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Faste medlemmer som møtte:
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Funksjon
Bjørnar Buhaug
Varaordfører
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Ordfører
Camilla Sollie Finsmyr
Medlem
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Medlem
Randi Hindrum Dahl
Medlem
Raymond Balstad
Medlem
Linda Renate Lutdal
Medlem
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Medlem
Malin Lyng
Medlem
Alvin Berg
Medlem
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Medlem
Sigurd Saue
Medlem
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Medlem
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Medlem
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Medlem
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Medlem
Wenche Stenkjær
Medlem
Sylvia Vågen
Medlem
Barbro Hølaas Vang
Medlem
Jomar Tømmerdal
Medlem
Jon Normann Tviberg
Medlem
Line Marie Rosvold Abel
Medlem

Representerer
LE-SP
LE-H
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LE-H
LE-H
LE-H
LE-H
LE-FRP
LE-SV
LE-AP
LE-AP
LE-AP
LE-AP
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LE-AP
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Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Kurt Håvard Myrabakk
MEDL
Viggo Lian
MEDL
Anne Berit Skjerve Sæther
MEDL
Sylvia Vågen
MEDL

Representerer
LE-FRP
LE-AP
LE-AP
LE-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Thomas Kruksve
Frode Jensen Hammervold
Cecilie K. Balvold

Representerer
LE-FRP
LE-AP
LE-AP

Møtte for
Kurt Håvard Myrabakk
Viggo Lian
Anne Berit Skjerve Sæther

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kai Terje Dretvik
Rådmann
Sissel Blix Aaknes
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
Merknader:
Merknad til innkallingen:
Torkil Berg (AP) fremmet et ønske om å kvalitetssikre at alle får innkalling, og tilse at alle har
tilgang på sakspapirer i møtet. Tidligere bruk av nettbrett er ikke evaluert, og videreføring bør
raskt vurderes i Formannskapet. Rådmannen kommer tilbake til dette.
- Valgnemnda fremmer råd og utvalg som gjenstår i Kommunestyremøte 12.11.2015.
Orienteringer fra Rådmannen:
- Kommunens økonomiske situasjon v/Karsten Bergersen.
 Regnskap pr. 2. tertial
 Statsbudsjett 2016
 Budsjett LK 2016
- Lønnsoppgjør
- Folkevalgtopplæring 10. og 20. november v/ Ottar Wist.
Send mail til Rådmannen angående tema som ønskes belyst i opplæringen.
Det oppfordres til å ta med vararepresentanter.

Saksnr
PS 36/15
PS 37/15
PS 38/15

Politiske saker
Sakstittel
Bosetting av flyktninger 2015 og 2016
Kommunestruktur - Videre prosess mot mulig sammenslåing
av Leksvik og Rissa kommuner
Komiteer, styrer, råd og utvalg valgt for perioden 2015-2019

Inger merknader til sakliste.

Lukket

PS 36/15 Bosetting av flyktninger 2015 og 2016
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI Midt-Norge) sendte 23.04.2015 en anmodning til Leksvik
kommune om å bosette flere flyktninger i 2015 og 2016. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta i mot
8000 syriske overføringsflyktninger i perioden 2015-2017 og samlet sett er det et behov for å bosette i alt
50 000 flyktninger i 4-årsperioden 2016-2019. Behovet i 2016 er 13 200.
Statsråd Solveig Horne har i brev av 23.04.2015 bedt kommunen om å øke bosettingen til 17 i 2015
og 14 i 2016. Leksvik kommune har tidligere vedtak om bosetting av 10 flyktninger hvert av årene
2015/2016.
Leksvik kommune har hittil i 2015 bosatt 13 flyktninger.
Pr. i dag er det noen boenheter klare både i Leksvik og Vanvikan, men ikke mange nok. Dette vil bli
en hovedutfordring i forhold til bosetting av flere flyktninger i 2015 og 2016. Her må det gjøres et
aktivt arbeid for kartlegging av mulighetene innen boligmarkedet i kommunen.
Det er også en utfordring knyttet til tilrettelegging av arbeidspraksisplasser i kommunen for
flyktningene. I dette arbeidet er en avhengig av et godt samarbeid med og velvilje fra næringslivet i
kommune.
Selv om det er utfordringer vedrørende boliger og tilrettelegging av praksisplasser for arbeidstrening er
det anbefalt å bosette flyktninger i flere omganger. Dette gir muligheter for god kontinuitet og kvalitet i
arbeidet – som igjen legger til rette for at flyktningene får seg arbeid og kan etablere seg i kommunen.

