Rådmannens stab
7650 VERDAL
Tlf.
74 04 82 72
Telefaks 74 04 82 01
is
Verdal 25.02.2005
Til Driftskomitéens medlemmer.

Deres ref.

Vår ref.
05/00323-002

Arkiv

Saksbehandler
Inger Storstad

MØTE I DRIFTSKOMITÈEN DEN 04.03.2005
De blir med dette innkalt til møte i DRIFTSKOMITÈEN fredag den 04.03.2005 kl. 0900

ved Vuku oppvekstsenter, det nye personalrommet.
NB! Merk møtedag og –sted.
Vi gjør oppmerksom på at saker som er merket “B-sak” behandles konfidensielt.

Møtet begynner med befaring ved oppvekstsenteret.
Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.
Forfall bes meldt til rådmannskontoret, tlf. 740 48272 (Inger), eller 740 48250.
Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

Verdal, 25. februar 2005
Bjørn Aarstad, leder
/sign./

0008/05

SAK NR: 0008/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0008/05
DRIFTSKOMITÈEN
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
00/01051

04.03.2005
Arkiv
M32

Saksbehandler
Bård Kotheim

AVLØPSPLAN LEKSDALEN
SAMMENDRAG:
Avløpssituasjonen i Leksdalen er ikke tilfredsstillende. Kloakk slippes delvis ut i
resipienter uten, eller med utilfredstillende rensing. Tilløpsbekkene til Leksdalsvatnet er
delvis forurenset, og det regnes at utslipp av kloakk utgjør en viktig del av denne
forurensingen.
Leksdalsvatnet er Verdal kommunes drikkevannskilde. Det er derfor viktig å redusere
forurensingene til vatnet til et minimum. I tillegg vil en utbygging av nytt kloakknett i
Leksdalen medføre at det vil bli mulig å bygge nye boliger i området. I de senere år har
det vært ført en meget restrektiv linje i Leksdalen når det gjelder nybygging på grunn av
avløpsforholdene.
VEDLEGG:
• Utdrag fra notat utarbeidet av RG-Prosjekt datert 12.01.05
SAKSOPPLYSNINGER:
Avløpssituasjonen i Leksdalen er ikke tilfredsstillende. Kloakk slippes delvis ut i
resipienter uten, eller med utilfredstillende rensing. Tilløpsbekkene til Leksdalsvatnet er
delvis forurenset, og det regnes at utslipp av kloakk utgjør en viktig del av denne
forurensingen.
Det er tidligere utarbeidet en plan for nytt avløpsanlegg i Leksdalen. I planen er det
foreslått at avløpsvann fra Leksdalen føres til eksisterende kommunalt avløpsanlegg i
Leirådalen.
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RG-Prosjekt A/S har kvalitetssikret de løsninger som er beskrevet i ovennevnte plan. Det
er også gjort en nærmere vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Leirådal og Vuku med
tanke på overføring av kloakk fra Leksdalen.
Ved Vuku kloakkrenseanlegg er det i dag tilknyttet 600 pe, som også er beregnet som
dimensjonerende belastning på anlegget. Vuku kloakkrenseanlegg tilfredstiller i dag
normalt gitte konsesjonskrav med god margin. Det antas at konsesjonskravene fortsatt
kan overholdes selv om at avløpsvann fra deler av Leksdalen overføres til Vuku i en
overgangsperiode. En ulempe med dette vil være at kloakkmengden som går i overløp
fra renseanlegget vil øke ved overførsel av avløpsvannet fra Leksdalen. Dette skjer
spesielt under kraftige regnværsperioder.
På sikt må det bygges en ny ledning fra Volen og ned til Stiklestad med tilknytning til
Forbregdledningen, slik at kloakken fra området blir renset ved Ørin kloakkrenseanlegg.
Vuku kloakkrenseanlegg har ikke kapasitet til å ta i mot all kloakk fra bebyggelsen i
Leksdal. I tillegg har ikke pumpeledningen fra Volen til Vuku kapasitet til å ta unna så
store kloakkmengder som det her er snakk om.
VURDERING:
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt konkluderer med at utbygging av et nytt avløpsanlegg
fra Leksdalen kan gjennomføres ved å føre over kloakken til eksisterende avløpsanlegg i
Leirådal. Eksisterende ledningsanlegg i Leirådal er funnet å ha tilstrekkelig kapasitet til å
ta i mot avløpsvannet fra Leksdalen (dagens belastning). Det forutsettes at det bygges et
nytt spillvannsanlegg med god kvalitet. Det er spesielt viktig at fremmedvann (overvann)
ikke slippes inn på anlegget.
Volen pumpestasjon som pumper avløpsvannet fra Leirådalen til Vuku har for liten
kapasitet til å ta i mot alt avløpsvann fra Leksdalen. Pumpestasjonen har tilstrekkelig
kapasitet til å ta i mot kloakken fra store deler av Sør-Leksdal. Rådmannen foreslår derfor
ut fra det ovennevnte at første byggetrinn vil være sanering av kloakken fra eksisterende
bebyggelse i Sør-Leksdal. I tillegg må utbyggingen innbefatte tilrettelegging av avløp for
eventuelle nybyggingsområder i Sør-Leksdal eller Musumsåsen.
Andre byggetrinn vil være bygging av ny kloakkledning Volen – Stiklestad. Deretter kan
områdene i nordre del av Leksdal tilknyttes kommunalt kloakkanlegg.
Før overføring av kloakk fra Sør-Leksdal kan finne sted, må det søkes om ny midlertidig
utslippstillatelse for Vuku kloakkrenseanlegg.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør følgende vedtak.
1. Driftskomiteen ber om at det snarest mulig blir søkt om midlertidig utvidelse av
utslippet fra Vuku kloakkrenseanlegg, med det formål at kloakken fra Sør-Leksdal
kan tilkobles eksisterende kloakkledningsnett i Leirådal.
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2. Driftskomiteen forutsetter følgende utbyggingsrekkefølge ved sanering av kloakk fra
bebyggelsen i Leksdal.
a) Sanering av kloakk Sør-Leksdal. Tilknytting til kloakknett Leirådal.
b) Bygging av ny ledning Volen – Stiklestad
c) Sanering av kloakk i nordre del av Leksdal.
3. Detaljprosjektering av nytt anlegg i Sør-Leksdal starter omgående etter at det er
gitt ny utslippstillatelse. Utbyggingen finansieres over investeringsbudsjettets
tiltak 5420, Spredt avløp.

