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SAK NR: 0001/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0001/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
04/02257

Arkiv
233

20.01.2005
31.01.2005
Saksbehandler
Rudolf Holmvik

NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR VERDAL KOMMUNE 20022007. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005
VEDLEGG:
1. Nyskaping og utvikling i Verdal. Årsrapport 2004 (foreløpig verjon pr. 31.10.03).
Utdelt i møte 13.12.04.
2. Nyskapings- og utviklingsplan for Verdal. Handlingsplan for 2005. Utdelt i møte
13.12.04.
3. Brev av 02.12.04 fra Verdal Vekst AS. Utdelt i møte 13.12.04.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til vedlagte dokumenter.
Verdal kommune skal foreta den nødvendige behandling av saken, inkludert beslutning
om kommunal medfinansiering.
I kommunens økonomiplan for perioden 2005 til 2008 er det årlig avsatt 2,5 mill. kroner
som kommunens medfinansiering til prosjektet. Dette er i samsvar med det framlagte
plandokument.
Daglig leder i Verdal Vekst vil møte for å orientere om saken for kommunestyret.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyrets gjør slikt
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.

Verdal, 04.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
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SAK NR: 0002/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0002/05
FORMANNSKAPET
/
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
/
DRIFTSKOMITÈEN
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
05/00033

Arkiv
044 &00

20.01.2005
27.01.2005
28.01.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Rolf Holberg

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03.
REVIDERING
SAMMENDRAG:
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:
”
1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til nytt delegasjonsreglement.
2. Delegasjonsreglementet evalueres høsten 2004.”
Rådmannen har avventet eventuell overføring av nye oppgaver til Innherred
Samkommune fra 1. januar 2005 før delegasjonsreglementet ble lagt fram for tilpasning
til oppgaver overført til ISK og evaluering. Det synes ikke aktuelt med overføring av nye
oppgaver til ISK pr. 01.01.05 og saken legges derfor nå fram til behandling.
VEDLEGG:
1. Samlet saksframstilling av kommunestyrets møtebok i sak 67/03 i møte 08. 09.03
om nytt delegasjonsreglement.
2. Gjeldende delegasjonsreglement med overstrykninger grunnet at bestemmelsene
har blitt uaktuelle eller at oppgavene helt eller delvis er overført til ISK.
SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret vedtok i møte 01.12.03 i sak nr. 117/03 bl.a. å delegere
avgjørelsesmyndighet i alkoholsaker fra kommunestyret til formannskapet. Videre ble det
bestemt at driftskomiteen innstiller til formannskapet.
I vedlagte delegasjonsreglement ble myndigheten enten lagt til kommunestyret eller
rådmannen.
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Videre ble oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t. alkoholloven lagt til
driftskomiteen i vedlagte reglement.
Når myndigheten etter alkoholloven med forskrifter nå er lagt til formannskapet eller
rådmannen, vil rådmannen foreslå at behandlingen av alkoholsaker nå blir lagt til kun et
folkevalgt organ – nemlig formannskapet. En del av alkohollovens myndighet kan nemlig
ikke delegeres lenger enn til formannskapet. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet
overtar oppgaven som kontrollutvalg og at driftskomiteen ikke lenger innstiller i
alkoholsaker. Driftskomiteen får således ingen rolle lenger etter alkoholloven.
Det vil da bli kun et folkevalgt organ å forholde seg til i alkoholsaker samt rådmannen.
Følgende tekst tas inn i nåværende delegasjonsreglement på side 5 før avsnittet om
administrasjonsutvalget, jfr. delegasjon til rådmannen på side 13 :
”ALKOHOLLOVEN
Formannskapet avgjør tildeling og eventuell inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.
Formannskapet avgjør også søknader om utvidet skjenketid som ikke gjelder for en
enkelt anledning.
Ved vesentlig endring av salgs- eller skjenkestedets funksjon, utforming eller
driftsopplegg, skal bevillingssaken tas opp på ordinær måte for behandling av ny søknad.
Formannskapet delegeres myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av
salg og skjenking av alkoholholdig drikk og fastsette retningslinjer.
Se for øvrig delegasjon til rådmannen.”
Rådmannen regner med at det i framtida kan bli felles saksbehandler for alkoholsaker i
Levanger og Verdal. Det kan da være aktuelt å vurdere felles retningslinjer for de 2
kommunene i forbindelse med kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk .
Dette vil rådmannen derfor komme tilbake til senere.

