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34 representanter. Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet før sak nr. 96/05.
Til stede: 33 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:
1. Møteprotokoll fra møte 31.10.05.
2. Ny sakliste.
3. Kortversjon av Europarådets rekommandsjon Rek (2001) 19: Innbyggernes
deltakelse lokalt.
4. Arena Trøndelag 2/2005.
5. Midt-Norsk Oljeavis 4/2005.
6. Sluttrapport. Konsekvensutredning Prosessanlegg for organisk avfall og rapport
Grønn energi. Disse dokumentene må tas vare på til behandling i kommunestyret i
januar 2006. Plan- og utviklingskomiteens medlemmer har fått dette tidligere og
bes om å bruke det.

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Kåre Norum
Medlem
Kristin Johanne Hildrum
Medlem
Knut Henrik Tveita
Medlem
Trude Holm
Medlem
Lars Børre Hallem
Medlem
Trine Synnøve Hallem
Medlem
Rigmor Hafell
Medlem
Thor Bertil Granum
Medlem
Ole Gunnar Hallager
Medlem
Bjarne Haugan
Medlem
John Hermann
Medlem
Bjørn Iversen
Ordfører
Leif Roger Kolberg
Medlem
Nils Georg Leirset
Medlem
Sverre Bugge Midthjell
Medlem
Berit Musum
Medlem
Pål Sverre Fikse Pedersen Medlem
Knut Snorre Sandnes
Medlem
Kjell Woll Sigurdsen
Medlem
Marit Voll Skrove
Medlem

Representerer
H
AP
AP
SP
SV
SV
KRF
AP
AP
AP
FRP
AP
FRP
V
AP
FRP
SP
H
AP
SP

Anita Dagrun Steinkjer
Svein Jørgen Svensson
Einar Asbjørn Tromsdal
Rolf Tømmerås
Atle Vikan
Odd Helge Weisæth
Bjørn Aarstad
Tomas Iver Hallem
Jon Birger By

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem

AP
AP
AP
AP
SP
FRP
AP
SP
SV

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Kjell Stiklestad
MEDL
Brit Fredriksen
MEDL
Torill Elverum
MEDL
Robert Eriksson
MEDL
Lennart Johansson
MEDL

Representerer
SP
AP
AP
FRP
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Knut Fortun
Robert Eriksson
Torill Åbotnes Iversen
Torill Elverum
Kjetil Bakkan
Brit Fredriksen
Inga Berit Lein
Kjell Stiklestad

Representerer
FRP
AP
AP
SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rudolf Holmvik
Rådmann
Line Therese Ertsås
Politisk sekretær

Sakliste kommunestyrets møte 28.11.05
Saksnr

Innhold

PS 92/05

Beregning av minimumsavdrag - kommunale lån

PS 93/05

Budsjettsituasjonen 3. kvartal 2005

PS 94/05

Kommunens framtidige pensjonsordning

PS 95/05

Forlengelse av prosjektet "Arbeid & Velferd" med tilhørende
forskrift

PS 96/05

Forlengelse av frikjøp for komiteledere ut valgperioden 20032007

PS 97/05

Møteplan 2006

PS 98/05

Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra politiske verv
(unntatt kommunestyret) - Robert Eriksson

PS 99/05

Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra politiske verv Line Adelheid Stang

PS 100/05

Valg av nytt medlem i representantskapet for Innherred
Renovasjon

PS 101/05

Valg av nytt medlem og personlig varamedlem til Kommunenes
Sentralforbund 2003-2007

PS 102/05

Oppnevning av medlem og varamedlem til styret og
representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL

PS 103/05

Oppnevning av overformynder og varamedlemmer

PS 104/05

Reguleringsplan for parkering ved Amfisenteret

PS 105/05

Orientering

PS 106/05

NTE's eierskap. Selskapsavtale for utviklingsselskap

PS 92/05 Beregning av minimumsavdrag - kommunale lån

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. De foretatte beregninger vedrørende minimumsavdrag tas til etterretning.
2. For 2005 legges det til grunn at eksisterende lån nedbetales med 21,5 mill. kroner,
tilsvarende en gjennomsnittlig nedbetaling over 23 år.
3. I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Post 15100.1800.8701 settes ned fra
29.000.000 kroner til 21.500.000 kroner. Posten for avsetning til disposisjonsfond økes
tilsvarende.