Verdal, 23.02.2005

Bård Kotheim
virksomhetsleder
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SAK NR: 0009/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0009/05
DRIFTSKOMITÈEN
/
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
/
ARBEIDSMILJØUTVALGET
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
00/01583

Arkiv
614 H3 &42

04.03.2005

Saksbehandler
Bård Kotheim

ØRMELEN BO- OG HELSETUN - BYGGETRINN II - UTBYGGING AV 8
OMSORGSBOLIGER - FORPROSJEKT
SAMMENDRAG:
I K-sak 58/04 ble følgende vedtak fattet.
1. a) Det bygges 7 omsorgsboliger for aldersdemente tilknyttet Vuku Bo og Helsetun i
samsvar med forprosjekt utarbeidet av Arnstad-Heggenhougen-Hage a/s, datert
25.06.2004.
b) Utbyggingskostnadene medregnet inventar og utstyr skal ikke overstige 11 mill.
kr.. Ved utbygging etter 2004 tillegges kostnader som følge av lønns- og
prisutviklingen.
2. a) Det bygges 8 omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun for eldre med store
pleie- og omsorgsbehov.
b) Forprosjekt forelegges kommunestyret til behandling.
c) Kostnaden skal ikke overstige 11 mill. kr.
d) Rådmannen bes medvirke til at alle 8 omsorgsboligene blir finansiert gjennom
Handlingsplanen for eldreomsorgen.
3. Rådmannen får fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av prosjektene.
4. Dette vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak 27.08.2001, sak 65/01.
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Forprosjekt for 8 nye omsorgsboliger ved Ørmelen Bo- og Helsetun er nå utarbeidet.
Forprosjektet datert 17.01.05 legges med dette fram til politisk behandling.
VEDLEGG:
• Forprosjekt for utbygging av 8 nye omsorgsboliger ved Ørmelen Bo- og Helsetun
datert 17.01.05
• Kopi av K-sak 58/04

