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NB! Endret møtetidspunkt!
Forfall meldes på elektronisk skjema https://www.indrefosen.kommune.no/sd/skjema/IFK003/
På bakgrunn av dette skjemaet sørger politisk sekretær for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling..
Innkalling er sendt til:
Navn
Steinar Saghaug
Liv Darell
Bjørnar Buhaug
Camilla Sollie Finsmyr
Benjamin Schei
Bjørn Vangen
Linda Lutdal
Marthe Småvik
Knut Ola Vang
Maria Husby Gjølgali
Per Kristian Skjærvik
Merethe Kopreitan Dahl
Harald Fagervold
Line Marie Rosvold Fjeldahl

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
IF-HØ
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-FRP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-PP
IF-V

Kl. 08:00: Informasjon ved Fosenveiene og Statens Vegvesen
Kulturelt innslag ved kulturskolen
Orienteringssak:
- KulturCompagniet Indre Fosen KF v/ daglig leder Tom Modell Alte
Drøftingssaker:
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen:
 Næring, boligtomter:
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o Næringsarbeid i Indre Fosen kommune. Innledning v/ Marianne Brøttem og
Inga Blæsterdalen, Fosen Innovasjon, og Tore Solli, utviklingsavdelingen i
Indre Fosen kommune
o Boligpolitisk handlingsplan v/ Sissel Grimsrud
 Samferdsel, kommunale tjenester
- Distriktsindeks. Konsekvenser for Indre Fosen kommune. Strategier. Høringsuttalelse.
Innledning v/ ordfører Steinar Saghaug
- Renovasjonsordning for Indre Fosen kommune
- Ordførerkjede
Info rådmannen
Info ordfører

2

Saksnr
PS 1/18
PS 2/18
PS 3/18
PS 4/18
PS 5/18
PS 6/18

Sakstittel
Lukket
POL III - Forespørsel om finansiering
Gbnr. 266/23. Hønnås Industriområde. Salg av parsell til PTM.
Godkjenning av kjøpekontrakt.
Gbnr. 314/221 : Salg av parsell. Godkjenning av kjøpekontrakt
Gbnr. 315/5. Salg av kommunal skogteig
Klage på byggesaksgebyr - gbnr 170/309, 320
Innspill til Hovedtariffoppgjøret 2018
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Arkiv:
Dato: 16.01.2018