Når det gjelder delegasjonsreglementet for øvrig, har rådmannen på nåværende tidspunkt
ikke forslag til endringer ut over det som skyldes organisasjonsmessige forhold eller på
grunnlag av lovbestemmelser. Dette er markert og beskrevet i vedlagte dokument.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Det vedtas endringer i gjeldende delegasjonsreglement slik som vist i vedlagte
dokument datert 07.01.05.
2. Formannskapet blir tillagt oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t.
alkoholloven. Driftskomiteen innstiller ikke i alkoholsaker.
3. For øvrig videreføres delegasjonene i samsvar med tidligere vedtak.

Verdal, 07.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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SAK NR: 0003/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0003/05
FORMANNSKAPET
/
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
01/01304

Arkiv
145 L71

20.01.2005
27.01.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Harald Myrvang

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

VEDLEGG:
Trykte vedlegg:
1. Forslag til boligsosial handlingsplan m/ 4 vedlegg.
Utrykte vedlegg:
1. Husbankens veileder for registrering av vanskeligstilte med boligbehov.
2. Rundskriv U- 10/2002. Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold.
3. Tilsagn fra Husbanken om tilskudd til utarbeidelse av boligsosial handlingsplan av
16.12.04.
4. Divers korrespondanse med Verdal boligbyggelag.
5. Regjeringens strategi ”På veg til egen bolig” for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det har i lang tid vært arbeidet med å utarbeide en boligsosial handlingsplan for Verdal
kommune. Verdal boligbyggelag er engasjert som sekretariat for planarbeidet. I tillegg
har det i ei oppnevnt prosjektgruppe vært kommunale representanter.
Arbeidet ble sommeren 2004 revitalisert med en justert sammensetning av
prosjektgruppa. Gruppa fikk frist til 01.12.04 med å legge fram et forslag til plan og som
kunne sendes inn til Husbanken.
I prosjektperioden gjennomførte kommunens virksomhetsområder en omfattende
registrering av boligsosiale behov. Registreringen ble gjennomført manuelt etter
Husbankens mal for slik registrering.
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Husbanken vil ved framtidig tildeling av låne- og tilskuddsmidler sette store krav til at
kommunen har en boligsosial handlingsplan. Dessuten har regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2005 utarbeidet en egen strategi for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet.
Planutkastet er overlevert Husbanken innen fristen 01.12.04 og kommunen har mottatt kr.
100.000 for arbeidet med utarbeidelse av planen. Etter 01.12.04 er det foretatt noen
redaksjonelle justeringer av planen og som er grunnlaget for den politiske behandling.
Endelig plan må oversendes Husbanken etter behandling.
VURDERING:
Planen er ambisiøs og legger opp til at boligbehovet for de mest vanskeligstilte skal være
dekket i løpet av planperioden. Dette vil både legge press på enkelte personers
privatøkonomi, men også i stor grad få økonomiske konsekvenser for kommunen, både
investeringsmessig og på de årlige driftsbudsjett.
Mange av de investeringene planen omhandler er finansiert gjennom økonomiplan og
budsjett, men det er også foreslått investeringer som må vurderes i det framtidige
økonomiplanarbeidet.
De driftsmessige konsekvenser er langt vanskeligere å forutsi og prosjektgruppa har ikke
funnet det mulig å foreta en forsvarlig beregning av disse innen fristen. Rådmannen har
derfor nedsatt ei arbeidsgruppe for å foreta en beregning av framtidige driftsutgifter som
følge av planen.
Den politiske utfordring som ligger i planforslaget, er i hvilken grad boligbehov for de
mest vanskeligstilte skal dekkes gjennom kommunale tiltak og i hvilket tempo det
eventuelt skal skje. Rådmannen er av den oppfatning at det tilligger kommunen et
vesentlig ansvar for å bidra til å dekke boligbehovet for denne gruppen og er enig i
planforslaget om dette. Når det gjelder gjennomføringshastigheten vil den måtte tilpasses
kommunens økonomi, både i investerings- og driftsbudsjettene. Det er derfor viktig at
boligsosial handlingsplan blir retningsgivende både for de sektorplaner som utarbeides og
den årlige behandling av budsjett og økonomiplan.
Handlingsplanen har interessante forslag om miljøarbeiderbase og miljøvaktmester. Disse
forslagene må ses i lys av behovet for samhandling mellom virksomhetsområder og kan
føre til effektivisering av tjenestene. Dette er forslag som må utredes videre.
Planforslaget tar også opp forholdet til private utbyggere. Rådmannen ser det som meget
viktig at kommunen får større innflytelse på denne utbyggingen slik at den best mulig er i
samsvar med reelle behov, også for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Det må
utredes videre hvilke virkemidler kommunen kan ha til rådighet i denne sammenheng.
I planforslaget foreslås det at det ved rullering foretas en samordning med Levanger
gjennom ISK. Rådmannen støtter dette.

