon
Konsek Trøndelag vil også i 2019 være i en omstillingsfase etter sammenslåingen. I 2020
skal selskapet tilpasse seg endringene i kommunestrukturen. Selskapet har da gjennomført
en betydelig omstilling, som har pågått over lengre tid og som til tider har vært krevende for
medarbeiderne.
Den nye modellen for honorarberegning vil gi selskapet mulighet for langsiktighet og eierne
forutsigbarhet for utgiftsnivået. Daglig leder anbefaler at styre og eiere slutter seg til
honorarmodellen, og til økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020.
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Honorar 2020-2023 – Konsek Trøndelag
Deltakerkommune
Trøndelag FK
Steinkjer
Stjørdal
Levanger
Orkland
Melhus
Namsos
Verdal
Malvik
Ørland
Indre Fosen
Skaun
Inderøy
Midtre Gauldal
Heim
Frøya
Hitra
Åfjord
Selbu
Overhalla
Frosta
Meråker
Grong
Snåase - Snåsa
Lierne
Høylandet
Flatanger
Osen
Namsskogan
Tydal
Leka
Raarvihke - Røyrvik
Sum

Honorar

Innb.

2020
458 000 1 680 000
24 569 350 000
23 964 350 000
20 115 340 000
17 547 330 000
16 424 330 000
15 281 330 000
14 943 320 000
13 958 320 000
10 215
***
10 090
***
8 142 270 000
6 785 270 000
6 225 270 000
5 796 240 000
4 962 240 000
4 648 240 000
4 373
***
4 093 240 000
3 845 240 000
2 616 210 000
2 469 210 000
2 400 210 000
2 094 210 000
1 379 150 000
1 268 150 000
1105 150 000
967
***
902 150 000
834 150 000
582 150 000
474 150 000
8 250 000

2021
1 730 400
360 500
360 500
350 200
339 900
339 900
339 900
329 600
329 600
309 000
309 000
278 100
278 100
278 100
247 200
247 200
247 200
247 200
247 200
247 200
216 300
216 300
216 300
216 300
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
9 517 200

49

2022
1 782 312
371 315
371 315
360 706
350 097
350 097
350 097
339 488
339 488
318 270
318 270
286 443
286 443
286 443
254 616
254 616
254 616
254 616
254 616
254 616
222 789
222 789
222 789
222 789
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
9 802 716

2023
1 835 781
382 454
382 454
371 527
360 600
360 600
360 600
349 673
349 673
327 818
327 818
295 036
295 036
295 036
262 254
262 254
262 254
262 254
262 254
262 254
229 473
229 473
229 473
229 473
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
10 096 797

Vedlegg 1 – Honorarmodell med forklaring
Modellen bygger på et fast grunnbeløp, som alle deltakerne skal betale. De minste
kommunene vil bare betale grunnbeløpet, mens kommuner med flere enn 1500 innbyggere
får et tillegg for antall innbyggere. Tillegget øker trinnvis. 1500-300 innbyggere, 3000-6000
innbyggere, 6000-9000 innbyggere osv. Tillegget øker mest på de lavere trinnene og avtar
deretter. Dette for å ta høyde for at kompleksiteten i kommunene øker med folketallet, men
at sammenhengen ikke er lineær. Honorarøkningen avtar mellom trinnene ettersom
folketallet øker, illustrert i figuren:
250000

200000

200000
190000
180000
170000

150000

150000

150000

120000
100000

50000

Fast honorar
Variabelt honorar

90000
60000

0

Modellen gir en kostnadsfordeling som i grove trekk antas å være tilpasset
leveransebehovet. Timeleveransen (se neste side) er beregnet på bakgrunn av erfaringstall
fra Konsek Midt-Norge i perioden 2013-2017.
Med denne honorarmodellen vil det høyeste honoraret i 2020 være lavere enn det høyeste
honoraret i 2018. Minimumsnivået for honorarene er noe høyere enn tidligere minimumsnivå,
i kronebeløp er det likevel snakk om mindre justeringer utover lønns- og prisvekst.
Antall innbyggere
0- 1500
1500-3000
3000-6000
6000-9000
9000-12000
12000-15000
15000-18000
18000-21000
21000 og mer

Fast pris
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000

Variabel pris
Kr 60 000
Kr 90 000
Kr 120 000
Kr 150 000
Kr 170 000
Kr 180 000
Kr 190 000
Kr 200 000

Honorar
Kr 150.000
Kr 210.000
Kr 240.000
Kr 270.000
Kr 300.000
Kr 320.000
Kr 330.000
Kr 340.000
Kr. 350.000

Tabellen på neste side viser hvordan modellen slår ut for den enkelte deltakerkommunen og
størrelsen på den estimerte timeleveransen.
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Deltakerkommune
Trøndelag FK
Steinkjer
Stjørdal
Levanger
Orkland
Melhus
Namsos
Verdal
Malvik
Skaun
Inderøy
Midtre Gauldal
Heim
Frøya
Hitra
Selbu
Overhalla
Frosta
Meråker
Grong
Snåase - Snåsa
Lierne
Høylandet
Flatanger
Namsskogan
Tydal
Leka
Raarvihke - Røyrvik

Innbyggere
458 000
24 569
23 964
20 115
17 547
16 424
15 281
14 943
13 958
8 142
6 785
6 225
5 796
4 962
4 648
4 093
3 845
2 616
2 469
2 400
2 094
1 379
1 268
1105
902
834
582
474
Sum

Grunnpris
1 680 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
5 730 000
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Variabel pris
0
200 000
200 000
190 000
180 000
180 000
180 000
170 000
170 000
120 000
120 000
120 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
60 000
60 000
60 000
60 000
0
0
0
0
0
0
0
2 520 000

Honorar -20
1 680 000
350 000
350 000
340 000
330 000
330 000
330 000
320 000
320 000
270 000
270 000
270 000
240 000
240 000
240 000
240 000
240 000
210 000
210 000
210 000
210 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
8 250 000

Timeleveranse
1 379
373
373
362
352
352
352
341
341
288
288
288
256
256
256
256
256
224
224
224
224
160
160
160
160
160
160
160

Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
Behandles i utvalg
Representantskapet
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
29.04.2019

Saksnr

Torbjørn Berglann
FE - 009
19/61-2

Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny
selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.
Vedlegg
Utkast til selskapsavtale fra 1.1.2020
Behandling i styret 05.03.2019
Protokoll
Vedtak som innstilling med presisering av første mulige dato for uttreden. Enstemmig.
Vedtak
Styret slutter seg til utkastet til ny selskapsavtale og legger den fram for representantskapet
med denne innstillingen:
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny
selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.
Saksutredning
Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen. For
at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er
nødvendig med endringer i tre av paragrafene:
§1
§4
§ 16

Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres.
Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når
åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av
deltakerne, Orkland og Steinkjer kommune.
Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra
1.1.2020.

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt
I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med
kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha
ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretariatene ble det
anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om
lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt
som vist under:
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Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020

Innbyggertall
0 - 4.999
5.000 – 9.999
10.000 – 14.999
15.000 – 19.999
Mer enn 20.000
Fylkeskommunen
Sum

Eierandeler
pr. deltaker
1
2
4
5
6
30

Til 31.12.19
Ant.
Sum
eiere
eierandeler
22
22
5
10
4
16
2
10
2
12
1
30
36
100

Fra 1.1.2020
Ant.
Sum
eiere eierandeler
16
16
3
6
2
8
4
20
2
12
1
30
28
92

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og
lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres
noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir
dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har
opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil
eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå.
Endring i § 16. Uttreden
Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for
uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør
binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022.
Daglig leders konklusjon
Forslaget til ny selskapsavtale vil sikre at Konsek Trøndelag har en gyldig selskapsavtale når
kommunereformen trer i kraft, og at selskapet får forutsigbare rammer.
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Selskapsavtale
for
Konsek Trøndelag IKS
§ 1 Selskapet
Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende deltakere:

Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Melhus kommune
Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Orkland kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune

1
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§ 2 Formål
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med
gjeldende lov og forskrift.
Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og
sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme hovedformålet.
§ 3 Hovedkontor
Selskapet har kontorsted i Steinkjer og Trondheim kommuner. Hovedkontor er i Steinkjer
kommune.
§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt
Selskapets innskuddskapital er fordelt på 92 eierandeler. Hver deltaker plikter å skyte inn kr
25 000 (tjuefem tusen) per andel i tråd med følgende fordeling:
Deltaker
Trøndelag fylkeskommune

Andeler

Deltaker

Andeler

30 Heim kommune

1

Steinkjer kommune

6 Selbu kommune

1

Stjørdal kommune

6 Overhalla kommune

1

Levanger kommune

5 Frosta kommune

1

Orkland kommune

5 Meråker kommune

1

Melhus kommune

5 Grong kommune

1

Namsos kommune

5 Snåsa kommune

1

Verdal kommune

4 Lierne kommune

1

Malvik kommune

4 Høylandet kommune

1

Skaun kommune

2 Flatanger kommune

1

Inderøy kommune

2 Namsskogan kommune

1

Midtre Gauldal kommune

2 Tydal kommune

1

Frøya kommune

1 Leka kommune

1

Hitra kommune

1 Røyrvik kommune

1

Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta
selskapets drift.
§ 5 Andre forpliktelser til selskapet
Deltakerne forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg fra selskapet.
Deltakernes kjøp av tjenester skal reguleres i egen leveranseavtale som godkjennes av
representantskapet.
Betalingsforpliktelser for den enkelte deltaker som følge av leveranseavtale fastsettes av
representantskapet for ett år av gangen.

2
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§ 6 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne velger én (1) representant
hver, med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om interkommunale
selskaper.
Hver representant har et antall stemmer tilsvarende eierandel slik fastsatt i § 4.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.
§ 7 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år.
Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i Lov om
interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets
medlemmer og deltakerne.
Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet:
1. Årsmelding og regnskap.
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år.
3. Budsjettrammer og økonomiplan.
Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov:
1. Valg av styre.
2. Valg av valgkomité.
3. Valg av revisor.
4. Langsiktig strategi for selskapet
5. Låneopptak
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av
langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning.
Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om
vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige bestemmelser
i lov om interkommunale selskaper.
Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med lov
om interkommunale selskaper.
§ 8 Valgkomité
Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.
Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på
valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, og ha
en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere.
Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder i
representantskapet og godtgjøring til styret.
3
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§ 9 Styret
Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer i
rekkefølge valgt av representantskapet, og ett (1) medlem med personlig varamedlem som
velges av de ansatte.
Med unntak av representant valgt av de ansatte velges styrets medlemmer for to år, der tre
medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer oppnevnes for ett år.
Representantskapet velger årlig styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.
Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret, etter innstilling fra valgkomiteen.
§ 10 Styrets arbeid
Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.
Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder,
inkludert eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma.
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges
valgkomiteen.
§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes av styret.
Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av
styret.
§ 12 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset oppad til kr.
2 000 000.
§ 13 Arbeidsgiveransvar
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret.
Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale. Selskapet skal være
medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt ansatte.
Styret selv ansetter daglig leder og fastsetter lønn til daglig leder.
§ 14 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas
revisjon av selskapet.
Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets
regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.
Revisor velges av representantskapet.
§ 15 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.
§ 16 Uttreden
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og
kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Uttreden vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv. Avtalen kan ikke sies opp med virkning før 1.1.2021.
Ved uttreden skal deltaker betales tilbake sin relative andel av egenkapitalen, i tråd med
fordelingen av andeler fastsatt i § 4, begrenset oppad til deltakerens innskutte kapital.
4
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§ 17 Oppløsning
Selskapet kan oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper dersom deltakerne
er enige om det.
§ 18 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning
følger av lov eller forskrift.

Vedtatt av kommunestyret i deltakerkommunene innen 1.7.2019.

5
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Valg
Behandles i utvalg
Representantskapet
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
29.04.2019

Saksnr
04/19

Torbjørn Berglann
FE - 030, TI - &15
19/76-1

Innstilling til representantskapet
Til styret velges:
• Inga Balstad, gjenvalg
• Jan Ole Sund, gjenvalg
• Erik Seem, gjenvalg
Som varamedlemmer i rekkefølge velges:
1. Liv Hjørdis Thun, gjenvalg
2. Hans-Fredrik Donjem, gjenvalg
3. Karin Bjørkhaug, gjenvalg
4. Skjalg Åkerøy, ny
5. Steinar Berdal, gjenvalg
6. ***

Vedlegg
Valgkomiteens innstilling

Saksutredning
Styresammensetning og valg til styret er regulert i selskapsavtalen, §§ 8-9. Styret består av
sju medlemmer, der ett medlem er valgt av de ansatte. Valgkomiteen skal i henhold til
instruks for valgkomiteen legge fram en begrunnet innstilling for representantskapet om valg
av styremedlemmer og styrets godtgjøring.
Representantskapet skal årlig velge styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.
Styret i Konsek Trøndelag har siden 1.9.2017 hatt denne sammensetningen:
Navn
Gunnar Alstad
Inga Balstad
Jan Ole Sund
Sigrid Johannessen
Oddlaug B.Brekken
Erik Seem
Einar Sandlund *
Liv Hjørdis Thun
Helge Bjørn Bæverfjord
Hans-Fredrik Donjem
Karin Bjørkhaug
Line Merete Elvrum
Steinar Berdal
Jorunn Sund *

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
1.vara
2.vara
3.vara
4.vara
5.vara
6.vara
Vara

Valgt for:
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år

*Valgt av ansatte
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Valgkomiteens innstilling er vedlagt saken. Valgkomiteen vil legge fram en komplett liste over
varamedlemmer i møtet.
Godtgjøringen til styret foreslås uendret.
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Her er valgkomiteen sin innstilling.
Leder: Gunnar Alstad, 1 år igjen
Nestleder: Inga Balstad, 2 år,gjenvalg
Sigrid Johannessen, 1 år igjen
Jan Ole Sund, 2 år ,gjenvalg
Oddlaug B. Brekken, 1 år igjen
Erik Seem, 2 år gjenvalg
Vara:
1. Liv Hjørdis Thun, gjenvalg
2. Hans-Fredrik Donjem, gjenvalg
3. Karin Bjørkhaug, gjenvalg
4.Skjalg Åkerøy, ny
5. Steinar Berdal, gjenvalg
6. ***
Foreslår godtgjørelse- uendret.

Med vennlig hilsen
Trine Haug

FROSTA KOMMUNE
Trine Haug
Ordfører
Tlf:74808801/47665031
http://www.visitfrosta.no/
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1958-

26. april 2019

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny
regulering av private barnehager)
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter på offentlig høring. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre
tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Endringene skal legge til rette for et mangfold av
barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og
barnehageeiere, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2641852.
Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er
velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges
underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.
Høringsfristen er 26. juli 2019.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Signe Bechmann
Hansen
22 24 74 17

Med hilsen

Signe Bechmann Hansen
Seniorrådgiver

Trude Wessel Eide (e.f.)
Avdelingsdirektør

Marit Solheim
Seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2
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Adresseliste
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen
Spekter
Arbeidstilsynet
Atferdssenteret
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Bufdir
Datatilsynet
Delta
DMMH
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
FUB
FUG
Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
Handikappede barns
foreldreforening
Helsedirektoratet
helsetilsynet
Humanetisk forbund
Husbanken
IMDI
Innvandrernes
landsorganisasjon
Institutt for
samfunnsforskning
Kanvas
KEFF
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens
arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet

Side 3
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Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent Pedagogisk Forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen
Norge
Landsrådet for Norges
barne- og
ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lesesenteret
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Universitetet i Rogaland
Læringsmiljøsenteret
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Multikulturelt Initativ- og
Ressursnettverk
NAFO
Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
Nasjonalt senter for
flerkulturell opplµring
Nasjonalt senter for
fremmedspråk i
opplæringen
Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringa
helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for mat
Naturfagsenteret
NHO
Norges Bygdekvinnelag
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og
famileforbund
Norges Montessoriforbund
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Norsk forbund for
Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for
Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for
barneforskning
Norsk senter for
menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
(NSO)
Norske Kveners Forbund
Norske Samers
Riksforbund
Nynorsksenteret
PBL
PIA (Private barnehager i
Asker)
Private barnehager
REFORM- ressurssenter for
menn
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes
organisasjoner
Sametinget
Samisk Høgskole
Senter for IKT i
Utdanningen
Senter for samisk i
opplæringa
Sentralledelsen for
fylkesnemdene for
barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolelederforbundet
Skrivesenteret
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Side 5
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Statens institutt for
forbruksforskning
statped
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets
Menneskerettighetsforening
(TRM)
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Universitets- og
høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI
Velferdsforskningsinstituttet
- NOVA
Virke
YS

Side 6
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v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Innland 32305890

Til aktuelle høringsinstanser

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

19/10522-3
Ida Sophie Kaasa
11.04.2019

Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde, under Nasjonal faglig
retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsedirektoratet har ferdigstilt og sender på høring anbefalinger om måling av vekt og
lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Lenke til høringsutkast og informasjon om høringen finnes her:
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-anbefalinger-om-veiing-og-maling-ihelsestasjons-og-skolehelsetjenesten-horing
Vi ber dere videresende denne informasjonen til andre aktuelle samarbeidspartnere/ aktører/
underliggende etater. Det bes særlig om at kommuner videresender til helsestasjoner,
skolehelsetjeneste og kommuneleger.
Frist for høringsinnspill er torsdag 1. august 2019.

Vi imøteser høringsinnspill.
På forhånd, takk.

Vennlig hilsen
Ellen Margrethe Carlsen e.f.
Avdelingsdirektør
Ida Sophie Kaasa
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

Helsedirektoratet
Avdeling barne- og ungdomshelse
Ida Sophie Kaasa, tlf.: +4793666889
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Til aktuelle høringsinstanser
Stat og kommune











Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Folkehelseinstituttet (FHI)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (iMDi)
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner (spesielt ønskelig med innspill fra helsestasjons- og
skolehelsetjenesten)
Landets Pasient- og brukerombud
Statens helsetilsyn
Utdanningsdirektoratet (Udir)
Utviklingssentraler (frisklivssentraler)

Utviklingssentraler











Frisklivssentralen i Alstahaug
Frisklivssentralen i Bergen
Frisklivssentralen i Drammen
Frisklivssentralen i Kristiansand
Frisklivssentralen i Kristiansund
Frisklivssentralen i Lenvik
Frisklivssentralen Modum
Frisklivssentralen i Stavanger
Frisklivssentralen i Sør-Varanger
Frisklivssentralen i Verdal

Helseforetak





Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Fagforeninger






Den norske legeforening
Den norske jordmorforening
Jordmorforbundet, NSF
Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF)
Landsgruppen av helsesykepleiere, NSF

-2-
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Norsk forening for ernæringsfysiologer
Norsk fysioterapeutforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund, NSF
Utdanningsforbundet

Organisasjoner og ombud











Barneombudet
Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Funksjonshemmedes fellesforbund
Kommunenes sentralforbund (KS)
Landsforeningen for overvektige
Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon (LNU)
Likestillingsombudet
Primærmedisinsk verksted (PMV)
Rådet for psykisk helse

Kompetansesentre og utdanninger











HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
Nasjonalt kompetansesenter for amming
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
Sametinget
NTNU Senter for helsefremmende forskning
Senter for samisk helseforskning

Utdanninger
Helsesykepleier









Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
NTNU i Ålesund
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – Storbyuniversitet
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
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Fysioterapi





Høgskulen på Vestlandet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – Storbyuniversitet
Universitetet i Tromsø

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.
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Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1418-

24. april 2019

Høring - forslag til meldeplikt for shewanellainfeksjon og vibrioinfeksjon
Forslaget innebærer ny meldingsplikt for shewanellainfeksjon og vibrioinfeksjon i
Meldingsystemet for smittsomme sykdommer. Sommeren 2018 identifiserte
Folkehelseinstituttet flere tilfeller av smitte enn tidligere etter bading. Det var åtte alvorlige
sykdomstilfeller, i tillegg til mer enn 50 tilfeller av mild sykdom. Siden sykdommene ikke var
meldingspliktig i MSIS har det ikke vært mulig å kartlegge viktige omstendigheter rundt
smittetilfellene, eksempelvis underliggende risikofaktorer, hvor langs kysten smitten har
forekommet og om noen av tilfellene har blitt smittet i utlandet.
Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no,
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2643005. Høringen er åpen og alle kan
avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli
publisert.
På bakgrunn av at det er nødvendig at endringene trer i kraft før sommeren settes
høringsfristen til 6. juni 2019.
Spørsmål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Holst på e-post:
raah@hod.dep.no.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406
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Avdeling
Folkehelseavdelingen

Saksbehandler
Ragnhild Angell
Holst
22 24 84 58

Med hilsen

Arne Marius Fosse (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Ragnhild Angell Holst
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/2032-34

26. april 2019

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny
kommunelov
Den nye kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83 kapittel 25 inneholder ny regulering av krav
om internkontroll med kommuneplikter. Da Stortinget vedtok loven ble det uttrykkelig sagt at
de nye internkontrollbestemmelsene i kommuneloven i hovedsak skal erstatte
internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen, jf. Prop. 46 L (2017–
2018) kapittel 23 og NOU 2016:4 Ny kommunelov kapittel 24.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor, i samarbeid med berørte
departementer, gått gjennom bestemmelser med krav om internkontroll med kommuneplikter
i aktuelle lover og forskrifter. I vedlagte høringsnotat omtales gjennomgangen, og det
foreslås konkrete endringer i lover og forskrifter på flere sektorer.
Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende
etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2642574. Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Susanne Rynning
Moshuus
22 24 68 90

Høringsfristen er 16. september 2019.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Susanne Rynning Moshuus
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Høringsliste
Departementene
Statsministerens kontor
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo
Miljødirektoratet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskingsråd
Norges handelshøyskole NHH
Norges vassdrags- og energidirektorat
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens Pensjonskasse
Statens vegvesen
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Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunalbanken AS
SIVA – Selskapet for industrivekst SF
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Distriktenes energiforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
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Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sykepleierforbund
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Norske autoriserte regnskapsføreres forening
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sparebankforeningen
Unio
Utdanningsforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Hørselshemmedes landsforbund
Foreningen for hjertesyke barn
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Forandringsfabrikken stiftelse
Fellesorganisasjonen
UngOrg - Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Redd barna
Ungdom og Fritid
Unge funksjonshemmede
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Seniorenes Fellesorganisasjon
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

12.04.2019

Deres dato:

Vår referanse:

201869634-4

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Bendik Eithun
Halgunset

Høring av planprogram og hovedutfordringer for
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag
vannregion og de norske delene av Bottenhavets
vattendistrikt 2022 – 2027
Bakgrunn
Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for Trøndelag vannregion og har
ansvar for å koordinere arbeidet etter vannforskriften i regionen. Fylkestinget vedtar
planprogram for oppdatering av den regionale vannforvaltningsplanen høsten 2019.
Gjeldende vannforvaltningsplan for 2016 – 2021 ble godkjent av Klima- og
miljødepartementet 1. juli 2016. Rullering av planen i Trøndelag vannregion startet i
oktober 2018, med utarbeidelse av planprogram og hovedutfordringer for
vannforvaltningsplanen.
Rulleringen omfatter også de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt, som har fått
egne dokumenter til høringen.
Planprogram og hovedutfordringer legges ut på høring i perioden 12. april – 12. juli
20191. Dokumentene finnes her.

