Innherred Samkommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Samkommunestyret
Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested
01.12.2005
10:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 34, eller epost: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Sakliste:
Saksnr

Innhold

PS 40/05

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 20.10.05

PS 41/05

Referatsaker

PS 42/05

Møteplan for Samkommunestyret 2006

PS 43/05

Industrikraft Midt-Norge AS- Søknad om utsettelse av tidspunkt for
idriftsettelse av kraftvarmeverk på Skogn og forlengelse av konsesjonens
varighet - uttalelse.

PS 44/05

Budsjettsituasjonen 3. kvartal Innherred samkommune

PS 45/05

Budsjett 2006 – Innherred samkommune

Orientering:
Det vil bli gitt en orientering fra Helseforetaket v/administrerende direktør Arne Flaat.
Levanger, 24.11.2005
Bjørn Iversen
ordfører

OBS!!!!!
Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:
http://www.innherred-samkommune.no/
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PS 40/05 Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 20.10.05

PS 41/05 Referatsaker

1/05

Statusrapport og søknad om tilskudd Skjønnsmidler 2005 til omstilling og
kriseformål Innherred Samkommune

2/05

NAV - Sentralstyrets vedtak i høringsak

3/05

Tilbakemelding på barneverntjenestens kvartalsrapportering 3. kvartal 2005.

4/05

Tilbakemelding på barneverntjenesten - kvartalsrapportering 3. kvartal 2005

5/05

Oversittelser av lovbestemte tidsfrister i saksbehandlingen av barnevernsaker i
Innherred samkommune Levanger distrikt- innkalling til møte.
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Innherred samkommune
Sakspapir

MØTEPLAN FOR SAMKOMMUNESTYRET 2006
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
E-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf.:
74052734

Arkivref:
2005/10120 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Samkommunestyret

Møtedato
01.12.2005

Saksnr.
42/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2006:
19. januar
16.- 17. februar
23. mars
11. mai
08. juni
07. september
26. oktober
30. november

kl. 10.00, Verdal
Økonomiplanseminar felles med formannskapene
kl. 10.00, Levanger
kl. 10.00, Verdal
kl. 10.00, Levanger
kl. 10.00, Verdal
kl. 10.00, Levanger
kl. 10.00, Verdal

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Administrasjonen har i samråd med politisk ledelse gjennomgått vedtatte møteplaner
for politiske møter i Verdal og Levanger, og laget forslag til møteplan for
samkommunestyret for 2006.
Vurdering:
Administrasjonssjefen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for
inneværende år.
Det foreslås at en også for 2006 holder et økonomiplanseminar felles med
formannskapene i Verdal og Levanger. På bakgrunn av erfaringene med
økonomiplanprosessen i 2005 foreslås seminaret lagt til februar.
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Innherred samkommune
Sakspapir

INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE AS- SØKNAD OM UTSTTELSE AV
TIDSPUNKT FOR IDRIFTSETTELSE AV KRAFTVARMEVERK PÅ SKOGN OG
FORLENGELSE AV KONSESJONENS VARIGHET- UTTALELSE.
Saksbehandler: Johannes Bremer
E-post:
johannes.bremer@innherred-samkommune.no
74048275
Tlf.:

Arkivref:
2005/9769 - /S20

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Samkommunestyret

Møtedato
01.12.2005

Saksnr.
43/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Innherred samkommunestyre anbefaler at den foreliggende søknad, datert 27.10.2005,
fra Industrikraft Midt- Norge om utsettelse av tidspunktet for idriftsettelse av
kraftvarmeverket på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet godkjennes.
Vedlegg:
1. Søknad fra Industrikraft Midt- Norge A/S (IMN)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I ekspedisjon datert 10.11.05 har Det kongelige olje- og energidepartement oversendt
søknad fra IMN om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av kraftvarmeverket på
Skogn. Uttalefristen er satt til den 01.12.05. På grunn av møtedato for
samkommunestyret er det bedt om å få uttalefristen forlenget til den 07.12.05.
IMN søker om å få utsatt tidspunktet for å sette kraftvarmeverket på Skogn i drift til den
01.01.2012, dvs en utsettelse på 3 år og at konsesjonens varighet forlenges tilsvarende.
Begrunnelsen for dette fremgår av søknaden og oppsummeres slik:
• Stor usikkerhet i markedene for gass og elektrisitet gjør at det ikke er mulig å
gjennomføre prosjektet innen tidsfristen for idriftsettelse av anlegget (markedssituasjonen for gasslevering og CO2 – kvoter).
• Tiden frem til den opprinnelige fristen, 01.01.09, er for knapp i forhold til
prekvalifisering av leverandører ihht.
o forsyningsforskriften,
o utarbeidelse av tilbudsdokumenter,
o klargjøring av tomt på Skogn,
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o Bygging av gassrøret inn Trondheimsfjorden
IMN fikk konsesjon på bygging og drift av kraftvarmeverket på Skogn den 29.11.2000.
Etter ankebehandling ble konsesjonen stadfestet av olje- og energidepartementet den
04.10.2001. Endret plassering ble stadfestet i brev fra departementet den 16.05.2003.
Videre har IMN etter søknad fått utsatt tidsfristen for idriftsettelse av anlegget til
01.01.2009.
Vurdering:
Realiseringen av kraftvarmeverk på Skogn er kommet i en tidsklemme i forhold til den
siste gitte tidsfristen for idriftsetting. Forlenget tidsfrist frem til 01.01. 2009 ble gitt i
brev datert 1.mars 2004 fra departementet uten at selve betingelsene ble endret.
Til orientering opplyses det at tilsvarende forlengelse som det nå søkes om, også er gitt
til gasskraftverket på Kårstø etter søknad fra Naturkraft A/S.
Kraftsituasjonen i Midt- Norge karakteriseres som mindre tilfredsstillende. Det er viktig
å legge til rette for økt energitilgang. Bygging av kraftvarmeverk på Skogn er et godt
alternativ for å styrke energisituasjonen i regionen. Lokalt vil denne etableringen også ha
mye å si, særlig vil den styrke grunnlaget for Norske Skogs papirfabrikk på Skogn.
Kraftvarmeverket vil være hovedpilaren i grunnlaget for etablering av gassrøret inn
Trondheimsfjorden. Tilgang til naturgass vil være svært viktig i forhold til etablering av
nye virksomheter i regionen.
Slik som situasjonen fremstår nå, er det en forutsetning for at Industrikraft Midt- Norge
skal bygge kraftvarmeverket på Skogn, at den foreliggende søknaden om utsettelse av
tidspunktet for idriftsettelse av anlegget og forlengelse av konsesjonens varighet
godkjennes.
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Innherred samkommune
Sakspapir

BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL INNHERRED SAMKOMMUNE
Saksbehandler: Trond Selseth
E-post:
trond.selseth@innherred-samkommune.no
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2005/10122 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Samkommunestyret

Møtedato
01.12.2005

Saksnr.
44/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2005 til
orientering.
2. Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske
rammene.

Vedlegg:
1 Budsjettsituasjonen 3. kvartal Innherred samkommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Administrasjonssjefen viser til rapport om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2005.
Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen
Helse/Rehabilitering på 1.800.000 kroner.
Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer med en besparelse på ca. 1 mill. kroner.
Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med at personer
har sluttet i stillinger og langtids sykefravær. Administrasjonssjefen vil pålegge enhetslederne
fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysing
av ledig stilling. En slik praksis må gjennomføres skal det være mulig å oppfylle følgende
vedtak i samkommunestyret:
”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det kan gjennomføres tiltak innenfor de
administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres
til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”
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Når det gjelder sosialhjelp viser rapporten derfra et stipulert merforbruk ved utgangen av året på
ca. 3,5 mill. kroner. Det vil bli gjort det som er mulig for å redusere dette merforbruket mest
mulig. Det vil likevel være urealistisk å forvente at området skal gå i balanse.

Vurdering:
Etter 3. kvartal ser det ut som en klarer målsettingen om besparelser på de administrative
enhetene med 1 mill. kroner. Prognosene tyder imidlertid på et høyere forbruk innen Helse og
rehabilitering enn tidligere rapportert. Det vil derfor være helt avgjørende for resultatet i 2005 at
alle enhetene fører en meget streng prioritering for å kunne nå målet om økonomisk balanse ved
utgangen av året.
Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de kommende
årene for å tilpasse drifta i samkommunen til de økonomiske realitetene.
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Innherred samkommune
Sakspapir
BUDSJETT 2006 – INNHERRED SAMKOMMUNE
Saksbehandler: Trond Selseth
E-post:
trond.selseth@innherred-samkommune.no
74048212
Tlf.:

Utvalg
Samkommunestyret

Møtedato
01.12.2005

Arkivref:
2005/10070 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
45/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2006 for
Innherred samkommune.
2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred
samkommune for 2006:
• Verdal kommune 50.950.000 kroner
• Levanger kommune 78.600.000 kroner, inkludert 13.200.000 kroner til
sosialhjelp.
3. Nye betalingssatser, gebyrsatser for Innherred Samkommune vedtas i samsvar med
vedlagte spesifiserte oversikt.
Vedlegg:
1 Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2006
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte dokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag
til budsjett for 2006, samt forslag til betalingssatser; gebyr m.v.
Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 4 kapittel:
1. Innledning
2. Hovedmoment fra Statsbudsjettet
3. Hovedoversikt drift
4. Kommentarer og konsekvenser av budsjettforslaget for den enkelte enhet.
5. Forslag til betalingssatser, gebyrer for 2006
Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2006:
- Samkommunestyret behandler forslaget i møte 1. desember.
- Kommunestyrene i Verdal(12. desember) og Levanger(14. desember) vedtar den
totale økonomiske rammen for Innherred samkommune for 2006.
- Endelig behandling av budsjettet for 2006 i samkommunestyret i januar 2006.
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