Side 8 av 26

0003/05

Det må tas stilling til ansvaret for oppfølging av handlingsplanen. Planen er
sektorovergripende og ansvaret bør derfor tilligge rådmannen/administrasjonssjefen Det
enkelte virksomhetsområde/enhet må allikevel ha ansvar for planlegging og utarbeidelse
av forslag som omfattes av ansvarsområdet.
Når avklaring i forhold til ISK foreligger, må det tas stilling til hvor ofte planen skal
rulleres. Registrering av behov bør imidlertid foretas årlig når dataprogram for dette er
tilgjengelig.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at plan- og utviklingskomiteen/formannskapet innstiller på at
kommunestyret fatter slikt vedtak:
1. Boligsosial handlingsplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune.
2. De økonomiske konsekvenser når det gjelder investeringer og drift vurderes og tas
stilling til i forbindelse med utarbeidelse og behandling av sektorplaner, budsjett og
økonomiplan.
3. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen legges til
rådmannen/administrasjonssjefen i ISK.
4. Det tas stilling til om det ved rullering skal utarbeides en felles boligsosial
handlingsplan i ISK som omfatter begge morkommunene og hvor ofte planen skal
rullere.

Verdal, 05.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Harald Myrvang
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SAK NR: 0004/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0004/05
FORMANNSKAPET
/
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
/
DRIFTSKOMITÈEN
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
03/05502

Arkiv
A1 &30

20.01.2005
27.01.2005
28.01.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Aud Grande