Økonomi og tilskuddsbeløp 2015 – 2016.
Tilskuddene kommunen mottar for den enkelte flyktning skal bidra til at kommunen gjennomfører et
planmessig bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg
selv.
Erfaringene viser at det er nødvendig med et godt og målrettet opplegg rundt dette arbeidet fra første dag
i kommunen.
Det er anbefalt å bosette flyktninger over en lengre periode slik at det blir kontinuitet i arbeidet.
Integreringstilskuddet skal, sammen med bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne
innvandrere, finansiere kommunens utgifter til introduksjonsordningen for flyktningene.
Integreringstilskuddet skal også dekke kommunen sine kostnader vedrørende bosettingen. Dette gjelder
kostnader til administrasjon av bosettingen, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, bolig
og livsopphold. Tilskuddet skal også dekke kostnader til de av flyktningene som har behov for
barnevernstjenester, helsetjenester, tolketjenester, barnehageplass, kultur - og ungdomstiltak.

TILSKUDD
Integreringstilskudd

ÅR
År-1 (2015)

År-2
År-3
År-4
År-5

SATS
Kr 182 000 (voksne)*
Kr 182 000 (barn)*
Kr 232 000 (enslige voksne)
Kr 182 500 (enslig mindreårig)
Kr 210 000
Kr 152 000
Kr 82 200
Kr 70 000

Særskilt tilskudd enslig
mindreårig
Barnehagetilskudd
Eldretilskudd
Personer med kjente
funksjonshemminger

Kr 191 300
Kr 24 400 (engangstilskudd)
Kr 157 500 (engangstilskudd)
Tilskudd 1: Kr 175 900
(engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr 1 080 000 i
inntil 5 år.

*Person regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år.

Oppsummering
Arbeidet med bosetting er godt organisert i Leksvik kommune. Gjennomgangen av rutiner og avtaler gjør
at bosettingen er forbedt og tilrettelagt fra starten av. Det er utfordringer vedrørende boliger og
tilrettelegging av praksisplasser for arbeidstrening. Kommunen er anbefalt å bosette flyktninger i flere
omganger. Dette gir muligheter for god kontinuitet og kvalitet i arbeidet – som igjen legger til rette for at
flyktningene får seg arbeid og kan etablere seg i kommunen.
Erfaringene vedrørende ressursbruken til bosettingsarbeidet er gode. Rammene vil likevel være noe
usikre avhengig av behovene for tilrettelegging for flyktningene som bosettes.
Vurdering:
Mottak av flyktninger en viktig samfunnsoppgave og ikke minst en stor ressurs for kommunen. Målet er
at flyktningene ved en god tilrettelegging og oppfølging skal klare seg sjøl i arbeid og fritid. På den
måten vil de bidra positivt i kommunen både med arbeidskraft, økt innbyggertall og kulturelt mangfold.
Det er ved riktig arbeid og oppfølging ikke knyttet noen økonomiske belastninger til gruppen, da dette
dekkes gjennom de statlige tilskuddordningene.
En økning i antall bosatte flyktninger vil nå være en naturlig fortsettelse på det arbeidet vi allerede har
startet – og vil medføre at det kommer nye tilskudd til kommunen som vil finansiere videre
integreringsarbeid.
Slik en vurderer det har kommunen gjennom tidligere bosettingsprosjekt gode forutsetninger for å lykkes
med bosetting av flyktninger. Med kommunale tjenester og en lokal industri med fremtidige behov for
mer arbeidskraft, i tillegg til nærhet til det store arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen, ligger det godt
til rette for arbeid og et aktivt liv i kommunen.
Rådmannen tilrår at kommunen inngår avtale med IMDI om å øke bosettingen til 17 i 2015 og 14 i 2016
.
Tilgangen på boliger avgjør tempoet i bosettingen. Dette legges til grunn for avtalen med IMDI.
Rådmannens innstilling:
1. Leksvik kommune vedtar å øke bosetting til 17 i 2015 og 14 i 2016
2. Tidspunkt for bosettingen er avhengig av at egnede boligløsninger er tilgjengelig
til formålet.