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbei det
Regjeringen presenterte 19. mars 2019 nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering
av de regionale vannforvaltningsplanene. Disse bidrar bl.a. med avklaring av
målkonflikter. Føringene kom etter at utkastene til dokumentene ble behandlet politisk i
Trøndelag vannregion, og er derfor ikke innarbeidet i høringsdokumentene. Føringene
skal legges til grunn for det videre arbeidet, og kan leses her.

Planprogrammet
Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal foregå i Trøndelag vannregion
fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Formålet er å klargjøre hva
som skal gjøres, når det skal skje, og hvem som skal delta og bidra underveis.

1

Høringen ble utsatt til 12. april pga. politisk behandling i fylkeskommunen 9. april.

81

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Programmet skal legge til rette for og sikre tidlig medvirkning i arbeidet, gode prosesser
og synliggjøre hva som skjer i løpet av planarbeidet. Det er en målsetning for Trøndelag
vannregion at alle som har interesse av vann eller som kan bli påvirket av
vannforvaltningsplanen, skal ha anledning til å delta og komme med innspill. Vi ønsker
særlig innspill til:




Kapittel 6; spesielt om organisering av Trøndelag vannregion og
vannområdene.
Kapittel 8; spesielt plan for deltakelse og medvirkning.
Kapittel 9; om tema og utredninger.

Hovedutfordringer
Dokumentet tar utgangspunkt i det som var «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i
forrige planrunde, og beskriver hva som er hovedutfordringene i Trøndelag vannregion i
dag. Dette er de utfordringene som vannregionen skal arbeide videre med fram mot
oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Utfordringsbildet vil variere mellom
vannområdene.
Alle kan gi innspill til høringen. Vi ber om at innspill sendes til følgende adresser:
Post:

Trøndelag fylkeskommune
att. vannregionmyndigheten
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

E-post: postmottak@trondelagfylke.no.
Send gjerne kopi til benhal@trondelagfylke.no.

Med vennlig hilsen,
Vigdis Espnes Landheim

Ingrid Hjorth

Seksjonsleder, seksjon plan

Rådgiver Trøndelag vannregion

Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver Trøndelag vannregion

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Mottakere:

Joakim Kruse, Vattenmyndigheten
Klæbu kommune
FRØYA KOMMUNE
Dokumentnr.: 201869634-4
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Nærøy kommune
MALVIK KOMMUNE
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
Flatanger kommune
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
INDERØY KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
HEDMARK FYLKESKOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
FROSTA KOMMUNE
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
TYNSET KOMMUNE
MILJØDIREKTORATET
Dokumentnr.: 201869634-4
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
RØYRVIK KOMMUNE
MATTILSYNET REGION MIDT
OSEN KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE
FYLKESMANNEN I INNLANDET
FYLKESMANNEN I NORDLAND
BJUGN KOMMUNE
KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND
Bane Nor
TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dokumentnr.: 201869634-4
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v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge

HDIR Innland 32281266

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

19/11678-1
Jin Marte Øvreeide
10.04.2019

Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og
rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet)
Bakgrunn og prosess
I tildelingsbrev i 2017 fikk Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
(Bufdir) i oppdrag å samarbeide om å utvikle modeller og systemer som sikrer at barn i
barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i
kombinasjon med tiltak fra barnevernet.
Helsedirektoratet og Bufdir besluttet i fellesskap å utarbeide et Samhandlingsforløp for barnevern,
psykisk helsetjeneste og rustjenester, etter modell for Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Direktoratene etablerte en bredt sammensatt arbeidsgruppe i august 2017 for å utarbeide et forslag til
samhandlingsforløp. Arbeidsgruppen besto av brukerrepresentanter, fagmiljø og relevante tjenester
innen barnevern, psykisk helse og rus, og ble ledet av Mette Bengtson, avdelingsdirektør i Bufetat,
region øst. Bufdir og Hdir var sekretariat for arbeidsgruppen. Det ble avholdt 4 arbeidsgruppemøter i
perioden september 2017 – april 2018 og arbeidsgruppen leverte sitt forslag til samhandlingsforløp 1.
mai 2018 til Hdir og Bufdir.
Bufdir og Hdir har i samarbeid bearbeidet arbeidsgruppens forslag, og sender nå forslag til
samhandlingsforløp ut på ekstern høring.

Ekstern høringsfrist er satt til 8. juli 2019.
Implementering av samhandlingsforløpet planlegges høst 2019/vår 2020.

Helsedirektoratet
Avdeling spesialisthelsetjenester
Jin Marte Øvreeide, tlf.:
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Overordnet mål med samhandlingsforløpet
Målet med samhandlingsforløpet er å bidra til at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet
tidlig for sine eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer slik at de sikres nødvendig helsehjelp
når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet.
Samhandlingsforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale
barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge.
Samhandlingsforløpet gir også råd om hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen
sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. Samhandlingsforløpet skal sikre medvirkning
og informasjon til barn og deres familier. Barnets medvirkning i samhandlingsforløpet vil bidra til at
tjenestene får en bedre forståelse av situasjonen og bakenforliggende årsaker til eventuelle psykiske
vansker, og bidra til målrettet og tilpasset hjelp til rett tid.
Høringsside
https://helsedirektoratet-helsenett-xpprod.enonic.cloud/horinger/barnevern-kartlegging-av-psykiskhelse-og-rus
Høringsinnspill
Vennligst bruk Tilbakemeldingsskjema for høringsutkast , og send tilbakemeldinger til både
Helsedirektoratet og Bufdir.
Tilbakemeldingsskjemaet sendes til postmottak@helsedir.no merket med saksnummer 19/4387 og til
postmottak@bufdir.no merket med 2019/52931.

På vegne av Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

Vennlig hilsen
Torunn Janbu e.f.
Avdelingsdirektør
Jin Marte Øvreeide
Seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi:
Avdeling retningslinjer og fagutvikling, Turid Moseid
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Deres ref

Vår ref

Dato

19/1753-

12. april 2019

Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om
trygderefusjon for leger m.v.
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.
Høringsnotatet inneholder tre forskjellige forslag. Dette er forslag om innføring av
trygderefusjon for leger i vikariater hos fastleger eller i kommunalt organisert legevakt som
ikke har gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen, utvidelse av rammen for
fravær under spesialistutdanningens første del og fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved
opprettelse av nye spesialiteter.
Høringsuttalelser
Høringsuttalelser kan leveres digitalt her. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre
svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å
registrere seg. Alternativt kan høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet,
Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.
Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser.
Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406
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Avdeling
Helserettsavdelingen

Saksbehandler
Åshild Flatebakken
22 24 85 73

Det er behov for snarlige endringer av forskriftene, da det tas sikte på ikrafttredelse før
sommeren. Høringen er derfor begrenset til 6 uker, med høringsfrist 24. mai 2019.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Elisabeth Salvesen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 14.05.2019 13:50:33
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen

Fra: "Utdanningsdirektoratet (ikke svar)" <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sendt: 14. mai 2019 12:45:25
Emne: Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen
Vi foreslår å endre to bestemmelser i forskrift til opplæringsloven om krav til kompetanse for
lærere i grunnopplæringen.
Høringen inneholder to forslag:
1. Å fjerne unntaksbestemmelsen som gjelder opplæring av voksne (§ 14-1).
2. Å legge til en ny bestemmelse i forskriften som gjelder studiepoeng (§ 14-10).
Disse to forslagene er uavhengige av hverandre, men vi sender disse ut i samme høring for å
forenkle prosessen.
Høringen er åpen for alle. Høringsfristen er 28. juni 2019.
Her svarer du på høringen

Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet.
Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

Denne meldingen er sendt til:
Fylkeskommuner
Kommuner
Universiteter og høyskoler
Andre høringsinstanser
Kopi til:
Fylkesmannen via FM-nett
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

14.05.2019

Deres dato:

Vår referanse:

201913729-16

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Runar Myrvang

Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i
jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer,
Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag
I ny forskrift om jakt- og fangsttider fra 2017 ble det åpnet for at kommunene kunne
søke fylkeskommunen om innskrenket jakttid på elg og hjort. Det kom inn ønske om
innskrenking av jakttid fra ni kommuner i Trøndelag. Disse ble behandlet i
Fylkesutvalget 7. mai 2019. Trøndelag Fylkeskommune mener det bør innføres
innskrenket jakttid gjennom forskrift for seks kommuner.
Forskriften foreslås innført på grunn av hensynet til annen friluftslivutøvelse, annen
jaktutøvelse og reindriftsnæring. De kommuner som ikke er nevnt i forskriften følger
sentral jakttidsramme. Trøndelag fylkeskommune setter det som en forutsetning at
jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og
andre former for bruk av utmarka.
På grunn av at saken vil bli vedtatt tett opp mot årets jakt gis forskriften virkning fra
jaktåret 2020 slik at grunneiere/rettighetshavere får god tid til å planlegge neste års
jakt.
Høringsprosessen
Forslag til forskrift sendes på høring. Høringsfristen settes til 12. juli 2019. Forskriften
blir vedtatt av Fylkesutvalget i august eller september. Høringsuttalelse sendes på epost til postmottak@trondelagfylke.no eller per post:
Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer.
Vennligst merk høringsuttalelsen med arkivsak 201913729.
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Seksjon Plan
Berørte kommuner bes om å informere sine elgvald og lokale interesseorganisasjoner
samt legge ut høringen på sin hjemmeside.

Med vennlig hilsen
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Runar Myrvang
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Forskrift om innskrenket jakttid for elg
Saksframlegg til fylketsutvalg
Vedtak Fylkesutvalg, 07052019, Sak 106_19, Forskrift om innskrenket jakttid for elg i
Trøndelag
Mottakere:

Anta Joma, Tjåehkere sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt)
Lars Toven, Åarjel Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt)
Terje Haugen, Fovsen Njaarke sijte Nord-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt)
Leif Arne Jåma, Fovsen Njaarke sijte Sør-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt)
Kjell Jøran Jåma, Låarte sijte (Luru reinbeitedistrikt)
Hans-Erik Sandvik, Skæhkere sijte (Skjækerfjell reinbeitedistrikt)
Nils S. Danielsen, Gasken Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt)
Lars Aage Brandsfjell, Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt)
Inge E. Danielsen, Gåbrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt)
Inge. E. Danielsen, Fæmund sijte (Femund reinbeitedistrikt)
Gustav Kant, Trollheimen sijte
Svein Bjørk, Plankonsulent Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Endre Alstad, Norges jeger og fiskerforbund avd. Nord-Trøndelag
Eskil Pettersen, Norges Jeger og Fiskerforbund avd. Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag bondelag
Nord-Trøndelag bondelag
Ragnhild Kiplesund Gjære, Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag
Arnt Inge Engum, Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag
Allskog SA
Norskog
Norsk Friluftsliv
Norges skogeierforbund
FRØYA KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
MALVIK KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
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Seksjon Plan
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
RØROS KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON
STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FROSTA KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER
VERDAL KOMMUNE RÅDMANNSKONTOR
OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ
VERRAN KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE
MILJØDIREKTORATET
RØYRVIK KOMMUNE
RINDAL KOMMUNE
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG
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Forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020–2022 for
kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag
Hjemmel: Fastsatt av Trøndelag fylkeskommune XXXX 2019 med hjemmel i forskrift 25.
januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3 pkt. 2 bokstav a,
jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).
§ 1. Formål
Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg og hjort i Trøndelag for å
imøtekomme hensynet til: annen friluftslivutøvelse, annen jaktutøvelse og
reindriftsnæring.
§ 2. Innskrenket jakttid for elg
Sentral jakttidsramme for elg er 25. september til 23. desember. Med denne
forskriften innskrenkes jakttiden for elg i de oppførte kommuner som følger; alle datoer
er fra og med, til og med:
Innskrenking i
Gjeldende jakttid blir med
Kommune
jakttid
dette
Steinkjer

01.12-23.12

25.09-30.11

Verran

01.12-23.12

25.09-30.11

Snåsa

01.12-23.12

25.09-30.11

Frosta

01.12-23.12

25.09-30.11

Stjørdal

01.12-23.12

25.09-30.11

Røros

01.11-23.12

25.09-31.10

§ 3. Forhold til andre brukere av utmarka
Trøndelag fylkeskommune setter som en forutsetning at jakta organiseres og utøves
på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av
utmarka. Oversikt over jaktledere på alle jaktlag i kommunen bør være lett tilgjengelig
for allmennheten og tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
§ 4. Ikrafttreden og varighet
Denne forskrift trer i kraft fra 1.april 2020 og gis varighet til 31. mars 2022.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201913729-7
Runar Myrvang

Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
07.05.2019

Utvalgssaksnr

Forskrift om innskrenket jakttid for elg i
Trøndelag
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen foreslår at det bør innføres innskrenket jakttid på elg for
følgende kommuner i Trøndelag, slik at jakttida da blir:
Kommune

Ny jakttid

Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Røros

25.09
25.09
25.09
25.09
05.10
25.09

-

30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
31.10

Det er tre ulike kriterier som benyttes i vurderingene for å innskrenke
jakttida for elg. Saksutredningen viser argumentasjonen som er benyttet
opp mot disse tre kriteriene og hvordan vi har kommet fram til de foreslåtte
innskrenkingene.
2. Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring.
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Vedlegg:
Nummererte vedlegg som følger saken:
29 vedlegg (ønsker om innskrenket jakttid for 9 kommuner, erfaringer og innspill
knyttet til foregående jaktsesonger).
Sammendrag
Ny nasjonal jakttidsforskrift trådte i kraft 1.april 2017 (FOR-2017-01-25-106) og
åpnet for jakt på elg fra 25. september til 23.desember, mot tidligere
25.september til 31. oktober.
Kommunen kan foreslå overfor fylkeskommunen at det fastsettes en regional
forskrift som innskrenker jakttida på elg og/eller hjort hvis jakta hindrer annen
utmarksbruk. En slik forskrift skal vedtas av fylkeskommunen. Til sammen 9
kommuner i Trøndelag har ønske om innskrenket jakttid.
Fylkesrådmannens innstilling er at seks av kommunene får innskrenket jakttid av
hensyn til annen friluftslivutøvelse, annen jaktutøvelse og reindriftsnæringa.
Fylkeskommunen vil arbeide for å redusere de potensielle konfliktene som denne
saken belyser.
Bakgrunn:
Ny nasjonal jakttidsforskrift trådte i kraft 1.april 2017 (FOR-2017-01-25-106) og
åpnet for jakt på elg fra 25. september til 23.desember. Før 2017 var ordinær
jakttid 25.09-31.10. En del kommuner i tidligere Nord-Trøndelag hadde utvidet
jakt med slutt i november eller desember. I tidligere Sør-Trøndelag var det kun
Tydal og Hemne som hadde utvidet jakttid. Jakttida for hjort er uforandret, fra
01.09 til 23.12.
I delegasjonsparagrafen i forskriften er fylkeskommunen gitt myndighet til å
innskrenke jakttida for både elg og hjort med utsatt jakttidsstart til 5. oktober og
framskynde jakttidsslutt til 30.november eller 30.oktober. Fylkeskommunens
vedtak om å lage eller ikke lage forskrift om lokal jakttid kan ikke påklages. Det
kom inn ønske om innskrenket jakttid fra 7 kommuner i Nord-Trøndelag og 3
kommuner i Sør-Trøndelag i 2017. Ønsket fra kommunene i Sør-Trøndelag ble
avvist da situasjonen rundt skrantesjuken på elg var uavklart, og det var ønskelig
med lang jakttid hvis det skulle bli aktuelt med stor bestandsreduksjon av
elgstammen. Saken i Nord-Trøndelag ble trukket før politisk behandling (vedlegg
10).
Følgende kommuner ønsker innskrenket jakttid:
Kommune

Ønsket jakttid

Vikna
Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Selbu
Melhus
Røros

05.10-30.11
25.09-30.11
25.09-30.11
25.09-30.11
25.09-30.11
05.10-30.11
25.09-31.10
25.09-31.10
25.09-31.10
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De kommunene som ikke har sendt inn forslag om innskrenket jakttid ønsker
underforstått å ha den jakttida som er vedtatt sentralt. Flere av de kommunene
som ikke har foreslått innskrenket jakttid, har sendt sine vedtak om dette, noe
som er positivt og gir en oversikt over vurderingene de har gjort og på hvilket
grunnlag. Flere har gjennomført en grundig prosess for å kunne trekke denne
konklusjonen.
Ingen kommuner foreslår innskrenking av jakttida på hjort. Dette kan komme av
at hjortejakta tradisjonelt har hatt «lang jakttid» i flere år (1.9-23.12). Samt at
hjortejakta ikke er like utbredt som elgjakta i Trøndelag. Jaktformen på hjort kan
også være noe forskjellig da en stor del av uttaket skjer gjennom jakt på innmark.
Vilkår for endring av jakttidene hentet fra § 3 pkt. 2 i forskrift om jakt- og
fangsttider (…):
Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke
jakttiden på elg og/eller hjort. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato
kan endres til 31. oktober eller 30. november for hele, eller en avgrenset del, av
en kommune når ett eller flere av følgende punkt er oppfylt:
-

Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden.

Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.
I fylkeskommunens vurdering av de kommunale forslagene skal vi forholde oss til
de oppgitte kriteriene og sikre at ønskene fra kommunene er tilstrekkelig
begrunnet for å kunne innskrenke jakttida.
Det er viktig å være klar over at den sentralt vedtatte og eventuelt regionalt
vedtatte jakttida er en ytre ramme. Grunneier kan bestemme seg for en kortere
jakttid på sin eiendom, innenfor denne rammen. Inntrykket er at kommunene i
fylket stort sett har gjennomført en grundig prosess for å få avklart sine ønsker.
En eventuell regional forskrift skal uansett på høring for å sikre at alle som har
interesse av saken får uttale seg.
Fylkeskommunen sendte ut et brev (vedlegg 30) i mars til kommunene i
Trøndelag, reindriftsnæringa, Nord- og Sør-Trøndelag jeger- og fiskeforening og
Forum for natur og friluftsliv for å opplyse om planlagt saksgang for den eventuelle
forskriften om innskrenket jakttid på elg. Samtidig ble det bedt om å få innspill på
erfaringer med utvida jakttid fra jaktsesongene 2017 og 2018. Det ble i første
omgang gitt frist til 12.03.19 for å komme med innspill, fristen ble senere utsatt til
23.03.19. Det kom inn til sammen 12 innspill (vedlegg 11-26 og 29) med
erfaringer fra forskjellige kommuner. I tillegg har Statskog og enkelte
reinbeitedistrikt gitt egne innspill. Disse ligger vedlagt saken og kommer delvis inn
i drøftingen i saksframlegget.
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Drøftinger:
De fleste kommuner som har gitt tilbakemelding på brevet som ble sendt ut i
mars, har lite negative erfaringer fra de to foregående jaktsesongene. Hvor god
oversikt kommunene har over eventuelle konflikter er usikkert.