BARNEHAGEPLAN FOR VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007
SAMMENDRAG:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst vedtok i møte den 25.09.03 å nedsette et utvalg på 5
personer som skulle rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune.
Utvalget startet arbeidet høsten 2003, men p.g.a. innføring av barnehagereformen fra
01.05.04, valgte utvalget å avvente det videre arbeidet for å få klarlagt konsekvensene for
kommunen.
Arbeidet ble avsluttet i oktober 2004 og forslag til barnehageplan ble sendt ut til høring
med høringsfrist 12.november 2004.
VEDLEGG:
1. Oversendelsesbrev datert 18.10.04 til høringsinstansene.
2. Forslag til barnehageplan for Verdal kommune for perioden 2005-2007.
3. Innkomne høringsuttalelser (utrykt).
SAKSOPPLYSNINGER:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst vedtok i møte den 25.09.03 å nedsette et utvalg som
skulle rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune. Denne planen ble vedtatt
for perioden 1998-2005.
Som medlemmer av utvalget ble følgende representanter valgt:
Inger Marie Bakken – fagsjef, plan og utvikling
Lars Einar Karlsen – styrer, kommunal barnehage
Anne Grete Wold Olsen – styrer, privat barnehage
John Solvold/Laila Bakkan – FAU for barnehager
Aud Grande – rådgiver, barnehagesektoren
Inger Marie Bakken har ledet utvalget.
Det ble utarbeidet en prosjektplan for utvalgets arbeid.
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Hovedutvalg for kultur og oppvekst ga utvalget slikt mandat:
”Utvalget skal rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune slik at
kommunens ansvar og plikt, jfr. Lov om barnehager §7, blir ivaretatt”.
Forslag til barnehageplan ble sendt ut til høring (jfr. adresseliste) med høringsfrist 12.
november 2004.
Det er kommet inn 9 uttalelser, 6 fra samarbeidsutvalg i barnehager samt fra
utdanningsforbundet, flyktningetjenesten og barne- og familietjenesten.
VURDERING:
Barnehageplanen for Verdal kommune er utarbeidet med bakgrunn i barnehageforliket i
Stortinget som er den største reformen i barnehagesektoren noensinne, og en omfattende
kommunereform.
Barnehagereformen omfatter fire hovedpunkt:
* Alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass
* Lavere foreldrebetaling
* Økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager
* Videreutvikling av barnehagesektorens kvalitet og mangfold
Dette er endringer som vil ha betydning for etterspørselen etter barnehageplasser i tiden
framover og som utvalget har tatt høyde for i arbeidet med barnehageplanen.
Det er således lagt inn økt etterspørsel etter barnehageplasser som følge av lavere
foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
Det er imidlertid ikke lagt inn mulige konsekvenser dersom kontantstøtteordningen
endres eller bortfaller. Dersom ordningen bortfaller, må barnehageplanen revideres.
Barnehageplanen har følgende hovedpunkter:
1. Innledning:
- Beskrivelse av mandat
- Nasjonale og kommunale mål
- Kommunens ansvar
- Formål og innhold i barnehagene.
2. Situasjonen i barnehagene i Verdal:
- Antall barn i barnehager og barnehageplasser
- Barnehagene i det enkelte oppvekstområde.
3. Utvikling framover: - Behov for økt service i barnehagen
- Kapasitetsbehov framover.
4. Konkrete forslag: - Kapasitetsøkning i eksisterende barnehager uten store
investeringer,
- Kapasitetsøkning i eksisterende barnehager med større
investeringer,
- Endring i eksisterende barnehager
- Reinsholm barnehage
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Det gis ingen sentral ”definisjon” på hva full barnehagedekning er i den enkelte
kommune. Departementet sier imidlertid at full barnehagedekning er oppnådd når:
- alle som ønsker det får en barnehageplass til sine barn
- tilbudet står i rimelig forhold til det behovet de har
- tilbudet har en overkommelig pris
Kort oppsummering av uttalelsene:
Det er mottatt uttalelser fra samarbeidsutvalgene ved 6 barnehager (5 kommunale og 1
privat) samt fra utdanningsforbundet, flyktningetjenesten og barne- og familietjenesten.
Fra barnehagene:
1. Det er ikke gjort tilstrekkelig utredning på hvordan eksisterende barnehager kan
utnyttes/utvides.
Kommentar: Utvalget har tatt hensyn til barnehagedekninga i de enkelte
oppveksyområdene. Videre har vi tatt hensyn til at kvadratprisen på nybygg ekskl.