Saksprotokoll i Leksvik formannskap - 24.09.2015
Behandling:
Saken foreslås utsatt til neste formannskapsmøte, da det nye formannskapet er konstituert.

Endelig vedtak:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 20.10.2015
Behandling:
Enstemmig som innstillingen.
Endelig vedtak:
1. Leksvik kommune vedtar å øke bosetting til 17 i 2015 og 14 i 2016.
2. Tidspunkt for bosettingen er avhengig av at egnede boligløsninger er tilgjengelig
til formålet.

PS 37/15 Videre prosess mot mulig sammenslåing av Leksvik og Rissa kommune
Styringsgruppens innstilling til formannskapet:
Leksvik kommune viderefører prosessen med Rissa kommune med mål om sammenslåing.
Det legges til grunn at den nye kommunen blir tilhørende Nord-Trøndelag fylkeskommune
inntil det foreligger en endelig avklaring om Leksvik kommune sin eierandel i NTE og forholdet
til en ny felles videregående skole i Vanvikan er avklart.
Saksprotokoll i Leksvik formannskap - 20.10.2015
Behandling:
Formannskapets forslag til innstilling til kommunestyret:
Leksvik kommune viderefører prosessen med Rissa kommune med mål om sammenslåing.
Det pågår en prosess om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Dersom
de to fylkeskommunene kommer frem til enighet om sammenslåing fra samme tidspunkt som
Leksvik og Rissa kommuner beslutter å slå seg sammen, vil det ikke være behov for å ta stilling
til fylkestilhørighet for den nye kommunen. Leksvik og Rissa kommuner må likevel ta høyde
for at fylkestilhørighet kan bli en aktuell problemstilling, dersom utredningen mellom fylkene
ikke resulterer i sammenslåing, eller at prosessen ikke sammenfaller med vårt eget tidsløp.
Leksvik kommune er godt fornøyd med å tilhøre Nord-Trøndelag, og ser mange fordeler ved
fortsatt å være en nordtrøndersk kommune. Det er likevel viktig at Leksvik kommune sammen
med Fellesnemnda bestiller en ekstern utredning av hvilken fylkestilhørighet den evt nye

kommunen er best tjent med. Det forventes at denne utredningen er klar innen 15. 02.2016. Det
søkes fylkesmannen i NT om tildeling av skjønnsmidler til finansiering av utredningen. Valg av
fylke må være basert på en helhetlig og langsiktig vurdering, der blant annet samferdsel,
videregående skole og økonomi må være viktige kriterier.
Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Leksvik kommune viderefører prosessen med Rissa kommune med mål om sammenslåing.
Det pågår en prosess om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Dersom
de to fylkeskommunene kommer frem til enighet om sammenslåing fra samme tidspunkt som
Leksvik og Rissa kommuner beslutter å slå seg sammen, vil det ikke være behov for å ta stilling
til fylkestilhørighet for den nye kommunen. Leksvik og Rissa kommuner må likevel ta høyde
for at fylkestilhørighet kan bli en aktuell problemstilling, dersom utredningen mellom fylkene
ikke resulterer i sammenslåing, eller at prosessen ikke sammenfaller med vårt eget tidsløp.
Leksvik kommune er godt fornøyd med å tilhøre Nord-Trøndelag, og ser mange fordeler ved
fortsatt å være en nordtrøndersk kommune. Det er likevel viktig at Leksvik kommune sammen
med Fellesnemnda bestiller en ekstern utredning av hvilken fylkestilhørighet den evt nye
kommunen er best tjent med. Det forventes at denne utredningen er klar innen 15. 02.2016. Det
søkes fylkesmannen i NT om tildeling av skjønnsmidler til finansiering av utredningen. Valg av
fylke må være basert på en helhetlig og langsiktig vurdering, der blant annet samferdsel,
videregående skole og økonomi må være viktige kriterier.