PS 93/05 Budsjettsituasjonen 3. kvartal 2005

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret ser med uro på det antatte og ikke akseptable merforbruket ved enkelte
virksomhetsområder.
2. Kommunestyret ber rådmannen om snarest å treffe tiltak for å redusere dette
merforbruket.
PS 94/05 Kommunens framtidige pensjonsordning

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt.
Jan Fredriksen fra Willis orienterte om sin vurdering av innkomne tilbud.
AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:
”
1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune skal fortsettes med KLP som sin
pensjonsleverandør av kommunal tjenestepensjonsordning videre.
2. Kommunestyret legger i sin avgjørelse stor vekt på at selskapene kun kan garantere for
prisingen av grunnpremien i ett år av gangen. Hva som vil være prisen for grunnpremien
for år 2 og videre år er for kommunestyret umulig å ta stilling til. Det er derfor en
usikkerhet for kommunen om det er Storebrand eller KLP som har laveste pris på
grunnpremien fra år 2 og videre år. Kommunen kan ikke flytte pensjonsordning hvert år,
men må ha et langsiktig perspektiv. Det er ikke mulig å legge til grunn at Storebrand er
billigst i et slikt perspektiv.

3. Kommunestyret legger videre vekt på at Storebrand ikke har utjevning av kostnadene for
AFP 62-64 på samme måte som KLP. Verdal kommune har sett seg best tjent med å
velge utjevning av denne kostnaden. Det knyttes derfor usikkerhet til belastningen for
kommunen på dette området ved at kommunen må finansiere dette uten utjevning med
andre kommuner ved å velge Storebrand.
4. Kommunestyret registrerer at den største gevinsten ved flytting fra KLP i hovedsak
knytter seg til realisering av engangseffekter ved selve flyttingen. Slike engangseffekter
er ubetydelige å vektlegge i et lengre perspektiv. Kommunen får også avkastning på sin
egenkapital stående i KLP, mens eierne skal ha betalt for dette i Storebrand gjennom
mindre tilbakeført avkastning til kommunens fond i Storebrand. Kommunestyret
oppfatter det som mest økonomisk lønnsomt å være medeier i KLP, enn å bli trukket i
tilbakeføring av avkastning til andre eierne i Storbrand.”
Høyre v/Knut S. Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:
”
1. Verdal kommune flytter den kommunale tjenestepensjonsordning fra KLP til Storebrand
fra 1.1.2006.
2. Frigjort egenkapitalinnskudd avsettes til kapitalfond.”
Det ble først votert over formannskapets innstilling som falt ved at den fikk ingen stemmer.
Det ble deretter votert alternativt mellom AP sitt forslag og Høyre sitt forslag, der AP sitt forslag
ble vedtatt med 25 mot 9 stemmer.
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune skal fortsettes med KLP som sin
pensjonsleverandør av kommunal tjenestepensjonsordning videre.
2. Kommunestyret legger i sin avgjørelse stor vekt på at selskapene kun kan garantere for
prisingen av grunnpremien i ett år av gangen. Hva som vil være prisen for grunnpremien
for år 2 og videre år er for kommunestyret umulig å ta stilling til. Det er derfor en
usikkerhet for kommunen om det er Storebrand eller KLP som har laveste pris på
grunnpremien fra år 2 og videre år. Kommunen kan ikke flytte pensjonsordning hvert år,
men må ha et langsiktig perspektiv. Det er ikke mulig å legge til grunn at Storebrand er
billigst i et slikt perspektiv.
3. Kommunestyret legger videre vekt på at Storebrand ikke har utjevning av kostnadene for
AFP 62-64 på samme måte som KLP. Verdal kommune har sett seg best tjent med å
velge utjevning av denne kostnaden. Det knyttes derfor usikkerhet til belastningen for
kommunen på dette området ved at kommunen må finansiere dette uten utjevning med
andre kommuner ved å velge Storebrand.
4. Kommunestyret registrerer at den største gevinsten ved flytting fra KLP i hovedsak
knytter seg til realisering av engangseffekter ved selve flyttingen. Slike engangseffekter
er ubetydelige å vektlegge i et lengre perspektiv. Kommunen får også avkastning på sin
egenkapital stående i KLP, mens eierne skal ha betalt for dette i Storebrand gjennom
mindre tilbakeført avkastning til kommunens fond i Storebrand. Kommunestyret
oppfatter det som mest økonomisk lønnsomt å være medeier i KLP, enn å bli trukket i
tilbakeføring av avkastning til andre eierne i Storbrand.”