tomtekostnader er de samme uansett hvor en bygger i kommunen og at
driftskostnadene er lavest pr. barnehageplass med minst 4 avdelinger.
2. Kritiske til at behovet er 120 nye helplasser.
Kommentar: Utvalget har ikke tenkt at nødvendigvis alle barn skal ha helplasser, men
dette ble brukt som et utgangspunkt for beregning av behovet for nye plasser.
Full barnehagedekning i Verdal er definert som 45% dekning for barn under 3 år og
90 % over 3 år. Behovet for helplasser vil nok øke noe når makspris for
foreldrebetaling blir ytterligere lavere, men det kan også medføre at flere vil ha f.eks.
80% plass. Dette er vanskelig å beregne på dette tidspunktet.
3. Ikke nødvendigvis utbygging i sentrum. Distriktsprofilen viktig.
Kommentar: Utvalget har vært opptatt av god dekning i alle oppvekstområdene.
Dersom det legges utbygging i sentrum da det også er
vurdert nedlegging av Veslefrikk barnehage samt Ørmelen barnehages avdeling i
Granvegen. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde er dessuten det oppvekstområde
som har lavest barnehagedekning også etter at eksisterende barnehager har utvidet.
Utvalget har ut fra dette vurdert at behovet er størst i sentrum.
4. Om Reinsholm barnehage:
- Flott prosjekt, men lar det seg gjennomføre? Hva med kvaliteten i en så stor
barnehage?
- Spennende tanker omkring idèalbarnehagen.
Fra Utdanningsforbundet:
1. Hva skjer med de ansatte ved de avdelingene som legges ned.
Kommentarer: Det finnes rutiner for håndtering av ansatte i slike saker. Disse rutinene
vil bli fulgt i en evt. slik sak.
2. Det forutsettes at Reinsholm blir kommunal barnehage.
Kommentar: Dette er det ikke tatt standpunkt til på dette tidspunktet.
3. Planene for idèalbarnehagen på Reinsholm er flotte. Det er behov for ny barnehage i
sentrum.
Fra hjelpeapparatet (flyktninge-/barne- og familietj.):
1. Planen burde sagt noe om pedagogisk innhold i arbeidet med minoritetsspråklige
barn.
Kommentar: Dette er områder som ikke hører med i denne planen. Det pedagogiske
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innholdet i barnehagen nedfelles i den enkelte barnehages årsplan/virksomhetsplan.
2. Om planen: Solid arbeid som peker på spennende muligheter for kommunens
barnehagebarn, foreldre og ansatte.
Økonomi.
I økonomiplan for 2005-2008 er det ikke tatt høyde for økte kostnader til barnehager.
I 2003 kostet en kommunal barnehageplass i Verdal i gjennomsnitt kr.16.000,- i netto
driftsutgifter, dvs. etter at foreldrebetaling og statstilskudd er trukket fra. (Kilde:
KOSTRA).
Netto 54 nye plasser på Reinsholm vil gi en økning i kommunens driftsutgifter på ca. kr.
900.000,- pr.år, trolig kan dette bli noe større grunnet høyere avskrivning.
For å utnytte tomt, muligheter for fleksibilitet samt å kunne få kostnadseffektiv drift,
foreslås utbygging av ny barnehage på Reinsholm med 108 plasser. Investeringene
eksklusiv tomt vil komme på ca. kr.16.000,- pr. m2, anslått arealbehov er 900 m2. Samlet
byggekostnader vil bli på ca. 15 mill. kroner (ekskl. løst inventar).
Ordningen med statlig investeringstilskudd, som er et engangstilskudd til nyetablerte
barnehageplasser, videreføres i 2005.
I dette tilfelle vil investeringstilskuddet bli i underkant av 3,9 mill. kroner.
Byggekostnadene blir ut fra dette ca.11 mill. kroner + tomtekostnader.
Dersom de totale byggekostnadene finansieres med lån, vil en med en nedbetalingstid på
30 år og 4% rente få økte rente- og avdragsutgifter på til sammen kr. 807.000,- (ekskl.
tomtekostnad)
I tillegg kommer andre drifts- og vedlikeholdskostnader på bygning, ca. kr.500,- pr. m2.
Utbygging på Reinsholm vil innebære nedlegging av eksisterende barnehagebygninger
som medfører noe reduksjon i dagens drifts- og vedlikeholdsutgifter.
Økning i drifts- og vedlikeholdsutgiftene som følge av utbyggingen, beregnes derfor på
grunnlag av halvparten av det nye arealet, 450 m2, og blir på ca. kr. 225.000,-.
Netto driftskostnader i kommunal regi blir etter dette kr. 1.932.000,- pr. år.
Private aktører er også aktuelle som eiere/drivere. Dersom barnehagen skal drives av en
privat aktør, forutsettes det at budsjettposten for tilskudd til private barnehager må økes.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 20052007.
2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