SAKSOPPLYSNINGER:
Generelt.
Verdal kommune har i kommunestyresak 58/04 vedtatt å bygge 8 nye omsorgsboliger for
eldre med store pleie og omsorgsboliger ved Ørmelen Bo- og Helsetun. Disse 8 boligene
(Bygg G) kommer i tillegg til 10 omsorgsboliger (Bygg H) som nå er under oppføring.
Det er forutsatt at heis og hovedtrapp i bygg H skal benyttes av beboerne i bygg G.
Omsorgsboligene er utformet som bofellesskap med små boenheter og fellesrom.
Verdal kommune ser for seg å kunne drive 1.etg. i både bygg G og H som bofellesskap
for aldersdemente ved behov. Det er derfor laget en temperert gang mellom de to
byggene, og et personalrom m/toalett i bygg G.
Bygg G er i 2 etasjer med 4 boenheter i hver etasje.
Når det gjelder videre utbygging ved ØBH, er imidlertid bygging av 7 boliger urasjonelt
fordi det ikke er plass til en slik utbygging på en etasje. Ved fordeling av bofellesskap på
2 etasjer, bør det være minst 4 boliger i hver etasje, både av bygningsmessige og
driftsmessige grunner. Det ble derfor vedtatt at det bygges 8 omsorgsboliger ved ØBH.
Husbanken har gitt tilsagn om finansiering av 7 av disse leilighetene med
oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd gjennom Handlingsplanen for
eldreomsorgen. Dersom ikke alle kommunene nytter ut sin kvote for å få
oppstartingstilskudd / kompensasjonstilskudd, er Husbanken og fylkesmannen gjort
oppmerksom på at Verdal i tilfelle ønsker å overta kvoten for 1 omsorgsbolig.
Økonomi:
Prosjektet er kostnadsberegnet til å ligge innenfor den vedtatte ramme på 11,0 mill.kr.
Planlagt framdrift:
• Anbud planlegges utsendt før sommerferien 2005
• Byggestart i løpet av september 2005
• Bygget ferdig til sommerferien 2006

Side 6 av 24

0009/05
VURDERING:
Tegninger av utbygging av 8 nye omsorgsboliger er forelagt Husbanken. De har ikke
merknader til prosjektet. Dette betyr at prosjektet vil motta oppstartingstilskudd og
kompensasjonstilskudd gjennom Handlingsplan for eldreomsorgen for 7 av leilighetene.
Verdal kommune arbeider også for å få dette for den siste leiligheten.
Forprosjektet er også behandlet i prosjektkomiteen for Ørmelen Bo og Helsetun.
Komiteen har i møte den 25.01.05 godkjent det forelagte prosjekt.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 11,0 mill.kr, noe som ligger innenfor den vedtatte
ramme.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
Forprosjekt for utbygging av 8 nye omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun
godkjennes innenfor en økonomisk ramme på 11,0 mill.kr.

Verdal, 24.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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SAK NR: 0010/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0010/05
DRIFTSKOMITÈEN
/
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
01/01310

04.03.2005

Arkiv
M32

Saksbehandler
Torbjørn Ness

VA-ANLEGG YDSEDALEN - SLUTTRAPPORT
SAMMENDRAG:
Saken gjelder utskifting av hovedledninger for vann og avløp over private tomter i
Kløvervegen.
VEDLEGG:
Byggeregnskap
SAKSOPPLYSNINGER:
Utførelse
Entreprisen er utført av Anton Letnes A/S, 7670 Inderøy
Ledningsarbeidet ble hovedsakelig utført i perioden april 2002 – oktober 2002. Det ble
utført etterarbeider og reklamasjonsarbeider både i 2003 og 2004.
Orientering om anlegget
Gamle hovedledninger over tomter var i dårlig forfatning. Ledningene var vanskelig
tilgjengelige for vedlikeholdsarbeid og reparasjoner etter som de lå tett inntil husene.
Dessuten var terrenget mye oppfylt slik at det enkelte steder var 4 – 5 meter overdekning.
De nye hovedledningene ble for det meste lagt over friområdet mellom tomtene og
Ydseelva med nye stikkledninger inn til grunnmurene.
Omfang
Ledningsgrøft vann- og avløpsledninger
Vann- og avløpskummer
Adkomstveg for drift og vedlikehold
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ca 800 meter
24 stk
ca 300 meter

0010/05
Kostnad
Byggeregnskapet viser en total kostnad på

kr 1.423.808

Kostnadene er fordelt slik:
Hovedplan vannforsyning
Sanering avløp

kr
kr

703.367
720.441

Ved anbudsbehandling i formannskapet ble anlegget finansiert med totalt kr 1.700.000,Entreprisen ble fullført med en besparelse på kr 276.192

VURDERING:
Gravearbeidene ble hovedsakelig utført våren og sommeren 2002. Hele utførelsesfasen
var en sammenhengende tørkeperiode som medførte besparelser både for entreprenøren
og kommunen. Det ble lite uforutsette kostnader i det ustabile terrenget langs Ydseelva.
Fullføring av entreprisen har tatt lang tid pga problemer med å sette i stand hagene i
området. Det ble benyttet matjord (kompostjord) fra Innherred Renovasjon til å legge nye
plener etter gravingen. Våren 2003 oppsto det misnøye hos beboerne både med veldig
dårlig spiring i jorda og at kompostjorda inneholdt betydelig mengder glassbiter som de
nektet å godta. Det ble til slutt nødvendig å legge på et nytt toppdekke av jord som var
fri for glassbiter og så til nesten hele området på nytt. Ekstrakostnaden med denne
operasjonen ble delt mellom Innherred Renovasjon, entreprenøren og kommunen.
Det ble også nødvendig å utbedre noen plener i 2004
Innsparingen skyldes hovedsakelig følgende faktorer:
• Betydelig innsparing på plastring av adkomstkveg langs Ydseelva
• Tørkeperiode i utførelsesfasen
• Bortfall av investeringsavgift i vannforsyningssektoren fra 01.04.02
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
Sluttrapport for investeringsprosjekt VA-anlegg Ydsedalen tas til orientering