Vurderingskriteriene:
«Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivutøvelse».
Dette kriteriet er særlig knyttet til viktige tettstedsnære friluftsområder.
TNS sin undersøkelse «Holdninger til jakt og jakttider» (2015) viser at det stort
sett er et godt forhold mellom elgjegere og andre brukergrupper, men at det også
er noe konflikt. Her er noen utvalgte resultater:
Over 8 av 10 (81 %) utmarksbrukere føler seg trygge i skogen eller i fjellet
under jaktsesongen for elg eller hjort.
7 av 10 (72 %) utmarksbrukere opplever svært liten grad av fysiske
hindringer grunnet elg- eller hjortejakt.
6 av 10 (57 %) av utmarksbrukerne bruker utmarka like mye når det er
jakt på elg og hjort.
Konflikten kommer kanskje tydeligere fram om man snur på tallene:
- 44 % føler i «svært stor grad», «i ganske stor grad» eller «i ganske liten
grad frykt» når de går i skogen eller fjellet under elgjakt og hjortejakt.
- 28 % av utmarksbrukerne opplever hindringer grunnet elg- eller
hjortejakt.
- 43 % av utmarksbrukerne bruker ikke utmarka like mye når det er jakt på
elg og hjort.
-

Videre fra undersøkelsen:
- Under 2 av 10 (15 %) av utmarksbrukere har opplevd at elg- eller
hjortejegere har bedt dem om å holde seg unna terrenget deres.
Ut over slike undersøkelser er det vanskelig å dokumentere denne typen
konflikter. Det er ofte en «stille konflikt», som ikke kommer så tydelig til
overflaten. Når 15 % av utmarksbrukerne har opplevd at elg- eller hjortejegere
har bedt dem om å holde seg unna terrenget «deres», er det et høyt tall. Man kan
på den ene siden forvente at konflikten er størst tidlig i jaktsesongen fordi både
jegere og andre brukere av utmarka da er mest ute. På den andre siden vil mer av
elgjakta foregå i helgene utover i sesongen, noe som potensielt gir mer konflikt.
For dette kriteriet vil vurderingen i stor grad måtte baseres på skjønn og erfaring,
med bakgrunn i bl.a. den nevnte undersøkelsen.
Innspill fra 2019
Flertallet av kommuner som har gitt tilbakemelding med erfaringer ønsker at
sentral jakttid skal følges og er ikke kjent med at utvidet jakt har skapt konflikter i
de to foregående sesongene. Lierne kommune nevner at det har vært noen
episoder, men at dette har vært i den mest intensive jaktperioden i oktober
(vedlegg 19).
Melhus kommune er den eneste kommunen som ønsker innskrenket jakttid kun av
hensyn til annen friluftslivutøvelse (vedlegg 9). Ut i fra saksutredningen til
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kommunen er det lite som tyder på at elgjakt i Melhus er et problem for annen
friluftslivutøvelse. De har heller ingen kjente negative erfaringer fra de to
foregående sesongene (vedlegg 21). En av begrunnelsene kommunen har for å
innskrenke jakttida er at det ikke er nødvendig med lang jakttid for å opprettholde
høy fellingsprosent. Dette viser også en del grunneiere til. Fylkeskommunen
mener at dette ikke er et poeng i denne saken da grunneierne står fritt til å
fastsette jakttida innenfor sentral ramme på sin eiendom.
I innspillet som er gitt til Levanger kommune, -viser Skogn bygdeallmenning til
fordelen med lang jakttid ovenfor andre utmarksbrukere og de positive erfaringene
fra de foregående sesongene. Ved lang jakttid kan jakta utøves mer fleksibelt. Det
er flere folk på tur tidlig i jakta, og i Levanger kommune er det flere viktige
utfartsområder. Ved lang jakttid har jegerne mulighet til å unngå å jakte i de mest
brukte turområdene tidlig i jakta, og heller jakte her senere når det ikke er like
mye folk ut på tur (vedlegg 18).
Meldal og Orkdal kommuner viser til positive erfaringer med utvidet jakt, og med
den fleksibiliteten dette gir. Erfaringene fra tidligere er at jegerne tar hensyn til
annen friluftslivutøvelse som f.eks. orienteringsløp (vedlegg 20).
Norsk friluftsliv avdeling Stjørdal ønsker ikke lang jakttid i Stjørdal kommune med
begrunnelse at utvidet jakt begrenser bevegelsesfriheten for andre brukere av
utmarka (vedlegg 15).
Steinkjer kommune skriver at de har mottatt 3 telefonhenvendelser fra folk som
ønsker å gå på tur og som ikke ønsker å gå der det foregår elgjakt. Elgvaldene i
Steinkjer har forskjellige interne jakttider som gjør at folk ikke har oversikt over
hvor jakta er ferdig og ikke. Kommunen har forsøkt å legge ut informasjon om
dette på hjemmesiden uten at det har vært tilstrekkelig (vedlegg 29).
Fylkeskommunen ønsker å sette i gang et informasjonsarbeid eller annen innsats i
samarbeid med kommuner og aktuelle organisasjoner for å redusere konflikten
mellom elgjegere og annen friluftslivutøvelse uavhengig av jakttid. Dette kan for
eksempel være holdningsskapende arbeid rettet mot jegere og hvordan de opptrer
og informerer andre utmarksbrukere. Målet bør være at andre brukere av utmarka
ikke føler seg utrygg og vegrer seg for å dra på tur selv om det foregår jakt, og at
aktuell informasjon er lett tilgjengelig. Ved å få til en god dialog mellom jegere og
andre utmarksbrukere reduseres sjansen for konflikt. Innskrenking av jakttid løser
lite av denne problematikken og Fylkeskommunen mener derfor at
informasjonsarbeid og konfliktdempende tiltak kan være effektivt.
«Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse».
Resultatene som vises her er hentet fra den samme undersøkelse som er nevnt
over. Også her bør man vurdere resultatet ved å «snu på tallene»:
- 5 av 10 (48 %) av jegerne er enige i at jakttiden på elg bør utvides til
perioden 25. september til 23. desember. (Dvs. at 52 % ikke er enig i
dette).
- 3 av 10 (28 %) jegere har opplevd at elg— eller hjortejegere har bedt
småviltjegerne å holde seg unna terrenget deres.
- 1 av 10 (11 %) jegere som har fått en personlig oppfordring om å holde
seg unna elg- og hjortejegernes terreng, har fått beskjed om at de ikke får
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jakte småvilt i framtida dersom de ikke følger oppfordringen. Dette utgjør
totalt 1,5 % av jegerne.
Konflikten mellom forskjellige jegergrupper er nok minst like stor seint i sesongen
som tidlig. Dette fordi det er en aksept for at elgjegerne får «regjere» tidlig i jakta,
mens andre jegergrupperinger forventer å slippe til etter hvert, samt at elgjakta
dreies mer over på jakt i helgene utover i sesongen. I høringsuttalelsen fra 2017
beskrev Nord-Trøndelag Harehundklubb bl.a. utfordringer med å skaffe terreng til
jaktprøver, som ofte går på helgedager i november og desember. I den nevnte
undersøkelsen kommer dette forholdet fram slik:
5 av 10 (48 %) av jegerne er enige i at jakttiden på elg bør utvides til
perioden 25. september til 23. desember.
Av de som ikke er helt enige i forslaget til utvidet jakttid på elg, er de fleste
(54 %) jegere mot jakt i perioden etter 31. oktober.
Også for dette kriterium vil vurderingen i stor grad måtte baseres på skjønn og
erfaring, med bakgrunn i bl.a. den nevnte undersøkelsen.
Innspill fra 2019
Stjørdal jeger- og fiskerforening ønsket jakttid fra 5.oktober til 30.november når
saken var på høring i Stjørdal kommune i 2017, og var kritisk til utvidelsen av
jakttiden. Etter de to foregående sesongene skriver de at det har vært
overraskende lite konflikter mellom storviltjegerne og friluftsfolket, rådyrjegere,
harejegere og fuglejegere. De har med utgangspunkt i blant annet dette endret
syn på tidspunkt for oppstart av jakta fra 5.november til 25.september. Dette
kommer også av at en del elgjegere som er medlem i foreningen jakter i
høyereliggende områder hvor det er ønskelig å starte jakta så tidlig som mulig
siden kan være problematisk å fylle kvotene ved utsatt jaktstart (vedlegg 14).
Verdal kommune viser til gode erfaringer med samjakt helt siden 2004. Verdal
jeger – og fiskeforening ønsket også lang jakttid når saken var på høring i 2017
(vedlegg 26). Meldal og Orkdal kommuner viser også til gode erfaringer med
samjakt (vedlegg 20).
Steinkjer kommune har mottatt to henvendelser knyttet til rådyrjakt og harejakt
hvor jegerne føler seg fortrengt av elgjegere (vedlegg 29).
Jaktretten ligger til grunneier/rettighetshaver og det er de som bestemmer hvilken
type jakt som skal foregår på sin eiendom. I de områder hvor samjakt er aktuelt
bør det gjøres en jobb for å legge til rette for god informasjon for de som ønsker å
jakte i området slik at konflikter unngås.
«Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i
jaktperioden».
Flere reinbeitedistrikt ga innspill når saken var på høring i aktuelle kommuner i
2017, og ingen av reinbeitedistriktene ønsket lang jakttid.
Skjækerfjell reinbeitedistrikt (Skæhkere sijte) gav innspill til jakttida på elg i
Snåsa, Steinkjer og Verdal kommune i 2017. De påpeker at disse kommunene
domineres av arealer av stor viktighet for reindriftsnæringa i jaktperioden. De
opplever konflikt med elghunder som forstyrrer og sprer reinen. I behandlingen i
Stjørdal kommune, ble det hentet inn uttalelse fra Essand reinbeitedistrikt (Saanti
sijte) og Feren reinbeitedistrikt (Gasken laante sijte). De ønsket ikke elgjakt seint
på høsten, fordi det gir utfordringer i det viktige høstbeitet og i forbindelse med
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reinens brunst. De opplever økende konflikt, med bakgrunnen i den lange
elgjakttida som har vært i en del kommuner de siste årene. Feren reinbeitedistrikt
sendte også innspill med ønske om innskrenket jakttid til Levanger kommune, der
de fremmet samme argumenter som i Stjørdal.
Reindrifta i Verran ønsker så kort jakttid som mulig, fordi elgjakta delvis foregår i
høyden, der det oppholder seg mye rein, uten at dette er utdypet videre.
Innspill fra 2019
Fylkeskommunen mottok samlet innspill fra Nord-Trøndelag reinbeiteområde med
erfaringer fra 2017 og 2018 (vedlegg 25). Nord-Trøndelag reinbeiteområde består
av 6 reinbeitedistrikt: Skjækerfjell reinbeitedistrikt (Skækhere sijte), Feren
reinbeitedistrikt (Gasken Laante sijte), Luru reinbeitedistrikt (Låarte sijte), Fosen
reinbeitedistrikt (Fovsen Njaarke sijte), Vestre Namdal reinbeitedistrikt (Åarjel
Njaarke sijte) og Østre Namdal reinbeitedistrikt (Tjåehkere sijte). Kart over
reinbeitedistriktene er vedlagt saksutredningen (vedlegg 28). Kart over disse og
de andre reinbeitedistriktene finnes også her. Ingen av reinbeitedistriktene har
konkrete erfaringer med elgjakt i desember, men distriktene ønsker heller ikke
jakt i desember. Konsekvensene av hund som jager eller forstyrrer reinflokken er
redusert beitero, og gir mer arbeidskrevende samlinger. Deler av den mest
intensive perioden av elgjakta (oktober) foregår ofte når reindrifta prøver å samle
til skilling og slakt. Løshunder som sprenger og jager reinflokken under samling
betyr adskillig merarbeid. I tillegg vil områder med intensiv elgjakt føre til at
reinen trekker til andre beiter. Feren reinbeitedistrikt viser i sin uttalelse sendt til
Stjørdal kommune om tilfeller hvor elghunder har jaget rein i november. Feren
opplever dårlig kommunikasjon/samarbeid med grunneier i enkelte tilfeller hvor
elghunder har jaget rein (vedlegg 12). De samme erfaringene viser Skjækerfjell
reinbeitedistrikt til i sin uttalelse til Steinkjer kommune (vedlegg 29). Det har vært
flere episoder med løshunder som har bydd på utfordringer med hensyn til
reinsamlingen. Desto lengre jakten er, jo større er sjansen for slike episoder.
Skjækerfjell reinbeitedistrikt viser spesielt til Roktdalen hvor de har et av sine
hovedanlegg. Det er her reinen samles til slakting som i de seneste årene har
foregått i oktober og november.
Vestre Namdal reinbeitedistrikt viser til utfordringer knyttet til løshundjakt i
enkelte områder i Namsskogan kommune i oktober og november. Østre Namdal
reinbeitedistrikt opplever tilsvarende utfordringer (vedlegg 25).
Essand reinbeitedistrikt (Saanti sijte) som er en del av Sør-Trøndelag/Hedmark
reinbeiteområde, ønsker på lik linje som Nord-Trøndelag reinbeiteområde ikke jakt
i desember og aller helst kun ut oktober. Essand gir en beskrivelse av hvordan
områdebruken deres er på høsten, og viser til hvilke områder de prøver å være i
så lenge som mulig på høsten før flytting til vinterbeite i Femunden. Den utvida
jakta i november/desember har skapt en del episoder hvor elghunder har
forstyrret og jaget rein. Dette fører til at rein blir skremt/trekker bort fra
områdene den beiter i. Essand mener det ikke bør være lov å jakte med løshund i
november i reinbeiteområder (vedlegg 11). Fylkeskommunen har ikke myndighet
til å innføre båndtvang, så båndtvang vurderes ikke i denne saken.
Ut fra erfaringene Fylkeskommunen har fått fra reindriftsnæringa er det tydelig at
hovedutfordringene er knyttet til jakt i månedene oktober og november. I og med
at det i all hovedsak er snakk om innskrenking av desemberjakta for de fleste
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kommuner, vil dette trolig ikke utgjøre en veldig stor forskjell for
reindriftsnæringa. Det er kun Røros som har ønske om innskrenket jakttid til 31.10
av hensyn til blant annet reindrift (vedlegg 8). Flere av kommunene som kun
ønsker innskrenking av desemberjakta mener at innskrenking også av
novemberjakta kan føre til for kort jakttid for å ta ut nok og riktig elg ut i fra
forvaltningshensyn. Flere av kommunene som tidligere har hatt utvidet jakt har
hatt det av forvaltnings- og bestandsbehov, med dette menes blant annet at
kommunen har områder som er viktige vinterbeiter for elg. Vinterstammen av elg
oppholder seg nødvendigvis ikke i kommunen tidlig på høsten, men kommer
trekkende på tidligvinteren. Dermed har kommunen fått utvidet jakt for å kunne
jakte på elg som kommer trekkende i november/desember.
Fylkeskommunen mener derfor andre konfliktdempende virkemidler må prøves for
om å mulig minske problemene for reindriftsnæringa i den mer intensive
jaktperioden. Her vil en god dialog mellom reindrifta og rettighetshaver/jegere
være viktig. Å til enhver tid vite hvor det oppholder seg rein, og i hvilke områder
samling/flytting foregår, er viktig for å hindre konflikt. Når en hund jager rein er
det hundeeier sitt ansvar, men fylkeskommunen mener at
grunneier/rettighetshaver også har et ansvar for å informere sine jegere på best
mulig måte, for å hindre at slike situasjoner oppstår. Det er heller ikke ønskelig for
jegerne at hund jager rein.
«Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i
sammenheng»
Kravet om samordning innebærer primært at det ikke må skapes tidsmessige
barrierer som fører til ulemper for en effektiv utøvelse av jakten over
administrative grenser. Særlig viktig blir dette der en har samarbeid over
kommunegrenser, enten på vald eller bestandsplannivå. Dette er ikke tilfelle for
noen av de kommuner som har ønske om innskrenket jakttid, og vurderinger
rundt dette er derfor ikke lagt til grunn i denne saken.
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Fylkesrådmannens konklusjon:
Jakttid på hjort
Det har ikke kommet forslag om å innskrenke jakttida på hjort. Trøndelag
fylkeskommune kan heller ikke se at dette er nødvendig.
Jakttid på elg
Ønsket fra Melhus kommune om innskrenket jakttid etterkommes ikke da det er
lite som tyder på at elgjakt hindrer annen friluftslivutøvelse i kommunen.
Ønsket fra Selbu kommune om innskrenket jakttid etterkommes ikke da det er lite
som tyder på at elgjakt hindrer annen friluftslivutøvelse i kommunen. Det er heller
ikke eksempler på at elgjakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse i Selbu
kommune.
Ønsket fra Vikna kommune om innskrenket jakttid etterkommes ikke da det ut fra
høringsinnspillene kommunen har mottatt er lite som tyder på at elgjakt hindrer
annen friluftslivutøvelse i kommunen.
Ønsket fra Verran, Steinkjer, Snåsa, Frosta og Stjørdal kommuner om
innskrenking av hensyn til annen friluftslivutøvelse og reindriftsnæring
etterkommes slik at jakttidsslutt innskrenkes til 30.11. Av hensyn til annen
friluftslivutøvelse etterkommes Stjørdal kommunes ønske om utsatt jaktstart til
5.10. Ønsket fra Røros kommune om innskrenking av jakttidsslutt til 31.10 av
hensyn til reindriftsnæring etterkommes.
Dette medfører at følgende innskrenking av jakttid bør gjøres i Trøndelag og at
forskriften (vedlegg 31) sendes på høring:
Kommune

Ny jakttid

Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Røros

25.09-30.11
25.09-30.11
25.09-30.11
25.09-30.11
05.10-30.11
25.09-31.10

Videre tar fylkeskommunen initiativ til å jobbe med problematikken knyttet til
elgjakta og andre utmarksbrukere for å forsøke å redusere de konflikter denne
saken har belyst.
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Saksprotokoll
Forskrift om innskrenket jakttid for elg i
Trøndelag
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201913729
Runar Myrvang

Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
07.05.2019

Saknr
106/19

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 07.05.2019 sak 106/19
Fylkesutvalget sitt vedtak
1. Fylkesrådmannen foreslår at det bør innføres innskrenket jakttid på elg for
følgende kommuner i Trøndelag, slik at jakttida da blir:
Kommune

Ny jakttid

Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Røros

25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09

-

30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
31.10

Det er tre ulike kriterier som benyttes i vurderingene for å innskrenke
jakttida for elg. Saksutredningen viser argumentasjonen som er benyttet
opp mot disse tre kriteriene og hvordan vi har kommet fram til de foreslåtte
innskrenkingene.
Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring med 8
ukers høringsfrist.
Ny forskrift etter endelig behandling gjøres tidligst gjeldende i fra jaktåret
2020
Behandling/forslag
Tomas Hallem på vegne av Sp, alternativt forslag
Saken tas ikke opp til vurdering. De fleste kommuner som har gitt tilbakemelding
på brevet som ble sendt ut i mars fra fylkeskommune, har lite negative erfaringer
fra de to foregående jaktsesongene. Fylkeskommunen arbeider videre med
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informasjonsarbeid og annen innsats i samarbeid med kommuner, grunneiere,
reineiere og aktuelle organisasjoner for å redusere konflikten mellom elgjegere og
annen friluftslivutøvelse uavhengig av jakttid. Dette kan for eksempel være
holdningsskapende arbeid rettet mot jegere og hvordan de opptrer og informerer
andre utmarksbrukere.

Jan Inge Kaspersen på vegne av Ap, KrF, SV, MdG
Endring i tabell under pkt 1:
Stjørdal ny jakttid: 25.09 -30.11
Alternativt punkt 2:
Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring med 8 ukers
høringsfrist.
Nytt punkt 3.
Ny forskrift etter endelig behandling gjøres tidligst gjeldende i fra jaktåret 2020
Votering

Fylkesrådmannens innstilling vs
Sps forslag

Fylkesrådmannens innstilling
vedtatt med 9 (Ap, SV, KrF, SV
og MdG) stemmer mot 5 (Sp, H
og FrP) for Hallems forslag
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt

Kaspersens endring i tabell
Kaspersens alternativt punkt 2
Kaspersens nytt punkt 3

Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesrådmannen foreslår at det bør innføres innskrenket jakttid på elg for
følgende kommuner i Trøndelag, slik at jakttida da blir:
Kommune

Ny jakttid

Steinkjer
Verran
Snåsa
Frosta
Stjørdal
Røros

25.09
25.09
25.09
25.09
05.10
25.09

-

30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
31.10

Det er tre ulike kriterier som benyttes i vurderingene for å innskrenke
jakttida for elg. Saksutredningen viser argumentasjonen som er benyttet
opp mot disse tre kriteriene og hvordan vi har kommet fram til de foreslåtte
innskrenkingene.
2. Forslag til ny regional forskrift for jakttid på elg sendes på høring.
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Deres ref

Vår ref

Dato

19/2182-

15. mai 2019

Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven.
Departementet ber om merknader innen 2. september 2019.
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:
https://www.regjeringen.no
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Geir Helgeland
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406
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Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
23/19
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Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende i Midtre Gauldal Forslag til etablering, uttalelse

Dokumenter i saken:
1 I
Leskur for reisende i Midtre Gauldal
2 S Kollektivtilbud - Leskur langs off. vei for reisende
3 X Leskur langs off. vei for reisende - oppnevning av
sekretær i nedsatt arbeidsgruppe
4 X Særutskrift Kollektivtilbud - Leskur langs off. vei for
reisende
5 U Kollektivtilbud - Leskur langs off. vei for reisende Nedsatt arbeidsgruppe - Møtetidspunkt
6 X Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for
reisende/Nedsettelse av gruppe - Ref. fra møte
21.03.19
7 S Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende
i Midtre Gauldal - Forslag til etablering, uttalelse
8 I
Scan from FollowMe solution. (Midtre Gauldal
Kommune)

Bygdelista for Midtre Gauldal
Per Ingar Almås

Aina Bogen m.fl.

pal_temp@midtregauldal.kommune.no

Vedlegg
1 Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende/Nedsettelse av gruppe - Ref. fra
møte 21.03.19
2 Prinsippskisse
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Ingress
Forslag til etablering av leskur langs off. vei i Midtre Gauldal.
Saksopplysninger
Formannskapet som trafikksikkerhetsutvalg oppnevnte i sitt møte 6.sept. 2018 under sak 37/18
en gruppe til å arbeide videre med å få satt opp leskur ved de mest benyttede bussholdeplassene
langs off. vei i kommunen.
Flg. ble valgt: Bjørn Enge (H) og Aina Bogen(Ap) med rådmannen til å ivareta
sekretærfunksjonen.
Rådmannen utpekte Per Ingar Almås ved enhet eiendom- og kommunalteknikk som sekretær.
Arbeidsgruppen fikk frist til å legge frem en plan innen 1.juni 2019.
Bakgrunnen for saken var et brev fra varaordfører H.Rognes(BL) dat. 16.08.18 til formannskapet
om å bedre tilbudet for reisende med buss ved at det settes opp leskur ved de mest benyttede
bussholdeplassene i kommunen - slik det etablert på strekning mot Trondheim.
Arbeidsgruppen har hatt et møte ( 22.03.19) hvor gjennomgang av mandatet ble drøftet og
omfanget av arbeidet.
Kommunens ansvar er knyttet til det kommunale veinettet. Leskur langs fylkesveinettet og
europavei tilligger veieier ( fylkeskommunen og Staten).
./. Referat fra møtet vedlegges saken.
Kort sammendrag langs kommunal vei:
 Arbeidsgruppen peker på behov for min. 2 leskur i Korsenområdet på Støren. Ett ved
bussholdeplass v/ innkjøring til rådhusplassen samt ett ved «gml. E-6» på kom. vei
KV2215.
Utviklingen av Korsenområdet kan tilsi ett leskur når planene for trafikkavvikling blir
fremlagt. Dette kan få sin plassering vis a vis det som evt. blir oppsatt ved innkjøringen
I forhold til leskur langs fylkesvei bemerker arbeidsgruppen flg. til eksisterende holdeplasser:
 Kryss Fv30 /Kjørkvollveien (Kv 1690) har periodevis en del reisende.
 Rognes sentrum – varierende antall reisende
 Kotsøy sentrum – har nylig blitt oppsatt leskur i krysset Fv 30 /Fv 6560 og 6550/6352.
Godt tilbud.
 Fv 30 v/ Osøy bru – leskur oppsatt tilpasset nordgående buss
 Fv 6554 har leskur integrert v/ redskapshus Singsås skole
 Singsås sentrum – bussholdeplass er på området ved Singsås Jernbanestasjon hvor
tidligere venterom ikke er tilgjengelig. I tillegg er det holdeplass ved Coop butikken.
 I Budal er det kollektive busstilbudet tilnærmet fraværende. Leskur ansees lite aktuelt.
 Langs fylkesveinettet i Soknedal/Hauka er det ingen spesielle bussholdeplasser som
peker seg ut til oppsetting av leskur – da det er varierende behov av reisende utenom
skoleelever. Skolebuss stanser ofte der elever bor.
I markedet finnes mange ulike varianter av leskur både i utforming og størrelse. Leskur av stål
og glass ligger i prisnivå ca. kr. 160.000.- men alt etter type og størrelse.
Arbeidsgruppen anser sitt oppdrag som fullført i h.h.t. mandatet ved fremleggelse av denne
saken.
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Arbeidsgruppens anbefaling:
 Det etableres 2 leskur ved bussholdeplass ved Rådhuset /Korsen.
 Egen henvendelse sendes fylkeskommunen om å få satt opp leskur i Rognes sentrum og
ved Singsås Jernbanestasjon i sentrum.