Verdal, 10.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Aud Grande
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SAK NR: 0005/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0001/04
DRIFTSKOMITÈEN
0050/04
FORMANNSKAPET
0072/04
DRIFTSKOMITÈEN
0005/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
04/00121

28.01.2004
10.06.2004
15.12.2004
20.01.2005
Arkiv
033

Saksbehandler
Liv Tronstad

RAPPORT FRA UTVALG TIL Å GÅ GJENNOM KOMMUNENS
BYGNINSMASSE
SAMMENDRAG:
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2004 ble det vedtatt at det skulle foretas
en gjennomgang av kommunens bygningsmasse. Dette med målsetting om å spare
kr.350.000,- på driftsbudsjettet ved salg av bygg for 2004.
I tillegg var det innlagt en besparelse på kr.500.000,- i forhold til rådmannens forslag til
budsjett på renhold av rådhusområdet, kinobygget, undervisningsbygg for flyktninger
samt Ørmelen legesenter.
Av den grunn ønsket rådmannen at det ble nedsatt et utvalg med følgende mandat.
• Gjennomgang av den kommunale bygningsmasse med det formål å selge unna bygg.
• Gjennomgang av mulige innsparinger innenfor vaskeressurs
VEDLEGG:
Rapport datert 2. desember 2004.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det nedsatte utvalget for gjennomgang av den kommunale bygningsmasse har bestått av:
• Varaordfører
Tomas Iver Hallem
• Leder for driftskomiteen
Bjørn Aarstad
• Virksomhetsleder teknisk drift Bård Kotheim
• Driftsjef
Arvid Vada
• Utvalgssekretær
Liv Tronstad
• Representant fra Fagforbundet Bjørn Holmli
I tillegg til det nedsatt utvalget har også Trond Myhre og Kjell Inge Lein bistått gruppen.
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Utvalget har hatt flere møter gjennom året. Det har bl.a. vært avholdt møter med
virksomhetsledere og vaktmestere på de ulike bygg for å se på områder med mulige
innsparingspotensiale.
Utvalget har ikke klart å finne dekning for budsjettvedtaket for 2004 med en reduksjon på
500.000,- i vaskeressurs og 350.000,- ved reduksjon i driftsbudsjettet ved salg av
kommunale bygg. Utvalget har derfor ønsket å se på mer langsiktige tiltak innenfor
utgifter til renovasjon, energi og salg av kommunale bygg i de nærmeste årene.
VURDERING:
Utvalget ser seg nå ferdig med jobben og legger rapporten frem til orientering.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik overfor formannskapet:
1. Rapporten tas til orientering.
Verdal, 07.12.2004

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 15.12.2004 Saknr: 0072/04
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rapporten tas til orientering.
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SAK NR: 0006/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0006/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
05/00067

Arkiv
034

20.01.2005
07.02.2005
Saksbehandler
Trond Selseth

REGNSKAPSFUNKSJONEN I VERDAL KOMMUNE
SAKSOPPLYSNINGER.
I Kommunelovens paragraf 24 pik. 2 står følgende om regnskapsfunksjonen:
”Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner ansettes en regnskapskyndig person med
faglig ansvar for regnskapet.”
Alle kommuner pålegges således å ansette en regnskapskyndig person som har det
faglige ansvaret for regnskapet i kommunen.
Inntil etableringen av Innherred samkommune 1. februar 2004 innehadde
kommunekasserer/kemner Rolf Baglo dette ansvaret for Verdal kommune.
Regnskapssjefen i kommunen foresto imidlertid den daglige regnskapsføringen. I og med
at tidligere kommunekasserer/kemner i Verdal kommune har gått over som leder for
kemnerenheten i ISK, uten ansvar for det kommunale regnskapet, har Verdal kommune
ingen formell tilsatt som regnskapsansvarlig.
Rolf Baglo innehar lederstillingen for skatteinnkrevingen i ISK og er således ansvarlig
skatteoppkrever for Verdal kommune.
I Levanger kommune innehar Ingjar Eggen stillingen som regnskapskyndig person i
henhold til Kommunelovens paragraf 24 pkt. 2.
Ved etableringen av ISK ble det opprettet en felles økonomienhet. Enheten er inndelt i tre
fagområder, hvor regnskap er ett. Ingjar Eggen er ansatt som fagansvarlig for dette
området. Det er etter rådmannens vurdering korrekt at han også tillegges
regnskapsfunksjonen, med det ansvar dette innebærer, for Verdal kommune.
Så lenge ISK ikke skal ha egne tilsatte vil Ingjar Eggen fortsatt ha sitt ansettelsesforhold
til Levanger kommune.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Ingjar Eggen tillegges funksjonen som regnskapskyndig ansvarlig for Verdal kommune i
medhold av Kommunelovens paragraf 24 pkt. 2.

