MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET I VERDAL
MØTE 02.05.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN
Fraværende

Varamedlemmer
Til stede

Dessuten møtte
Møte start
Møte slutt

: Bjørn Aarstad, Ragni E. Bye, Ole Gunnar Hallager, Odd Helge
Weisæth, Kåre Norum, Knut Snorre Sandnes, Lennart Johansson, Nils
G. Leirset.
: Bjarne Haugan, Arne H. Hallem og Lars Gunnar Marken.
: 30 representanter. Gerd Janne Kristoffersen erklærte seg som inhabil
og fratrådte under behandling av sak 35/05. Til stede 29
representanter.
Rigmor Hafell fikk permisjon f.o.m. sak 35/05 og forlot møtet. Til
stede 28 representanter. Gerd Janne Kristoffersen tiltrådte til sak
36/05. Til stede 29 representanter. Sverre Bugge Midthjell fikk
permisjon f.o.m. sak 41/05. Til stede 28 representanter.
: Rådmann, politisk sekretær og assisterende rådmenn.
: Kl. 18.00.
: Kl. 21.55.

Sak nr. 42/05 ble behandlet etter sak nr. 31/05. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
Regnskapsansvarlig Ingjar Eggen og Terje Wist fra KomRev var til stede under behandling av
sak 29/05 Regnskap og årsrapport 2004.
Verdal videregående skole v/Ragnhild S. Nordset orienterte i begynnelsen av møtet om
skolens arbeid.
Dokumenter utdelt i møtet:
1. Møteprotokoll fra møte 04.04.05.
2. Politiske vedtak nr. 2/05 fra KS.
3. Midt-Norsk oljeavis nr. 1/2005.

Sakliste
Utvalgssakstype/nr.
PS

0029/05

PS

0030/05

PS

0031/05

PS

0032/05

Arkivsaksnr.
Tittel
04/01421
REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004
05/00130
SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004
05/00119
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2004
02/06000
TINDVED KULTURHAGE AS. UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL
- REVIDERT FORRETNINGSPLAN.
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PS

0033/05

PS

0034/05

PS

0035/05

PS

0036/05

PS

0037/05

PS

0038/05

PS

0039/05

PS

0040/05

PS

0041/05

PS

0042/05

PS

0043/05

05/00546
FINANSIERING AV DATAPROGRAM FOR ELEKTRONISKE
TIMELISTER
04/00839
GRUSTAKET. KJØP AV AREAL LANGS KVISLA.
03/02318
LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE
03/06234
OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G :
SPRINKLERANLEGG SLUTTRAPPORT
99/01131
VERDAL BOLIGSELSKAP AS. DEKNING AV
DRIFTSUNDERSKUDD I STEDE FOR INNLØSNING AV
EIENDOMMEN SOLSTAD GNR 29 BNR 10 PÅ STIKL
04/01492
SØKNAD OM KJØP AV TOMT M/BYGNING LYSTHAUGEN
127/69 TOR MALMSTEIN
04/01545
SØKNAD OM KJØP AV TOMT NORDGT. 37
05/00422
HÅKON D. GODES ALLÉ 24. KJØP AV TILLEGGSAREAL AV
GNR. 18, BNR 323 OG 324
04/00693
KS - DEN VIDERE BEHANDLING AV KOMMUNESTRUKTUR I
NORD-TRØNDELAG
04/02145
TILSYNSBESØK VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE
04/02085
ORIENTERING SAKER FRA INNHERRED
SAMKOMMUNESTYRE
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Sak nr.: 0029/05

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004
Behandling:
Regnskapsansvarlig Ingjar Eggen og Terje Wist fra KomRev var til stede under behandling av
saken.
Innstilling fra formannskapet ble utdelt.
Rådmannen orienterte om saken.
AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til endring av pkt. 2:
”2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
• Det avsettes 3.550.000 kroner til disposisjonsfond.
• Det dekkes 7.778.621 kroner av tidligere akkumulert underskudd.
• Det avsettes 1.485.626 kroner til reservert bevilgning. Formannskapet får fullmakt
til å fordele disse midlene.”
Formannskapets innstilling pkt. 2 ble trukket pga. feil.
Det ble votert punktvis over innstillinga fra formannskapet og nytt forslag til pkt. 2 fra AP
v/Bjørn Iversen med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Nytt pkt. 2 – enstemmig.
Pkt 3 – enstemmig.
Pkt 4 – enstemmig.