Vurdering
Samfunnets oppfordring til befolkningen om å benytte kollektive løsninger ved forflytning i
stedet for privatbil vil stille krav om bedre bekvemmeligheter langs off. veinett. Det må gjøres
mer attraktivt enn i dag.
Utbygging av nye veistrekninger med bompengeløsninger vil høyst sannsynlig vri
persontransporten over på kollektive reisemuligheter. På korte distanser anbefales det å gå eller
sykle.
Rådmannen ser ingen grunn for å lage egne kommunale retningslinjer for bygging av leskur.
Derimot bør behov /ønsker inntas som et moment i «trafikksikkerhetsplanen» når den rulleres.
I en distriktskommune med lange reiseavstander hvor hovedtyngden av reisende er skoleelever
forsterker dette behovet for gode forhold ved bussholdeplasser. Skolelever bør få slippe å stå ute
i «vær og vind».
Kostnader med etablering av 2 leskur – stipulert til ca. kr.350.000.- - må tas inn i de neste års
handlingsprogram/økonomiplaner.
Egen henvendelse om leskur langs fylkesvei Fv30 sendes til Fylkeskommunen som et innspill til
deres egen planlegging av kollektivtilbudet og bekvemmeligheter ved bussholdeplasser.

Rådmannens innstilling
Formannskapet ser det formålstjenlig med oppgradering av standarden ved bussholdeplasser
langs off. vei i kommunen.
 Kommunen vil prioritere etablering av 2 leskur ved bussholdeplassen v/
Rådhuset/Korsen. Tiltaket og kostander inntas i kommende års handlingsprogram og
økonomiplan.
 Kommunen retter en henvendelse til Trøndelag Fylkeskommune om etablering av leskur
ved bussholdeplasser i Rognes sentrum og Singsås Sentrum.

126

Møtereferat
Dato: 22.03.2019
Til stede:

Bjørn Enge, Aina Bogen , sekr. P.I.Almås

Forfall:

Gjelder:

Møtetid:

Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for
reisende/Nedsettelse av gruppe - Ref. fra møte 21.03.19
21.mars 2019 kl.11

Møtested:

Sak:

2018/33426

Møterom ved eiendom- og
kommunalteknikk i 3.etg.

Pkt. 1

Konstituering
 Bjørn Enge ble utpekt til å ivareta lederfunksjonen i gruppen
 Sekr. Er oppnevnt av Rådmannen

Pkt.2

Gjennomgang av mandatet fra vedtaket i formannskapet av 11.10.18 sak F 46/19.
Gruppen har fanget om signalet i henvendelsen som var grunnlaget for saken i
formannskapet.
Gruppen har også registrert tidligere synspunkter på mangelen av leskur i langs off.
vei.
Det ble fremlagt et kart over kommunen hvor de fylkeskommunale veiene er vist
med veifunksjon.
Gruppen skal konsentrere arbeidet sitt om behov for leskur langs kommunal vei .
Gruppen kan tilrå at formannskapet avgir uttalelse / henstille til Fylkeskommunen
om ønsker om leskur langs fylkesveinettet i kommunen.

Pkt.3

Gjennomgang av det kommunale veinettet for å se hvor behovene er:
 Bussholdeplass v/ Rådhuset har betydelig antall busspassasjerer.
Gruppen vil foreslå at det etableres 2 stk. leskur i Korsenområdet – 1 leskur
ved bussholdeplass ved innkjøring til Rådhusplassen og 1 leskur ved
bussholdeplass på «gml.. E6» - kommunevei nr.2215. Ingen leskur skal ha
installasjon for «sanntidsskjerm».
P.g.a. fremtidig utvikling av Korsenområdet må det avventes med flere leskur
til nærmere planer for trafikkavviklingen blir fremlagt.
Prinsippskisse av bussholdeplass v/Rådhuset av 26.04.19 ble utdelt.
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 Gruppen .drøftet evt. leskur langs fylkeskommunalt veinett. Behovene
varierer særlig i forhold til skoleskyss – hvor praksisen er at skolebuss stanser
der elever bor.
Konkret ble det drøftet evt. leskur langs Fv 30- hvor flg. holdeplasser ble nevnt
spesifikk:
1. Kryss Fv30 / Kjørkvollveien – litt begrenset kunnskap om behovet
2. Rognes sentrum
3. Kotsøy sentrum – der er det nylig etablert leskur vis a vis kryss mellom Fv 30
og Fv 6560(til Budal) og Fv 6550/6552
4. Fv 30 Osøybru – har i dag leskur – men kun for nordgående trafikk.
5. Fv 6554 har leskur v/ Singsås Skole
6. Singsås sentrum. Kommunen har mottatt henvendelser om leskur v/ Singsås
Jernbanestasjon – da venterom Singsås Stasjon ikke er tilgjengelig.
7. I Budalen er det kollektive busstilbudet tilnærmet fraværende – kun
skoleskyss. Leskur er derved lite aktuelt nå.
Gruppen anser at behovet rundt omkring langs fylkesveinettet er varierende men vil tilrå leskur i Rognes sentrum og Singsås sentrum.
Pkt.4

Fremdrift
 Gruppen avventer gjennomlesning / godkjennelse av møteref. fra møtet
21.03.19.
 Ny saksutredning utarbeides til formannskapet som kommunens
trafikksikkerhetsutvalg.
 Når vedtak er gjort kan det sendes egen henvendelse til Trøndelag
Fylkeskommune om kommunens ønske om leskur langs fylkesveiene i
kommunen.

Møtet slutt kl. 12:00.

Per Ingar Almås
Sekr.

Kopi: Bjørn Enge , Aina Bogen
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Dokumenter i saken:
1 S Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som Eierforum
Vedlegg
1 Eiermelding-2019-revideringsutgave-eierforum

Ingress
Midtre Gauldal kommunestyret vedtok 14. juni 2018 i sak nummer 47/18 at Eiermelding
og Eierstrategi for kommunens eierskap skal oppdateres årlig av Formannskapet i
egenskap av «Eierforum» før fremleggelse. I vedtaket er det presisert at det avsettes nok
tid til arbeidet for å sikre konsistente vurderinger.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Eiermeldingen gir kommunestyret muligheter til å kontrollere sin utøvelse av sitt eierskap og
gjennomføre en aktiv eierstyring. Dette er et omfattende og svært viktig arbeid. Vedtaket fra
2018 tilsier at formannskapet skal være kommunens permanente Eierforum i stedet for det
oppnevnte eierskapsutvalget som avsluttet sitt virke ved sluttbehandlingen 14. juni 2018.
For dette årlige arbeidet forsøker Rådmannen å utvikle gode rutiner som imøtekommer behovet
for tilstrekkelig tid til gjennomgang og konklusjon for Eierforumets medlemmer. Selv om
langsiktighet er et nøkkelord for kommunens eierskap, så vil det være behov for en gjennomgang
av alle virksomhetene kommunen har eierinteresser i før dokumentet fremmes kommunestyret.
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Det er naturlig at det til enhver tid sittende kommunestyre på selvstendig grunnlag vil bestemme
hvordan kommunens eierskap skal utøves og når hovedrevisjon av Eiermeldingen skal foregå.
Denne saken fremmes slik at vedlagte Eiermelding utgjør en «revisjonsutgave» av 2018meldingen hvor bare informasjonen fra Brønnøysundregistrene er oppdatert (per mai 2019),
mens vurderingene og anbefalingene med videre fra 14. juni 2018 (det som i forrige melding står
i dobbeltkantet ramme i meldingsteksten) er opprettholdt.
Eierforumets medlemmer kan på eget initiativ gjennomgå revisjonsutgaven inntil etter
kommunevalget 2019, hvor nytt Eierforum (Formannskapet) i forbindelse med obligatorisk
folkevalgtopplæring også skal gjennomføre opplæring i eierstyring. Den reviderte utgaven vil
deretter fremmes av Eierforum som «Eierstrategi og Eiermelding 2019» i egen sak til
kommunestyret.

Faktiske opplysninger
Nevneverdige endringer i kommunens eierinteresser siden 2018-meldingen:
 Grindahaugen Borettslag er avviklet og kommunen har overtatt eiendomsmassen.
 Gauldal Eiendom AS er slettet og i sin helhet kjøpt av Gauldal Energi AS.
To (2) vesentlige begreper:
Eierstrategi – skal gi en nærmere beskrivelse av hva eierne (kommunestyret) vil med et
selskap.
Eiermelding – en samlet oversikt over de selskaper og samarbeidsformer Midtre Gauldal
kommune deltar i, og videre hvilke prinsipper kommunen vektlegger i sin eierstyring av
disse selskapene.
Kommunestyret har både et tilsyns- og et kontrollansvar for å sikre at virksomheten når sine mål
som er nedfelt i vedtekter, strategi- og plandokumenter.
Kommunens Eierforum skal gjennomgå alle eierskap årlig og sammenfatte sin anbefaling til
kommunestyret.
I Eierstrategien anbefaler Eierforum hensikten med virksomheten og de krav kommunen som
eier setter til virksomheten. Dokumentet skal vise de politiske prinsippene og de juridiske
styringsvalgene.
Kommunens strategi skal videre avspeile seg i virksomhetens strategi og målsettinger.
Midtre Gauldal kommunes retningslinjer for eierskap, ledelse og kontroll av selskap,
gjeldende fra 14. juni 2018:
1)

Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.
Midtre Gauldal kommune skal gjennomføre opplæring i eierstyring i forbindelse med den
obligatoriske folkevalgtopplæringen etter hvert kommunestyrevalg.

2)

Utarbeidelse av eiermeldinger.
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Midtre Gauldal kommune sin eiermelding skal oppdateres av kommunestyret selv hvert
år, og gjennomgå en grundig revidering en gang i hver valgperiode samtidig med
kommuneplanen.
3)

Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter.
Midtre Gauldal kommune skal ha et langsiktig og ansvarlig perspektiv på sitt eierskap i
ulike selskap. Målet med eierskapet skal være tydelig, og gå fram av selskapsavtalen/
vedtektene. Samfunnsansvar, åpenhet, likestilling og etikk må vurderes.

4)

Vurderinger og valg av selskapsform.
Ved spørsmål om oppretting av selskap eller endring av selskapsform skal Midtre
Gauldal kommune legge vekt på følgende vurderingstema:
•
•
•
•

5)

Muligheten for politisk styring
Økonomisk ansvar og risiko for kommunen
Selskapets frihet og fleksibilitet
Juridisk status

Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet.
For selskap som både driver monopol- og konkurransevirksomhet skal Midtre Gauldal
kommune ha en særskilt vurdering av selskapsorganiseringen.

6)

Tilsyn og kontroll.
Kontrollutvalget skal utarbeide en årlig plan for gjennomføring av selskapskontroll. Ved
kontrollgjennomføring skal eiermeldingen være det mest sentrale eierstyringsdokumentet.
Kontrollutvalget vurderer selv om det er behov for å være til stede under
generalforsamlinger.

7)

Sammensetning og funksjon til eierorgan.
Ordføreren er Midtre Gauldal kommune sin eierrepresentant under generalforsamlinger i
aksjeselskap. Varaordføreren kan møte i stedet for ordføreren. I selskap hvor kommunen
eier mer enn 30 % av aksjene skal Midtre Gauldal kommune alltid være representert
under generalforsamlinger. Ordføreren vurderer selv behovet for å være til stede i selskap
hvor kommunen har mindre eierandel.
I andre saker enn ordinære generalforsamlingssaker ihht aksjeloven skal ordføreren
innhente mandat fra kommunestyret, jfr pkt 8.

8)

Gjennomføring av eiermøter.
Midtre Gauldal kommune skal ha et klart skille mellom de politiske funksjonene som
utøves i kommunalt valgte organ, og selskapsfunksjonene som utøves i selskapenes
styrende organ. I saker til generalforsamlingen hvor det kreves en forutgående politisk
avklaring, skal kommunens forvaltningsregler for saksforberedelse og saksutsendelse
følges.

9)

Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor.
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Den samlede kompetansen i styret skal vurderes i forhold til selskapets spesifikke formål.
Et styre skal både ha den nødvendige kompetanse til å følge opp eierens forventninger,
generell ledelseskompetanse, og kompetanse innen selskapets virksomhetsområder. I
forkant forbereder rådmannen styringsrammer etter ønsker fra valgnemnda.
10)

Valgnemnd for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper.
Funksjonen som valgnemnd for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet.
Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret. I forkant forbereder rådmannen
etter ønske fra valgnemnda kriterier for styrets komplementære kompetanse.

11)

Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene.
Styrelederen har hovedansvaret for å sikre at styrearbeidet fungerer godt, og at styrets
kompetanse blir utviklet gjennom årlig styreevaluering.
Før valgnemnda (formannskapet) fremmer sin innstilling, skal kompetansebehovet være
drøftet med styrelederen.

12)

Styresammensetning i konsernmodell.
Ved konsernorganisering skal datterselskap ha andre styremedlemmer enn morselskapet.

13)

Oppnevnelse av vararepresentanter.
Midtre Gauldal kommune skal som hovedregel ha ordninger med numerisk valg av
vararepresentanter.

14)

Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene.
Når det er aktuelt å velge ledende politikere inn i selskapsstyrer, skal det foretas en
særskilt vurdering av hvilke habilitetsproblem som kan oppstå.

15)

Kjønnsrepresentasjon i styrene.
Uavhengig av selskapsform vil Midtre Gauldal kommune arbeide for lik
kjønnsrepresentasjon i styrer. Dette gjelder også selskapenes datterselskap.

16)

Godtgjøring til styremedlemmer.
En prinsipiell diskusjon bør foretas i forbindelse med eiermeldinger, og den faste
godtgjørelsen til styremedlemmer skal både reflektere selskapets kompleksitet og
omfang, og lønns- og godtgjørelsesnivået i Midtre Gauldal kommune.

17)

Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter.
For selskap som er organisert som selvstendige rettssubjekt skal styret vurdere behovet
for å være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

18)

Utarbeidelse av etiske retningslinjer.
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Midtre Gauldal kommune ønsker at etiske prinsipp og samfunnsansvarlig forretningsdrift
blir forankret i selskap som kommunen eier eller har eierinteresser i. Styret står ansvarlig
for at etiske retningslinjer blir utarbeidet og fulgt opp.
19)

Administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak.
Rådmannen eller hans underordnede skal ikke sitte i styre for selskap der kommunen har
eierinteresser. For kommunale foretak skal rådmannen utøve tilsynsfunksjoner på vegne
av kommunestyret, og kan på eget initiativ fremme saker for kommunestyret som berører
KF'enes virksomhet.

(Ordlyden foran er justert i henhold til kommunestyrevedtaket i sak 47/18 av 14. juni 2018 (vedtaket berører punkt 2, «hvert
annet år» skal være «hvert år» og ordet, «Eierskapsmelding» endret til «Eiermelding»)

Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Kommunestyret har både et tilsyns- og et kontrollansvar for å sikre at virksomhetene kommunen
har eierskap i når sine mål som er nedfelt i vedtekter, strategi- og plandokumenter. Tilrådingen
kommer fra kommunens Eierforum til kommunestyret i form av en eiermelding med eierstrategi.
Økonomiske konsekvenser
Gjennomføringen og utarbeidelsen av «Eiermeldingen 2019» krever avsatt inntil en møtedag for
hele Formannskapet etter kommunevalget 2019. Detaljer avklares med ordfører og rådmann.
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal formannskap tar «Eierstrategi og Eiermelding 2019 – Revideringsutgave
– Eierforum» til orientering.
2. Nytt Eierforum (Formannskapet) gjennomfører etter kommunevalget en grundig
gjennomgang og revidering.
3. Eiermelding 2019 fremmes av Eierforum til kommunestyret i Midtre Gauldal før 31.
desember 2019.
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Eiermelding for Midtre Gauldal kommune
1. Eierstyring
Eiermeldingen for Midtre Gauldal kommune er et overordnet politisk styringsdokument som skal sikre
nødvendige styringssignaler til selskapene kommunen har eierskap til og samtidig tydeliggjøre
lokalpolitikernes ansvar, rolle og myndighet.

1.1

Bakgrunn

Bakgrunnen for Eiermeldingen for Midtre Gauldal kommune er kommunelovens kapittel 12 med
forskrifter som pålegger kommunene å føre kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser
i selskaper.
Kommunenes Sentralforbund (KS) har i forlengelsen av dette utarbeidet et eget hefte med
«Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og
foretak».
I heftet anbefales kommunene å foreta en gjennomgang av virksomheter som er organisert som
selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer, ved å lage en eiermelding. Som
bakgrunn for rådmannens forslag ble kontrollutvalgets tilrådning om innhold i eiermeldingen brukt i
tillegg til Kommunenes Sentralforbund sine retningslinjer.

1.2

Hensikt

Kommunestyret har både et tilsyns- og et kontrollansvar for å sikre at virksomheten når sine mål som
er nedfelt i vedtekter, strategi- og plandokumenter.
Dokumentet skal beskrive hensikten med virksomheten og de krav kommunen som eier setter til
virksomheten. Kommunens strategi skal avspeile seg i virksomhetens strategi og målsettinger.
Dokumentet skal vise de politiske prinsippene og de juridiske styringsvalgene.

1.3

Dokumentets utførelse og innhold

Dette dokumentet er forsøkt utarbeidet etter beste praksis i Norge (2018), og er basert på
eiermeldinger fra flere kommuner. Økonomiske forhold er gjennomgått sammen med økonomisjef og
hennes avdeling. I tillegg har eierskapsutvalget i Midtre Gauldal kommune gjennomgått alle forhold
med henblikk på dagens aktuelle politikk og føringer fra både sentrale og regionale myndigheter som
bestemmer hvordan kommunalt eierskap skal ivaretas. Videre er tidligere vedtak forsøkt videreført der
dette gjelder, mens oppdateringer og tilpasninger til dagens regelverk og beste praksis har blitt utført.

2

Midtre Gauldal kommunes eierstrategi

2.1

Motiv for eierskap

Utgangspunktet for en god eierskapspolitikk er å tenke gjennom hva som er motivet med eierskapet.
Det er naturlig å skille mellom fire (4) motiv for kommunalt eierskap:
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Finansielt motivert
Selskap der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er muligheter for økonomisk utbytte og
avgrensing av kommunen sin økonomiske risiko. Formålet er naturlig for selskap som er
forretningsmessig orientert, og der bedriftsøkonomiske kriterier for lønnsomhet ligger til grunn for
selskapet sitt arbeid.
Politisk motivert
Selskaper der motivet er en samfunnsnyttig og strategisk posisjonering av kommunen og/eller
regionen. Verken økonomi eller hensynet til tjenesteproduksjonen er en viktig begrunnelse for slikt
eierskap.
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Selskap som i hovedsak er motivert og grunngitt med forventning om mer effektiv tjenesteproduksjon
og bedre forvaltning.
Samfunnsøkonomisk motivert
Selskap som er motivert i at kommunen gjennom slike selskap vil oppnå totalt sett mer
samfunnsøkonomisk gunstige resultat. Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil være
en sentral begrunnelse for slikt eierskap.

2.2

Retningslinjer for eierskap, ledelse og kontroll av selskap

KS har utarbeidet 19 råd om kommunalt eierskap. Midtre Gauldal kommune sine retningslinjer tar
utgangspunkt i disse rådene.
1) Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.
Råd fra KS: Omfanget av fristilling i egne selskap øker. Samtidig viser undersøkelser at
lokalpolitikere har liten kompetanse i eierstyringsmulighetene. Derfor anbefales det å la
folkevalgtopplæringen omfatte eierstyring av virksomhet som er skilt ut i egne selskap.
Midtre Gauldal kommune skal gjennomføre opplæring i eierstyring i forbindelse med den
obligatoriske folkevalgtopplæringen etter hvert kommunestyrevalg.
2) Utarbeidelse av eiermeldinger.
Råd fra KS: Det anbefales at slike meldinger gir oversikt over virksomhet som er lagt ut i selskaper og
samarbeidsorgan, at man nedfeller prinsipp for eierstyring for de ulike selskapsformene, og at man
gjennomfører formålsdiskusjoner og strategidrøftinger for hvert enkelt selskap. Et kommunalt
oppnevnt eierforum anbefales årlig å gjennomgå og eventuell revidere eiermeldingen.
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Midtre Gauldal kommune sin eiermelding skal oppdateres av kommunestyret selv hvert år, og
gjennomgå en grundig revidering en gang i hver valgperiode samtidig med kommuneplanen.
3) Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter.
Råd fra KS: Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Formålsangivelsen som bygger på
eiermeldingen bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer.
Midtre Gauldal kommune skal ha et langsiktig og ansvarlig perspektiv på sitt eierskap i ulike
selskap. Målet med eierskapet skal være tydelig, og gå fram av selskapsavtalen/ vedtektene.
Samfunnsansvar, åpenhet, likestilling og etikk må vurderes.
4) Vurderinger og valg av selskapsform.
Råd fra KS: Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål,
eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.
Ved spørsmål om oppretting av selskap eller endring av selskapsform skal Midtre Gauldal
kommune legge vekt på følgende vurderingstema:





Muligheten for politisk styring
Økonomisk ansvar og risiko for kommunen
Selskapets frihet og fleksibilitet
Juridisk status

5) Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet.
Råd fra KS: Selskaper som driver med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet bør
som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mulighet for rolleblanding og kryssubsidiering.
For selskap som både driver monopol- og konkurransevirksomhet skal Midtre Gauldal
kommune ha en særskilt vurdering av selskapsorganiseringen.
6) Tilsyn og kontroll.
Råd fra KS: Det anbefales at kommunestyret fastsetter regler for hvilke eierstyringsdokumenter som
skal sendes til kontrollutvalget som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll, og at
kontrollutvalget er til stede ved selskapets generalforsamlinger.
Kontrollutvalget skal utarbeide en årlig plan for gjennomføring av selskapskontroll. Ved
kontrollgjennomføring skal eiermeldingen være det mest sentrale eierstyringsdokumentet.
Kontrollutvalget vurderer selv om det er behov for å være til stede under generalforsamlinger.
7) Sammensetning og funksjon til eierorgan.
Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal møte som aksjonær i generalforsamlinger. Etter
kommuneloven vil det være kommunestyret selv med mindre noe annet er bestemt.
Råd fra KS: For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner
politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Det er sentralt at det opprettes en
Side 7 av 106