Verdal, 02.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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0011/05

SAK NR: 0011/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0011/05
DRIFTSKOMITÈEN
/
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
01/00026

Arkiv
M06

04.03.2005

Saksbehandler
Torbjørn Ness

VA-ANLEGG JERMSTADGRENDA-BLOMMEN ETAPPE 2 - SLUTTRAPPORT
SAMMENDRAG:
Saken gjelder utbygging av vann- og avløpsanlegg i området Jermstad-Blommen
VEDLEGG:
Byggeregnskap
SAKSOPPLYSNINGER:
Hovedentreprisen for VA-anlegget er utført av Sellæg Maskin A/S, 7650 Verdal
Anleggsarbeidet ble hovedsakelig utført i perioden april 2003-november 2003, med endel
etterarbeider sommeren 2004.
ITT Flygt AS, Trondheim har levert og idriftssatt avløpspumpestasjon for området
Turoteknikk Nord,, 7650 Verdal, har levert høydebasseng og trykkforsterker for lokal
vannforsyning i Blommenområdet.
VA-prosjektet omfatter legging av nye vann-og avløpsledninger i området
Jermstadgrenda-Blommen samt tilkobling av 14 nye kloakkabonnenter og 4 nye
vannabonnenter. Prosjektet innbefattet også bygging av et lite høydebasseng for sikring
av vannforsyningen av området.
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Omfang:
• Grøfter
ca 1800 meter
• Vannkummer
3 stk
• Avløpskummer
18 stk
• Avløpspumpestasjon
1 stk
• Høydebasseng(glassfibertank 60 m3) 1 stk
• Trykkøkningsstasjon for vann
1 stk
• Gjenoppbygging kommuneveg
ca 220 meter
Kostnad:
Byggeregnskapet viser en kostnad på

kr 2.129.465

Kostnadene er fordelt slik:
Hovedplan vannforsyning
Spredt avløp

kr 1.055.007
kr 1.074.458

Ved anbudsbehandling i formannskapet ble anlegget finansiert med kr 2.200.00,Entreprisen er gjennomført med en besparelse på kr 70.535;-

VURDERING:
Anleggsarbeidet har gått veldig greit med godt samarbeid med grunneiere. Dette har
medført lite uforutsette kostnader på selve graveentreprisen.
Tillegg/fradrag i forhold til opprinnelig beregning:
• Noe større kostnad med høydebasseng og trykkøkningsstasjon
• Noe mindre fjellgrøøft enn antatt
• Noe mindre forsterkning av kommuneveg enn antatt

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre.
Sluttrapport for investeringsprosjekt VA-anlegg Jermstadgrenda-Blommen etappe 2 tas
til orientering.

Verdal, 02.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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0012/05
Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0012/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0012/05
DRIFTSKOMITÈEN
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
05/00155

04.03.2005
Arkiv
233 H

Saksbehandler
Gunn Wolden

MELDING OM ØKT AKTIVITET VED ØRMELEN BO- OG HELSETUN
UNNTATT OFFENTLIGHET:
Off.h.lovens §5A jf. forvaltningsloven §13.

Verdal 18.02.05
Rudolf Holmvik
rådmann

Gunn Wolden
inntaksleder
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0013/05

SAK NR: 0013/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0013/05
DRIFTSKOMITÈEN
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
05/00293