Vedtak:
1. Verdal kommunes årsregnskap for 2004 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.
2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
• Det avsettes 3.550.000 kroner til disposisjonsfond.
• Det dekkes 7.778.621 kroner av tidligere akkumulert underskudd.
• Det avsettes 1.485.626 kroner til reservert bevilgning. Formannskapet får fullmakt
til å fordele disse midlene.
3. Rådmannens årsrapport for 2004 tas til orientering.
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Sak nr.: 0030/05
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SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Skatteregnskapet med beretning for 2004 for Verdal kommune tas til etterretning.

Sak nr.: 0031/05

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2004
Behandling:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2004 til orientering.

Sak nr.: 0032/05

TINDVED KULTURHAGE AS. UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL REVIDERT FORRETNINGSPLAN.
Behandling:
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 26 mot 4 stemmer.
Pkt. 2 – vedtatt med 26 mot 4 stemmer.
Pkt. 3 – vedtatt med 26 mot 4 stemmer.

Vedtak:
1.

Verdal kommune ser på prosjektet Tindved kulturhage som en meget viktig
næringssatsing som skal bidra til en positiv utvikling av kommunen og regionen.

2.

Med bakgrunn i Tilleggsnotat til selskapets forretningsplan datert 10. april 2005 går
Verdal kommune inn med en aksjekapital på inntil 5 mill kroner av total aksjekapital
på 10 mill kroner.
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Dette for å sikre fullfinansiering og dermed rask framdrift i utbygginga med tanke på
tidlig oppstart for teaterutdanninga.
3.

Utgifter til kjøp aksjer i Tindved kulturhage AS, inntil kroner 5 mill, dekkes ved bruk
av ubundet kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige
endringer.

Sak nr.: 0033/05

FINANSIERING AV DATAPROGRAM FOR ELEKTRONISKE
TIMELISTER
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Finansiering av dataprogram for elektroniske timelister fordeles på Levanger og Verdal
kommune etter folketall slik at Levanger kommune betaler 346.980 kroner og Verdal
kommune betaler 266.020 kroner. Totalt 613.000 kroner.
2. I budsjettet for Verdal kommune gjøres følgende endringer:
Det opprettes ny post 9.2006.1100.2530 med kr. 266.020,-.
Det opprettes ny post 9.9400.1100.2530 med kr. 266.020,-.

Sak nr.: 0034/05

GRUSTAKET. KJØP AV AREAL LANGS KVISLA.
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Verdal kommune kjøper eiendommen benevnt som gnr. 23, bnr. 3 på situasjonskart av
13.04.05 som følger saken.
2. Kostnader i forbindelse med kjøpet, inklusiv måle- og tinglysingskostnader, til
sammen ca. kr. 70.000,- dekkes av kommunens kapitalfond.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet og foreta de budsjettmessige
endringer saken måtte foranledige.
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Sak nr.: 0035/05

LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE
Behandling:
Gerd Janne Kristoffersen erklærte seg som inhabil og fratrådte. Til stede 29 representanter.
Rigmor Hafell fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 28 representanter.
SV v/Trine Hallem fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes i påvente av ytterligere presiseringer vedr. avtalen mellom ISK og Sykehuset
Levanger.”
Ved votering falt utsettelsesforslaget med 23 mot 5 stemmer.
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. Kommunestyret ber ISK gi tilbakemelding til kommunestyrene etter 1 år.”
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra SP v/Marit V. Skrove
til nytt pkt. 4 med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 25 mot 3 stemmer.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 4 – vedtatt med 27 mot 1 stemmer.

Vedtak:
1. Felles legevakt for Levanger og Verdal i regi av Innherred Samkommune godkjennes.
2. Det forutsettes at utgifter til legevakt fordeles mellom Levanger og Verdal i samsvar med
fordelingsprinsippene i § 19 i grunnavtalen fra og med 2005.
3. Merutgiftene til legevakttjeneste for 2005 må dekkes innenfor den tildelte økonomiske
ramme for ISK.
4. Kommunestyret ber ISK gi tilbakemelding til kommunestyrene etter 1 år.