Indre Fosen kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
1/18

Møtedato
23.01.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Vigdis Bolås
POL III - FORESPØRSEL OM FINANSIERING
Vedlegg
1 Fredsmonumentet POL III
Sakens bakgrunn og innhold:
I drøftingssak om fredsmonumentet POL III i formannskapet 07.12.2017, ble det
protokollført følgende vedtak:
Det legges fram sak om POL III til politisk behandling i løpet av våren 2018.
Rissa kommune bidro for få år tilbake med økonomisk støtte slik at det ble mulig for
foreningen HAV å kjøpe baugen av POL III. Foreningen HAV har i dag eiendomsretten til
baugen.
Vedlegget beskriver saken, og forespørselen til Indre Fosen kommune er om vertskommunen
kan støtte et prosjekt for å reise monumentet POL III på Hysnes, med kr 78.000.
Det har kommet en muntlig henvendelse fra en interessent på Østlandet om å kjøpe baugen.
Vurdering
Det er ikke budsjettert med denne typen formål i Indre Fosen kommunes budsjett for 2018.
Innstillingen fra rådmannen er at søknaden avslås.
Rådmannens innstilling
Søknaden på kr 78.000 som støtte til et prosjekt om å reise baugen av POL III på Hysnes,
avslås.
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Fredsrnonunnentet Pol lll
Etter at forsvaret la ned sin virksomhet ved Hysnes Fort forst pi 2000-tallet har det vert uendelig
mange gode forslag til etterbruk av anlegget. Et av disse er etablere en kystpark med bide smd og
store kunstverk eller installasjoner knyttet til historien eller naturen. Dette gjerne pi de mange
kanon'eller nerforsvarstillingene pi anlegget. Det foreslds ni 6 starte med dette arbeidet ved 6
reise monumentet <Pol lll>r, som b6de kan vare et minnemonument over de som ble drept i den
andre verdenskrig og som et varsko om at udemokratiske og aggressive ideologier fortsatt er
levende. Det foreslis videre 6 la en stiftelse ovefta styringen og driften av friluftsomridene ved
Hysnes - inklusive drift av monumentet.
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Historisk bakgrunn:
8. april 1940: Da den tyske invasjonsflAten kom inn inorskterritorialfarvannfor midnattS, april
1940, la <Pol lll> som vaktbdt iytre Oslofjord. Kaptein ombord var Leif Welding-Olsen. K1,23.00
ble to morklagte fartoyer observert pd vei nordover. SA dukket et tredje fartay opp aktenfra og
rente inn i <Pol lll>s akterende. Dette var en tyske torpedobdrt. Welding-Olsen rakk da 6 sende
opp raketter som signaliserte at <Fremmede krigsskip trenger forbi bevoktningen> og dette ble
oppfattet pd et forl lenger inne i fjorden, Dermed var det norske forsvaret varslet om den tyske
invasjonen - som igjen resulterte i at bl.a. slagskipet BlUcher ble senket noen timer senere, Den
tyske torpedobAten 6pnet selv ild med maskinkanoner og mitraljoser. Kulene slo inn i <Pol lll>s
overbygg og bro med stor kraft og Welding-Olsen ble skadet i bena. Bestingen forsokte deretter d
sette ut babord livbdt, men kuleregnet hadde odelagt taljelopet i davitene. Derfor satte de
ut prgmmen som hang i davitene pd styrbord side. De fikk lagt Welding-Olsen i bunnen av
prammen for den ble l6ret, men i det de selv pravde 6 gd om bord, kantret prammen og alle
ombord havnet i sjoen, Skytingen hadde nd opphaft og to av besetningen som fortsatt var om
bord i <Pol lll> hjalp de fra prammen om bord igjen, men to av besetningen holdt seg ved
prammen for d forsake d fi Welding-Olsen opp p6 bithvelvet, Han var imidlertid sd svekket av
blodtapet at han ikke orket mer og forsvant i dypet. Han ble dermed den fsrste nordmann som falt
for Nazi-Tyskland pd norsk territorium. Den tyske torpedobdten tente sd lyskasteren igjen og
plukket opp de ovrige besetningsmedlemmene fra <Pol lll>, fsr bevoktningsbAten ble skutt i
brann og drev brennende av. Torpedob€rten satte deretter opp farten for 6 nA igjen den tyske
hovedstyrken.
9. april 1940: Man regnet vel med at <Pol lll> var tapt, men brannen slukket av seg selv og bdten
holdt seg flytende, Neste morgen ble den funnet drivende i sjoen og ble slept inn til lpnsbg,rq.
Under og ettgr krigen har den vert brukt til ulike formdl.

Hysnes i 2013-2015: Pol lll ble sendt til opphugging ved skipsopphuggeriet ner Stokksund. Olaf
T, Engvig forsskte A redde biten, men fikk ikke gehor for dette. lmidlertid ble hele baugen reddet,
Denne ble etterhveft kjapt av Rissa kommune og av foreningen HAV i fellesskap.
Hysnes vinteren 2017. Baugen ligger i dag - vinteren 2017 - ved den gamle kanonstilling 2
nesten ytterst pA Hysneset, Det foreslAs at baugen reisep ved denne kanonstillingen som et
minnesmerke over de som falt pga den nazistiske ideologi.
Nedenfor beskrives et forslag til fremdrift i denne saken. Dette i to trinn,

Trinn 1 beskriver:
A. Stayping av nytt fundament for baugen.
B,

Kledning av bakveggen av baugen - slik at barn og andre ikke kan klatre og falle ned fra
denne.
Etablering av et lite hus pd kanonstillingen

D,
E,

Oppussing av inngangspartiet
Lyssetting av baugen

Trinn 2 skal omhandle selve utstillingen pd det arealet som er under tak i dag - i selve bunkersen
tilknyttet kanonstillingen. Dette vil det ikke bli
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Dagens kanonstilling,

Inne i bunkersanlegget
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Tidligere kanonstilling 2.
Den runde sirkelen overst pA bildet er der hvor kanonen sto. Dette stedet er i dag i friluft. Hele det
omrAdet som er innrammet med svart er under jorda og er en armert betongbunkers. Det er her
inne under bakken det foreslds etablerl en utstilling (trinn 2). Pii taket av de tre avlange rommene
nermest kanonstillingen foreslAs Pol lll-monumentet reist.
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Figur som viser anlegget i dag. Det er i dag betongtak over alle rommene, boftsett fra over det
runde omrddet nederst til hoyre. Pd den runde sirkelen nederst til hoyre forslAs bygd et lite rundt
bygg med vinduer mot sjoen i nord, vest og sor. Pd taket av de tre avlange rommene stopes et
fundament til baugen av Pol lll. Baugen forslAs lyssatt.