04.03.2005
Arkiv
C11

Saksbehandler
Håvard Holmen

ETABLERING AV NYTT FRITIDSTILTAK I SENTRUM - AVVIKLING AV
KJELLER'N FRITIDSKLUBB
UTRYKT VEDLEGG:
Prosjektplan: Etablering av ungdomslokale i Kinogården.
SAKSOPPLYSNINGER:
Rådmannen oppnevnte i november 2004 ei arbeidsgruppe i forbindelse med etablering av
ungdomstiltak i Kinogården. Gruppa fikk følgende mandat:
”1. Klargjøre lokalet for bruk som ungdomsklubb innenfor en økonomisk ramme på kr.
200.000.
2. Utarbeide målsetting for klubben, plan for drift, herunder årlig driftsbudsjett og
vedtekter, samt organisering og administrativ tilknytning. Driftsbudsjettet må ligge
innenfor den rammen som er tildelt fritidsklubben ved Ørmelen og Verdalsøra
oppvekstområde.”
Med henvisning til mandatet er det forutsatt at det nye tiltaket skal drives innen en ramme
med nettoutgift på maks. kr. 708.000. Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2005 til
drift av det nye tiltaket. For å få det nye tiltaket i drift forutsettes det derfor
omdisponering innen driftsbudsjettet for 2005 til dette formålet.
I utgangspunktet er 1,4 årsverk knyttet til drift av klubben. For tiden har to fast ansatte
med til sammen 0,75% stilling tjenestested på fritidsklubben, 0,25% stilling er besatt av
vikar mens øvrig stillingshjemmel holdes vakant.
Ved avvikling av fritidsklubben vil fast ansatte bli ivaretatt med overføring til det nye
ungdomstiltaket, eller ved overføring til andre aktuelle stillinger i kommunen.
Prosjetkgruppa jobber med vurdering av organisering og administrativ tilknytning for det
nye tiltaktet. Det vurderes å legge det til Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde, men
det forutsettes et nært samarbeid med Kulturtjenesetn, og spesielt med
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ungdomskontakten. Videre forutsettes det også et samarbeid med ungdomsrådet og andre
naturlige samarbeidspartnere. Endelig avklaring tas før juli 2005.
VURDERING:
Det er en erkjennelse av at besøket på Kjellern fritidsklubb de siste årene har gått ned, og
at fortsatt drift av klubben krever fornyelse, både innholdsmessig og i forhold til
lokaliteter.
Samtidig er nytt ungdomstiltak i Kinogården under planlegging, uten at det er avsatt
midler til å drive dette tiltaket. Det foreslås derfor at fritidsklubben på Ørmelen legges
ned, og at økonomiske ressurser disponeres mot det nye tiltaket.
Det er viktig at de ungdommene som har brukt fritidsklubben på Ørmelen ikke opplever å
miste fritidstilbudet. For å unngå dette er det viktig at brukerne blir innlemmet i
prosessen med det nye tiltaket, og bl.a. kan nevnes at klubbmedlemmene har to
representanter i prosjektgruppa for tiltaket i Kinogården.
Prosjektgruppa skal, se pkt. 2 i mandatet, utarbeide mål og vedtekter. Dette må gjøres i
nært samarbeid med brukerne. Prosessen er i gangsatt og vil bli ferdigstilt innen utgangen
av april 2005.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen gjør slikt vedtak:
Kjeller’n fritidsklubb legges ned, og virksomhetsleder for Ørmelen og Verdalsøra
oppvekstområde får mandat til å opprette nytt fritidstiltak innen virksomhetsområdets
økonomiske ramme.

Verdal, 22.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Håvard Holmen
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0014/05

SAK NR: 0014/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0014/05
DRIFTSKOMITÈEN
/
ARBEIDSMILJØUTVALGET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
03/00399

04.03.2005
07.03.2005
04.04.2005

Arkiv
Saksbehandler
SAM Samarbeidsprosjekter Rudolf Holmvik

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SAK/ARKIV
VEDLEGG:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Forprosjektrapport fra ”Servicekontor-gruppen”, tilleggsmandat post/arkiv i ISK PDF
2. Prosjektansvarliges kommentarer
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med spørsmål om nye oppgaver til samkommunen vedtok
samkommunestyret 20. januar følgende:
1. Samkommunestyret tar administrasjonssjefens orientering til etterretning
2. Avklaring arkiv/servicekontor/stabsfunksjoner skjer i Samkommunestyret 17.02.05.
3. Avklaring Brann/beredskap/feiing skjer i løpet av 1. halvår 2005.
4. Avklaring Kommunalteknikk/bygg og eiendomsforvaltning skjer i løpet av høsten
2005.
Samkommunestyret forutsetter at en prosessorientert arbeidsform legges til grunn.
Mandatet for ”Post/Arkiv-prosjektet” var å beskrive hvordan arbeidet hittil har vært
organisert, analysere styrker, svakheter, trusler og muligheter samt foreslå organisering
av post/arkivfunksjonen i ISK.
Rapporten gir oversikt over hvordan arbeidet hittil har vært organisert i de to
morkommunene; på rådmannskontoret i Verdal og som en del av servicekontoret i
Levanger. SWOT-analysen viser styrkene og mulighetene med arkiv som egen
fagavdeling i ISK/alternativt som eget team i servicekontoret samt svakhetene og truslene
ved begge disse alternativene.
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Gruppen anbefaler en felles arkivenhet i ISK, men er delt i synet på hvordan post/arkiv
organisatorisk bør organiseres.
Prosjektansvarlig anbefalte i sitt notat at èn felles post/arkiv-enhet legges som et tredje
”kontor” under servicekontor-enheten, hvor de to servicekontorene utgjør de to andre
”kontorene”.

