Rådmannens stab
7650 VERDAL
Tlf.
74 04 82 50
Telefaks 74 04 82 01
Kommunestyrets medlemmer

Deres ref.

Vår ref.
05/00633-002

Verdal 25.04.2005

Arkiv
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Line Therese Ertsås

MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.05.2005
De blir med dette innkalt til møte i KOMMUNESTYRET den 02.05.2005 kl. 18.00
på Kommunestyresalen, Rådhuset.
Vi gjør merksam på at saker som er merket “B-sak” behandles konfidensielt.
Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.
Forfall bes meldt til rådmannskontoret på telefon 740 48250 eller e-post:
postmottak@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.
Verdal videregående skole v/Ragnhild S. Nordset vil i begynnelsen av møtet ha en
orientering om skolens arbeid.
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REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004
VEDLEGG.
Årsrapport 2004. Utsendt tidligere.
Regnskap 2004. Utsendt tidligere.
SAKSOPPLYSNINGER.
Med dette legges Verdal kommunes årsrapport og årsregnskap for 2004 fram til
behandling.
Det vises til tidligere utsendt dokument i saken.
Kontrollutvalget skal behandle saken om kommunens årsregnskap i møte 18. april.
Revisjonens beretning og behandlingen i kontrollutvalget vil bli framlagt i
formannskapets møte 20. april.
Kommunens regnskap for 2004 er gjort opp med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.
Kommunen hadde ved utgangen av 2003 et akkumulert underskudd på 14.628.621
kroner. Av dette var det vedtatt å dekke 6,8 mill. kroner i 2004. Dette har en klart, slik at
det akkumulerte underskuddet ved utgangen av 2004 er på 7.828.621 kroner.
I årsrapporten redegjør rådmannen for hvordan administrasjonen vil foreslå at
overskuddet for 2004 skal disponeres. Oppsummert foreslås følgende disposisjon:
• Differansen mellom uttrekk i rammetilskuddet og faktisk momsrefusjon, 7 mill.
kroner, avsettes til fond.
• I budsjettet for 2005 er det avsatt 3,5 mill. kroner til underskuddsdekning. Det
gjenstår således å dekke 4.328.621 kroner. Rådmannen foreslår at dette dekkes av
overskuddet i 2004.
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Etter de to forannevnte disposisjoner gjenstår det 1.485.626 kroner av overskuddet for
2004. Av dette beløp ønsker rådmannen å tilføre virksomhetsområdene 0,5 mill. kr.
til HMS, kompetanse- og organisasjonsutvikling. En viktig del av omstillingsarbeidet
er å sette virksomhetsområdene i stand til å takle nye krav og utfordringer. Midlene
bør fordeles på virksomhetsområdene i forhold til antall ansatte, og
virksomhetslederne bør selv få anledning til å vurdere hvilke tiltak de ønsker å
prioritere.
I tillegg foreslås 0,8 mill. kr. brukt til engangs utviklingstiltak som ikke har varige,
driftsmessige konsekvenser. Rådmannen tenker da blant annet på spesielle
utfordringer i oppvekstområdene. Dette kan gjelde tiltak både i
undervisningssammenheng og tiltak knyttet til fritidstilbudet.
De resterende ca. 0,2 mill. kroner vil rådmannen foreslå å avsette i forbindelse med
Kongebesøket til sommeren og 2005 markeringen forøvrig.

Rådmannen vil foreslå at hele beløpet på 1.485.626 kroner avsettes til reservert
bevilgning og at formannskapet får fullmakt til å disponere disse midlene i samsvar med
tilrådningen ovenfor.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen/formannskapet innstiller på at kommunestyret
gjør slikt 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 7 mill. kroner til disposisjonsfond.
• Det dekkes 4.328.621 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.