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 20.10.2015
Behandling:
Formannskapets forslag til innstilling ble vedtatt mot én stemme.
Endelig vedtak:
Leksvik kommune viderefører prosessen med Rissa kommune med mål om sammenslåing.
Det pågår en prosess om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Dersom
de to fylkeskommunene kommer frem til enighet om sammenslåing fra samme tidspunkt som
Leksvik og Rissa kommuner beslutter å slå seg sammen, vil det ikke være behov for å ta stilling
til fylkestilhørighet for den nye kommunen. Leksvik og Rissa kommuner må likevel ta høyde
for at fylkestilhørighet kan bli en aktuell problemstilling, dersom utredningen mellom fylkene
ikke resulterer i sammenslåing, eller at prosessen ikke sammenfaller med vårt eget tidsløp.

Leksvik kommune er godt fornøyd med å tilhøre Nord-Trøndelag, og ser mange fordeler ved
fortsatt å være en nordtrøndersk kommune. Det er likevel viktig at Leksvik kommune sammen
med Fellesnemnda bestiller en ekstern utredning av hvilken fylkestilhørighet den evt nye
kommunen er best tjent med. Det forventes at denne utredningen er klar innen 15. 02.2016. Det
søkes fylkesmannen i NT om tildeling av skjønnsmidler til finansiering av utredningen. Valg av
fylke må være basert på en helhetlig og langsiktig vurdering, der blant annet samferdsel,
videregående skole og økonomi må være viktige kriterier.

PS 38/15 Komiteer, styrer, råd og utvalg valgt for perioden 2015-2019

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 20.10.2015
Behandling:
Revidert forslag lagt fram i møtet av leder i Valgnemnda:
Administrasjonsutvalg for 4 år
Dag-Jøran Ness
Randi Hindrum Dahl
Alvin Berg
Viggo Lian
Jon Normann Tviberg
Leder:
Nestleder:

FRP
SP
H
AP
KRF

Dag-Jøran Ness
Jon Normann Tviberg

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i utvalget, såfremt disse ikke har verv i Kontrollutvalget.
Komité for oppvekst for 4 år
Sigurd Saue
Aud Dagmar Ramdal
Camilla Sollie Finsmyr
Malin Susann Lyng
Barbro Kristina Hølaas Vang
Rune Kristen Tveiten
Torhild Skaug
Leder:
Nestleder:

SV
SP
SP
H
AP
AP
AP

Sigurd Saue
Aud Dagmar Ramdal

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i komiteen.
Komité for helse og omsorg for 4 år

Linn Merethe Barstad Moan
Linda Renate Lutdal
Thomas Kruksve
Knut Ola Vang
Sylvia Vågen
Wenche Stenkjær
Ragnar Bliksås
Leder:
Nestleder:

SP
H
FRP
AP
AP
AP
KRF

Knut Ola Vang
Sylvia Vågen

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i komiteen.