VURDERING:
Administrasjonssjefen vil understreke viktigheten av å ta ut effektiviseringsgevinsten
som muliggjøres gjennom det nyinnkjøpte saks-og arkivsystemet. Det er viktig å
tilrettelegge for nettbaserte tjenester for innbyggerne, f.eks. søknad på barnehageplass,
søknad på stilling, meldinger/søknader i forbindelse med byggesaksbehandling etc.
Siden saks- og arkivsystemet er helelektronisk, vil all post komme opp på skjermen til
saksbehander som elektroniske dokumenter og jobbsøknader vil automatisk komme opp
som ferdige søkerlister.
Den viktigste fordelen med en felles arkivenhet er registrering av dokumenter èn gang,
samt muligheten til å utvikle god kompetanse i å bruke alle muligheter som ligger i et
helelektronisk system. Her er det betydelige effektiviseringsgevinster.
Linjekapasiteten mellom Levanger og Verdal, som i rapporten er nevnt som en mulig
trussel, er nå utviklet til å gi mer enn god nok kapasitet.
Administrasjonssjefen står overfor valget mellom å anbefale at post/arkiv organiseres
sammen med andre arbeidsoppgaver, f.eks. som en eget ”kontor” eller ”team” innenfor
servicekontor-enheten alternativt eget ”kontor” innenfor andre organisatoriske enheter
som f.eks. Organisasjonsenheten eller som en egen enhet. Fordelen med egen enhet, er
full fokus på post/arkiv-arbeidsoppgavene noe som bidrar til økt kompetanse og økt
utnyttelse av de muligheter som ligger i et helelektronisk saks- og arkivsystem.
Ulempene er at enheten blir liten, antallet medarbeidere er ennå noe uvisst, men
anslagsvis 3-5 medarbeidere.
Etter administrasjonssjefens syn er det vanskelig å se en naturlig enhet hvor post/arkiv
kan legges inn som eget kontor eller team. Servicekontorenheten med to kontorer skal
være morkommunens møtested med innbyggerne, altså utadrettet virksomhet. Andre
enheter framstår heller ikke som en naturlig kombinasjon. Det er bedre å ha en liten enhet
som fungerer godt og som gir effektiviseringsgevinst, enn å ha større enheter med svært
forskjelligartete arbeidsoppgaver.
Administrasjonssjefen anbefaler derfor at post/arkiv organiseres som egen enhet, evt
sammen med andre internservice-oppgaver.
Ettersom dette vil bety en overføring av ansvar fra kommunene til samkommunen, må
saken til de respektive kommunestyrer, og rådmannens forslag er derfor utformet som
forslag til innstilling.
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TILRÅDING:
ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Ansvaret for Arkiv overføres til i Innherred samkommune fra 1.6.2005, og organiseres
som en egen enhet i samkommunen eventuelt sammen med andre internservice-oppgaver.

Verdal, 18.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Behandling 17.02.2005 Samkommunestyret
Forslag i møte:
Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag – nytt pkt.:
Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens
ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.
Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag – til administrasjonen:
Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet
enhet.
Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Iversens forslag tiltrådt med 15 mot 3 stemmer.
Heieraas forslag vedtatt oversendt administrasjonen med 17 mot 1 stemme.
INNSTILLING:
Ansvaret for Arkiv overføres til i Innherred samkommune fra 1.6.2005, og organiseres
som en egen enhet i samkommunen eventuelt sammen med andre internservice-oppgaver.
Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens
ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.
Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.
OVERSENDELSESFORSLAG:
Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet
enhet.
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SAK NR: 0015/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0015/05
DRIFTSKOMITÈEN
/
ARBEIDSMILJØUTVALGET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
03/00399

