MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 31.01.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN
Fraværende
Varamedlemmer
Til stede
Dessuten møtte
Møte start
Møte slutt

: Ragni E. Bye, Einar A. Tromsdal, Kåre Norum og Knut S. Sandnes.
: Bjarne Haugan, Arne Holan og Tor Erik Malmstein.
: 34 representanter. Katrine Bruvold fikk permisjon og forlot møtet etter
behandlingen av sak nr. 1/05. Til stede: 33 representanter.
: Rådmann og politisk sekretær
: Kl. 18.00.
: Kl. 21.15.

Dokumenter utdelt i møtet:
1. Møteprotokoll fra møte 13.12.04.
2. Brosjyren ”En kommune for alle” fra Kommunal- og Regionaldepartementet.
Sak nr. 3/05 ble behandlet før sak nr. 2/05.

Sakliste
Utvalgssakstype/nr.
PS

0001/05

PS

0002/05

PS

0003/05

PS

0004/05

PS

0005/05

PS

0006/05

Arkivsaksnr.
Tittel
04/02257
NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR VERDAL
KOMMUNE 2002-2007. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005
02/06000
TINDVED KULTURHAGE - STATUS
05/00112
ORIENTERING OM UTVIKLINGSPLANER VED STIKLESTAD
NASJONALE KULTURSENTER
05/00067
REGNSKAPSFUNKSJONEN I VERDAL KOMMUNE
04/02085
ORIENTERING - SAKER FRA INNHERRED
SAMKOMMUNESTYRE 20.01.05
05/00114
ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 31.01.05
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Sak nr.: 0001/05

NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR VERDAL
KOMMUNE 2002-2007. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005
Behandling:
Daglig leder Svein Larsen fra Innherred Vekst orienterte om årsrapport 2004 og handlingsplan
2005. Innherred Vekst er fra 1.1.05 det nye navnet på Verdal Vekst. Det ble etter orienteringen
en spørsmålsrunde.
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – Enstemmig.
Pkt. 2 – Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar den foreløpige årsrapport for Verdal Vekst for 2004 til orientering.
2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Nyskapings- og utviklingsplan for Verdal
og Handlingsplan for 2005.

Sak nr.: 0002/05

TINDVED KULTURHAGE - STATUS
Behandling:
Konstituert daglig leder ved Tindved Kulturhage orienterte om status.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak nr.: 0003/05

ORIENTERING OM UTVIKLINGSPLANER VED STIKLESTAD
NASJONALE KULTURSENTER
Behandling:
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Turid Hofstad og Borghild Lundeby orienterte om utviklingsplanene ved Stiklestad Nasjonale
Kultursenter.
Det ble etter orienteringen en spørsmålsrunde.
Katrine Bruvold fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 33 representanter.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak nr.: 0004/05

REGNSKAPSFUNKSJONEN I VERDAL KOMMUNE
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ingjar Eggen tillegges funksjonen som regnskapskyndig ansvarlig for Verdal kommune i
medhold av Kommunelovens paragraf 24 pkt. 2.

Sak nr.: 0005/05

ORIENTERING - SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE
20.01.05
Behandling:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak nr.: 0006/05

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 31.01.05
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Behandling:
Rådmannen orienterte om:
Foreløpige regnskapstall for 2004.
Ordføreren orienterte om:
Vår politiske sekretær, rådmann og ordfører diskuterer hvordan vi skal avvikle de politiske
møtene best mulig. Dere er kjent med at det arbeides med hvordan dokumentene skal sendes
ut i framtida. I kveld prøver vi ut en ny måte for å sørge for at dere får kaffe og mat i løpet av
kommunestyremøtet.
Ordføreren har fått innspill fra flere av dere. Noen ønsker å sløyfe kaffepause. Andre synes
kaffepausen er helt nødvendig – både p.g.a. kort tid mellom arbeid og møtestart og fordi en
ønsker å treffe andre kommunestyremedlemmer til en mer uformell samtale for å bli bedre
kjent.
Politisk sekretær og rådmann ønsker en minst mulig arbeidskrevende ordning som samtidig gir
det nødvendige pusterommet for kommunestyrets medlemmer. Derfor foreslår jeg at vi i
framtida gjør som i kveld.
- Politisk sekretær bestiller mat og kaffe fra Verdal Bo- og helsetun . Dette står fremme
når kommunestyrets medlemmer kommer.
- Vi går ikke ned på spiserommet for å drikke kaffe, men tar pause.
- Kaffe og mat er gratis for kommunestyrets medlemmer.
- Politisk sekretær slipper å samle inn penger og gjøre opp noe mellomlegg med de
som
leverer maten (vi betaler aldri inn det koster – vi spiser mindre enn det som er
levert).
Om noen har sterke motforestillinger mot at vi gjør det slik så håper jeg dere sier i fra i kveld
eller tar det opp som en sak senere.
Hva vi skal gjøre med bespisningen i de andre politiske møtene må vi komme tilbake til i
forbindelse med revidert budsjett til sommeren. Per i dag er det ikke satt av penger til
bespisning for politikerne. Når det gjelder kommunestyremøtene representerer dette et beløp
vi kan belaste kommunal bevertning uten store problemer.
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Rett utskrift attesteres:
Line Therese Ertsås
politisk sekretær