Komité for næring og miljø for 4 år
Raymond Balstad
Arvid Penna Steen
Kurt Håvard Myrabakk
Rannveig Skansen
Merethe Kopreitan Dahl
Jomar Tømmerdal
Line Marie Rosvold Abel
Leder:
Nestleder:

SP
H
FRP
SV
AP
AP
V

Kurt Håvard Myrabakk
Arvid Penna Steen

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i komiteen.
Trondheim havn IKS – representantskapet
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Innherred Renovasjon IKS – representantskapet
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Styremedlem med varamedlem i Fosen regionråd
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug

Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Rådsmedlemmer med varamedlemmer i Fosen Regionråd:
Medlemmer:
Ordfører Steinar Saghaug
Knut Ola Vang
Varamedlemmer:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Merethe Kopreitan Dahl

Medlemmer i driftsstyret for Vanvikan Samfunnshus for 4 år
Medlemmer: (valgt 7. mai 2015)
Sigurd Saue
Ivar Tømmerdal
Hanne Gullvik
Trude Øvrebust Høiseth
Odd-Robert Solvåg
Alle medlemmer foreslås gjenvalgt for ny periode. Driftsstyret konstituerer seg selv.
Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Medlem og varamedlem til representantskapet for PPT Inderøy og Leksvik IKS
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Administrasjonsutvalg for 4 år
Dag-Jøran Ness
Randi Hindrum Dahl
Alvin Berg
Viggo Lian
Jon Normann Tviberg

FRP
SP
H
AP
KRF

Leder:
Nestleder:

Dag-Jøran Ness
Jon Normann Tviberg

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i utvalget, såfremt disse ikke har verv i Kontrollutvalget.
Komité for oppvekst for 4 år
Sigurd Saue
Aud Dagmar Ramdal
Camilla Sollie Finsmyr
Malin Susann Lyng
Barbro Kristina Hølaas Vang
Rune Kristen Tveiten
Torhild Skaug
Leder:
Nestleder:

SV
SP
SP
H
AP
AP
AP

Sigurd Saue
Aud Dagmar Ramdal

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i komiteen.
Komité for helse og omsorg for 4 år
Linn Merethe Barstad Moan
Linda Renate Lutdal
Thomas Kruksve
Knut Ola Vang
Sylvia Vågen
Wenche Stenkjær
Ragnar Bliksås
Leder:
Nestleder:

SP
H
FRP
AP
AP
AP
KRF

Knut Ola Vang
Sylvia Vågen

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i komiteen.
Komité for næring og miljø for 4 år
Raymond Balstad
Arvid Penna Steen
Kurt Håvard Myrabakk
Rannveig Skansen
Merethe Kopreitan Dahl
Jomar Tømmerdal
Line Marie Rosvold Abel
Leder:
Nestleder:

SP
H
FRP
SV
AP
AP
V

Kurt Håvard Myrabakk
Arvid Penna Steen

Valgnemnda foreslår at det enkeltes parti sin varamannsliste til kommunestyret benyttes ved behov for
varamedlemmer i komiteen.

Trondheim havn IKS – representantskapet
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Innherred Renovasjon IKS – representantskapet
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Styremedlem med varamedlem i Fosen regionråd
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Rådsmedlemmer med varamedlemmer i Fosen Regionråd:
Medlemmer:
Ordfører Steinar Saghaug
Knut Ola Vang
Varamedlemmer:
Varaordfører Bjørnar Buhaug
Merethe Kopreitan Dahl
Medlemmer i driftsstyret for Vanvikan Samfunnshus for 4 år
Medlemmer: (valgt 7. mai 2015)
Sigurd Saue
Ivar Tømmerdal
Hanne Gullvik
Trude Øvrebust Høiseth
Odd-Robert Solvåg
Alle medlemmer foreslås gjenvalgt for ny periode. Driftsstyret konstituerer seg selv.
Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug

Medlem og varamedlem til representantskapet for PPT Inderøy og Leksvik IKS
Medlem:
Ordfører Steinar Saghaug
Varamedlem:
Varaordfører Bjørnar Buhaug