PS 95/05 Forlengelse av prosjektet "Arbeid & Velferd" med tilhørende forskrift

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Verdal kommune forlenger sin deltakelse fra 01.01.06 til 31.12.07 i forsøksprosjektet Arbeid
& Velferd som omfatter en sammenslåing av kommunens ansvar for Lov om sosiale
tjenester kap. 5 og § 4-5, Aetat Verdal og Trygdeetaten i Verdal.
2. Verdal kommune gir sin tilslutning til at prosjektet om ønskelig kan inngå i pilotporteføljen
som ihht. NAV`s strategiplan iverksettes fom. 010706.
3. Utkast til statlig vedtekt for prosjektet Arbeid & Velferd vedtas som kommunal forskrift fra
01.01.06 og i forsøksperioden.
4. Rådmannen får fullmakt til å bidra til utforming og gjennomføring av prosjektet innen de
rammer som trekkes i felles søknad om prosjektforlengelse, samt fullmakt til å gi sin
tilslutning til eventuelle mindre justeringer i forskriften som ikke får betydning for Verdal
kommunes forhold til prosjekter.
5. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler med Aetat, Trygdeetaten og NAV-interim
innenfor rammene av prosjektbeskrivelsen og forskriften.
6. Lederen for prosjektet får fullmakt til å disponere kommunens budsjett innenfor økonomisk
sosialhjelp og drift av virksomhetsområdet sosialtjenesten.
PS 96/05 Forlengelse av frikjøp for komiteledere ut valgperioden 2003-2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt.
Trine Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 33 representanter.
Høyre v/Kåre Norum fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1:
”Frikjøp gjelder for året 2006.”
Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Høyre, der
formannskapts innstilling ble vedtatt med 25 mot 8 stemmer.
VEDTAK:
1. Komiteleder for plan- og utviklingskomiteen frikjøpes i 20% stilling for resten av
valgperioden 2003-2007.
2. Komiteleder for driftskomiteen tar ut enkelttimer ved behov.
3. Utgiften belastes hovedbudsjettpost for tjenestefrikjøp.

PS 97/05 Møteplan 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene,
administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2006.
PS 98/05 Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra politiske verv (unntatt
kommunestyret) - Robert Eriksson

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
FRP v/John Hermann fremmet følgende forslag:
Valgstyret:
Medlem:
Berit Musum (FrP)
Nytt 2. varamedlem valgstyret og formannskapet:
Leif Roger Kolberg (FrP)
Samkommunestyret:
Medlem:
Odd-Helge Weisæth (FrP)
Representantskapet for Innherred Renovasjon:
Medlem:
Knut Fortun (FrP)
Skatteutvalget:
Personlig vara:
Odd-Helge Weisæth (FrP)
Stiftelsen Stiklestad Museum:
Personlig vara:
Knut Fortun (FrP)
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Personlig vara:
Knut Fortun (FrP)
Det ble votert punktvis over hver representant der alle ble enstemmig valgt.
VEDTAK:
Følgende representanter er valgt etter Robert Eriksson:

Valgstyret:
Medlem:
Berit Musum (FrP)
Nytt 2. varamedlem valgstyret og formannskapet:
Leif Roger Kolberg (FrP)
Samkommunestyret:
Medlem:
Odd-Helge Weisæth (FrP)
Representantskapet for Innherred Renovasjon:
Medlem:
Knut Fortun (FrP)
Skatteutvalget:
Personlig vara:
Odd-Helge Weisæth (FrP)
Stiftelsen Stiklestad Museum:
Personlig vara:
Knut Fortun (FrP)
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Personlig vara:
Knut Fortun (FrP)

PS 99/05 Valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra politiske verv - Line Adelheid
Stang

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
FrP v/John Hermann fremmet følgende forslag:
Driftskomiteen:
Medlem:
Rigmor Hafell (KrF)
Varamedlem:
1. Aina Malmstein (H)
Plan- og utviklingskomiteen:
Varamedlemmer:
1. Berit Musum (FrP)
4. Hildur Børresen (KrF)
Samkommunestyret:
Varamedlemmer:
1. Tor E. S. Malmstein (H)

2. Rigmor Hafell (KrF)
3. Leif Roger Kolberg (FrP)
4. Aina Malmstein (H)
Valgstyret:
Varamedlem:
1. Odd-Helge Weisæth (FrP)
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Medlem:
Berit Musum (FrP)
Det ble votert punktvis over hver representant der alle ble enstemmig valgt.
VEDTAK:
Følgende representanter er valgt etter Line A. Stang:
Driftskomiteen:
Medlem:
Rigmor Hafell (KrF)
Varamedlem:
1. Aina Malmstein (H)
Plan- og utviklingskomiteen:
Varamedlemmer:
1. Berit Musum (FrP)
4. Hildur Børresen (KrF)
Samkommunestyret:
Varamedlemmer:
1. Tor E. S. Malmstein (H)
2. Rigmor Hafell (KrF)
3. Leif Roger Kolberg (FrP)
4. Aina Malmstein (H)
Valgstyret:
Varamedlem:
1. Odd-Helge Weisæth (FrP)
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Medlem:
Berit Musum (FrP)

