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Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag 

Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet vært tydelige på at både 
eierskap og finansiering skal deles med kommunene i Nord-Trøndelag. Som en følge av 
dette satt rådmannsutvalget i 2015 ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere, vurdere og 
foreslå fremtidige samarbeidsområder på skole- og barnehagefeltet når dagens 
Oppvekstprogram avsluttes.  Rådmannsutvalget oppnevnte følgende personer til 
arbeidsgruppa:  

- Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef Steinkjer kommune 

- Liv Elden Djokoto, rådmann Høylandet kommune 

- Hartvik Eliasson, barnehagefaglig ansvarlig Levanger kommune 

- Vegard Iversen , fylkesopplæringssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- Anders Bjøru, daglig leder Oppvekstprogrammet 

- Annikken Kjær Haraldsen, KS Nord-Trøndelag 

Arbeidsgruppa har i fellesskap laget en tilrådning til hvordan Oppvekstprogrammet kan 
videreføres i form av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Tilrådningen ble brukt som 
utgangspunkt for saksutredning til fylkestingssak 45/16: «Oppvekstprogrammets framtid», 
der fylkestinget fattet følgende vedtak: 

1. Fylkestinget vedtar å opprette Oppvekstforum Nord-Trøndelag som erstatter styret i 
Oppvekstprogrammet, med denne sammensetningen:  

a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen.  

b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur.  

c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren.  

d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget.  

e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS’ nettverk for skoleeiere.  

f) KS, v/fylkesstyreleder.  

g) Nord Universitet, v/rektor.  

h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder.  

i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder.  
2. Fylkestinget vedtar å finansiere Oppvekstprogrammet med 50 % av de samlede utgiftene, 
begrenset oppad til 4,5 millioner kroner årlig i årene 2017-19. Vedtaket betinges av at:  

a) Kommunene i Nord-Trøndelag finansierer 50 % av de årlige utgiftene.  
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b) Finansiering fra kommunene er på minimum 1,7 millioner kroner årlig.  

c) Minst 20 kommuner deltar i videreføringen av Oppvekstprogrammet.  

d) Kommunene slutter seg til opprettelsen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag senest 
31.10.2016.  

e) Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsetter med arbeidsgiveransvaret for den 
daglige ledelsen i Oppvekstprogrammet.  

 
De fleste kommunene har gitt en foreløpig tilbakemelding på invitasjonen til å delta i 
opprettelse av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (heretter benevnt forumet), og vi takker for 
tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene fra kommunene kan oppsummeres i ulike kategorier: 

1. Ja til invitasjonen uten betingelser. 

2. Ja til invitasjonen, men med krav om flere oppvekstansvarlige i styringsgruppe. 

3. Ja til invitasjonen, men med spørsmål til Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

4. Nei, men med mulighet for positivt svar innen 31.10.2016. 

5. Ikke besvart. 

Det er i dag til dels stor avstand mellom fylkestingets vedtak og kommunenes respons. Vi vil 
i det følgende kort besvare de mest sentrale tilbakemeldingene fra kommunene. 
 

1. Hva inngår i grunnpakken på 4 mill kroner?  

I grunnpakken må det være lønnsmidler til den/de ansatte forumet anser som nødvendige til 
å lede den daglige driften. I tillegg vil det være midler til tiltak som forumet eventuelt ønsker 
å videreføre fra dagens satsinger, og nye satsinger. 

 

2. Hvordan er administrasjonen av forumet tenkt?  

Hvordan forumet ønsker å arbeide og organisere seg, må overlates til forumet selv. Forumet 
vil være styringsgruppe for partnerskapet som opprettes. Etableringen av forumet berører 
ikke de tradisjonelle forvaltningsnivåene, men en av hovedintensjonene bak forslaget 
handler om å samle de med myndighet på sine områder, med tanke på at man i forumet kan 
enes om viktige satsinger og hvordan disse kan gjennomføres til beste for alle parter. 

 

3. Hva som skjer med OVFNT, etter fylkessammenslåingen 01.01.18?  

Tilbudet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har i første omgang en horisont på tre år; 2017, 
2018 og 2019.  Etter dette vil det være fylkestinget i Trøndelag som må ta stilling til en 
videreføring, enten i dagens Nord-Trøndelag som en regional ordning, en eventuell utvidelse 
til hele Trøndelag, eller eventuell nedlegging. 

 

4. Hva skjer hvis en eller flere av de store kommunene ikke blir med videre?  
Dette er besvart gjennom punkt 2 i FT-sak 45/16. Dersom færre enn 20 kommuner og/eller 
samlet tilskudd fra kommunene ikke er på minst 1,7 millioner årlig, opprettes ikke 
Oppvekstforum Nord-Trøndelag. 
 

5. Kravet om tre oppvekstansvarlige i forumet. 
I saksframlegg til FT-sak 45/16 og i utsendt forslag til saksframlegg til kommunene (utsendt 
av KS) er dette redegjort for. Nord-Trøndelag fylkeskommune står for dette, og ser det ikke 
hensiktsmessig å legge fram en ny saksutredning med nytt forslag til vedtak på dette 
punktet. Det må bemerkes at det i det opprinnelige forslaget fra arbeidsgruppa ikke var 
tiltenkt en egen plass for oppvekstansvarlige, men at dette kom inn som et resultat av 
tilbakemeldinger fra blant annet rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag. Både 
oppvekstansvarlige i kommunene og rektorene i videregående skoler vil være viktige 
referansegrupper for forumet. 
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Vi håper dette besvarer de spørsmålene og innspillene dere har sendt inn, og gjentar at frist 
for å fatte vedtak om deltakelse i Oppvekstforum Nord-Trøndelag er 31.10.2016, basert på 
fylkestingets vedtak. Vi vedlegger utkast til partnerskapsavtale. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Anders Bjøru 
Seksjonsleder kvalitet 
   