Nybygget sett fra innsiden.
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Nybygget sett fra utsiden. Taket er uisolert Royalimpregnert tretak, Inne i bygget kan det vere et
Apent ildsted. Det skal vere hull i taket for roykutslipp, Det foreslAs 6 beholde de dsrene som
finnes pd stedet i dag.
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Dette kartet ovqr Hysnes viser en del av de militere installasjonene. Pol lll-monumentet foreslds reist
i nest nederste feltet i kolonne 2.

Kostnader trinn 1:
Under forutsetning av at stromkablene som ligger i bakken?iam til den gamle kanonstillingen er
orden, er det ltget slit<t k.ostnadsoverslag (inkl mva):

3.

Fjerning av losmasse pd taket av bunkersen ki \Z.OOO
StOyping av sokkel og fundament
kr 48.000
Klddning av monument
kr L7.000

4.

Pussing av eksterior/mur

kr 20.000

5.

Pussing av d0rer

kr 15.000

5.

Vinduer
Tak/Takkonstruksjon
Avtrekk
Murerarbeid

kr 37.000
kr 35.000

L,
2,

7.
8,

9.

kr 12.000

10. Lyssetting

kr 38.000
kr 22,000

rt.

Informasjonstavle
t2, Sitteplassei mm

kr 32.000

13. 6r'a nnslukkingsappa rater mm

kr 13.000

1,4.

Div. annet oe
Tilsammen

uforutsett

kr 14.000
kr 25,000
kr 340.000
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Finansiering:
Kostnadene s@kes finansiert via Forsvarsdepartementet, sponsorst@tte fra naringsliv og
organisasjoner. Vertskommunen sokes stotte til vei og parkeringsplass med til sammen kr
78.000.

h = ":l$frS

Her er tegnet inn forbindelse mellom bunkersanlegg og det nye huset.
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Rissa den

20.februar 20L7

Harald Fagervold
Leder av arbeidsgruppen
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Indre Fosen kommune

Arkiv: 266/23
Dato: 08.01.2018

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
2/18

Møtedato
23.01.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum
GBNR. 266/23. HØNNÅS INDUSTRIOMRÅDE. SALG AV PARSELL TIL LEKSVIK EIENDOM AS
GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT.
Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Gbnr.266/23 Hønnås Industrier - salg av parsell - kjøpekontrakt
Sakens bakgrunn og innhold:
Saken gjelder godkjennelse av kjøpekontrakt mellom Indre Fosen kommune, og Leksvik Eiendom AS.
Kontrakten er skrevet i regi av Leksvik kommune og det gamle gbnr. 66/23 på Hønnås.
Kontrakten omfatter om lag 0,5 dekar ikke opparbeidet industriareal på Hønnås. Parsellen skal tillegges Leksvik
Eiendoms eiendommer gbnr. 266, bnr. 24, 28 og 30.
Overdragelsen av parsellen er vederlagsfri, med denne bakgrunn:
Leksvik Eiendom AS gir Leksvik Barnehage, ved barn, ansatte og foreldre rett til å parkere på og ferdes over
sine eiendommer som adkomst til barnehagens gapahuk som ligger på hovedbruket gbnr. 266/1, eier Nils Einar
Hønnås.
Vurdering:
Rådmannen er av den oppfatning at denne kontrakten er god for både kjøper og selger. Den aktuelle parsellen
som Leksvik Eiendom AS erverver er en bergknaus like inntil og sør for bebyggelsen til PTM

Oppsummering:
Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at kontakten godkjennes. Indre Fosen kommune avstår et areal
som ikke er nyttbart for kommunen, men som etter opparbeidelse kan bli til nytte for Leksvik Eiendom AS.
Rådmannen ser svært positivt på den holdning Leksvik Eiendom AS v/ Kjetil Myran viser, ved å la Leksvik
Barnehage få tilgang til sine eiendommer for å kunne få en sikker adkomst til den omtalt gapahuken.
Rådmannens innstilling:
Indre Fosen kommune ved formannskapet godkjenner kjøpekontrakten mellom kommunen og Leksvik
Eiendom AS, slik den foreligger.
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Indre Fosen kommune