PS 100/05 Valg av nytt medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon:
Kjell Woll Sigurdsen (AP)

PS 101/05 Valg av nytt medlem og personlig varamedlem til Kommunenes Sentralforbund
2003-2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Nye representanter til Kommunenes Sentralforbunds organer:
Medlem:
Personlig varamedlem:
Kristin J. Hildrum
Brit Fredriksen
Rekkefølgen endres slik:
Medlem:
1. Bjørn Iversen (AP)
2. Tomas Iver Hallem (SP)
3. Kristin J. Hildrum (AP)

Personlige varamedlem:
1. Svein Svensson (AP)
2. Trude Holm (SP)
3. Brit Fredriksen. (AP)

PS 102/05 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret og representantskapet i Verdal
Boligbyggelag AL

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt.
KRF fremmet forslag på Aslaug Vik som vara til styret – funksjonstid til 31.12.06.
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra KRF der begge ble
enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Styret:
Medlem:
Knut Tveita – funksjonstid til 31.12.07

Varamedlem:
Aslaug Vik – funksjonstid til 31.12.06.

Representantskapet:
Medlem:
Varamedlem:
Arnold Grytbakk – funksjonstid til 31.12.07 Trine Hallem – funksjonstid til 31.12.06.

PS 103/05 Oppnevning av overformynder og varamedlemmer

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt.
Det ble først votert over pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert samlet over pkt. 1 og 2 som ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Det utbetales møtegodtgjøring til medlem i overformynderiet Johannes Overmo tilsvarende
kommunestyrets møtegodtgjørelse f.o.m. 01.01.05.
2. Varamedlemmer tilstås tilsvarende godtgjøring ved oppmøte.
3. Overformynder og to varamedlemmer.
Johannes Overmo -

Fram til 31.12.09

Varamedlemmer:
Berit Gustad Nessø Bjørn Kjesbu
-

Fram til 31.12.07.
Fram til 31.12.07.

PS 104/05 Reguleringsplan for parkering ved Amfisenteret

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt.
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for parkering ved
Amfisenteret, sist revidert 15.11.05.

PS 105/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Bjørn Ness og Tore Sandnes orienterte om MOT.
Ekstraordinær generalforsamling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Ordfører har gått ut og
varaordfører har gått inn som aktiv styrerepresentant.
Ørin Nord – ber alle politiske parti ha kontakt med sine sentrale organ.
Budsjettforslag fra partiene bes innsendt elektronisk til politisk sekretær innen 2. desember hvis
de ønskes utsendt før budsjettmøtet.
PS 106/05 NTE's eierskap. Selskapsavtale for utviklingsselskap

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2005
BEHANDLING:
Følgende ble utdelt:
1. Saksframlegg.
2. Innstilling fra formannskapet.
Rådmannen orienterte om saken.
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 28 mot 5 stemmer.
Pkt. 2 – vedtatt med 32 mot 1 semme.
Pkt. 3 – vedtatt med 32 mot 1 stemme.
VEDTAK:
1. Verdal kommune slutter seg til Nord-Trøndelag fylkeskommunes forslag om å etablere
et interkommunalt utviklingsselskap, eid i fellesskap mellom fylkeskommunen og
kommunene. Selskapet skal fungere som en arena for å ivareta deler av det regionale
utviklingsrbeidet som fylkeskommunene har ansvar for, ved å disponere deler av
avkastningen fra NTE til utviklingsformål.
2. Kommunestyret i Verdal deler intensjonen om å opprette et IKS som forvalter
avkastningen fra NTE, men kan ikke vedta forelagt forslag til selskapsavtale. Dette på
grunn av at endelig eierskap i utviklingsselskapet skal ses i sammenheng med hvordan
eierskapet til eiendomsselskapet for NTE blir, da eierandelen i begge selskapene skal
være identiske.
3. Verdal kommune forutsetter at eierskapet i eiendomsselskapet for NTE etter
fylkeskommunens nedlegging, får en eierfordeling som har innbyggertall som det
bærende kriterium.
Rett utskrift attesteres:
Line Therese Ertsås
politisk sekretær