Sak nr.: 0036/05

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G : SPRINKLERANLEGG
SLUTTRAPPORT
Behandling:
Gerd Janne Kristoffersen tiltrådte. Til stede 29 representanter.
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Det ble votert pkt. vis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Sluttrapport for sprinkleranlegg Stekke godkjennes.
2. Overforbruk på 28.475,- kr. dekkes av lånemidler til tiltak 5166 Ørmelen bo og
helsetun.

Sak nr.: 0037/05

VERDAL BOLIGSELSKAP AS. DEKNING AV DRIFTSUNDERSKUDD I
STEDE FOR INNLØSNING AV EIENDOMMEN SOLSTAD GNR 29 BNR
10 PÅ STIKL
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.

Verdal kommunestyre går inn for at Verdal boligselskap As får dekket påløpt
driftsunderskudd for perioden 1999 –2004 for eiendommen Solstad gnr 29. bnr 10.

2.

Ut fra at Verdal boligselskap AS i denne saken ivaretar særlige kommunale interesser,
vil Verdal kommune dekke eventuelt driftsunderskudd på eiendommen Solstad 29/10
i tiden fram til innløsningstidspunktet. Eventuelt beløp som skal dekkes skal fremgå av
godkjent revidert regnskap for selskapet.

3.

Utgifter til dekking av driftsunderskudd for årene 1999 –2004 kr 278.000, dekkes ved
bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige
endringer.

Sak nr.: 0038/05

SØKNAD OM KJØP AV TOMT M/BYGNING LYSTHAUGEN 127/69
TOR MALMSTEIN
Behandling:
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Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Eiendommen gnr. 127, bnr. 69 selges til Tor og Aina Malmstein for kr. 15.000,-.
Øvrige omkostninger ved overdragelsen forutsettes dekket av kjøper.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å forestå overdragelsen med basis i standard
kjøpekontrakt.

Sak nr.: 0039/05

SØKNAD OM KJØP AV TOMT NORDGT. 37
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kvernmo AS / Enes og Olsen AS tilbys å kjøpe Nordgata 37, gnr. 19, bnr. 818, til
boligformål.
2. Tomteprisen settes til kr. 241.735,-. Omkostninger ved overdragelsen dekkes av
kjøper.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å forestå overdragelse med grunnlag i standard
kjøpevilkår.

Sak nr.: 0040/05

HÅKON D. GODES ALLÉ 24. KJØP AV TILLEGGSAREAL AV GNR.
18, BNR 323 OG 324
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Verdal kommune selger til Erna Strandebø deler av gnr. 18, bnr. 323 og 324, slik det
framgår av vedlagt situasjonskart, til sammen omlag 290 m2.
2. Kjøpesummen settes til kr. 87.000,-, tilsvarende kr. 300,- pr m2.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i
standard kjøpekontrakt.
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Sak nr.: 0041/05

KS - DEN VIDERE BEHANDLING AV KOMMUNESTRUKTUR I
NORD-TRØNDELAG
Behandling:
Sverre B. Midthjell fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 28 representanter.
AP v/Svein J. Svensson fremmet samkommunestyrets vedtak i saken:
”
1. Levanger og Verdal kommuner vil i perioden fram til 2008 være fokusert på å
gjennomføre og evaluere forsøket med Innherred Samkommune. Endringer i
kommunestruktur vil være en del av sluttevalueringa.
Målsettinga med samkommunen er at det er et alternativ til kommunesammenslåing.
2. Innherred Samkommune vil ha en naturlig samarbeidretning nordover, mot Inderøy og
Steinkjer og sørover mot Frosta. Omfang av og integrasjon i dette kan ikke beskrives
nå.
3. Kommunene må få beholde gevinsten av samarbeid og sammenslåing for å gi bedre
tjenester til innbyggerne.
4. Framtidas regionstruktur vil påvirke framtidas kommunestruktur
5. Gjennomføring og evaluering av forsøk med Innherred Samkommune vil være
avgjørende for framtidig kommunestruktur for og samarbeid mellom Levanger og
Verdal kommuner.
6. En kommunereform i Norge krever politisk trykk fra Regjering og Storting og
økonomiske virkemidler tilpassa dette. Tilpassing til dagens inntektssystem kan ikke
være retningsgivende for framtidas kommunestruktur. Lokaldemokratiet må ha faste,
forutsigbare rammer for å kunne handtere spørsmål rundt kommunestruktur.”
Rådmannen trakk sin tilråding i saken.
FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 og pkt. 4:
”3. Kommunene må få beholde hele gevinsten av samarbeid og eventuell sammenslåing for å
gi bedre tjenester til innbyggerne.”
”4. Framtidas regionstruktur vil påvirke framtidas kommunestruktur. Verdal kommune vil
understreke viktigheten av at lokalbefolkningen tas med i beslutningen, gjennom
folkeavstemning, før eventuell kommunesammenslåing blir iverksatt.”
Atle Vikan (SP) fremmet rådmannens tilråding på nytt, men vil stryke siste setning under pkt.
6.
Ordføreren foreslo at i stedet for å votere alternativt over rådmannens tilråding som ble
fremmet på nytt av Atle Vikan (SP) og forslaget fremmet fra AP v/Svein Svensson (vedtak
ISK) kunne det voteres alternativt på siste setning i pkt. 1. Kommunestyret sa seg enig i dette.
Atle Vikan (SP) trakk da sitt forslag om å fremme rådmannens tilråding.
SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1 og nytt pkt. 5:
”1. Verdal kommune vil i perioden fram til 2008 være fokusert på å opprettholde et
tilfredsstillende tjenestetilbud til befolkningen i bygda samt gjennomføre og evaluere forsøket