Arkiv: 114/263
Dato: 08.01.2018

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
3/18

Møtedato
23.01.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum
GBNR. 314/221. SALG AV PARSELL. TILLEGGSAREAL TIL GBNR. 314/263
GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT
Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Gbnr. 114/263 - Michael Sandvold - kjøp av areal - Kjøpekontrakt
Sakens bakgrunn og innhold:
Tidligere sak: 2017/2110.
Indre Fosen kommune (Leksvik) v/ rådmannen har skrevet kontrakt med Michael Sandvold, eier av gbnr.
314/263, Vollavegen 22, om salg av en parsell på om lag 480 m2. Parsellen ligger innenfor område B13 i
Råtvikåsen boligfelt, i grense til erververs eiendom.
Sandvold skal benytte parsellen som tomt til garasje.
Avtalt pris er kr. 25,-/ m2, med tillegg for alle omkostningene som er forbundet med ervervet.
Vurdering:
Rådmannen har ingen merknader til saken. Området B13 var i sin tid tiltenkt som egen boligtomt.
Arronderings- og topografiske forhold gjør denne tomta uegna som boligtomt, men godt egna som garasjetomt
for naboeiendommen.

Oppsummering:
Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at kjøpekontrakten godkjennes. Kommunen får «litt» igjen for en
ubrukbar parsell til boligformål, samtidig som det blir lagt til rette for bedre trivsel og bolyst for erverver.
Pr. i dag har han ingen mulighet for å bygge garasje på egen eiendom.

Rådmannens innstilling:
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune (Leksvik) og Michael Sandvoldvold godkjennes slik den
foreligger.

20

21

22

23

24

Indre Fosen kommune

Arkiv: 5054/315/5
Dato: 12.01.2018

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
4/18

Møtedato
23.01.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum
GBNR. 315/5. SALG AV KOMMUNAL SKOGTEIG
Vedlegg
1 Gbnr. 315/5. Kart
Sakens bakgrunn og innhold:
Leksvik kommune fikk i desember 2017 henvendelse fra Espen Andresen, eier av gbnr. 315/4, Kvernsjølia, om
å få kjøpe kommunens skogteig som ligger i grense til hans eiendom.
Det har i over tid vært flere henvendelser til kommunen om denne eiendommen.
Eiendommen:
Skogteigen har denne bonitetsfordeling og areal:
Skog lav bonitet:
Uproduktiv skog:
Myr:
Sum eiendommen:

38,8 da.
9,3 da.
32,6 da.
80,7 da.

Vurdering:
Rådmannen ser positivt på at kommunen selger eiendommer de ikke driver eller har spesiell interesse av.
Gbnr. 315/5 ble opprettet i 1888, trolig som «klokkerskog».
Det er i dag en del ungskog på teigen.
Oppsummering:
Dersom skogen skal selges må kommunen kunngjøre / annonsere at skogteigen er til salgs. Espen Andresen kan
være en av flere som er potensiell kjøper.
Ervervet vil være konsesjonspliktig. Konsesjonslovens bestemmelser bør legges til grunn for den som får kjøpe
skogen som tilleggsareal. Det er ikke lenger priskontroll på ubebygde skogeiendommer.

Rådmannens innstilling:
Indre Fosen kommune selger skogeiendommen gbnr. 315/5.
Annonsering må skje i minst to aviser. Utviklingsavdelinga forestår salget.
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Markslag (AR5) 13 klasser
0
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Målestokk 1 : 5000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 12.01.2018

GRUNNEIENDOM 5054-315/5

TEGNFORKLARING
=
5
6
S
H
M
L
i
1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

AREALTALL (DEKAR)
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.8
9.3
32.6
0.0
0.0
0.0
0.0
80.7

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

0.0

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

48.1

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser

32.6
0.0
80.7

Indre Fosen kommune

Arkiv: 5054/170/309
Dato: 16.01.2018

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
5/18

Møtedato
23.01.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Siri Vannebo
KLAGE PÅ BYGGESAKSGEBYR - GBNR 170/309, 320