Verdal, 07.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 13.04.2005 Saknr: 0020/05
Behandling:
Forslag fra SP v/Trude Holm til alt. til pkt. 2, kulepkt. 1, i tilrådinga:
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5 mill. kroner investeres i Tindved kulturhage.
2 mill. kroner settes av til disposisjonsfond.
SP v/Trude Holm fremmet så følgende verbalforslag:
Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet den 20. april som viser hvilket nivå
driftsstøtten til ungdomsklubbene i Vinne, Vuku og Øra må ligge på for å kunne gi et godt
nok tilbud.
Det ble votert med følgende resultat:
Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
SP v/Trude Holm sitt forslag til pkt. 2, 1. kulepkt.: Vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Resten av kulepkt. under pkt. 2: Vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 4: Enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over verbalforslaget fra SP v/Trude Holm.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Verdal kommunes årsregnskap for 2004 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.
2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
• 5 mill. kroner investeres i Tindved kulturhage.
2 mill. kroner settes av til disposisjonsfond.
• Det dekkes 4.328.621 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.
Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet den 20. april som viser hvilket nivå
driftsstøtten til ungdomsklubbene i Vinne, Vuku og Øra må ligge på for å kunne gi et
godt nok tilbud.
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Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0027/05
Behandling:
Kontrollutvalgets møtebok sak 02/05 og 03/05 ble utdelt.
Rådmannen orienterte om årsrapport 2004 og årsregnskap 2004.
FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt 2:
”Nytt pkt. 2.
Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
- Det dekkes 7 828 621 kroner av tidligere akkumulert overskudd.
- Det avsettes 1 485 626 kroner til reserverte bevilgninger. Formannskapet får
fullmakt til å fordele disse midlene.
- 3,5 millioner kroner som er avsatt til underskuddsdekning for budsjett 2005
avsettes til bufferkapital innen pleie- og omsorg med 1,750 mill. kroner og
utdanningssektoren med 1,750 mill. kroner.”
Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Pkt. 1 i driftskomiteens innstilling - enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling pkt. 2 og forslag til
nytt pkt. 2 fra FRP, der driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 1
stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.
Pkt. 3 i driftskomiteens innstilling – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 i driftskomiteens innstilling – enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Verdal kommunes årsregnskap for 2004 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.
2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
• 5 mill. kroner investeres i Tindved kulturhage.
2 mill. kroner settes av til disposisjonsfond.
• Det dekkes 4.328.621 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.
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SAK NR: 0030/05
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Utvalg
0012/05
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0030/05
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Saksbehandler
Rolf Holberg

SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004
SAMMENDRAG:
Det er vedtatt at staten ved Skatteetaten og Riksrevisjonen overtar ansvaret for hhv.
kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjon og skatteregnskapet fra 1. juli 2004.
VEDLEGG:
1. Riksrevisjonens brev av 27. september 2004.
2. Kemnerens oversendelsesbrev av 25.01.05 til rådmannen i Verdal.
3. Hovedoversikt – restanseutvikling 2. halvår 2004.
4. Samlet saksframstilling av kommunestyresak 65/04 i møte 27.09.04.
5. Brev datert 15.02.05 fra Nord –Trøndelag skattefogdkontor.
6. Brev datert 21.02.05 fra Skattedirektoratet.
7. Samlet saksframstilling i sak 4/05 fra kontrollutvalget.
SAKSOPPLYSNINGER:
Saken legges med dette fram for kommuenstyret til behandling.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Skatteregnskapet med beretning for 2004 for Verdal kommune tas til etterretning.

Verdal, 27.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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Behandling i KOMMUNESTYRET.
Møtedato: 07.02.2005 Saknr: 0012/05
Behandling:
Ordføreren foreslo at saken utsettes.
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

Behandling i KOMMUNESTYRET.
Møtedato: 04.04.2005 Saknr: 0025/05
Behandling:
Saken blir utsatt til etter at kontrollutvalget har hatt den til behandling.
Vedtak:
Saken utsettes.