Verdal, 13.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth
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SAK NR: 0007/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0116/04
FORMANNSKAPET
0097/04
KOMMUNESTYRET
0007/05
FORMANNSKAPET
/
KOMMUNESTYRET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
04/02094

Arkiv
033 &00

09.12.2004
13.12.2004
20.01.2005

Saksbehandler
Line Therese Ertsås

INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT
OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING
SAMMENDRAG:
Rådmannen legger her fram, etter ønske fra en del folkevalgte, forslag til alternativt
opplegg for utsending av dokumenter elektronisk til folkevalgte i stedet for
papirutsending i samsvar med gjeldende bestemmelser i reglementene.
VEDLEGG:
Gjeldende regler for møteinnkallinger og dokumentutsending til kommunestyret,
formannskapet, komiteene, administrasjonsutvalget og utmarksnemnda i dagens
reglementer.
SAKSOPPLYSNINGER:
Når det gjelder dagens ordning som videreføres for de som fortsatt ønsker det, vises til
vedlagte oversikt over gjeldende bestemmelser.
Nytt alternativt opplegg for oversending av dokumenter elektronisk til folkevalgtes egne
private PC’er er tenkt slik:
1. Innkallingen sendes elektronisk til de som ønsker det til oppgitt E-postadresse i
samsvar med de frister som gjelder for papirutsending. Dette gjelder
møteinnkalling med henvisning til hvor saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig
for møtene på kommunens hjemmeside. Representantene må da selv kjøre ut de
dokumenter som ønskes i papirversjon.
2. B-saker sendes ikke ut elektronisk, men blir framlagt i møtene eller kan hentes
ved henvendelse på rådmannskontoret/sekretariatet. (Sendes ikke ut i
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papirversjon).
3. Større plandokumenter, som for eksempel økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport,
barnehageplan og andre fagplaner, blir fortsatt trykt opp og utsendt til de som skal
behandle dokumentene.
4. For de som velger dette alternativ kan kopipapir for utkjøring av saksdokumenter
fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Representantene får refundert utgifter
til nødvendige toner/blekkpatroner for utkjøring på egne skrivere.
5. Ordningen evalueres av administrasjonen fortløpende med tilbakemelding til
formannskapet/kommunestyret umiddelbart dersom det er aktuelt og ellers før
sommerferien.
VURDERING:
Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om eventuell kostnadsreduksjon ved
bruk av dette alternativ. Det avhenger av hvor mange som vil benytte seg av ordningen,
hvor mange kopier som vil bli utkjørt av de utsendte dokumenter av representantene
(kopipapirforbruk) og hvor mye som må refunderes i tonerforbruk. Der det vil være klar
innsparing er i portoutgifter og ressursbruk for pakking og ekspedering av
saksdokumenter. Rådmannen vil ved evalueringen av ordningen legge fram en oversikt
over eventuelle kostnadsreduksjoner/innsparinger.
Dersom ordningen skal bli rasjonell, effektiv og kostnadsbesparende forutsetter
rådmannen at enten beholder representantene dagens ordning eller går over til
elektronisk uttak av dokumenter selv. Hvis ikke vil muligheten for å redusere
ressursbruken ved utsending bli minimal.
Rådmannen foreslår også at de som velger dagens ordning får tilsendt vedleggene i A5format i en prøveperiode, jfr. pkt. 3 – større plandokumenter sendes fortsatt ut i A4format.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Alternativt opplegg for oversending av dokumenter elektronisk til folkevalgte i tillegg til
papirutsending i henhold til gjeldende reglementer:
1. Innkallingen sendes elektronisk til de som ønsker det til oppgitt E-postadresse i
samsvar med de frister som gjelder for papirutsending. Dette gjelder
møteinnkalling med henvisning til hvor saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig
for møtene på kommunens hjemmeside. Representantene må da selv kjøre ut de
dokumenter som ønskes i papirversjon.
2. B-saker sendes ikke ut elektronisk, men blir framlagt i møtene eller kan hentes
ved henvendelse på rådmannskontoret/sekretariatet.
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3. Større plandokumenter, som for eksempel økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport,
barnehageplan og andre fagplaner, blir fortsatt trykt opp av kommunen og utsendt
til de som skal behandle dokumentene.
4. For de som velger dette alternativ kan kopipapir for utkjøring av saksdokumenter
fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Representantene får refundert utgifter
til nødvendige toner/blekkpatroner for utkjøring på egne skrivere.
5. Ordningen evalueres av administrasjonen fortløpende med tilbakemelding til
formannskapet/kommunestyret umiddelbart dersom det er aktuelt og ellers før
sommerferien.