Sakens bakgrunn og innhold:
Rissa kommune behandlet søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge
sjøhus med landgang i møte den 19. desember 2017, sak arealutvalget 71/17. Tiltakshaver har klaget
på fakturaen han har mottatt for behandling av byggesaken.
Beløpet er på kr 5665,- og gjelder «Behandling av dispensasjonssak som krever ekstern høring».
Begrunnelsen for klagen er at han er uenig i han ilegges byggesaksgebyr for en sak som er
behandlet tidligere, samt at han ber om å slippe å betale gebyr når søknaden blir avslått.
Saken legges frem for formannskapet som kommunens klageorgan.
Vurdering:
I Rissa kommunes gebyrregulativ for 2017 står det:
Gebyr ihht. pkt. 1 - 6 (søknad om byggetillatelse, dispensasjonssøknader osv) skal innbetales innen
14 dager etter at vedtak er fattet og regning er utstedt. Ved avslag skal det betales fullt gebyr».
Tiltakshaver mener søknaden hans er godkjent av Rissa kommune allerede i 2008. Byggetillatelsen
fra 2008 kunne ikke gjennomføre pga privatrettslige forhold som ikke var avklart. Tiltakshaver har
derfor søkt på nytt i 2015, denne søknaden ble avslått. Avslaget er stadfestet av Fylkesmannen
gjennom klagebehandling. Tiltakshaver søkte på nytt i 2017. Rissa kommune v/arealutvalget avslo
denne søknaden. Tiltakshaver mener har ikke skal betale gebyr for behandlingen av søknaden i
2017.
Søker har selv valgt å søke om tillatelse og kommunen har behandlet saken. Gebyrregulativet er
tydelig på at det skal betales for saksbehandlingen selv om saken får avslag.
Oppsummering:
Rissa kommune mottok søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel i 2017. Søknaden er
behandlet i arealutvalget sak 71/17. Søknaden ble avslått. Kommunen sendte ut faktura for
saksbehandlingen i tråd med bestemmelsene i gebyrregulativet. Saksbehandler ser ikke at det
foreligger grunner for at kommunen skal frafalle gebyr i denne saken.
Rådmannens innstilling:
Indre Fosen kommune imøtekommer ikke klage på ilagt saksbehandlingsgebyr for behandling av
dispensasjonssøknad.
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Indre Fosen kommune

Arkiv:
Dato: 16.01.2018

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
6/18

Møtedato
23.01.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
INNSPILL TIL HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018