Side 10 av 11
med Innherred Samkommune i samsvar med inngåtte avtaler og vedtak. Målsettinga med
samkommunen er at det er et alternativ til kommunesammenslåing.”
”5. Gjennomføring og evaluering av forsøk med Innherred Samkommune vil være avgjørende
for samarbeid med Levanger kommune, og om det vil være aktuelt med lignende samarbeid
med andre kommuner, jfr. pkt. 2. Verdal kommunestyre kan ikke se at det i overskuelig
framtid vil være behov for en endring av kommunestrukturen som vil innebære en
kommunesammenslåing med Levanger eller andre kommuner.”
Det ble votert punktvis over forslagene med følgende resultat:
SV sitt punkt 1 – falt med 24 mot 4 stemmer.
Pkt. 1 fra AP fram til siste setning – enstemmig vedtatt.
Siste setning i pkt. 1 i forslaget fra AP – vedtatt med 25 mot 3 stemmer.
Pkt. 2 fra AP – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 fra AP alternativt med FRP sitt forslag til pkt. 3 – FRP sitt forslag vedtatt med 24 mot 4
stemmer.
Pkt. 4 fra AP alternativt med FRP sitt forslag til pkt. 4 – FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 fra AP alternativt med SV sitt forslag til pkt. 5 – AP sitt forslag vedtatt med 24 mot 4
stemmer.
Pkt. 6 fra AP – enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Levanger og Verdal kommuner vil i perioden fram til 2008 være fokusert på å
gjennomføre og evaluere forsøket med Innherred Samkommune. Endringer i
kommunestruktur vil være en del av sluttevalueringa.
Målsettinga med samkommunen er at det er et alternativ til kommunesammenslåing.
2. Innherred Samkommune vil ha en naturlig samarbeidretning nordover, mot Inderøy og
Steinkjer og sørover mot Frosta. Omfang av og integrasjon i dette kan ikke beskrives
nå.
3. Kommunene må få beholde hele gevinsten av samarbeid og eventuell sammenslåing
for å gi bedre tjenester til innbyggerne.
4. Framtidas regionstruktur vil påvirke framtidas kommunestruktur. Verdal kommune vil
understreke viktigheten av at lokalbefolkningen tas med i beslutningen, gjennom
folkeavstemning, før eventuell kommunesammenslåing blir iverksatt.
5. Gjennomføring og evaluering av forsøk med Innherred Samkommune vil være
avgjørende for framtidig kommunestruktur for og samarbeid mellom Levanger og
Verdal kommuner.
6. En kommunereform i Norge krever politisk trykk fra Regjering og Storting og
økonomiske virkemidler tilpassa dette. Tilpassing til dagens inntektssystem kan ikke
være retningsgivende for framtidas kommunestruktur. Lokaldemokratiet må ha faste,
forutsigbare rammer for å kunne handtere spørsmål rundt kommunestruktur.

Sak nr.: 0042/05

TILSYNSBESØK VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE
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Behandling:
Kontrollutvalgets leder, John Hermann, orienterte.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak nr.: 0043/05

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

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Rett utskrift attesteres:
Line Therese Ertsås
politisk sekretær

