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Nord-Trøndelag Krisesenter - selskapsavtale.
Korrigert protokoll
Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS
2013

KS Nord-Trøndelag
KS Nord-Trøndelag

Vedlegg
1 Særutskrift - Uttalelse til utredning om nytt krisesenter for Nord-Trøndelag
2 Protokoll fra forberedende møte
3 Selskapsavtaleforslag - forberedende stiftelsesmøte

Rådmannens forslag til vedtak
Frosta kommune slutter seg til fremlagte avtaleforslag om etablering av krisesenter IKS for NordTrøndelag

Bakgrunn for saken:
Felles krisesenter for Nord-Trøndelag har vært organisert med Verdal kommune som vertskommune.
Fra 2010 startet prosessen med nytt lovverk og økt ansvar for kommunen og nye økonomiske
forutsetninger.
KS i Nord-Trøndelag initierte derfor et utredningsarbeids som låg til grunn for behandlingen i
kommunestyret den 28.8.2012, jfr. Vedlegg 1.
På bakgrunn av dette foreligger det nå forslag til ny selskapsavtale som det er anmodet at Frosta
kommune tar stilling til innen den 20. september 2013.
Stiftelsesmøtet er berammet 17. oktober 3013.

Saksopplysninger:
17. juni 2013 ble det avholdt forberedende stiftelsesmøte i KS Nord-Trøndelag, jfr. Vedlegg nr.2.
Forslag til ny selskapsavtale er anbefalt i stiftelsesmøte. jfr. Vedlegg 3.
Valgkomite bestående av Vigdis Hjulstad Belboe, Bård Langsåvold og Alf Robert Arvasli, har fått i
oppgave å fremme forslag på styre.
Lokalisering forberedes av styret og skal vedtas av representantskapet.
I h.h.t til vedlegg nr.1 er ordfører valgt som Frostas representant i IKS’et.
Historisk har kostnader vært fordelt i h.h. til folketall.
Med nytt lovverk og økt ansvar til kommunene øker kostnadene.
I avtaleperioden 2011-2012 utgjør kostnad pr innbygger kr 37,-, totalt ca. kr 96 000,- for Frosta
kommune.
I nytt IKS videreføres prinsippet om fordeling og Frostas andel utgjør 2% av driftskostnadene og
eierandel.
I utredning som låg til grunn for kommunestyresak jfr. vedlegg 1, utgjorde dette mellom kr 117 000,og kr 143 000,- (ved henholdsvis driftsbudsjett på kr 5,7 -7,0 mill. pr år.)
I 2011 fikk kommune kompensert over rammetilskuddet kostnadene til tjenestetilbudet. For Frosta
utgjorde dette kr.145 017,-.
Vurdering:
Det er rimelig med kostnadsøkning som følge av økt ansvar men det vurderes å være rasjonelt at så
mange kommuner som mulig deltar i et interkommunalt samarbeid.
Det vises ellers til vurdering i tidligere utredninger.
Det legges til grunn at dette er en løsning for fremtiden og en styrking av nasjonale føringer om
interkommunalt samarbeid.
Konklusjon:
På bakgrunn av fremlagte dokumenter anbefales at Frosta kommune slutter seg til samarbeidet.
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