04.03.2005
07.03.2005
04.04.2005

Arkiv
Saksbehandler
SAM Samarbeidsprosjekter Rudolf Holmvik

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR
VEDLEGG:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Forprosjektrapport Servicekontor
2. Prosjektansvarligs kommentarer
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med spørsmål om nye oppgaver til samkommunen vedtok
samkommunestyret 20. januar følgende:
1. Samkommunestyret tar administrasjonssjefens orientering til etterretning
2. Avklaring arkiv/servicekontor/stabsfunksjoner skjer i Samkommunestyret
17.02.05.
3. Avklaring Brann/beredskap/feiing skjer i løpet av 1. halvår 2005.
4. Avklaring Kommunalteknikk/bygg og eiendomsforvaltning skjer i løpet av
høsten 2005.
Samkommunestyret forutsetter at en prosessorientert arbeidsform legges til
grunn.
Målet med prosjektet var å kartlegge hvilke oppgaver servicekontorene skal og ikke skal
ivareta, samt organisere servicekontorene slik at innbyggerne får samme service- og
tjenestetilbud i morkommunene og Innherred samkommune.
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Rapporten fra prosjektgruppa gir et godt bilde over hvilke oppgaver servicekontorene i
dag utfører. Likeså hvilke oppgaver de ser for seg lagt til servicekontorene og hva et
servicekontor ideelt skal være. med tillegg av nye oppgaver. Det framkommer også noe
uenighet om oppgavene, bl.a. merkantile tjenester for enhetene, lokalisering av
ekspedisjoner/sentralbord mv.. Her har morkommunene organisert tilbudet i dag ulikt.
Verdal kommune har etablert et ”rendyrket” servicekontor. Dvs at de ikke utfører
merkantile oppgaver overfor enhetene. Men servicekontoret i Levanger kommune
ivaretar en del merkantile oppgaver overfor endel enheter. Leder av servicekontoret i
Levanger har i sin uttalelse ingen motforestillinger om at servicekontoret overføres
samkommunen, men peker på alternative oppgave- og ressursomfordeling i en framtidig
organisering i samkommunen.
VURDERING:
Administrasjonssjefen slutter seg i hovedsak til de kommentarer og konklusjoner som
PA og prosjektgruppa har kommet med. I dette arbeidet er prosjektgruppa nå sammensatt
av en tillitsvalgt fra hver kommune og de assisterende rådmenn i kommunene.
Av det bakgrunnsmateriell som foreligger, framkommer ingen argumenter for at
servicekontorene ikke bør overføres Innherred samkommune.
Servicekontorene vil framover være et viktig element for morkommunene og
samkommunen. For å sikre befolkning og næringsliv best mulig kommunale tjenester vil
det være en styrke at denne tjenesten samordnes og videreutvikles i et faglig fellesskap i
egen enhet. Dette sikres best ved å legge servicekontorene til samkommunen som egen
enhet.
Administrasjonssjefen vil ut fra den viktig utadrettede rolle servicekontorene vil få både
for morkommunene og enhetene i samkommunen, anbefale at denne ”rendyrkes” som en
god og ”profesjonell” enhet ut mot publikum.
TILRÅDING:
ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Servicekontorene organiseres som egen enhet i Innherred samkommune fra 1.6.
2005.
2. Det utarbeides en framdriftsplan som viser hvordan dette er tenkt ivaretatt.
3. Høsten 2005 gjennomføres den første brukerundersøkelsen med fokus på servicegrad
og tilgjengelighet.

Verdal, 18.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann

Behandling 17.02.2005 Samkommunestyret
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Forslag i møte:
Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag – nytt pkt.:
Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens
ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.
Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag – til administrasjonen:
Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet
enhet.
Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag pkt. 1 tiltrådt med 14 mot 4 stemmer.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 2 enstemmig tiltrådt.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.
Iversens forslag vedtatt med 15 mot 3 stemmer.
Heieraas forslag enstemmig tiltrådt oversendt administrasjonen.
INNSTILLING:
1. Servicekontorene organiseres som egen enhet i Innherred samkommune fra 1.6.
2005
2. Det utarbeides en framdriftsplan som viser hvordan dette er tenkt ivaretatt.
3. Høsten 2005 gjennomføres den første brukerundersøkelsen med fokus på
servicegrad og tilgjengelighet.
Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens
ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.
Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.
OVERSENDELSESFORSLAG:
Administrasjonssjefen bes vurdere om servicetorg og sak/arkiv skal beholdes som samlet
enhet.
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SAK NR: 0016/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0016/05
DRIFTSKOMITÈEN
/
ARBEIDSMILJØUTVALGET
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
05/00268

Arkiv
460 &31

04.03.2005
07.03.2050
Saksbehandler
Rolf Holberg

RAPPORTERING OM SYKEFRAVÆR
SAMMENDRAG:
I driftskomiteens møte 28.01.d.å., ble det bedt om at sykefraværet legges fram som egen
sak for driftskomiteen. Her blir det lagt fram en del data for året 2004.
VEDLEGG:
1. Kopi fra årsrapporten for Verdal kommune for året 2003 vedr. sykefravær.
2. Kopier fra de kvartalsvise rapporten om budsjettsituasjonen i 2004, sidene vedr.
sykefravær.
3. Brev av 24.01.d.å. fra rådmannen til virksomhetslederne i forbindelse med
oppfølging av sykmeldte der det bes om oversikt over langtidssykmeldte m.m.
4. Samlet saksframstilling av arbeidsmiljøutvalgets møtebok 20.12.04 i sak nr.
42/04.