141

2019 – Revideringsutgave - Eierforum

forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av
generalforsamlingen.
Ordføreren er Midtre Gauldal kommune sin eierrepresentant under generalforsamlinger i
aksjeselskap. Varaordføreren kan møte i stedet for ordføreren. I selskap hvor kommunen eier
mer enn 30% av aksjene skal Midtre Gauldal kommune alltid være representert under
generalforsamlinger. Ordføreren vurderer selv behovet for å være til stede i selskap hvor
kommunen har mindre eierandel.
I andre saker enn ordinære generalforsamlingssaker i hht aksjeloven skal ordføreren innhente
mandat fra kommunestyret, jfr pkt 8.
8) Gjennomføring av eiermøter.
Råd fra KS: Anbefalingen er en presisering av aksjelovens regler knyttet til generalforsamling, hvor
det vektlegges at møtet skal være en effektiv møteplass for aksjonærer og styre. Dette sikres gjennom
gode rutiner for innkalling, saksbehandling og fullmaktserklæringer.
Midtre Gauldal kommune skal ha et klart skille mellom de politiske funksjonene som utøves i
kommunalt valgte organ, og selskapsfunksjonene som utøves i selskapenes styrende organ. I
saker til generalforsamlingen hvor det kreves en forutgående politisk avklaring, skal
kommunens forvaltningsregler for saksforberedelse og saksutsendelse følges.
9) Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor.
Råd fra KS: Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige
styringsrammer for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium
består av personer med egnede egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.
Den samlede kompetansen i styret skal vurderes i forhold til selskapets spesifikke formål.
Et styre skal både ha den nødvendige kompetanse til å følge opp eierens forventninger, generell
ledelseskompetanse, og kompetanse innen selskapets virksomhetsområder. I forkant forbereder
rådmannen styringsrammer etter ønsker fra valgnemnda.
10) Valgnemnd for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper.
Råd fra KS: Ved valg av styre til aksjeselskaper bør det nedsettes en valgkomité som har ansvar for å
sikre et styre med komplementær kompetanse og å foreslå styrehonorar.
Funksjonen som valgnemnd for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet. Formannskapet
fremmer innstilling til kommunestyret. I forkant forbereder rådmannen etter ønske fra
valgnemnda kriterier for styrets komplementære kompetanse.
11) Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene.
Råd fra KS: For å sikre utviklingen av nødvendig kompetanse i styret, anbefales det å innføre rutiner
for evaluering og utvikling av kompetanse.
Styrelederen har hovedansvaret for å sikre at styrearbeidet fungerer godt, og at styrets
kompetanse blir utviklet gjennom årlig styreevaluering.
Før valgnemnda (formannskapet) fremmer sin innstilling, skal kompetansebehovet være drøftet
med styrelederen.
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12) Styresammensetning i konsernmodell.
Råd fra KS: Styret i morselskap bør ikke sitte som styret i datterselskap.
Ved konsernorganisering skal datterselskap ha andre styremedlemmer enn morselskapet.
13) Oppnevnelse av vararepresentanter.
Råd fra KS: Dersom det oppnevnes vara til styret bør det være en ordning med numerisk vara for å
sikre kontinuitet.
Midtre Gauldal kommune skal som hovedregel ha ordninger med numerisk valg av
vararepresentanter.
14) Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene.
Etter forvaltningsloven er folkevalgte nå automatisk inhabile dersom de har en sentral posisjon i
selskapet som er part i en sak. Regelen omfatter bare selskap som er organisert som selvstendige
rettssubjekt.
Råd fra KS: Det anbefales å unngå styresammensetning der medlemmene jevnlig blir vurdert i forhold
til habilitetsreglene.
Når det er aktuelt å velge ledende politikere inn i selskapsstyrer, skal det foretas en særskilt
vurdering av hvilke habilitetsproblem som kan oppstå.
15) Kjønnsrepresentasjon i styrene.
Råd fra KS: Det bør tilstrebes lik kjønnsrepresentasjon uavhengig av organisasjonsform.
Uavhengig av selskapsform vil Midtre Gauldal kommune arbeide for lik kjønnsrepresentasjon i
styrer. Dette gjelder også selskapenes datterselskap.
16) Godtgjøring til styremedlemmer.
Råd fra KS: En prinsipiell diskusjon bør foretas i forbindelse med eiermeldinger. Honoraret bør
reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.
En prinsipiell diskusjon bør foretas i forbindelse med eiermeldinger, og den faste godtgjørelsen
til styremedlemmer skal både reflektere selskapets kompleksitet og omfang, og lønns- og
godtgjørelsesnivået i Midtre Gauldal kommune.
17) Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter.
Råd fra KS: Det anbefales at utskilte selskaper bør søke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.
For selskap som er organisert som selvstendige rettssubjekt skal styret vurdere behovet for å
være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.
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18) Utarbeidelse av etiske retningslinjer.
Råd fra KS: Eieren bør påse at selskapet utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for
selskapsdriften.
Midtre Gauldal kommune ønsker at etiske prinsipp og samfunnsansvarlig forretningsdrift blir
forankret i selskap som kommunen eier eller har eierinteresser i. Styret står ansvarlig for at
etiske retningslinjer blir utarbeidet og fulgt opp.
19) Administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak.
Råd fra KS: Rådmannens tilsynsmyndighet over for KF'er bør tydeliggjøres, bl.a. ved at man unngår
rolleblanding mellom ledelses- og tilsynsfunksjonene.
Rådmannen eller hans underordnede skal ikke sitte i styre for selskap der kommunen har
eierinteresser. For kommunale foretak skal rådmannen utøve tilsynsfunksjoner på vegne av
kommunestyret, og kan på eget initiativ fremme saker for kommunestyret som berører KF'enes
virksomhet.
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3

Selskapsformer

3.1

Valg av selskapsform

I de tilfeller selskapsdannelse er aktuelt, står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge selskapsform.
Ved vurderingen av hvilken selskapsform som er mest formålstjenlig, vil flere tema være aktuelle.
Som et minimum bør følgende vurderes:





Muligheten for politisk styring
Økonomisk ansvar og risiko for kommunen
Selskapets frihet og fleksibilitet
Juridisk status (forvaltningslov, offentlighetslov, anskaffelsesregler, moms- og skattelov)

Muligheten for styring og kontroll kan illustreres slik:

3.2

Kommunale foretak (KF)

Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er underlagt kommunestyret som
øverste myndighet. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelser fastsetter kommunestyret den
virksomheten som foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan
gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Rådmannen har
tilsynsmyndighet over for foretakene.
Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering
av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og
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samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Det er imidlertid ikke begrensninger i selve loven med hensyn
til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak.
Foretaket skal ha vedtekter som angir foretakets formål. I vedtektene kan det fastsettes at styrets
vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret selv for å være bindende for
kommunen.
Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i foretakets saker.
Dersom ikke annet er bestemt, er det kommunestyret selv som velger styremedlemmer. Styret ansetter
daglig leder. Etter kommunelovens § 69 kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved
vedtektsbestemmelser som fastsetter at nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret for
å være bindende for kommunen.
Styret i foretaket ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold
til styret, og har ansvaret for foretakets daglige drift.
Et kommunalt foretak er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at kommunens
budsjett setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunens budsjett.
Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i de avtaler
som foretaket inngår.
Kommunestyrets styrings- og kontrollmuligheter er mer omfattende enn i selvstendige selskaper.
Forskriften til Kommuneloven gir regler om årsbudsjett og økonomiplan og krav til årsregnskap og
årsberetning. Kontrollutvalget skal behandle regnskap og årsberetning før disse går til kommunestyret.
Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Rådmannen
har ikke instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, men derimot en kontrollfunksjon. Som en del av
dette kan rådmannen instruere daglig leder om å utsette iverksettingen av en sak til den har blitt
behandlet av kommunestyret. Rådmannen skal i slike saker legge frem sin vurdering og innstilling til
kommunestyret.

3.3

Interkommunalt samarbeid (§ 27-selskap)

§ 27 i kommuneloven har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner
når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan et interkommunalt samarbeid
gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt, men dette er ikke noe krav.
Samarbeidsformen er utformet med tanke på driftsmessig og administrativ samarbeid, og offentlig
myndighetsutøvelse kan ikke være omfattet.
Styret for interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den
må være begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets rolle i
forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Et interkommunalt samarbeid er
underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling, inhabilitet, taushetsplikt osv.
Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Det interkommunale styret kan bare kunne
handle på vegne av deltakerne i medhold av fullmakter fra kommunestyret.
Vedtektene skal inneholde bestemmelser om formål, hvor vidt deltakerkommunene skal gjøre
innskudd, og hvor vidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for eksempel om
at enkelte typer saker skal legges frem for deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken.
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3.4

Interkommunale selskaper (IKS)

Kommunesamarbeid kan organiseres etter loven om interkommunale selskaper. Et IKS er et eget
rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapet har følgelig
sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som
inngår og er part i avtaler.
Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan være deltakere i et IKS. Det skal opprettes en
selskapsavtale, som blant annet angir selskapets formål, deltakere, den enkelte deltakers eierandel i
selskapet, antall styremedlemmer og antall medlemmer i representantskapet.
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst en deltaker.
Representantskapet oppnevnes av deltakernes kommunestyrer, og er selskapets øverste organ.
Kommunestyret har instruksjonsmyndighet over for egne representanter. Representantskapet vedtar
selskapets budsjett, men dersom budsjettet forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke vedtaket endelig
før budsjettet er behandlet etter kommunelovens regler.
Styret velges av representantskapet. Styret har ansvaret for at selskapet drives i samsvar med
selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjettet og andre rammer som blir fastsatt av
representantskapet. Styret ansetter daglig leder, med mindre selskapsavtalen sier at dette skal gjøres av
representantskapet. Lederen står i direkte linje under styret, som over seg har representantskapet, der
medlemmene er ansvarlig over for de kommunestyrene som har valgt dem. Den enkelte
deltakerkommune kan dermed ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller
administrasjon.
Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en brøkdel av selskapets økonomiske forpliktelser.
Gjennom selskapsavtalen kan ansvaret begrenses, men samlet skal deltakernes ansvarsandeler
summere seg til selskapets samlede forpliktelser.

3.5

Samvirkeforetak (SA)

Et samvirke kan stiftes av minimum 2 deltagere. Et samvirkeforetak er basert på medlemskap, ikke
eierskap. Hovedregelen er at alle medlemmene har en stemme hver og det praktiseres åpent
medlemskap, med mindre annet er bestemt i vedtektene. Samvirkeloven oppstiller fem (5) vilkår som
alle må være oppfylt for at en virksomhet eller sammenslutning kan være et samvirkeforetak.









Det må foreligge en sammenslutning (sammenslutningskriteriet)
Virksomheten må ha et økonomisk formål (formålskriteriet), dvs. at det må ha en økonomisk
verdi for medlemmene. Dette er likevel ikke til hinder for at foretaket også kan ha et ideelt
formål.
Det må finne sted en omsetning (være en form for aktivitet/samhandling) mellom samvirket
og medlemmet (omsetningskriteriet). Ingen av medlemmene har personlig ansvar for
foretaket. Det kan utbetales utbytte til medlemmene.
Utbetaling av utbytte skal være basert på hvilken omsetning medlemmet har med foretaket,
ikke utfra fra hva man har skutt inn av kapital i samvirket (fordelingskriteriet). Det kan
avtales i vedtektene at det ikke skal utbetales utbytte, men at overskuddet skal forbli i
virksomheten.
Begrenset deltakeransvar (ansvarsbegrensningen).

Et samvirke skal ha vedtekter, og det er oppstilt et minstekrav til innhold. Det er stor frihet til å
bestemme innholdet i vedtektene utover minstekravet.
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Årsmøte er øverste organ og tilsvarer representantskapet og generalforsamlingen i et IKS og et AS. På
grunn av prinsippet om at det må være minst to medlemmer, vil et IKS eller et AS ikke kunne opprette
et samvirke som datterselskap. Derimot kan flere selskaper gå sammen om å opprette et samvirke.
Hovedregelen er at et samvirke står fritt til å yte kreditt og stille sikkerhet for andres forpliktelser så
lenge kravet til egenkapital i loven er oppfylt. Et samvirke kan imidlertid ikke stille garanti eller
sikkerhet for medlemmers forpliktelser.
Det kan gjennomføres både fisjon og fusjon av et samvirke, og et samvirke kan omdannes direkte til et
aksjeselskap, men kan ikke omdannes til annen selskapsform. Skal et samvirke endres til et IKS, er det
mer omstendelig. Det vil kreve en prosess med oppløsning av samvirket, for deretter å opprette
virksomheten til et IKS. Et samvirke kan altså oppløses og avvikles etter nærmere regler i
samvirkeloven. Hverken samvirkeloven selv eller kommuneloven legger begrensninger på kommuners
adgang til å etablere samvirkeforetak.

3.6

Aksjeselskap (AS)

Et AS er regulert av aksjeloven. Selskapet er et eget rettssubjekt, hvor ingen av deltakerne har
personlig ansvar for selskapets forpliktelser, men bare den innskutte kapitalen. Loven er utformet med
tanke på virksomhet som har egne inntekter og som driver næringsvirksomhet. Et aksjeselskap som
ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser skal tas under konkursbehandling. Et motstykke til
ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue.
Loven setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeiere. Selskapsformen kan derfor være
tjenestelig når man ønsker å ha ulike grupper av eiere, og når kommunen ønsker å ha et helt avklart
begrenset ansvar. De kommunalrettslige reglene om hvilke kommunale oppgaver som kan overlates til
andre kan sette grenser for hva slags virksomhet et aksjeselskap med kommunal deltakelse kan utøve.
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og kan treffe vedtak i alle selskapssaker med
mindre loven forbeholder avgjørelsesmyndigheten til andre organer. I generalforsamlinger møter
kommunen normalt med én person. Kommunestyret kan før generalforsamlingen avholdes treffe
vedtak som binder opp representantens stemmegivning på generalforsamlingen. I selskap hvor
kommunen eier samtlige aksjer, kan kommunestyret beslutte at et samlet kommunestyre skal utgjøre
generalforsamlingen.
Kommunestyret eller andre kommunale organ har gjennom aksjeloven ingen dirkete innflytelse på
hvordan et kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. Det kan imidlertid vedtektsfestes at visse saker skal
behandles av generalforsamlingen. En kommune kan imidlertid øve innflytelse på selskapets drift også
på andre måter:
Dersom selskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det settes vilkår for støtten.
Kommunen kan øve innflytelse gjennom i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet ved ulike
kommunale tillatelser og reguleringer etter alminnelige offentligrettslige regler.
Aksjeloven er ikke til hinder for uformell kontakt mellom politisk nivå og selskapet styre.
Gjennom eiermelding kan kommunen signalisere over for styre og daglig leder hvilke forventninger
kommunestyret har til selskapet.
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, ansetter daglig leder, og er daglig
leders overordnede.
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3.7

Vertskommunesamarbeid

Vertskommuneløsninger er hjemlet i kommunelovens § 28-1. Modellen er utviklet for samarbeid
mellom kommuner på områder av forvaltningsmessig karakter, og har som mål å legge til rette for
samarbeid om kommunens lovpålagte kjerneområder. Organiseringen har to varianter:
 Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28b)
 Vertskommune med en felles folkevalgt nemnd (§ 28c)
På områder hvor beslutninger er av prinsipiell betydning med stor grad av skjønnsutøvelse skal
modellen med felles folkevalgt nemnd benyttes. Denne nemnda har da ansvaret for at oppgavene blir
løst innenfor rammen av delegasjon fra deltakerkommunene, som blir regulert gjennom en avtale.
Kommunestyrene skal delegere samme type kompetanse til nemnda. Nemnda kan igjen delegere
myndighet til vertskommunens administrasjon til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type saker som
ikke er av prinsipiell betydning. Folkevalgte organ i vertskommunen har ikke instruksjons- eller
omgjørelsesmyndighet på avtalens virkeområde, men en samarbeidskommune kan gi vertskommunen
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som gjelder alene for
samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
Tilsvarende skal den administrative modellen benyttes på områder der det vurderes at løpende
beslutninger ikke er av prinsipiell betydning. Her delegeres ansvar for oppgavene direkte fra
administrasjonen i deltakerkommunen til administrasjonen i vertskommunen.
I et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en samarbeidsavtale. Avtalen skal vedtas av
kommunestyret selv.
Avtalen skal som minimum inneholde følgende:
 Deltakere og hvilken kommune som er vertskommune
 Hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen
 Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet
 Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen
 Det økonomiske oppgjøret mellom deltakerkommunene og vertskommunen
 Nærmere regler om uttreden og avvikling av samarbeidet
I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde bestemmelser om
antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker.
Det er vertskommunen som er arbeidsgiver for oppgavene som er lagt til vertskommunen både for
modellen med og uten nemnd. Et samarbeid vil som oftest medføre at vertskommunen får økt behov
for arbeidskraft. Som oftest vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse komme
til anvendelse, slik at vertskommunen har plikt til å ansette personale fra deltakerkommunene.
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del 2
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4

Eierinteresser

Oversikt over virksomhet som er lagt ut i selskaper og samarbeid
Kommunalt Foretak
(KF)

§27-styresamarbeid
(§27)

Midtre Gauldal
Næringsselskap KF
Melhus-Skaun-Midtre
Gauldal Kemner
Trondheimrsregionen
Konsek
Trøndelag IKS
Envina IKS

Interkommunale selskap
(IKS)

Gauldal Brann og
redning IKS
Interkommunalt arkiv
Trøndelag IKS
Revisjon Midt-Norge SA

Biblioteksentralen SA

Midtre Gauldal
kommune
Kommunestyret

Forsetmo Vassverk SA
Samvirkeforetak
(SA)
Singsås Vassverk SA

Støren Borettslag

Grindahaugen Borettslag

Norservice AS

Midtre Gauldal ASVO AS

Kommunekraft AS

Budal Flerbrukshus AS

Gauldal Energi AS
Aksjeselskap
(AS)
Trønderenergi AS

Gaula Senter AS

Gauldal Eiendom AS

Studiesenteret.no AS

Trøndelag Reiseliv AS

Vertskommune (Kap 5a)

Arbeidsgiverkontrollen i
Trøndelag (Malvik)

Tingrettslig sameie

Enodd Vassverk
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4.1

Kommunale Foretak (KF)

4.1.1

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):

991 729 364
MIDTRE GAULDAL NÆRINGSSELSKAP KF
Kommunalt foretak
Svartøya 7
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
03.11.2007
18.09.2006
Aina Midthjell Reppe
Å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for
næringsutvikling i Midtre Gauldal.
Forvaltning av kommunal eiendom.
81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet
eiendomsdrift
6500 Kommuneforvaltningen
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg
Tove Kulseng
Eli Odny Haugum
Emilie Gynnild
Gunnar Aksel Bakken
Karl Reinert Halsen
Kristian Digre
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Organisasjonsnummer 919 902 310
REVISJON MIDT-NORGE SA
Fylkes Hus Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 976 089 790
BJØRKAN REGNSKAP AS
Kirkbakk
7298 BUDALEN
878 777 352
MIDTRE GAULDAL NÆRINGSSELSKAP KF

Virksomheten som vurderes:

MIDTRE GAULDAL NÆRINGSSELSKAP KF

Formålsgruppering:

Finansielt motivert
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjon
Samfunnsøkonomisk
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Eiermålsetting:
Å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for
næringsutvikling i Midtre Gauldal.
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

Opprettet for å kjøpe og utvikle eiendom etter
Block Watne avvikling i Midtre Gauldal
kommune.

Kapitalbindingssynspunkt:
Alle garantier som KF-et stiller må innfris av
kommunen (MGK stiller garantien for KF-et)
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Utbytteønsket er til årlig behandling i forbindelse
med handlingsprogrammet.
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:

Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.2

§27-styresamarbeid

4.2.1

Melhus-Skaun-Midtre Gauldal Kemner

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Revisor:
Regnskapsfører:
Virksomhet(er):

993 389 641
MELHUS-SKAUN-MIDTRE GAULDAL KEMNER
Organisasjonsledd
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS
MELHUS
http://www.melhus.kommune.no/kemner.351770.no.html
04.12.2008
01.01.2008
Sigrun Schei
Interkommunalt samarbeid mellom Melhus, Skaun og
Midtre Gauldal kommune
84.110 Generell offentlig administrasjon
6500 Kommuneforvaltningen
Registrert i NAV Aa-registeret

993 389 714
MELHUS-SKAUN-MIDTRE GAULDAL KEMNER

Virksomheten som vurderes:

MELHUS-SKAUN-MIDTRE GAULDAL
KEMNER

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Effektiv innfordring av skatter og avgifter
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
-
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Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lik behandling av publikum og større fagmiljø.
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:

Samling av fagmiljø og kompetanse
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.2.2

Trondheimsregionen

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder (Politisk leder):
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:

TRONDHEIMSREGIONEN
Kommunelovens §27 med styre
TRONDHEIM
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
www.trondheimsregionen.no

Bård Eidet
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan
for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim,
Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,
Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Andre kommuner og
fylkeskommuner kan etter vedtak i
Trondheimsregionen tas inn som medlemmer.
84.110 Generell offentlig administrasjon
6500 Kommuneforvaltningen

Jon P. Husby

Signatur:
Revisor:
Regnskapsfører:
Virksomhet(er):

Virksomheten som vurderes:

TRONDHEIMSREGIONEN

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i
Trondheimsregionen-regionrådets og
etterfølgende vedtektsendringer har
videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig
og nødvendig samarbeidsorgan. Formålet er å
styrke Trondheimsregionens utvikling i en
nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerSide 22 av 106
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kommunene, i samspill med Trøndelag og MidtNorge.
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for
felles utviklingsoppgaver. Vedtektene for
Trondheimsregionen er forankret i
kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet
forvalter kommunenes stemmerett i Regionrådet.

Kapitalbindingssynspunkt:
Kommunene vedtar selv budsjett og tildeling
etter forslag fra Trondheimsregionen.
Årlig kontingent ca. kr. 220.000,- innarbeides i
økonomiplanene.
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Vurdering og gjennomgang av tilknytningen
skjer i slutten av hver valgperiode.
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:

-

Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.3

Interkommunale selskap (IKS)

4.3.1

Konsek Trøndelag IKS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Deltakere med delt ansvar:

988 799 475
KONSEK TRØNDELAG IKS
Interkommunalt selskap
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
STEINKJER
www.konsek.no
29.11.2005
18.01.2005
Torbjørn Berglann
Levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for
deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift.
Selskapet kan kun drive annen virksomhet,
herunder å danne andre selskaper og
sammenslutninger, når dette har til hensikt å
fremme hovedformålet.
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg og
tilliggende oppgaver etter forskrift om
kontrollutvalg.
84.110 Generell offentlig administrasjon
6500 Kommuneforvaltningen
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
AGDENES KOMMUNE
FLATANGER KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE
FROSTA KOMMUNE
FRØYA KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE
NÆRØY KOMMUNE
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ORKDAL KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
RØYRVIK KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Prokura:
Revisor:

Gunnar Alstad
Inga Johanne Balstad
Jan Ole Sund
Oddlaug Børseth Brekken
Sigrid Øiahals Johannessen
Erik Seem
Einar Sandlund
Liv Hjørdis Thun
Helge Bjørn Bæverfjord
Hans-Fredrik Donjem
Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug
Line Merete Elvrum
Steinar Berdal
Jorunn Irene Sund
Daglig leder alene.
Daglig leder alene
Organisasjonsnummer 987 727 675
REVISJON FJELL IKS
Rytrøa 14
2550 OS I ØSTERDALEN

Regnskapsfører:
Virksomhet(er):

988 992 836
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
MIDT-NORGE IKS
920 709 532
KONSEK TRØNDELAG IKS AVD
TRONDHEIM
Kongens gate 9
7013 TRONDHEIM
TRONDHEIM
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Virksomheten som vurderes:

KONSEK TRØNDELAG IKS
(fusjon 2018-01-01 mellom Konsek Trøndelag
og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge)

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget
i de deltagende kommuner i henhold til gjeldende
lovverk og forskrifter.
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

Effektivisering og samling av fagkompetanse.