Sakens bakgrunn og innhold:
I Debattheftet presenteres det økonomiske grunnlaget for Hovedtariffoppgjøret 2018, og KS
ber om innspill til fordeling av den disponible rammen. I tillegg stilles det spørsmål om
pensjon, mulig reforhandling av IA-avtalen og hvordan KS skal forholde seg til statlige
pålegg om bemanningsnormer og kompetansekrav. Debattheftet kan leses i sin helhet her:
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/debattheftet-for-2018/
Hovedtariffoppgjøret 2018
I 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det kan forhandles om hele Hovedtariffavtalen (HTA), og
det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør. Hovedtariffavtalen er et sentralt
virkemiddel for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere tjenester av god kvalitet.
Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går oppgjøret til mekling.
Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen kan det bli streik.
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre
vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I
henhold til KS vedtekter skal Hovedatariffavtalen vedtas gjennom uravstemning når
forhandlingene er ferdig. Det fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er
YY som avgir stemme på vegne av X kommune/fylkeskommune. Særavtaleforhandlinger
godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre.
KS har nå sendt ut årets debatthefte for å sikre bred forankring hos medlemmene gjennom
politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise
strategikonferansene.
Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte
fylkeskommune/kommune, og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og
spørsmålene i debattheftet til politisk behandling.
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De økonomiske rammene
Etter nesten tre år med nedgangskonjunktur har veksten i norsk økonomi tatt seg noe opp,
og det ventes en moderat reallønnsvekst i 2018. KS bidrar gjennom det inntektspolitiske
samarbeidet til et ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i frontfaget legges til grunn.
Resultatet av mellomoppgjøret i 2017 gjør at en god del av rammen for lønnsoppgjøret i
2018 allerede er brukt. Virkningstidspunkt for tillegg i 2017 sammen med anslått
lønnsglidning bidrar til at om lag 1,8 prosent av årslønnsveksten er bundet opp før
forhandlingene starter.
Den disponible rammen kan brukes til ett eller flere økonomiske elementer. Det er vanligvis
generelt lønnstillegg, midler til lokale forhandlinger og regulering av andre godgjøringer
f.eks. kvelds- og helgetillegg. Det må det vurderes om midlene som er til disposisjon i årets
oppgjør vil gi muligheter til å benytte alle tre elementer.
Pensjon
Det arbeides for tiden med å få på plass endringer i offentlig tjenestepensjon og AFP
(avtalefestet pensjon). Arbeids- og sosialministeren leder arbeidet fordi det berører både
statlig og kommunal sektor. I staten er tjenestepensjonsordningene lovhjemlet og kan
dermed endres av Stortinget, mens tjenestepensjonsordningene i KS’ tariffområde er
hjemlet i Hovedtariffavtalen og endringer må gjennomføres gjennom forhandlinger. Det blir
derfor viktig følge arbeidet med pensjonsreformen utover vinteren for eventuelt å kunne
bringe det inn i hovedtariffoppgjøret.
KS har som mål for tilpasningene i ny offentlig tjenestepensjon at ordningene skal oppleves
som gode og trygge og dermed bidrar til styrket rekruttering. Det blir viktig med mer
forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne og begrensninger i kostnadsveksten.
IA-avtalen – reforhandling?
IA-avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og staten i 2001, for å bidra til redusert
sykefravær, øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og heve eldre
arbeidstakeres avgangsalder. Siden 2001 har det samlede sykefraværet i Norge gått ned,
og det er utviklet flere virkemidler og regelendringer på nasjonalt nivå for å bidra til reduksjon
av sykefraværet.
I kommunesektoren har fraværet økt i samme periode, fra 8,4 til 9,6 prosent. Det vil si at ca
1 av 10 er borte fra jobb hver dag på grunn av sykdom. Sykefraværet er spesielt høyt i
enkelte kommunale tjenesteområder, som helse- og omsorg og barnehager. Det er
imidlertid store forskjeller i sykefraværet mellom kommuner.
14, 5 pst av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne. Dette er
høyere enn for staten og privat sektor. Avgangsalderen i kommunal sektor har imidlertid økt
og er nå 63,9 år mot 61,5 år i 2001.
IA-avtalen har vært reforhandlet flere ganger og nåværende avtale utløper ved utgangen av
2018.
KS ønsker innspill fra medlemmene særlig om hva som kan være hensiktsmessig
samarbeidsformer og tiltak for å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid.
Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav?
KS spør i debattheftet om hvordan de på vegne av medlemmene skal forholde seg til nye
forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. Bakgrunnen er flere lovkrav og forslag
knyttet til bemanning og kompetanse.
Bindende krav på virksomhetsnivå vil kunne begrense lokaldemokratiets og arbeidsgivers
handlingsrom. KS viser også til usikkerhet knyttet til om kommunen/fylkeskommunen
kompenseres økonomisk fullt ut ved innføring av slik normer. I noen tilfeller vil innføring av
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bemanningsnormer på et område innebære at man må omprioritere fra andre
tjenesteområder.
Særlig aktuelt er diskusjonen om lærertetthet og kompetansekrav i skole og den foreslåtte
bemanningsnormen i barnehage.
Spørsmål til debatt
I debattheftet for 2018 stilles det fire spørsmål.
1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?
2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med
ny offentlig tjenestepensjon?
3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende
arbeidsliv?
a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i
arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å
redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid?
b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt
måloppnåelse i kommunal sektor?
c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig
for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i
kommunal sektor?
4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og
kompetansekrav?
a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller
kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?
b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale
hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og
kompetansekrav? I så fall, hvilke?
Oppsummering:
Spørsmålene i debattheftet ble drøfta i Administrasjonsutvalget sitt møte 20.11.2017.

Rådmannens innstilling:
1. Indre Fosen kommune ønsker at den disponible rammen for lønnsoppgjøret 2018 blir
benyttet til generelle tillegg.
2. KS må arbeide for å videreføre gode pensjonsordninger for ansatte i kommunal
sektor. Samtidig er det viktig at ordningene gir et forutsigbart kostnadsnivå for
kommunen som arbeidsgiver, samt å stimulere ansatte til å forlenge sin
arbeidskarriere i kommunen.
3. Indre Fosen kommune mener det er viktig at IA-avtalen blir videreført. Økt
måloppnåelse er mulig ved at partene i større grad gjennomfører de tiltakene som er
beskrevet i avtalen. Lokalt vil vi ha nytte av å etablere et tettere samarbeid mellom
arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og helsetjenestene.
4. Øremerka midler må følge innføring av kompetansekrav og bemanningsnormer.
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