Side 7 av 40

0031/05

SAK NR: 0031/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
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Saksnr.
Utvalg
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KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
05/00119

02.05.2005

Arkiv
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Saksbehandler
Rolf Holberg

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2004

VEDLEGG:
1. Årsrapport for 2004.
2. Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget har behandlet saken, og fattet slikt vedtak:
1. Forslag til årsrapport for 2004 godkjennes.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget avgir
slik enstemmig innstilling til kommunestyret:
”Kommunestyret tas kontrollutvalgets årsrapport for 2004 til orientering.”
Saken legges med dette fram for kommunestyret til behandling.,

Verdal, 24.01.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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TINDVED KULTURHAGE AS. UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - REVIDERT
FORRETNINGSPLAN.
SAMMENDRAG:
Saken gjelder en endring av strategi for å realisere Tindved kulturhage AS. Tindved
kulturhage AS kjøper nå i stedet Verdal gamle mølle fra Coop Inntrøndelag BA. Tindved
kulturhage AS blir nå byggherre av anlegget og blir dermed en egen utleier av lokaler og
ikke framleier som tidligere planlagt. Rådmannen ser på Tindved kulturhage som et
meget viktig infrastrukturprosjekt som skal gi vekst og nye arbeidsplasser i kommunen,
og har store forventninger til investering i prosjektet.
For å sikre rask framdrift med tanke på etablering av et høgskolestudium i teaterfag til
høsten, foreslår rådmannen at kommunen går inn med inntil 5 mill. kroner i aksjekapital.
VEDLEGG:
1. Møtebok kommunestyret 13.12.04
2. Stiftelsesprotokoll 15.desember 2004.
3. Tilleggsnotat til selskapets forretningsplan datert 10.april 2005.
SAKSOPPLYSNINGER:
Verdal kommune har vedtatt en strategisk næringsplan for perioden 2000 - 2010 der kultursatsing
er et viktig element for å få suksess innen næringsutvikling.
Verdal Vekst/Innherred Vekst AS har fulgt opp dette vedtaket ved at kulturbasert
forretningsutvikling er et prioritert satsingsområde.
SIVA har et programområde som går på etablering av næringshager der formålet er å stimulere til
utvikling av nye arbeidsplasser innenfor kompetansebasert næringsvirksomhet, og etablering av
infrastruktur og utviklingsmiljø for personer og virksomheter med høy kompetanse. Som
lokaliseringssted for næringshagene vil det bli valgt lokalsamfunn og mindre regionsentra med
sterke lokale initiativ og potensial for utvikling.
Forretningsideen bak Tindved kulturhage er at prinsippet med næringshager kan videreføres inn
mot kulturaktørene i regionen som gjennom et forretningsmessig fellesskap i kulturhagen kan
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skape nye arbeidsplasser. Verdal kommune er i denne sammenhengen i posisjon til å kunne bli en
nasjonal pilot.
Hovedmålet med Tindved kulturhage er å etablere en kulturhage på forretningsmessig
grunnlag tuftet på SIVAs nasjonale program om næringshager.
Våren 2003 ble det gjennomført en forstudie der målsettingen var å avklare interessen blant
kommersielle kulturaktører samt interessert næringsliv som sammen kunne ta det nødvendige
ansvar for eventuell videre framdrift, utrede mulige finansieringsmodeller samt vurdere realismen
i prosjektet. Prosjekteier var Verdal kommune, med Verdal Vekst som medfinansiør. Foruten
Verdal Vekst og Verdal kommune, som også hadde prosjektledelsen, deltok også NordTrøndelag fylkeskommune og SIVA på eiersiden i prosjektet.
Konklusjonen på forstudien var at arbeidet burde videreføres i et forprosjekt.
Det ble oppnådd god kontakt mot etablerte kulturaktører og miljøer, og det fundamentet som ble
lagt, var et godt utgangspunkt for videre bearbeiding og raffinering av ideen.
Høsten 2003 ble det framlagt en forprosjektrapport med forretningsplan for etablering og
utvikling av Tindved kulturhage AS som arena for – kreativitet, lønnsomhet og god vekst.
I forprosjektet ble det lagt opp til følgende ansvarsfordeling.
Eiendomsselskapet.
Forretningsideen for eiendommen ble uttrykt slik:
Å eie, rehabilitere og leie ut lokaler i Verdal gamle mølle til Tindved
kulturhage for bedrifter og institusjoner innenfor kultur, opplæring og
kreative næringer og virksomhet ellers med naturlig tilknytning til dette.
Det er Coop Inntrøndelag som eier Verdal gamle mølle. Coop ønsker å bidra til at
bygningen får en aktiv rolle i utviklingen av Verdalsøra sentrum.
Coop har tidligere i prosessen sagt seg villig til å fortsette som eier
av bygningene, herunder å påta seg de investeringene som er nødvendige for å sette
anlegget i stand. Øvre ramme for investeringene ble her satt til ca 20 mill kroner.
Driftsselskapet.
Forretningsideen for driften ble uttrykt slik:
Å drive Tindved kulturhage, og å bistå leietakerne i kulturhagen med
merkantile tjenester og rådgivning for bedriftens og virksomhetenes
utvikling etter behov.
I prosjektet ble det lagt opp til at Tindved kulturhage etableres med en
egenkapitalbase som gir selskapet tilstrekkelig styrke til det utviklingsarbeidet som en
nyskapende næringspark krever. I tillegg ble det presisert at en betryggende egenkapital også
ville innebære en sikkerhet for husleien til Coop.
Forprosjektet foreslo en egenkapital i driftselskapet på 5 mill. kroner.
Forprosjektrapporten ble behandlet i Verdal kommunestyre i møte 13.12.04(Vedlegg 1.)
Kommunestyret fattet slikt vedtak:
1.