SAKSOPPLYSNINGER:
Sykefravær 2004.
Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. til 4. kvartal 2004. Tallene viser det
samlede prosentvise sykefraværet for det enkelte virksomhetsområdet og samlet for
kommunen.
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Virksomhetsområde
Stab/støtteenhet
Vuku, Garnes og
Volden
oppvekstområde
Stiklestad og Leksdal
oppvekstområde
Ørmelen og Verdalsøra
oppvekstområde
Verdalsøra
ungdomsskole
Vinne og Ness
oppvekstområde
Kulturtjenesten
Flyktningetjenesten
Vinne PLO
Øra PLO
Vuku PLO
Sosialtjenesten
Teknisk drift
Brann og beredskap
Verdal kommune
Landsgjennomsnitt

1. kvartal
9,7
8,1

2. kvartal
4,8
6,6

3. kvartal
2,5
5,3

4. kvartal
2,24
3,56

2004
6,25
5,39

4,9

6,4

3,4

4,57

5,28

9,0

8,4

3,42

5,68

7,07

7,6

7,0

7,2

9,4

7,78

6,6

9,7

4,8

4,53

6,59

0,5
6,6
10,9
12,1
15,3
2,9
13,1
0
9,5
8,3

0
1,43
10,9
9,1
11,5
17,7
7,8
0
7,8
7,2

0
1,2
5,1
7,1
8,6
5,3
6,4
0
5,3
8,1

0,74
3,35
7,83
8,15
10,11
10,4
11,54
1,14
6,66

0,31
3,15
9,12
8,85
11,76
10,82
10,05
0,29
7,64

Sykefravær i
Verdal
Landsgjennomsnittet

94/95 1998 2000 2002 2003 2004
4,7% 6,8% 7,3% 9,1% 9,5% 7,64%
6,3% 7,5% 8,7% 7,7% 8,1% Ikke kommet tall

Som sykefravær registeres sykefravær med egenmelding og sykmelding fra lege. Fravær
ved barns sykdom, fødselspermisjon og andre permisjoner med og uten lønn regnes ikke
som sykefravær.
I arbeidsmiljøutvalgets møte 20.12.04 i sak 42/04, ble det vedtatt å etablere en IA-gruppe
i Verdal kommune, jfr. vedlagte kopi av samlet saksframstilling i saken.

Attføringsutvalget ble nedlagt i 2003, men påregnes etablert på nytt i nærmeste framtid.
Egen sak om dette blir framlagt i administrasjonsutvalgets møte 7. mars d.å.
VURDERING:
Det er således en gledelig nedgang i sykefraværet for vår kommune på hele 2% fra året
2003.
Denne positive utvikling skyldes sikkert flere forhold. Det vises til de forskjellige tiltak
nevnt i vedlagte dokumenter.
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Ut fra rådmannens vurdering synes det å være spesielt 2 forhold som nå begynner å gi
positiv effekt blant flere, nemlig:
a. IA-opplegget med tettere oppfølging av sykmeldte og bedre lederkompetanse på
området.
b. De nye sykemeldingsreglene som tok til å gjelde fra 01.07.04 der legene pålegges
å vurdere sykemeldingsbehovet mer fleksibelt i forhold til om pasienten kan
fungere helt eller delvis innenfor virksomheten m.v.
Som det framgår av vedlagte dokumenter og foranstående, er det nå 3 utvalg som blir
forelagt ”saker” om sykefraværet – nemlig kommunestyret i de kvartalsvise
budsjettrapporter/ årsrapport, driftskomiteen og arbeidsmiljøutvalget.
Etter rådmannens oppfatning bør vel saken om sykefraværet legges fram for
arbeidsmiljøutvalget og driftskomiteen med en enklere oversikt i de kvartalsvise
budsjettrapportene som legges fram for kommunestyret til endelig behandling.
Sistnevnte legges også fram for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, komiteene
og formannskapet.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at arbeidsmiljøutvalget og driftskomiteen gjør slikt vedtak:
Saken tas til orientering.

Verdal, 17.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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SAK NR: 0017/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0017/05
DRIFTSKOMITÈEN
Møtedato
04.03.2005

Arkivsaksnr.
03/05848

04.03.2005
Arkiv
033

Saksbehandler
Arvid Vada

ANDRE SAKER

Verdal, 24.02.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arvid Vada
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