Verdal, 18.11.2004

Rudolf Holmvik
rådmann
Line Therese Ertsås

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 09.12.2004 Saknr: 0116/04
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Alternativt opplegg for oversending av dokumenter elektronisk til folkevalgte i tillegg til
papirutsending i henhold til gjeldende reglementer:
1. Innkallingen sendes elektronisk til de som ønsker det til oppgitt E-postadresse i
samsvar med de frister som gjelder for papirutsending. Dette gjelder
møteinnkalling med henvisning til hvor saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig
for møtene på kommunens hjemmeside. Representantene må da selv kjøre ut de
dokumenter som ønskes i papirversjon.
2. B-saker sendes ikke ut elektronisk, men blir framlagt i møtene eller kan hentes
ved henvendelse på rådmannskontoret/sekretariatet.
3. Større plandokumenter, som for eksempel økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport,
barnehageplan og andre fagplaner, blir fortsatt trykt opp av kommunen og utsendt
til de som skal behandle dokumentene.
4. For de som velger dette alternativ kan kopipapir for utkjøring av saksdokumenter
fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Representantene får refundert utgifter
til nødvendige toner/blekkpatroner for utkjøring på egne skrivere.
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5. Ordningen evalueres av administrasjonen fortløpende med tilbakemelding til
formannskapet/kommunestyret umiddelbart dersom det er aktuelt og ellers før
sommerferien.

Behandling i KOMMUNESTYRET.
Møtedato: 13.12.2004 Saknr: 0097/04
Behandling:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt.
SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes.”
Ved votering ble saken utsatt med 17 mot 16 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
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SAK NR: 0008/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0008/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
05/00073

20.01.2005
Arkiv
033

Saksbehandler
Line Therese Ertsås

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 20.01.05

Verdal, 14.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Line Therese Ertsås
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0009/05
Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0009/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0009/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
04/02189

20.01.2005
Arkiv
F11 &02

Saksbehandler
Rudolf Holmvik

B-SAK. TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ
VEDTAK

UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A
KLAGEADGANG
Formannskapet.

Verdal, 11.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
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0010/05
Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0010/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0010/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
04/02190

20.01.2005
Arkiv
F11 &02

Saksbehandler
Rudolf Holmvik

B-SAK. TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ
VEDTAK

UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A

Verdal, 11.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
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0011/05
Unntatt offentlighet
Off.l.§ 5A
SAK NR: 0011/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0087/04
FORMANNSKAPET
0011/05
FORMANNSKAPET
Møtedato
20.01.2005

Arkivsaksnr.
04/01738

30.09.2004
20.01.2005
Arkiv

Saksbehandler
Rolf Baglo

B-SAK. SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT M.M.

UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A, jfr. forvaltningslovens § 13.

Verdal, 12.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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