Verdal kommune ser på prosjektet Tindved kulturhage som en viktig strategisk
satsing for å oppnå en positiv utvikling av kommunen.

2.

Verdal kommune inngår som medeier i driftsselskapet Tindved kulturhage AS med
kjøp av 100 aksjer a kr 1000. Kommunen er videre innstilt på at denne aksjepost kan
bli utvidet ved rettet emisjon på et senere tidspunkt. Dette vil bli framlagt som ny sak
til politisk behandling.
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3.

Utgifter til kjøp av aksjer i Tindved kulturhage, kroner 100.000, dekkes ved bruk av
ubundet kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige
endringer.

Stiftelsesmøte for Tindved kulturhage AS ble avholdt 15. desember 2004 og selskapet ble tegnet
med en aksjekapital på kr 400.000,-. (Vedlegg 2).
I etterkant av stiftelsesmøtet er det arbeidet intenst med prosjektering av bygget med tilhørende
anbudsrunde med entreprenører. Dette har skjedd i regi av Coop Inntrøndelag.
Etter anbudsrundene ble det konstatert et stort sprik mellom det første kostnadsanslag og de
kostnadene som framkom i laveste anbud. Med bakgrunn i dette ønsket Coop Inntrøndelag en ny
vurdering av organiseringa av prosjektet og en større risikospredning i eiendomsselskapet.
I møte 18. mars ble det framlagt et nytt tilbud fra Coop. Dette tilbudet danner grunnlaget for det
arbeidet og de konklusjoner som er nedfelt i Tilleggsnotat til forretningsplan som nå foreligger.
(vedlegg 3.)
I notatet foreslås det at egenkapitalen i Tindved kulturhage AS økes til 10.mill kroner og at
selskapet selv står som utbygger med en kostnadsramme på ca 35 mill kroner.
Coop Inntrøndelag går inn med en aksjekapital på 5 mill. kroner i Tindved kulturhage og et
ansvarlig lån på kr 2,5 mill kroner som tilsvarer bygningenes verdi. Det er ikke lagt opp til
avkastning på egenkapitalen, mens det ansvarlige lånet er rente og avdragsfritt de første 5 åra.
I forretningsplanen er det videre lagt opp til at kommunen går inn med 3 mill. kroner i
aksjekapital og andre aktører med de resterende 2 mill. kroner. Det kan heller ikke forventes
avkastning på denne aksjekapitalen de nærmeste åra.
For å fullføre prosjektet vil det da i tillegg tas opp et pantelån på ca 24 mill kroner.
Rådmannen viser til vedlagte notat som viser økonomi og risiko i prosjektet.