Kapitalbindingssynspunkt:
-
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Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Lovverk og forskrifter for utøvelse av
funksjonene krever større og mer omfattende
fagkompetanse.
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.3.2

Envina IKS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Deltakere med delt ansvar:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Prokura:
Revisor:

986 790 594
ENVINA IKS
Interkommunalt selskap
Idrettsvegen 1
7224 MELHUS
MELHUS
Postboks 6
7221 MELHUS
www.envina.no
17.06.2004
19.06.2003
Erik Fenstad
Selskapet har som formål å ivareta
deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver
innenfor avfallssektoren. Selskapet kan også
drive annen beslektet virksomhet, herunder eie
og drive fast eiendom, utnyttelse av råvarer og
energi, samt deltakelse som aksjonær eller på
annen måte i andre foretak med liknende formål.
Selskapet skal i samarbeid med
deltakerkommunene fremme bevisste holdninger
til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til
rette for kildesortering, ombruk og gjenvinning
av ulike fraksjoner av avfall. Selskapet kan
drive tømming/behandling av kloakkslam for de
deltakerkommunene som ønsker slik tjeneste.
Renovasjon. Innsamling og transport avfall.
38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall
6500 Kommuneforvaltningen
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
MELHUS KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
John Morten Laugsand
Jan Petter Opedal
Anna Therese Flatmo
Synnøve Sterten
Mona Kristin Pedersen
Gerrit Andrè Pallin Lorier
Roald Evjen
Stine Skårvold
Bente Estenstad
Olav Solberg
Styrets leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Daglig leder alene.
Organisasjonsnummer 919 902 310
REVISJON MIDT-NORGE SA
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Regnskapsfører:

Virksomhet(er):

Fylkes Hus Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 995 474 506
EVRY ØKONOMITJENESTER AS
Sluppenvegen 17A
7037 TRONDHEIM
974 559 714
ENVINA IKS

Virksomheten som vurderes:

ENVINA IKS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
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Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:

Klæbu kommune har trukket seg ut, meldte
opphør i 2016, og gikk ut 2018-01-01.
Sluttoppgjør pågår.

Samfunnsmessig betydning:
Ivareta renovasjonsordningen for kommunen.
Ordfører er medlem i representantskapet, mens
varaordfører er 1. vararepresentant til ordfører.
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Dette selskapet driftes etter selvkostprinsippet.
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.3.3

Gauldal Brann og redning IKS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Deltakere med delt ansvar:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:

989 516 191
GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
Interkommunalt selskap
Søreggen 2
7224 MELHUS
MELHUS
Postboks 309
7223 MELHUS
11.03.2006
22.11.2005
Arild Karlsen
Innfri de krav som Brannlovgivningen
pålegger/delegasjon. Selskapet skal ha ansvar for
og myndighet til å ivareta kommunenes
forpliktelser etter gjeldende brannlovgivning.
Den enkelte kommunes myndighet etter
overnevnte lov anses delegert til selskapet
gjennom de respektive kommunestyrenes
godkjenning av denne selskapsavtalen. Rammen
for delegering omfatter ikke viktige og
prinsipielle saker som etter loven skal avgjøres
av kommunestyrene selv.
Drive brann/redningsvesen og feiervesen iht. lov
om vern mot brann osv.
84.250 Brannvern
6500 Kommuneforvaltningen
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
MELHUS KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Torstein Rognes
Siri Fossum
Jan Petter Svegård
Maria Langland Nyutstumo
Jan Bjørge Vinsnesbakk
Knut Ole Moen Bleke
Kari Astrid Øverås Sandrød
Marte Olden Jakobsen
Jørn Kristian Kusslid
Ida Marie Berdal
Styrets leder, eller i dennes fravær to
styremedlemmer.
Organisasjonsnummer 919 902 310
REVISJON MIDT-NORGE SA
Fylkes Hus Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 981 124 715
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Virksomhet(er):

MELHUS REGNSKAP AS
Melhusvegen 417
7224 MELHUS
989 593 382
GAULDAL BRANN OG REDNING IKS AVD
MELHUS
992 134 690
GAULDAL BRANN OG REDNING IKS AVD
MIDTRE GAULDAL

Virksomheten som vurderes:

GAULDAL BRANN OG REDNING IKS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
-
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Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Ordfører Sivert Moen og Kari Anne Endal er
medlemmer i representantskapet,
varamedlemmer er varaordfører Harald Rognes
og Øystein Digre.
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.3.4
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
IKA Trøndelag
Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

971 375 965
INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG
IKS
Interkommunalt selskap
Båtsmannsgata 4
7042 TRONDHEIM
TRONDHEIM
www.ika-trondelag.no
20.02.1995
20.02.1995
Jens Kåre Rønning
Formålet med selskapet er å legge forholdene til
rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og
effektive gjennomføring av arkivlovens
intensjoner og bestemmelser.
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for
eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og
sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for
offentlig bruk, forskning og andre administrative
og kulturelle formål.
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for
deltakende fylkeskommuner.
Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sørog Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne
motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre
privatarkiver fra eierkommunene.
Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret
prise visse tjenester og således ha egne inntekter.
Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være
slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som
eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester
som faller utenfor arkivets hovedformål.
Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom
arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt
finansiering mellom eierne eller andre som
spesielt ønsker prosjektet gjennomført.
Selskapet har anledning til å ta på seg
konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver
betaler for tjenesten og det ikke går ut over
arkivets hovedoppgaver.
Ansvar for opplæring, veiledning om
arkivrutiner, lovverk m.m, arkivplanlegging,
bidrar til å sikre og systematisere eldre og nyere
arkiv. Regionalt deponi for oppbevaring av
sensitive personregister.
91.013 Drift av arkiver
6500 Kommuneforvaltningen
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
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Deltakere med delt ansvar:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Revisor:

AGDENES KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE
FROSTA KOMMUNE
FRØYA KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE
OPPDAL KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
OS KOMMUNE
OSEN KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
RØROS KOMMUNE
RØYRVIK KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Hanne Haugnes
Ola Stene
Liv Marit Hovdal
Petter Lindseth
Jan Børre Solvik
Tore Wolden
Ingrid Rolseth Holt
Snorre Glørstad
Styrets leder alene.
Daglig leder alene.
Organisasjonsnummer 919 902 310
REVISJON MIDT-NORGE SA
Fylkes Hus Seilmakergata 2
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7725 STEINKJER
Ikke autorisasjonspliktig
Organisasjonsnummer 939 958 851
STJØRDAL KOMMUNE
Kjøpmannsgata 9
7500 STJØRDAL
973 574 256
INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG
IKS

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):

Virksomheten som vurderes:

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG
IKS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.4

Samvirkeforetak

4.4.1

Revisjon Midt-Norge SA

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:

Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:

919 902 310
REVISJON MIDT-NORGE SA
Samvirkeforetak
Fylkes Hus
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
STEINKJER
Postboks 2565
7735 STEINKJER
www.revisjonmidtnorge.no
11.12.2017
28.08.2017
Arnt Robert Ovesen Haugan
Revisjon av de kommuner og fylkeskommuner
som har medlemskap i foretaket, i tråd med den
til enhver tid gjeldende kommunelov.
Valgt revisor for kommuner i henhold til
kommunelovens § 78.
69.202 Revisjon
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2018
Hans Svein Urdahl Wendelbo
Elin Rodum Agdestein
Torbjørn Måsøval
Anne Birgitte Steinsli Sklet
Eva Lundemo
Oddvar Fossum
Lauritz Nicolai Løvaas Jessen
Trude Holm
Eldbjørg Lovise Røstvold
Arnfinn Kampli
Nils-Even Fuglem
Tor Arne Stubbe
Linda Pettersen
Daglig leder alene.
Daglig leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 988 884 340
REVISJON NOR AS
Kaibakken 1
6509 KRISTIANSUND N
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 968 267 000
HEGLE REGNSKAP AS
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Orkdalsveien 28
7300 ORKANGER
890 729 932
REVISJON MIDT NORGE SA AVD GRONG
974 558 092
REVISJON MIDT NORGE SA AVD
TRONDHEIM
977 036 305
REVISJON MIDT NORGE SA AVD
ORKANGER
978 607 470
REVISJON MIDT NORGE SA AVD SØRHELGELAND
987 276 207
REVISJON MIDT NORGE SA AVD
STEINKJER
990 729 344
REVISJON MIDT NORGE SA AVD NAMSOS
990 729 387
REVISJON MIDT NORGE SA AVD
LEVANGER
920 412 289
REVISJON MIDT-NORGE SA AVD VEFSN
920 412 416
REVISJON MIDT-NORGE SA AVD
STJØRDAL
922 024 901
REVISJON MIDT NORGE SA AVD FOSEN
922 024 995
REVISJON MIDT NORGE SA AVD
SANDNESSJØEN

Virksomhet(er):

Virksomheten som vurderes:

REVISJON MIDT-NORGE SA

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert
Et samvirkeforetak er basert på medlemskap,
ikke eierskap (se Samvirkeloven).

Eiermålsetting:

Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
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Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.4.2

Biblioteksentralen SA

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

910 568 183
BIBLIOTEKSENTRALEN SA
Samvirkeforetak
Alf Bjerckes vei 20
0582 OSLO
OSLO
Postboks 24 Alnabru
0614 OSLO
http://www.bibsent.no/Om%20Biblioteksentralen.aspx
12.03.1995
04.02.1952
Hans Anders Vigen
Være et serviceorgan for alle typer offentlige
biblioteker. Biblioteksentralen har til oppgave å være
hovedleverandør av produkter og tjenester til
biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan
Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det
formål å betjene det totale bok-, informasjon- og
kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives
etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det
skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter
og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste
måte.
Å være et serviceorgan for alle typer offentlige
bibliotek.
Å ha til oppgave å være hovedleverandør av bøker,
innbindingstjenester, bibliotekmateriell, inventar og
innredning, bibliografiske produkter og hjelpemidler
og andre hjelpemidler/tjenester til bibliotekene og
liknende institusjoner.
Å drive etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper,
slik at det skapes økonomisk trygghet og
utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes
interesser ivaretas på beste måte.
46.491 Engroshandel med bøker, aviser og blader
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Lars Peder Brekk
Ingelin Noresjø
Birgithe Schumann-Olsen
Gunn Berit Gjerde
Magnus Bakken
Line Silsand
Knut Skansen
Heidi Hovemoen
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Signatur:

Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):

Jonni Helge Solsvik
Liv Bryn
Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets formann
(eller i hans fravær nestformann) og den ansatte
direktør i fellesskap.
Daglig leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 993 606 650
BDO AS
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 983 338 917
AZETS INSIGHT AS
Kanalveien 7
5068 BERGEN
971 665 718
BIBLIOTEKSENTRALEN SA

Virksomheten som vurderes:

BIBLIOTEKSENTRALEN SA

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert
Et samvirkeforetak er basert på medlemskap,

Eiermålsetting:
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ikke eierskap (se Samvirkeloven).
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.4.3

Forsetmo Vassverk SA

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:
Signatur:
Revisor:
Regnskapsfører:
Virksomhet(er):

970 187 618
FORSETMO VASSVERK SA
Samvirkeforetak
7387 SINGSÅS
MIDTRE GAULDAL
c/o Haldis Hegseth
7387 SINGSÅS
12.03.1995
01.01.1984
Haldis Forodden Hegseth
Skaffe vann til skole, kommunale bygg,
gårdsbruk, forretningslokale, samfunnshus,
private husholdninger og andre forbrukere i
området Forsetmoen, og ellers så langt det kan
skje forsvarlig i tilliggende omegn.
Oppsamling, rensing og distribusjon av vann
36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av
vann
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Jan Helge Engesmo
Rolan Hovstad
Arvid Sagen
Kjell Magne Digre
Leif Magne Hegseth
Egil Engesmo
Knut Hermo

872 465 332
FORSETMO VASSVERK SA

Virksomheten som vurderes:

FORSETMO VASSVERK SA

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-
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Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:

Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.4.4

Singsås Vassverk SA

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:
Signatur:
Revisor:
Regnskapsfører:

Virksomhet(er):

970 547 614
SINGSÅS VASSVERK SA
Samvirkeforetak
7387 SINGSÅS
MIDTRE GAULDAL
20.02.1995
01.01.1985
Jon Hallvard Singsaas
Forsyne andelseierne med vatn til husbruk,
gårdsbruk, bedrifter, statlige- og kommunale
bygg og institusjoner og annet bruk så langt det
er forsvarlig.
Vatnet skal til enhver tid tilfredsstille det
offentlige krav til kvalitet og kvantitet.
Enhver utbygging må skje innen økonomiske
forsvarlige rammer.
Oppsamling, rensing og distribusjon av vann
36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av
vann
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Jon Hallvard Singsaas
Per Inge Singsaas
Roger Aunmo
Ottar Hinsverk
Per Ingar Almås
Gunnar Aunmo
Geir Dragåsøien

Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 976 089 790
BJØRKAN REGNSKAP AS
Kirkbakk
7298 BUDALEN
982 656 966
SINGSÅS VASSVERK SA

Virksomheten som vurderes:

SINGSÅS VASSVERK SA

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
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Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.4.5

Støren Borettslag

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Forretningsfører:
Kontaktperson:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:

954 149 781
STØREN BORETTSLAG
Borettslag
Spjelddalen 16 - 18
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
19.02.1995
05.11.1964
BÅRSETH REGNSKAP AS
Bente Marie Dyrvik
Borettslag.
Borettslag.
68.201 Borettslag
8300 Borettslag o.l.
Registrert i Foretaksregisteret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Bente Marie Dyrvik
Hanne Therese Aahjem
Rita Iren Vold Lilleflott
Merete Hammer
Hege Aaslund
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Formann og ett styremedlem.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 990 455 376
E.K. REVISJON AS
Pirsenteret Havnegata 9
7010 TRONDHEIM
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 985 698 686
BÅRSETH REGNSKAP AS
Moøya
7290 STØREN

Virksomhet(er):
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Virksomheten som vurderes:

STØREN BORETTSLAG

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
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Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.4.6

Grindahaugen Borettslag

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:

979 799 853
GRINDAHAUGEN BORETTSLAG
Borettslag
Rådhuset
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
15.07.1998
13.03.1998
Borettslag.
Borettslag.
68.201 Borettslag
8300 Borettslag o.l.
Registrert i Foretaksregisteret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Under avvikling
Sivert Moen
Haldor Eggen
Helen Dragset

To styremedlemmer i fellesskap.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 970 978 984
REVISORGRUPPEN
ORKLA TRØNDELAG AS
Vestre Rosten 69
7072 HEIMDAL
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 976 089 790
BJØRKAN REGNSKAP AS
Kirkbakk
7298 BUDALEN

Virksomhet(er):
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Virksomheten som vurderes:

GRINDAHAUGEN BORETTSLAG

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
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Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5

Aksjeselskap (AS)

4.5.1

Norservice Holding AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Prokura:
Revisor:

917 393 222
NORSERVICE HOLDING AS
Aksjeselskap
Jarleveien 12
7041 TRONDHEIM
TRONDHEIM
Postuttak
7005 TRONDHEIM
www.norservice.no
19.02.1995
17.03.1961
Arne Oluf Øvereng
Bidra til å skape grunnlag for sysselsetting av
yrkeshemmede i henhold til gjeldende regelverk.
Som ledd i dette formål skal selskapet eie,
forvalte og leie ut faste eiendommer til selskaper
innen samme konsern, samt eie aksjer i disse
selskapene.
Selskapets virksomhet skal ledes etter
forretningsmessige prinsipper.
Eie, forvalte og leie ut fast eiendom til selskaper
innen samme konsern.
88.993 Arbeidstrening for ordinært
arbeidsmarked
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Inngår i konsern
Sist innsendte årsregnskap 2017
Jan Pedersen
Gunnar Ivan Størseth
Roar Aspen
Sidsel Rian
Knut Ulset Bævre
Ragnhild Elise Gundersen
Kirsti Eilin Lønvik
Irma Sletvold Strøm
Per Anders Dahle
Kristian Hovde Lie
Styrets leder alene.
Daglig leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 980 211 282
DELOITTE AS
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO
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Regnskapsfører:
Virksomhet(er):
Aksjonærer (til informasjon):

973 174 088
NORSERVICE HOLDING AS
Navn:
Ant. Aksjer Andel i %
Trondheim Lag Av Lhl
75
30%
Midtre Gauldal Kommune
25
10%
Norservice Eiendom AS
25
10%
Trondheim Revmatikerforening 20
8%
Nhf Sør-Trøndelag
15
6%
Trondheim Hørselsforening
14
5.6%
Sparebank 1 Midt-Norge
13
5.2%
Nasjonalfor. For Folkehelsen 10
4%
Norsk Folkehjelp
10
4%
Ringnes E. C. Dahls Bryggeri 8
3.2%
Norges Blindeforbund
8
3.2%
Cerebral Pareseforeningen
8
3.2%
Block Watne Hus As
4
1.6%
Malvik Kommune
4
1.6%
Øvrige
11
4.4%
Sist oppdatert 2016

Virksomheten som vurderes:

NORSERVICE HOLDING AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
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Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert
Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.2

Midtre Gauldal ASVO AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):

Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:

Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:

964 792 011
MIDTRE GAULDAL ASVO AS
Aksjeselskap
Kjørkvollveien 21 B
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
www.mgasvo.no
20.02.1995
03.06.1992
Nina Pallin Lorier
Tilrettelegging av arbeidsoppgaver for deltakere
med nedsatt arbeidsevne.
Yte bistand til deltakere med tanke på overgang
til jobb eller utdanning.
Midtre Gauldal ASVO AS skal ikke ha til formål
å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, men la
overskuddet forbli i bedriften og komme
deltagerne til gode.
Å drive opplæring, salg av tjenester samt
produksjon og kantinevirksomhet, ved bruk av
arbeidskraft rekruttert blant yrkeshemmede som
ikke er i stand til å oppnå arbeid på det ordinære
arbeidsmarked.
88.994 Varig tilrettelagt arbeid
56.290 Kantiner drevet som selvstendig
virksomhet
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Aina Midthjell Reppe
Egil Joar Skjærvold
Paula Forodden
Turid Kjellstad
Tor Flagestad
Odd Vårvik
Arnstein Moen
Stig Olav Lilleøkdal
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 980 211 282
DELOITTE AS
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 985 698 686
BÅRSETH REGNSKAP AS
Moøya
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Virksomhet(er):

7290 STØREN
974 203 669
MIDTRE GAULDAL ASVO AS

Virksomheten som vurderes:

MIDTRE GAULDAL ASVO AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
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Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.3

Kommunekraft AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:
Virksomhet(er):
Aksjonærer (til info):

866 818 452
KOMMUNEKRAFT AS
Aksjeselskap
Akersgata 30
0158 OSLO
OSLO
Postboks 1148 Sentrum
0104 OSLO
www.kommunekraft.no
12.03.1995
28.04.1993
Arvid Bjarne Lillehauge
Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder
konsesjonskraft, og drive annen virksomhet
tilknyttet slik formidling.
Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder
konsesjonskraft, og drive annen virksomhet
tilknyttet slik formidling.
35.140 Handel med elektrisitet
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Arvid Bjarne Lillehauge
Eli Hovd Prestegården
Kjell Idar Juvik
Benthe Enes Bondhus
Stian Brekkvassmo
Anne Beth Njærheim
Lin Veronica Jacobsen
Ida Stuberg
Ståle Versland
Styrets formann alene, eller i dennes fravær av to
styremedlemmer i fellesskap.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 983 773 370
PKF REVISJON AS
Sandstuveien 70G
0680 OSLO
974 845 172
KOMMUNEKRAFT AS
Kommunekraft er eid av 131 kommuner, 8
fylkeskommuner og Landssamanslutninga av
Vasskraftkommunar (LVK). LVK har 182 aksjer
og aksjonærene utenom har en aksje hver. Dvs
Midtre Gauldal kommune har én (1) aksje, og iht
vedtektene kan ikke noen denne selges til andre
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enn LVK (se vedtektene på Kommunekraft sine
hjemmesider).

