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Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - forslag selskapsavtale
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Stjørdal vedtar det fremlagte forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS.

Vedlegg:




E-post datert 17.06.13. fra KS Nord-Trøndelag: Nord-Trøndelag Krisesenter –
selskapsavtale.
Protokoll fra forberedende stiftelsesmøte i Nord-Trøndelag Krisesenter den 17.juni 2013.
Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS – forslag fra forberedende stiftelsesmøte
juni

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):



Sak 52/12 i Komite levekår sitt møte 19.06.12. Uttalelse til utredning av nytt krisesenter i
Nord-Trøndelag.
Årsmelding 2012 – Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Sammendrag:
Stjørdal kommune har i en årrekke benyttet seg av tilbudet om krisesenter i Nord-Trøndelag, der
Verdal kommune er vertskommune. Årsmeldingen for Krisesenteret i Nord-Trøndelag for 2012
forteller at senteret har hjulpet 74 kvinner og barn (39 kvinner, 30 barn i kortere/lengre tid, samt
5 dagbrukere). 8 av 39 kvinner som har fått hjelp av krisesenteret i 2012 er tilhørende i
kommuner i Værnesregionen. Årsaker til henvendelser til senteret var fysisk vold (54 %),
psykisk vold (80 %) og trusler (60 %). Etter opphold ved krisesenteret dro vedkommende til
egen bolig uten overgriper (28 %), tilbake til overgriper (26 %) eller slektninger/venner (23 %).

Etter at det ble vedtatt ny Lov om kommunale krisesentertilbud med virkning fra 1.januar 2010,
satte fylkesstyret i KS ned et utvalg bestående av en rådmann, en kommunalsjef og en sosionom,
fra kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer. Det ble utarbeidet en rapport med bl.a.
konklusjon om at det for 2011 og 2012 inngås avtaler mellom kommunene i Nord-Trøndelag og
Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
Stjørdal kommune sluttet seg fortsatt til dette samarbeidet med avtale. Her vises til sak 81/10 i
kommunestyremøtet 30.09.10. Alle kommunene i Nord-Trøndelag har sluttet seg til denne
avtalen sammen med kommunene Selbu, Tydal og Osen i Sør-Trøndelag, ifølge brev fra
Krisesenteret datert 02.11.12.
Fylkesstyret i KS har fattet vedtak om å organisere et fremtidig krisesenter i Nord-Trøndelag
som et IKS. Stjørdal kommune har underskrevet avtale om forlengelse av tidligere avtale utover
31.12.12 og til et IKS er etablert med representantskap og styre. Saken ble politisk behandlet i
sak 52/12 i komite levekår sitt møte 19.06.12. med positivt vedtak, der Stjørdal kommune støtter
en lokalisering av nytt krisesenter i Innherred.
I det samme møtet ble som representanter fra Stjørdal til representantskapsmøtet valgt Gunnar
Solem og Ann Inger Leirtrø, med vararepresentanter Annette Jensen og Einar Østereng.
Saksopplysninger
KS Nord-Trøndelag inviterte fylkets kommuner til forberedende stiftelsesmøte 17.juni for NordTrøndelag Krisesenter IKS. Fra Stjørdal møtte vararepresentant til representantskapet Annette
Jensen og på vegne av rådmannen rådgiver Arne E. Tveit.
Agenda for møtet var bl.a.:
 Gjennomgang av forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
kommentar: innspill i møtet 17.juni er tatt med i vedlagte nye forslag til selskapsavtale
 Valg av valgkomite
kommentar: som valgkomite ble valgt ordførerne Vigdis Hjulstad Belbo fra Snåsa, Bård
Langsåvold fra Meråker og Alf Robert Arvasli fra Lierne kommune.
 Daglig leder av krisesenteret
kommentar: overlates til styret å lyse ut og ansette
 Stedsvalg for nytt krisesenter
kommentar: flere kommuner har tilbudt sted for etablering av nytt krisesenter. Disse må
beskrive sitt tilbud, også muligheten for samspill med «frivilligheten» på stedet. Styret vil
innstille om stedsvalg til representantskapet.
Det vises til vedlagte protokoll fra møtet 17.juni og vedlagte forslag til selskapsavtale.
Vurdering
KS Nord-Trøndelag har lagt opp til at det kan holdes stiftelsesmøte for det nye Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS torsdag 17.oktober. KS ønsker at kommunene i god tid før dette har vedtatt
selskapsavtalen.
Rådmannen mener at selskapsavtalen kan anbefales. KS vil imidlertid fremme et
endringsforslag til stiftelsesmøtet i oktober på siste avsnitt i § 8 om styredeltakelsen til ansattes
representant. Eventuell fratreden fra behandlingen av en sak bør avgjøres etter § 15 om
inhabilitet i Lov om interkommunale selskap, ved en konkret vurdering fra sak til sak for alle
styremedlemmer, ikke bare for de ansatte-valgte representantene.

Økonomien er noe uforutsigbar utover det kommunene får i overføringer til krisesenter som
ligger i de statlige overføringene i inntektssystemet. En minner imidlertid om at styret i saker
også om økonomi innstiller til representantskapet, der Stjørdal kommune har 2 medlemmer.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