VURDERING:
I nasjonale og regionale utviklingsprogrammer har kommunene en meget viktig funksjon
som tilretteleggere for ny næringsvirksomhet. Infrastruktur som næringsareal,
kommunalteknikk , bredbånd m.v. har tradisjonelt vært kommunenes ansvar å utvikle.
Nye næringer krever annen type infrastruktur og næringshagekonseptet er et mulig svar
på dette.
Med de store demografiske endringer som vil skje i befolkningen de nærmeste åra vil
arbeidsplasser knyttet til fritidsmarkedet/kultursektoren være i sterk vekst.
Trøndelagsrådet har i møte 16. mars gitt uttrykk for følgende forventninger til Stortinget
vedr Trøndelag som pilotregion innen området kultur/næring:
”Kobling mellom kultur og næring er et interessant område innenfor framtidig
verdiskaping. Både regionalt og nasjonalt vil det være interessant å lage en strategi og
metodikk for hvordan koplingen mellom kultur og næring kan utvikles. Det er under
utarbeidelse en stortingsmelding hvor kulturens potensial for framtidig verdiskaping
undersøkes, og hvor aktuelle tiltak og virkemiddelbruk på området utredes. For
Trøndelag er det av interesse å bli pilotregion i dette arbeidet.
Tiltak:
Etablere Trøndelag som pilotregion for Kultur og næring, med utgangspunkt i nye og
tradisjonelle virkemidler i innovasjonssystemet. Arbeide for at dette kommer inn i
statsbudsjettet for 2006.”
Regjeringens forslag om å legge Rock City til Trondheim er et meget viktig bidrag til
denne utvikling.
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Rådmannen vurderer på samme måte Tindved kulturhage som et strategisk meget viktig
infrastrukturtiltak som fra kommunens side forventes å gi følgende effekter:
• Næringshage for kreative næringer. Regional møteplass. Nye arbeidsplasser.
• Kompetanseheving for kommunen/regionen ved at det etableres et
høyskolestudium i teaterfag.
o Bedre tilgang på høgskolekompetansen.
o i samhandling med SNK
o i samarbeid med Nord Trøndelag teater
o øvrige teaterlag og andre kulturorganisasjoner.
• Styrke kommunens kulturskole – utvidet tilbud – kvantitativt og kvalitativt
• Utvikle regionens almene kulturliv.
• Viktig bidrag i utvikling av Verdalsøra sentrum – økt belyst.
• Kommunen som regional utviklingsaktør.

Tindved kulturhage har i hele prosjektfasen vært en meget viktig del av det totale
omstillingsarbeid som kommunen er involvert i. Det er ut i fra dette stor interesse i
næringslivet og kommunen at prosjektet kan realiseres.
Prosjektet har lagt opp til en tidsplan der lokalene for HINT sin teaterutdanning skulle
være klare fra høsten 05.
Det er tatt opp nye studenter ved høgskolen som har store forventninger til å kunne starte
sitt studium ved Tindved. Med de forsinkelser vi har fått i prosjektet er det nå ikke mulig
å nå skolestart til høsten. Det er gitt klart uttrykk for at oppstart ikke må drøye flere
måneder ut over høsten da dette vil kreve helt andre løsninger for midlertidige tiltak.
Vedtak om oppstart må derfor fattes så raskt som mulig og senest i styremøte i Tindved
kulturhage AS 13. mai.
Som det fremgår av revidert forretningsplan er det lagt opp til et større økonomisk
engasjement i aksjekapital fra kommunen enn det som opprinnelig var planlagt. Det
gjenstår å skaffe 5 mill kroner hvor det forventes at kommunen stiller med minimum 3
mill kroner. Slik situasjonen er nå, er det mye som tyder på at det kan bli vanskelig å
hente inn 2 mill kroner fra det øvrige næringsliv på så kort tid. Flere prosesser er på gang
mot interessante finansielle aktører uten at det så langt har gitt det ønskede resultatet.
Dette kan bety at kommunen må stille med inntil 5 mill kroner i aksjekapital for at
prosjektet skal kunne fullfinansieres og starte opp i rett tid.
Sentrale aktører som SIVA og NTFK har gitt uttrykk for at de vil ikke delta på eiersiden i
selskapet ,men i stedet bidra til utvikling av innholdet i kulturhagen.
Langtidsplanen viser en økonomi i prosjektet i balanse, men heller ikke noe mer. Det som
blir viktig er utleiegraden i bygget og der ligger det nå an til ca 84 % sikre leietagere på
dette tidspunkt. Det må regnes som tilfredsstillende.
Tindved kulturhage er for kommunen en investering for framtiden som må finansieres av
midler utenom de ordinære driftbudsjett.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
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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.
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.