 
 
 
Vedlegg:    

- Utkast partnerskapsavtale 
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Likelydende brev sendt til: 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Flatanger kommune                       7770 FLATANGER 
Fosnes kommune            Servicekontoret 7856 JØA 
Frosta kommune            Alstad 7633 FROSTA 
Grong kommune            Postboks 162 7871 GRONG 
Høylandet kommune                       7977 HØYLANDET 
Inderøy kommune            Vennaliveien 37 7670 INDERØY 
Leka kommune                       7994 LEKA 
Leksvik kommune                       7120 LEKSVIK 
Levanger kommune            Postboks 130 7601 LEVANGER 
Lierne kommune            Postboks 40 7882 NORDLI 
Meråker kommune                       7530 MERÅKER 
Namdalseid 
kommune 

           Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune            Postboks 333 
Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 
kommune 

                      7890 
NAMSSKOGAN 

Nærøy kommune                       7970 KOLVEREID 
Overhalla kommune                       7863 OVERHALLA 
Røyrvik kommune                       7898 LIMINGEN 
Snåsa kommune            Sentrum 7760 SNÅSA 
Steinkjer kommune            Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune            Postboks 133 7501 STJØRDAL 
Verdal kommune            Postboks 24 7651 VERDAL 
Verran kommune                       7790 MALM 
Vikna kommune            Postboks 133, 

Sentrum 
7901 RØRVIK 



Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) 

 

§ 1 Formål 

OFNT er en videreføring av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. 

OFNT skal samordne og drive utviklingstiltak innen oppvekstsektoren i de 23 nordtrønderske 

kommunene og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Etableringen av OFNT berører ikke forholdet mellom de tradisjonelle forvaltningsnivåene, men en av 

hovedintensjonene bak forslaget handler om å samle de med myndighet på sine områder, med tanke 

på at man i forumet kan enes om viktige satsinger og hvordan disse kan gjennomføres til beste for 

alle parter. 

 

§ 2 Varighet 

Partnerskapsavtalen varer i perioden 1.1.2017 – 31.12.2019. Dersom avtalen skal forlenges etter 

dette, skal det være avklart innen 1.5.2019. 

 

§ 3 Eierskap, innskuddsplikt og kostnadsfordeling 

Eierskapet er like stort som årlig innskudd. Innskuddet forfaller 15.1 hvert år i avtaleperioden. 

Kostnader ut over årlig innskudd betales etter deltakelse i tiltak. 



 

Dette dekker administrasjon av OFNT og tiltak styringsgruppen velger å igangsette inntil rammen er 

brukt opp. 

 

§ 4 Styringsgruppe 

Styringsgruppen har følgende sammensetting: 

a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen.  

b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur.  

c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren.  

d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget.  

e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS’ nettverk for skoleeiere.  

f) KS, v/fylkesstyreleder.  

g) Nord Universitet, v/rektor.  

h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder.  

i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder.  
 

§ 5 Administrasjon og arbeidsgiveransvar 

Den daglige driften ivaretas av en daglig leder i OFNT. 

10 % 90 % Totalt

Flatanger 8 695,65kr          14 838,88kr                  23 534,53kr            

Fosnes 8 695,65kr          8 354,33kr                    17 049,98kr            

Frosta 8 695,65kr          34 796,45kr                  43 492,10kr            

Grong 8 695,65kr          33 006,23kr                  41 701,88kr            

Høylandet 8 695,65kr          16 602,57kr                  25 298,22kr            

Inderøy 8 695,65kr          89 775,89kr                  98 471,54kr            

Leka 8 695,65kr          7 611,72kr                    16 307,37kr            

Leksvik 8 695,65kr          46 492,51kr                  55 188,16kr            

Levanger 8 695,65kr          258 241,61kr               266 937,26kr         

Lierne 8 695,65kr          18 485,61kr                  27 181,26kr            

Meråker 8 695,65kr          33 921,23kr                  42 616,88kr            

Namdalseid 8 695,65kr          21 800,82kr                  30 496,47kr            

Namsos 8 695,65kr          172 735,71kr               181 431,36kr         

Namsskogan 8 695,65kr          11 828,67kr                  20 524,32kr            

Nærøy 8 695,65kr          67 378,33kr                  76 073,98kr            

Overhalla 8 695,65kr          49 741,41kr                  58 437,07kr            

Røyrvik 8 695,65kr          6 298,90kr                    14 994,55kr            

Snåsa 8 695,65kr          28 550,59kr                  37 246,24kr            

Steinkjer 8 695,65kr          287 097,20kr               295 792,85kr         

Stjørdal 8 695,65kr          304 429,12kr               313 124,77kr         

Verdal 8 695,65kr          196 379,79kr               205 075,44kr         

Verran 8 695,65kr          33 775,36kr                  42 471,01kr            

Vikna 8 695,65kr          57 857,05kr                  66 552,70kr            

NTFK 2 000 000kr                  2 000 000,00kr      

SUM 200 000,00kr     3 800 000,00kr            4 000 000,00kr      



Nord-Trøndelag fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for daglig leder i OFNT. 

 

§ 6 Øvrige bestemmelser 

Avtalen undertegnes ordfører/fylkesråd i 24 eksemplarer, slik at alle partene har sitt eksemplar.  