Virksomheten som vurderes:

KOMMUNEKRAFT AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
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Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.4

Budal Flerbrukshus AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):
Aksjonærer (til info):

914 490 200
BUDAL FLERBRUKSHUS AS
Aksjeselskap
7298 BUDALEN
MIDTRE GAULDAL
05.12.2014
04.11.2014
Jens Olav Hov
Bygge, eie og drive flerbrukshus i Budalen,
Midtre Gauldal kommune.
Flerbrukshuset skal nyttes til skolelokaler,
barnehage, samfunnshus for Budalen og utleie til
næringsdrivende.
Det legges vekt på full utnyttelse av arealene og
omdisponering av arealbruk gjøres så snart slike
behovsendringer er klarlagt.
Utleie av egen eller leid fast eiendom.
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ellers
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Jens Olav Hov
Odd Vårvik
Anita Wanvik Enlid
Janne Enlid Tovmo
Ane Aunøien Moen
Jorun Marie Svardal
Eva Karin Aune
Ingrid Storlimo
Berit Broen
Ingebrigt Enlid
Styrets leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 993 606 650
BDO AS
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 976 089 790
BJØRKAN REGNSKAP AS
Kirkbakk
7298 BUDALEN
898 108 252
BUDAL FLERBRUKSHUS AS
Navn
Ant aksjer Andel i %
Midtre Gauldal Kommune 329378
65.88%
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Budal Samfunnshus

170622

34.12%

Virksomheten som vurderes:

BUDAL FLERBRUKSHUS AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
-
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Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.5

Midt Energi AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Prokura:
Revisor:

977 205 719
MIDT ENERGI AS
Aksjeselskap
Kjørkvollveien 1
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
Postboks 57
7291 STØREN
www.gauldalenergi.no
03.02.1997
16.12.1996
John Reese
Energiproduksjon, energisalg,
installasjonsvirksomhet, handel og annen
virksomhet som står i forbindelse med dette,
videre også på samme grunnlag å foreta
investeringer herunder i faste eiendommer samt
delta som aksjonær eller på annen måte i andre
foretak.
Energiproduksjon, energidistribusjon, energisalg,
installasjonsvirksomhet, handel og annen
virksomhet som står i forbindelse.
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
John Morten Laugsand
Hilde Kristin Wahl Moen
Magnar Kosberg
Ole Gunnar Dahlhaug
Jo Aunøien
Bård Olav Vagnild
Jens Gunnar Fløttum
Brit Inger Aune
Harald Moen
Lars Ingmar Gjære Nyhus
Styrets leder alene eller to styremedlemmer i
fellesskap.
Daglig leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 980 211 282
DELOITTE AS
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO

Regnskapsfører:
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974 028 670
MIDT ENERGI AS DRIFTSAVDELING ÅLEN
974 752 522
MIDT ENERGI AS DRIFTSAVDELINGEN
STØREN
Navn
Ant aksjer Andel i %
Midtre Gauldal Kommune
8232 100.00%

Virksomhet(er):

Aksjonærer (til info):

Virksomheten som vurderes:

GAULDAL ENERGI AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
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Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.6

Trønderenergi AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Observatører:
Signatur:

980 417 824
TRØNDERENERGI AS
Aksjeselskap
Klæbuveien 118
7031 TRONDHEIM
TRONDHEIM
Postboks 9483 Torgarden
7496 TRONDHEIM
www.tronderenergi.no
08.02.1999
06.07.1998
Ståle Gjersvold
Produsere, overføre, fordele og omsette energi,
bygge og drive anlegg for slik virksomhet, delta i
annen delvirksomhet i forbindelse med denne
virksomheten herunder annen forretningsmessig
utnytting av anlegg og teknologi, eie og delta i
andre selskaper innen rammen av virksomheten.
Produksjon, overføring, fordeling og omsetting
av energi samt delta i annen virksomhet relatert
dette formålet ref. vedtekter og
stiftelsesdokumenter.
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Per Kristian Skjærvik
Geir Ove Kjesbu
Majken Margrethe Smith
Roger Harsvik
Arve Slørdahl
Rune Olaisen
Karin Skogan Holm
Dina Elverum Aune
Morten Bostad
Ingvill Kvernmo
Atle Midtlyng
Vigdis Bolås
Petter Lindseth
Svanhild Karin Mosebakken
Hallgeir Grøntvedt
Anders Bergem
Laila Eide Hjertø
Gunn Lisbeth Hansen
Egil Rømen
Idunn Gangaune Finnanger
To styremedlemmer i fellesskap eller styrets
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Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:
Virksomhet(er):

Aksjonærer (til info):

leder alene.
Daglig leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 987 009 713
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Brattørkaia 17B
7010 TRONDHEIM
874 748 552
TRØNDERENERGI AS AVD TRONDHEIM
920 144 527
TRØNDERENERGI AS AVD BERKÅK
Navn
Ant aksjer Andel i %
Melhus Kommune
1511019
13.28%
Orkdal Kommune
1225931
10.77%
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
1153846
10.14%
Trondheim Kommune
1022800
8.99%
Indre Fosen Kommune
907000
7.97%
Bjugn Kommune
586343
5.15%
Hemne Kommune
509167
4.47%
Meldal Kommune
508768
4.47%
Åfjord Kommune
436494
3.84%
Nordmøre Energiverk AS 407894
3.58%
Midtre Gauldal Kommune 358530
3.15%
Malvik Kommune
335622
2.95%
Oppdal Kommune
332000
2.92%
Ørland Kommune
285600
2.51%
Frøya Kommune
281520
2.47%
Hitra Kommune
262100
2.30%
Skaun Kommune
248370
2.18%
Trønderenergi AS
192805
1.69%
Selbu Kommune
162000
1.42%
Holtålen Kommune
151980
1.34%
Snillfjord Kommune
135000
1.19%
Agdenes Kommune
120870
1.06%
Roan Kommune
107506
0.94%
Osen Kommune
104000
0.91%
Tydal Kommune
17512
0.15%
Klæbu Kommune
10402
0.09%
Rennebu Kommune
6767
0.06%
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Virksomheten som vurderes:

TRØNDERENERGI AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
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Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.7

Gaula Senter AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:
Signatur:
Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):
Aksjonærer (til info):

987 869 267
GAULA SENTER AS
Aksjeselskap
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
16.02.2005
03.12.2004
Roar Gylland
Kjøp, salg, oppføring og drift av fast eiendom.
Kjøp, salg, oppføring og drift av fast eiendom.
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ellers
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg
Sist innsendte årsregnskap 2018
Lars Kåre Woldmo
Yngve Bakken
Rune Johnsen
Ola Magne Wang
Eli Odny Haugum
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Styrets leder alene.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 993 606 650
BDO AS
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 976 089 790
BJØRKAN REGNSKAP AS
Kirkbakk
7298 BUDALEN
987 891 637
GAULA SENTER AS
Navn
Ant aksjer Andel i %
Midtre Gauldal
Næringsselskap KF
2500
35.71%
Salvesen & Thams
Eiendom AS
2000
28.57%
Kjeldstad Holding AS
1500
21.43%
Midtre Gauldal Kommune 1000
14.29%
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Virksomheten som vurderes:

GAULA SENTER AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

Tilbake på 90-tallet var hensikten å få etablering
av Mattilsynet til Støren. Selskapet ble hjulpet
frem av Midtre Gauldal kommune.

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
-
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Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
-

Begrunnelse:

Fortsatt eie
Avhende
Vedtak av 14. des 2017, økonomiplan/budsjett.

Evaluering av det kommunale eierskapet
– er det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:

Det foreligger ikke et strategisk behov for dette
selskapet i dag.

Eierstrategi:
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4.5.8

Gauldal Eiendom AS

GAULDAL EIENDOM AS med organisasjonsnummer 990 067 678 ble slettet 30.08.2018
Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Revisor:

Regnskapsfører:
Virksomhet(er):
Aksjonærer (til info):

990 067 678
GAULDAL EIENDOM AS
Aksjeselskap
Kjørkvollveien 1
7290 STØREN
MIDTRE GAULDAL
22.07.2006
10.07.2006
Håvard Døhl
Erverve, eie og forvalte eiendom, og virksomhet
forbundet med dette.
Erverve, eie og forvalte eiendom, og virksomhet
forbundet med dette.
81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet
eiendomsdrift
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg
Sist innsendte årsregnskap 2016
John Reese
Hilde Kristin Wahl Moen
Erling Lenvik
John Morten Laugsand
Bjørn Egil Enge
Styrets leder og nestleder hver for seg.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 980 211 282
DELOITTE AS
Dyre Halses gate 1A
7042 TRONDHEIM
990 096 171
GAULDAL EIENDOM AS
Navn
Ant aksjer Andel i %
Gauldal Energi AS
6276
61.07%
Midtre Gauldal Kommune
4000
38.93%
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Virksomheten som vurderes:

GAULDAL EIENDOM AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
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Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
-

Begrunnelse:

Fortsatt eie
Avhende
Foretaket overføres til morselskap (Gauldal
Energi AS) som Midtre Gauldal kommune eier.
Forenkler styringen av eiendommen (har
sammenheng med salget av Gauldal Nett)

Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:

Eiendommen eies gjennom Gauldal Energi AS.

Eierstrategi:
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4.5.9

Studiesenteret.no AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:
Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):

981 683 560
STUDIESENTERET.NO AS
Aksjeselskap
Pilestredet 46
0167 OSLO
OSLO
Strandveien 6 A
9350 SJØVEGAN
www.studiesenteret.no
16.03.2000
03.03.2000
Christin Kristoffersen
Utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i
Norden, samt hva hermed står i forbindelse.
Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe
aksjeeierne økonomisk utbytte.
Utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i
Norden, samt hva hermed står i forbindelse.
Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe
aksjeeierne økonomisk utbytte.
63.110 Databehandling, datalagring og
tilknyttede tjenester
1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Nina Waaler
Hans Johan Tofteng
Anne-Kirsten Upsaker
Kristi Agerup
Peer Jacob Svenkerud
Torkel Cornelis Rørstrand
Heidi Arnesen Austlid
Styrets leder eller to styremedlem i fellesskap.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 935 174 627
KPMG AS
Sørkedalsveien 6
0369 OSLO
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 989 090 704
MA REGNSKAP AS
Altevannsveien 7
9360 BARDU
981 691 687
STUDIESENTERET.NO AS
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Aksjonærer (til info):
Store endringer har skjedd siden 2018, denne
oversikten er ikke oppdatert.

Navn
Ant aksjer Andel i %
Avikom AS
10
40%
Salangen Kommune
2
8%
Tydal Kommune
1
4%
Gratangen Kommune
1
4%
Sommarøy Kystsenter A/L (ba) 1
4%
Malmens Friskola Ab
1
4%
Skjervøy Kommune
1
4%
Dalanerådet
1
4%
Lavangen Kommune
1
4%
Sorsele Kommune
1
4%
Midtre Gausdal Kommune
1
4%
Rauma Kommune
1
4%
Surnadal Kommune
1
4%
Båtsfjord Kommune
1
4%
Moss Kommune
1
4%

Virksomheten som vurderes:

STUDIESENTERET.NO AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
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Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert
Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.5.10

Trøndelag Reiseliv AS

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Vedtektfestet formål:

Virksomhet/art/bransje:

Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:

Styre:
Styrets leder:
Nestleder:

961 245 117
TRØNDELAG REISELIV AS
Aksjeselskap
Nordre gate 11
7011 TRONDHEIM
TRONDHEIM
www.trondelag.com
20.02.1995
01.06.1991
Petra Sestak
Drive markedsføring og salg av
reiselivsprodukter med hovedvekt på de
internasjonale markeder på vegne av
produkteiere, destinasjonsselskaper og
organisasjoner i Trøndelag, samt andre aktiviteter
som styret fastlegger.
Gjennom målrettet arbeide skal selskapet bidra til
økt trafikk og bedret lønnsomhet for næringen.
Selskapet skal være et fellesorgan for de
organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har
interesser tilknyttet reiselivsnæringen i begge
fylker.
Selskapet skal være et samarbeidsorgan for
fylkeskommunene og det offentlige
virkemiddelapparat. Selskapet har ikke som
formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte.
Drive markedsføring og salg av
reiselivsprodukter med hovedvekt på de
internasjonale markeder på vegne av
produkteiere, destinasjonsselskaper og
organisasjoner i Midt-Norge, samt andre aktiviteter som styret fastlegger. Gjennom målrettet
arbeide skal selskapet bidra til økt trafikk og
bedret lønnsomhet for næringen. Selskapet skal
være et fellesorgan for de organisasjoner,
institusjoner og bedrifter som har interesser
tilknyttet reiselivsnæringen i begge fylker.
Selskapet skal være et samarbeidsorgan for
fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparat.
79.901 Turistkontorvirksomhet og
destinasjonsselskaper
2100 Private aksjeselskaper mv.
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2017
Erik Revdal
Hilde Lyng
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Styremedlem:

Varamedlem:

Signatur:
Prokura:
Revisor:

Regnskapsfører:

Virksomhet(er):
Aksjonærer (til info):

Ingegerd Kvernmo Eggen
Anne Grete Thoresen Eriksen
Frode Sakshaug
Terje Lysholm
Kirsten Ingeborg Schultz
Stig Andre Aasgård
Brit Melting
Joachim Lyng
Daglig leder.
Daglig leder.
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 976 389 387
ERNST & YOUNG AS
Dronning Eufemias gate 6
0191 OSLO
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 936 285 066
SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS
Søndre gate 4
7011 TRONDHEIM
972 262 870
TRØNDELAG REISELIV AS
Navn
Ant aksjer Andel i %
Sør-Trønd. Fylkeskommune
332
20.81%
Nord-Trønd.Fylkeskommune 300
18.75%
Nho Reiseliv
176
11%
Visit Trondheim AS
128
8%
Sas
67
4.19%
Fosennamsos Sjø Asa
51
3.19%
Destinasjon Røros
30
1.88%
Namdalsopplevelser BA
30
1.88%
Asko As
24
1.56%
Kystnorge AS
24
1.56%
Oppdal Næringsforening
24
1.50%
Hotel Røros
20
1.25%
Melhus Kommune
18
1.13%
Stjørdal Næringsforum
16
1.06%
Visit Namsskogan Sa
16
1.06%
Øvrige Aksjonærer
338
21.18%
herav Midtre Gauldal Kommune 12 aksjer 0,75%
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Virksomheten som vurderes:

TRØNDELAG REISELIV AS

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
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Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.6

Vertskommune (kommunelovens kap 5a)

4.6.1
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
(Vertskommune er Malvik kommune for deltakerne, inkl Midtre Gauldal kommune)
Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Internettadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Daglig leder/ adm.direktør:
Kontaktperson:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):

980 359 689
INTERKOMMUNALE ARBEIDSGIVERKONTROLLEN
Organisasjonsledd
7224 MELHUS
MELHUS
http://www.malvik.kommune.no/arbeidsgiverkontrolleni-troendelag.174542.no.html
10.12.1998
01.01.1998
Katrine Lereggen
Jorid Oliv Jagtøyen

81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet
eiendomsdrift

Sektorkode:
6500 Kommuneforvaltningen
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Revisor:
Regnskapsfører:
Virksomhet(er):
Kommunedeltakere (til info):

Kommunene Agdenes, Frosta, Frøya, Hemne, Hitra,
Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal,
Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Snillfjord, Stjørdal og
Tydal har opprettet en felles arbeidsgiverkontroll,
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.

Virksomheten som vurderes:

INTERKOMMUNALE ARBEIDSGIVERKONTROLLEN

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
-

Side 86 av 106

220

2019 – Revideringsutgave - Eierforum

Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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4.7

Tingrettslig sameie

4.7.1

Enodd Vassverk

Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
Registrert i Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:
Kontaktperson:
Vedtektfestet formål:
Virksomhet/art/bransje:
Næringskode(r):
Sektorkode:
Særlige opplysninger:
Styre:
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Signatur:
Revisor:
Regnskapsfører:

Virksomhet(er):
Til info:

871 019 452
ENODD VASSVERK
Tingsrettslig sameie
7298 BUDALEN
MIDTRE GAULDAL
20.02.1995
31.12.1930
Jan Gisle Enlid
Oppsamling, rensing og distribusjon av vann
36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av
vann
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Jan Gisle Enlid
Martin Storli
Olav Kjellås

Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnummer 976 089 790
BJØRKAN REGNSKAP AS
Kirkbakk
7298 BUDALEN
914 026 180
ENODD VASSVERK
Et tingrettslig sameie stiftes ikke, men oppstår
idet to eller flere eier noe sammen.

Virksomheten som vurderes:

ENODD VASSVERK

Formålsgruppering:

Finansielt motivert eierskap
Politisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjonen
Samfunnsøkonomisk motivert

Eiermålsetting:
Historisk bakgrunn for eierinteressen i
selskapet:

-

Kapitalbindingssynspunkt:
-
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Oppfølgings- og investeringsbehov:
Virksomhetsområdets utvikling og risiko:
Samfunnsmessig betydning:
Lønnsomhet i dag og i fremtiden:
Finansielle mål:
Fortsatt eie
Avhende

Eierstrategi:
Begrunnelse:
Evaluering av det kommunale eierskapet – er
det behov for et kommunalt eierskap?

Ja
Nei

Hvis «Nei» - begrunnelse:
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Midtre Gauldal
kommune
Eiermelding
del 3
Eiermelding del 3
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5

Andre eierinteresser

5.1

Eiendom og bygninger

5.1.1
Midtre Gauldal kommunes bygningsmasse
På de neste sidene er en oversikt, oppdatert 2018 i forbindelse med ny forsikringsaktør, over Midtre
Gauldal kommunes eiendommer. I denne anledning er det også anført forsikringsverdi på
bygningene.
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column1

Column2

Column3

Column4

Adresse

Virksomhet

Enhet

Avd.

Rådhuset
Rådhuset

kontor
garasje

Kap. 1.1
Kap. 1.1

Administrasjon
Administrasjon

Soknedal skole

skole

Kap. 1.2

Soknedal skole
Soknedal skole
Gauldal skole og
kultursenter
Gauldal skole og
kultursenter

skole
skole

Kap. 1.2

Hauka skole

skole

Kap. 1.2

Singsås skole

skole (2 bygg)
Flerbrukshus/skole/
bhg.
barnehage
barnehage
skole

Budal skole
Støren barnehage
Fagerlia barnehage
Støren barneskole
Singsås Barnehage
Soknedal Barnehage
Soknedal Trygdebol. (tidl.
helsestasjon)
Midtre-Gauldal
helsesenter

Colu
mn5
Gnr.

Colu Colu
mn6 mn7
Bnr.

BTA

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

45
45

7
7

Undervisning

134

18

Undervisning
Undervisning

134
134

18
18

4 008 Betong
24 Tre
Betong/
1 700 tre
Betong/
709 tre
790 bet/ stål

Undervisning

45

349

45

349

Undervisning

161

7

Kap. 1.2

Undervisning

270

7

Kap. 1.2
Kap. 1.2
Kap. 1.2
Kap. 1.2

Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning

181
45
82
45

44
289
113
287

2 330 Tre
Betong/
3175 tre
1 260 Tre
378 Tre
3 413 Betong

barnehage
barnehage

Kap. 1.2

Undervisning
Undervisning

270 35/ 36
134
33

744
933 Bet/ tre

Trygdeboliger 5

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

81

36

helsesenter

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

252

Skole & kultursenter
Kaldtlager

1983

Fullverdi

39 018 000

1996
2011

5 788 000
17 204 000

10 276 bet/ stål

2009

223 788 000

504 bet/ stål

2011
1958/
73/97
1964/77

5 971 000

865 Tre

420 Tre
Betong/
4 860 tre

Column14

1. risiko

Anmerk.

Ombygging
pågår
Ombygging
pågår

21 585 000
47 741 000

1999
1989
1998

58 057 000
34 144 000
6 534 000
78 750 000

2015

15 857 000
19 885 000
7 550 000

1978

Column12

74 349 000
72 000

1965/76
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B.år

2017

126 950 000

Rehab.

Ny takst?
Ny takst mht
arealøkning?
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column1

Column2

Column3

Column4

Colu
mn5

Virksomhet

Enhet

Avd.

tilbygg
5 omsorgsleil/ 5
pens.leil.

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

7

3045 Tre/ stål

2002

82 796 000

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

81

4

1918

13 628 000

sosialtjenester

Kap. 1.3
Kap. 1.3

Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.

81
81

4
4

1 628 Tre
Betong/
100 tre
30 Tre

1986

26 865 000
363 000

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

81

4

Budal tjenestesenter

Singsås tjenestesenter
Snurruhagen 12
Soknedal trygdebolig,
feste nr. 1
Singsås trygdebolig
Singsås trygdebolig
Betjeningsbolig, Singsås
Støren alderspensjonat
Omsorgsboliger Kalvtrøa
Kåsa 6A & B
Kåsa 6A & B

omsorgsboliger, 5
stk.

BTA

B.år

2017

Midtre-Gauldal
helsesenter
Soknedal tjenestesenter gml.

- bolig

Bnr.

Bygge
m.

Adresse

- mellom/nybygg
- stabbur

Gnr.

Colu Colu
mn6 mn7

Colu
Colum mn1
n8
0

Fullverdi

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

181

48

420 Tre
Tre/
935 betong

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

230

38

Tre/
1 250 betong

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

1

250 Tre

beboelse, 6 leiligheter Kap. 1.3
beboelse, 6 leiligheter Kap. 1.3
Kap. 1.3

Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.

81
230
230

500 Tre
190 Tre
190 Tre

1978
1981
1982

8 129 000
3 414 000
3 414 000

beboelse, 6 leiligheter
beboelse, 15
leiligheter
8 leiligheter
bolig
garasje

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

230

1
151
151
24.ap
r

360 Tre

1970

10 753 000

Kap. 1.3
Kap. 1.3
Kap. 1.3
Kap. 1.3

Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.

45
45
3
3

252
1F90
52
52

950
500
367
55

1985
1999
1970

26 014 000
18 510 000
4 095 000
550 000

aldershjem
syke/pleiehjem/eldresente
r
4 leiligheter,
dagsenter
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Tre
Tre
Tre
Tre

8 189 000
1970/84

18 357 000

1924/92

32 205 000
15 304 000

Column12

Column14

1. risiko

Anmerk.
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column2

Column1
Adresse

Virksomhet

Column3

Column4

Colu
mn5

Colu Colu
mn6 mn7

Gnr.

Bnr.

BTA

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

B.år

2017

Enhet

Avd.

Fullverdi

Frøset utleieboliger (4 stk.) bolig
Bakkely
bolig

Kap. 1.3
Kap. 1.3

Helse & sosialtj.
Helse & sosialtj.

3
82

70
62

320 Tre
309 Tre

1974

5 501 000
4 282 000

Fagerlia

bolig

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

82

80

276 Tre

1969

3 640 000

Fagerlia

garasje

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

82

80,00

39 Tre

1974

155 000

Nyeng

prestebolig

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

301

200 Tre

1975

3 178 000

Nyeng

garasje

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

301,0
0

25 Tre

bolig nr. 9

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

14

560 Tre

1964

7 508 000

Fredheim

bolig nr. 11

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

14,00

560 Tre

1964

7 508 000

Kåsa 7A & B

bolig

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

3

53

233 Tre

1970

5 027 000

Kåsa 7A & B

2 garasjer

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

3

53

55 Tre

Kåsa 2

Bolig

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

xxxx

anm

Kåsa 9B

garasje

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

3

53,00

28 Tre

1970

518 000

Brunkåsa 7C

garasje

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

3

146,0
0

75 Tre

1985

567 000

228

Column14

1. risiko

Anmerk.

208 000

Fredheim
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2 512 000
232 000

Brann, skal
bygges opp igjen
2018
Brann, skal
bygges opp i gjen
2018

Sammenbygd
feil ikke
kommunalt bygg
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column2

Column1
Adresse

Virksomhet

Column3
Enhet

Column4
Avd.

Colu
mn5

Colu Colu
mn6 mn7

Gnr.

Bnr.

BTA

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

B.år

2017
Fullverdi

Brunkåsa 7 A B & C

Bolig

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

3

146147

Grindahaugen borettslag

bolig

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

121

910 Tre

2005

29 095 000

Spjeldet Støren

omsorgsbolig, 6 leil.

Kap. 1.3

Helse & sosialtj.