Verdal, 12.04.2005
Rudolf Holmvik
rådmann
Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0029/05
Behandling:
Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 1 stemme.
Pkt. 2 – vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
Pkt. 3 – vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
Innstilling:
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.
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.
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0033/05

SAK NR: 0033/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0037/05
FORMANNSKAPET
0033/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
05/00546

Arkiv
202

20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
Trond Selseth

FINANSIERING AV DATAPROGRAM FOR ELEKTRONISKE TIMELISTER
VEDLEGG.
Samlet saksframstilling fra samkommunestyrets behandling av sak 20/05.
SAKSOPPLYSNINGER.
Samkommunestyret behandlet i møte 7. april 2005 sak om finansiering av dataprogram
for elektroniske timelister. Samlet saksframstilling fra samkommunestyret følger vedlagt.
I vedtaket fra samkommunestyret forutsettes det at investeringene på totalt 613.000
kroner finansieres av kommunenes kapitalfond, med 346.980 kroner fra Levanger og
266.020 kroner fra Verdal.
Rådmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort i saken og tilrår at Verdal
kommunestyret vedtar finansiering av nytt datasystem for elektroniske timelister i
samsvar med samkommunestyrets vedtak.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at
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,-.
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Verdal, 08.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0037/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga 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,-.
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SAK NR: 0034/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0041/05
FORMANNSKAPET
0034/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
04/00839

Arkiv
613 L51 &00

20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

GRUSTAKET. KJØP AV AREAL LANGS KVISLA
SAMMENDRAG:
I tilknytning til sak om endring av bebyggelsesplan mv. ved Grustaket, Tinden, fremsatte
grunneier et tilbud om kjøp av arealet mellom Kvisla og Grustaket. Arealet er på 4.699
m2, og regulert til friområde.
VEDLEGG:
Situasjonskart av 13.04.05.
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med forberedelse av sak om endring av bebyggelsesplan ved Grustaket,
Tinden, forårsaket av bl.a. ulovlig utfylling, fremsatte grunneier Storstad et tilbud til
kommunen om kjøp av arealet mellom Kvisla og Grustaket. Arealet er på 4.699 m2, og
regulert til friområde. Det er skrånende ned mot Kvisla. Det er i sakens anledning avholdt
møte med grunneier. Etter nærmere drøftinger ble det utarbeidet utkast til avtale om kjøp
av et areal benevnt 23/69 på vedlagte situasjonskart av 13.04.05, under forutsetning av
formannskapet/komunestyrets godkjenning. Kjøpesumen er satt til kr. 60.000, tilsvarende
en pris på kr. 12,00 pr. m2. Det er i forbindelse med urettmessig fylling på deler av arealet
forventet en kompensasjon for dette i størrelsesorden kr. 10.000 - 12.000.
VURDERING:
En overdragelse av området anses som hensiktsmessig og ønskelig for å kunne "rydde"
opp i en del uheldigheter i området, og etablere regler for utnyttelse av friområdet. På sikt
kan det også gi et bedre grunnlag for etablering av gang sykkelsti langs Kvisla.
Rådmannen anser det fremforhandlede prisnivå som akseptabelt, og foreslås finansiert
ved bruk av kommunens kapitalfond.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende
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.