45

245

385 Tre

2005

6 764 000

Spjeldbakkan 3 e,f,g,h

4 stk. boliger

45

104

284 Tre

2010

5 874 000

Tamburveien 1a og b

2 stk. leiligheter

Kao.1.4

Bolig & n.formål

46

75

222 Tre

2004

3 784 000

Tamburveien 3a og b

2 stk. leiligheter
industribygg
(Næringsmidd.)

Kao.1.4

Bolig & n.formål

46

76

222 Tre

2004

3 784 000

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

272

Stål

forr. / ktr. / kro / div.
Tillbygg - butikk/
forretning

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

275

1738 Stål/tre

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

275

303 Stål/tre

2012

7 378 000

Gaula natursenter

museum

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

275F
9

Tre/
224 betong

1996

26 293 000

Gaula natursenter

museum

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

275F
9

Gamle prestegården

undervisning

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

1

400 Tre

Kåret 2
Prost Bødkers vei 1

Prestebolig
Bolig

Kap. 1.4

Bolig & n.formål
Bolig & n.formål

46
45

15
10

277 Tre
168 Tre

Støren (Norsk Kylling)
Størensenteret Prestteigen
Størensenteret Prestteigen

414 Tre

1978

6 836 000

Column14

1. risiko

Anmerk.

Attest
Husbanken

Inkl. oljev.utst.
Merk utått
Alle arealene er
sprinklet

22 363 000
44 729 000

1 978 000

Side 95 av 106

229

Column12

8 228 000
1952
1949

4 665 000
2 829 000
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column2

Column1
Adresse

Virksomhet

Column3
Enhet

Column4
Avd.

Colu
mn5
Gnr.

Colu Colu
mn6 mn7
Bnr.

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

BTA

B.år

2017
Fullverdi

Column12

Column14

1. risiko

Anmerk.

959
Soknes 6, Støren

Bolig

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

46

25

208 tre

1961

4 678 000

Soknes 6, Støren

Garasje

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

47

114

70 tre

1994

403 000

Soknes 5, Støren

Bolig
Utleieleiligheter, 3
stk.

Bolig & n.formål

47

4

224 Tre

1975

3 772 000

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

16

535 tre

1960

8 855 000

Kap. 1.4

Bolig & n.formål

45

16

50 Tre

2005

235 000

Bolig & n.formål

45

230

970 Tre

2013

16 055 000

Bolig & n.formål

45

230

422 Tre

2015

6 985 000

Bolig & n.formål

45

100

228 Tre

1928

3 840 000

145

489
300
160
80
60
40

2017

Engan 13
Engan 13
Svartøymoen, Støren
Svartøymoen, Støren

Garasje
12 stk.
omsorgsboliger

Spjeldet Støren
Singsås bygdemuseum
Singsås bygdemuseum
Gamle Forsetmo skole
Fløttumsgruva
Fløttumsgruva

6 stk. omsorgsboliger
Utleie; mindre
flyktninger med tilsyn
Dagsenter og
omsorgsbolig,
psykiatrisk
museum
uthus
museum
maskinhus
brakke

Bolig & n.formål
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur

45

Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5

Størenhallen

idrettshall

Kap. 1.5

Kirke & kultur

45

Spjeldvangen 2, Støren

1

3 400 Tre/mur
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Tre
Tre
Tre
Tre
Tre
Tre

Inn 071217
4 053 000
311 000
2 371 000
353 000
197 000

1974

79 024 000
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column1

Column2

Column3

Column4

Colu
mn5

Bnr.

Bygge
m.

BTA

Virksomhet

Enhet

Avd.

Støren idrettspark

bygning

Kap. 1.5

Kirke & kultur

49

1

565 Tre

1992

8 637 000

Støren idrettspark

driftsbygg

Kap. 1.5

Kirke & kultur

49

1,00

150 Tre

2000

3 146 000

Støren idrettspark
Støren bygdemuseum
Støren bygdemuseum
Støren bygdemuseum
Støren bygdemuseum

grillhytte
Klokkarstua
Raulåna
låve
stabbur

Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5

Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur

49
45

1,00
1F90

50
50
168
20
20

2016

828 000
1 305 000
3 146 000
390 000
453 000

Stavkirke Singsås

Stavkirke

Kirke & kultur

230

1,00

25 Tre

Kap. 1.5

Kirke & kultur

230

18,00

125 Tre

Smie
Pilgrimsbu Tågåfjellet
Pilgrimsbu Tågåfjellet
Pilgrimsbu Singsås
Pilgrimsbu Singsås

Bu
uthus
Bu
uthus

Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5
Kap. 1.5

Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur
Kirke & kultur

230
169
169

18,00
1 F3
1 F3

Moøya renseanlegg
Budal renseanlegg

renseanlegg
renseanlegg

Kap. 1.6
Kap. 1.6

Teknisk etat
Teknisk etat

45
181

272
3F2

Soknedal renseanlegg
Soknedal renseanlegg

renseanlegg
Tilfluktsrom

Kap. 1.6
Kap. 1.6

Teknisk etat
Teknisk etat

134

26

35
23
13
23
13

Fullverdi

Column12

Column14

1. risiko

Anmerk.

2 317 000
207 000

Tre
Tre
Tre
Tre
Tre

475 Tegl/tre
80
Tre/
225 betong
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Tre
Tre
Tre
Tre
Tre

B.år

2017

Adresse

Svenskstu

Gnr.

Colu Colu
mn6 mn7

Colu
Colum mn1
n8
0

152 000
309 000
32 000
311 000
32 000
1979/
2000

2004

32 940 000
1 463 000
4 894 000
1 242 000

Inkl. maskineri
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column1
Adresse

Column2
Virksomhet

Column3
Enhet

Column4
Avd.

Colu
mn5

Colu Colu
mn6 mn7

Gnr.

Bnr.

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

BTA

B.år

2017
Fullverdi

Column12

Column14

1. risiko

Anmerk.
Inv. tilh.
Frivillighetssentr.
er medf.
revet

Soknes Leir
Soknes Leir

Kontorbygning
Garasje/ lager

Kap. 1.6
Kap. 1.7

Teknisk etat
Teknisk etat

47
xxxx

13
anm

240
525

5 104 000
5 801 000

Soknes Leir

Stor lagerbygning

Kap. 1.8

Teknisk etat

47

13

615

6 798 000

Soknes Leir

Kap. 1.9

Teknisk etat

47

13

450

4 971 000

Kap. 1.10
Kap. 1.11
Kap. 1.12

Teknisk etat
Teknisk etat
Teknisk etat

47
xxx
xxx

13
anm
anm

434
204

3 600 000
1 697 000
135 000

Revet
Revet

Soknes Leir

Verkstedbygning
Lager/
garasjebygning
Eldre lagerbygning
Car-port
Lager/
garasjebygning

Kap. 1.13

Teknisk etat

xxx

anm

555

6 137 000

Revet

Mannsfjellet

aluminiumsmast

Kap. 1.6

Teknisk etat

47

1

Agregathus Rådhuset
Engan leir

Agregat Soknedal
bygning 1, vaktbu

Kap. 1.6
Kap. 1.6

Teknisk etat
Teknisk etat

45
xxx

7
anm

Engan leir

bygning 2

Kap. 1.6

Teknisk etat

45

113

Soknedal Tjenestesenter

Aggregathus

Kap. 1.6

Teknisk etat

81

4

Soknes Leir
Soknes Leir
Soknes Leir

Moøya - seksjon 2
Moøya - seksjon 1
Moøya - seksjon1

Garasje & hybelhus
Butikk, verksted,
lager, ktr, post
Carport

Kap. 1.6

Teknisk etat

2

13

Kap. 1.6

Teknisk etat
Teknisk etat

2
2

13

Alum.
20

284 000
Tre

368 000

revet
Leietaker 2015;
1 314 000 motorsykkelklubb

1120 Tre
221 000
1124 Bet/ stål
926 Tre
176 Tre
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258 000

196085

20 920 000

2000
2002

19 418 000
664 000

Eies av Bono
Invest
Lager & ktr inn
2013
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column1
Adresse

Column2
Virksomhet

Column3
Enhet

Column4
Avd.

Colu
mn5

Colu Colu
mn6 mn7

Gnr.

Bnr.

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

BTA

B.år

2017
Fullverdi

Column12

Column14

1. risiko

Anmerk.

13
Soknedal vassverk

Høydebasseng

Kap. 1.6

Teknisk etat

81

46

120 Tre

921 000

Soknedal vassverk
Støren Vannverk,
Frøsetørene

Vannverk
3 grunnvannsbrønner
& 2 pumpestasjoner

Kap. 1.6

Teknisk etat

81

46

30 Tre

309 000

Kap. 1.6

Teknisk etat

3

284

Budal

Branngarasje

181

48

120 Tre

2009

755 000

Spjelddalen 3
Husmannsplassen
Sivertsun

bolig, hyble4r

45

104

385 Tre

1954

8 725 000

173

1

37 Tre

369 000

Husmannsplassen Smie
Husmannsplassen
sommerfjøs

Museum

173

1

21 Tre

109 000

173

1

30 Tre

185 000

173

1

17 Tre

174 000

402

21 Tre

489 000

77 Tre

358 000

15 Tre

478 000

402

1
1
F11
1
F11
1
F11

45 Tre

141 000

402

1

62 Tre

217 000

Museumssetra do

Museum

Museumssetra langhus

Museum

Museumssetra løe

Museum

Museumssetra seterbu

Museum

Bolig & n.formål
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag
Budal
Museumslag

Museumssetra seterfjøs

Museum

Budal

Museum

Museum

Husmannsplassen stabbur Museum

Kap. 1.3

402
402

200
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Oversikt eiendom pr.
21.12.17

Midtre Gauldal
kommune
Column1
Adresse

Column2
Virksomhet

Column3
Enhet

Column4
Avd.

Colu
mn5
Gnr.

Museumslag

Colu Colu
mn6 mn7
Bnr.

BTA

Colu
Colum mn1
n8
0
Bygge
m.

B.år

2017

Column12

Column14

Fullverdi

1. risiko

Anmerk.

1 550 552 000

27 747 000

F11

Totalt
Spesiell byggeskikk/ Kunstnerisk utsmykning er inkl. med forsikringssum inntil NOK
2 mill.
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5.2

Infrastruktur

5.2.1
Midtre Gauldal kommunes veier
I norsk veibase finnes en oversikt. Verdien av veiene i kommunale regnskap er, som gjeldende
regnskapsførsel for kommunene for øvrig, basert på hvor store driftskostnader og endringer i lån og
inntekter som er ført på hvert enkelt objekt i løpet av året. Ligger veien der uten
vedlikeholdskostnader så er verdien ført til «null», mens drift av en vei genererer verdien i kroner og
øre i regnskapet.
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5.2.2

Kommunale veier 2018
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5.2.3

Vegliste Midtre Gauldal kommune

MGK VEGLISTE 01.01.2017 :
Vegnr.
1072
2265
3
4
1940
1940
2350
2360
1950
2237
5
6
1520
1520
2230
2240
2240
2250
2250
2370
2215
7
11
1060
1070
1080
1560
1680
1750
1910
1960
2160
2220
2220
2280
15
1920
2090

KOMMUNALE VEGNUMMER MED LENGDE OG VEG-KLASSE
Lengde m
Navn
Veg-klasse
Vurdering
A
1 033
Engan
A
156
Storengan
A
44
Veta – Volløyan
A
21
Fv 630- Veta
A
777
Moøya
A
307
Moøya
A
197
Veta
A
358
Volløyan
A
102
Nerspjeldet
A
920
Spjeldbakkan
A
57
Spjelddalen arm
A
29
Spjelddalen arm
A
116
Grindahaugen
A
50
Grindahaugen
A
930
Soknesmoen
A
535
Spjelddalen
A
80
Spjelddalen
A
137
Spjeldvangen
A
59
Spjeldvangen
A
51
Øverspjeldet
A
1 002
Soknes
A
54
Hesthagen
A
40
Soknes/Liøya
A
295
Bataljonsveien
A
82
Dragonveien
A
110
Ekserveien
A
412
Hesthagen
A
88
Kapteinsveien
A
91
Kompaniveien
A
204
Langgjelan
A
339
Nordstu
A
70
Skogveien
A
138
Sokneslia
A
55
Sokneslia
A
128
Tamburveien
A
87
Ev 6- Liøya
A
1 198
Liøya
A
568
Rørosvegen
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MGK VEGLISTE 01.01.2017 :
Vegnr.
2090
2090
2090
8
9
1050
1660
1850

1850
2030
2040
2040
2210
2210
2260
10
2235
2270
1350
2020
2020
2050
12
1040
1530
1690
13
14
1000
1100
1200
1300
1300
1400
1500
1510
1900
2000
2165

KOMMUNALE VEGNUMMER MED LENGDE OG VEG-KLASSE
Lengde m
Navn
Veg-klasse
Vurdering
A
137
Rørosvegen
A
111
Rørosvegen
A
229
Rørosvegen
A
71
Basmoen - Prost
Bødtkers vei
A
63
Basmoen arm
A
463
Basmoen
A
333
Kalvtrøa
A
209
Kåret
A
140
Kåret
A
83
Prost Bull-Hanssens vei
351
37
139
67
163
23
2 137
381
920
321
38
172
83
233
91
895
56
74
462
122
537
549
97
422
166
63
153
181
370

Prost Bødtkers vei
Prost Bødtkers vei
Snurruha_g_an
Snurruhagan
Staurvin
E6 - Rørosveien
Soknesøran
Svartø_ya
Frøsetøran
Prestteigen
Prestteigen
Prost Trædals vei
Støren kirke
Bruekra
Grønnerbakken
Kjerkvollveien
Brunkåsa - Rena
Kåsa arm
Brunkåsa
Frøsetlia
Frøsetløkkja
Frøsetvegen
Frøsetv en
Frøsetåsen
Furulia
Glenna
Kåsa
Plassen
Skåveien
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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MGK VEGLISTE 01.01.2017 :
Vegnr.
1075
1095
1580
1600
2080
2100
2120
2200
2205
2205
2300
16
43
43
44
45
46
47
47
47
49
50
48
39
40
41
42
39
38
18
20
32
33
34
34
35
36

KOMMUNALE VEGNUMMER MED LENGDE OG VEG-KLASSE
Lengde m
Navn
Veg-klasse
Vurdering
A
147
Ekra
A
608
Frøsethøgda
A
129
Holtet
A
335
Innlegget
A
229
Rena
A
67
Råa
A
232
Kvernvassvegen
A
66
Smibakken
A
191
Småen_get
A
50
Småenget
A
66
Trøa
A
1 305
Folstad Folstadrommet
A
438
Hovsbrua - Soknedal
skole
A
323
Soknedal kirke
A
142
Soknedal renseanlegg
A
339
Moan
A
3963
Fossum - Dragset –
Bjørset
A
1449
Fagerlia
A
100
Fagerlia
A
351
Fagerlia
A
148
Ev 6 ved Bjørset
A
85
Ev 6 ved Bjørset
A
881
Nordløkkja - Haugen
A
7 026
Bjerkenås (Hauka)Heggvold
A
2 776
Bakkgjerdet - Hugå - Fv
653
A
2107
Frøset- Skain - Hugås
A
1004
Skain - solbergløkk
A
6526
Bjerkenås S- Heggvold ·A
3111
Hage - Ramstad
A
5779
Rogga - Røsbjørgen
A
11759
Kjelden - Svardal
A
75
Budal kirke
A
82
Budal idrettsplass
A
285
Budal boligfelt
A
67
Budal boligfelt
A
851
Enda! - Endalsvoll
A
1 740
Bjørkåsøy- Budalsøy
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MGK VEGLISTE 01.01.2017 :
Vegnr.
37
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SUMMERT:

KOMMUNALE VEGNUMMER MED LENGDE OG VEG-KLASSE
Lengde m
Navn
Veg-klasse
Vurdering
A
1 315
Lillebudals bru –
Storbudal
A
Osøy bru - Fjeset
1274
A
Osøy – Bjørgen
1118
A
Forsetmo
sentrum
172
A
Forsetmo - Høen
6006
A
Forra bru - Engehagen
1803
A
558
Singsås sentrum
A
5 753
Tiller – Gravråk
A
227
Singsås sentrum
A
456
Singsås sentrum
A
740
Singsås sentrum
A
2 220
Almåsøy - Almås
98 536

OPPDATERT IHT BRREG 2019-05-13
Dette gjelder ikke vurderinger og økonomisk status for hvert selskap, som må oppdateres ift 2018regnskapet (proff.no-visningen for selskaper).
Heller er ikke evt. nye eierforhold kommunen har opprettet siden 2018 lagt inn, dette må utredes til
endelig utgave av 2019-versjonen.
Eiendommer og veier er ikke oppdatert. Detaljgjennomgang er nødvendig.
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Saksframlegg

Arkivnr. Q81

Saksnr. 2018/788-10

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
25/19
23.05.2019
Saksbehandler: Toril Sunde

Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny behandling

Dokumenter i saken:
6 U Soknes barnehage
7

I

8

I

9

I

10 S

DL 201802613 - Politiets arkivnummer - SV: Soknes
barnehage
Sak 18/788 - fartsreduserende tiltak forbi Soknes
barnehage
Soknes barnehage - trafikksikkerhetstiltak hastighetsregulerende tiltak på kommunevei 1920 - ber
om uttalelse
Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny behandling

Politiet v/Finn
Skarsmoen
Politiet v/Finn
Skårsmoen
Trøndelag politidistrikt
v/Snorre Løvseth
Trøndelag politidistrikt

Vedlegg
1 Uttalelse Soknes barnehage
Ingress
Saken gjelder fastsettelse av høyeste tillatte kjørehastighet på KV1920, Liøya forbi Soknes
barnehage samt etablering av fartshumper.
Formannskap har i sak 20/18 gjort vedtak om 40 km/h, med en fartshump og 3 skilt. Estimert
kostnad: kr 50 000,-. Ihht skiltforskriftens kap 13 § 26 ble forslaget om hastighetsreduserende
tiltak oversendt til lensmannen for uttalelse i fjor. Uttalelsen kom først april i år.
Saken kommer dermed opp på nytt til behandling, dels på grunn av politiets uttalelse og dels på
grunn av bekymringer fra foreldre med barn i barnehagen og nye vurderinger gjort v/
administrasjonen av trafikksikkerhetsmessig årsak.

241

Saksopplysninger
Kommunen v/ Formannskapet er veistyresmakt etter vegloven § 9 og kommunens
delegasjonsreglement gir hjemmel til å regulere hastigheten etter vegtrafikklovens skiltforskrift
på kommunale veger.
I forbindelse med oppstart av Soknes barnehage 19.august 2019 vil det medføre økt
trafikkbelastning som kommer i tillegg til ordinær trafikk. Det forventes økt trafikk til og fra
barnehage på morgen og ettermiddag. Rutebusser passerer forbi området, og bør tas hensyn til
ved utforming av fartshumper, og på sikt når ny E6 blir utvidet sørover med 4 – felt vil det bli
større trafikk på lokalvegene og inn til Støren.
Det er igangsatt etablering av gang/sykkelveg på KV1920 mellom barnehagearealet og frem til
jernbaneundergangen. Det er ikke gatelys langs Liøya. Det er et større behov nå som det
etableres en barnehage. Dette nevnes også i vedlagt rapport fra politiet. Etablering av gatelys
langs denne strekningen har en estimert kostnad på kr 345 000,(graving/kabler/mast/ledarmatur) Det er ikke økonomi til etablering av gatelys i år, men
grunnarbeidet bør gjennomføres nå.
Vurdering
Administrasjonen var på befaring sammen med politiet 30.april og kom frem til følgende:
 Farten bør reduseres til 30 km/h og det skiltes med 30 km/h fra inngangen til
jernbaneundergangen og til og med avkjørsel til privat veg sør for Soknes barnehage. Det
skiltes vikepliktskilt; møtende kjørende har vikeplikt, sør for jernbaneundergang og
vikeplikt overfor møtende kjørende, nord for jernbaneundergangen, samt
opplysningsskilt gangfelt i gangfeltet. I tillegg settes fareskiltene barn og gangfelt opp.
Ny vurdering medfører oppsett av flere skilt enn først vedtatt.
Følgende offentlige trafikkskilt settes opp langs KV1920 ved innkjøring til området fra nord og sør
Forbudsskilt

362

Fartsgrense 30 km/h

Vikeplikt – og forbudsskilt

212

Vikeplikt overfor møtende kjørende

Vikeplikt – og forbudsskilt

214

Møtende kjørende har vikeplikt

Fareskilt

142

Barn

Fareskilt

109

Fartshump

Opplysningsskilt

516

Gangfelt

Kjørehastigheten utenfor nevnte område forblir som det er i dag, - 50 km/h mot Støren sentrum
og 60 km/h mot kryss i Storløkkja.
 Det etableres to modifiserte sirkelhumper. En fartshump etableres litt sør for
Soknesteigen boligområde og den andre etableres mellom privat innkjøring og innkjøring
til Soknes barnehage. Statens vegvesens håndbøker beskriver utforming. Vegstrekningen
er på ca 300 meter. Håndbokens anbefaling for avstand mellom fartshumpene er ca 75
meter, men vurdering gjort ved befaring viser at det ikke er behov for mer enn to
fartshumper på strekningen ettersom farten naturlig reduseres mot jernbaneundergang.
Det er ikke kjent ÅDT på vegstrekningen.
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 Graving og asfaltarbeider tenkes gjennomført i forbindelse med asfaltering av
gang/sykkelveg for å spare riggkostnader.
Økonomiske konsekvenser
Kostnader knyttet til trafikksikkerhetstiltaket vil erfaringsvis beløpe seg til ca kr 110 000,-.
Utgiftene for fartshumpene tas på investeringsprosjektet/oppgradering veg, – skilting tas av
driftsmidler innenfor vedtatt budsjett 2019 under ansvarsområdet 771064.
Rådmannens innstilling
 Midtre Gauldal Formannskap vedtar redusert fart til 30 km/h med skilting 30 km/h fra
inngangen til jernbaneundergangen og til og med avkjørsel til privat veg sør for Soknes
barnehage. Det skiltes vikepliktskilt; møtende kjørende har vikeplikt, sør for
jernbaneundergang og vikeplikt overfor møtende kjørende, nord for
jernbaneundergangen, samt opplysningsskilt gangfelt i gangfeltet. Fareskiltene barn og
gangfelt settes opp.
 Det etableres to modifiserte sirkelhumper for fart 30 km/h. En fartshump litt sør for
Soknesteigen boligområde og den andre mellom privat innkjøring og innkjøring til
Soknes barnehage.
 Utgiftene fordeles mellom investeringsprosjekt/oppgradering veg, – og driftsmidler
innenfor vedtatt budsjett 2019 under ansvarsområde 771064.
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