Verdal, 13.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0041/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
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
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0038/05
FORMANNSKAPET
0035/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
03/02318

20.04.2005
02.05.2005

Arkiv
Saksbehandler
SAM Legevaktsamarbeid Harald Myrvang

LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE
VEDLEGG:
Trykte vedlegg:
1. Sak 56/04 i Innherred Samkommunestyre. Legevakt i Innherred Samkommune.
2. Brev fra Helse Nord-Trøndelag av 7.3.05
3. Notat av 7.3.05 til Samarbeidsutvalget for leger
Utrykte vedlegg:
1. Rapport om legevakt i Innherred Samkommune av 8.10.03.
2. Prosjektansvarliges kommentar til rapporten
3. Div. korrespondanse med Helse Nord-Trøndelag
4. Grunnavtalen i ISK
5. Særavtale SFS 2305 mellom KS og Den norske lægeforening.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til vedlegg 1 som inneholder aktuelle saksopplysninger fram til
samkommunestyrets behandling av saken 16.12.04.
Samkommunestyret fattet 16.12.04 vedtak om at det skal etableres legevakt for Levanger
og Verdal i regi av samkommunen. Videre ble følgende vedtatt: ” Pga behov for økte
økonomiske overføringer fra morkommunene går saken til kommunestyrene for
godkjenning der.”
På grunnlag av brevet fra Helse Nord-Trøndelag av 7.3.05, er det foretatt en oppjustert
beregning av utgifter til legevakten på årsbasis. Den viser:
- Beredskapsgodtgjørelse til leger ca.
- Betaling til helseforetaket totalt
- I alt ca.

Side 18 av 40

kr. 820.000
kr.3.044.000
kr.3.864.000

0035/05
Samkommunen har for 2005 budsjettert til legevakt

kr.2.797.000

Det vil si at det på årbasis mangler ca. 1 mill kr. i forhold til budsjettet. Med
utgangspunkt i at helseforetaket har bedt om og garantert 1.9.05 som iverksettelsesdato,
vil det trolig mangle ca. kr. 350.000 på årets budsjett fordelt med ca. kr. 152.000 på
Verdal og kr. 198.000 på Levanger.
VURDERING:
På behandlingstidspunktet for legevaktsaken i samkommunestyret var det ikke mulig å
foreta endringer i budsjettet 2005 for legevakt i samkommunen. Forutsatt at
legevaktsutgiftene fram til 1.9.05 for øvrig følger budsjettet vil det mangle ca. kr.
350.000 for å få budsjettet i balanse.
Det må fortas en beslutning om hvordan merutgiftene for 2005 og framtidige
legevaktsutgifter skal fordeles mellom morkommunene. Rådmannen viser til at felles
legevakt fører til likeverdige tjenester i begge kommunene og at det derfor er § 19 i
grunnavtalen som må legges til grunn. Utgiftene mellom kommunene bør derfor fordeles
på dette grunnlag både for 2005 og senere.
Rådmannen forutsetter at eventuelle merutgifter må dekkes innen den økonomiske
ramme ISK er tildelt og at budsjettet for 2005 til legevakt justeres i forbindelse med
rapportering på regnskapet.
Samkommunestyrevedtaket i sak 56/04 forutsetter godkjenning av morkommunene.
Rådmannen viser til de vurderinger som er gjort i samkommunestyresaken og slutter seg
til disse. Det vises også til vurderingene foran. På dette grunnlag tilrår rådmannen at
felles legevakt for Levanger og Verdal godkjennes.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret fatter slikt
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.

Verdal, 07.04.2005
Rudolf Holmvik
rådmann
Harald Myrvang
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Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0038/05
Behandling:
Ordføreren erklærte seg inhabil i saken og fratrådte. Til stede: 7 representanter.
Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.
Innstilling:
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.
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0036/05

SAK NR: 0036/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0022/05
DRIFTSKOMITÈEN
0032/05
FORMANNSKAPET
0036/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
03/06234

Arkiv
614 M76

13.04.2005
20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
Trond Myhre

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G : SPRINKLERANLEGG
SLUTTRAPPORT
SAMMENDRAG:
Saken gjelder sluttregnskap for montering av sprinkleranlegg ved Stekke omsorgsboliger.
Anlegget er nå ferdigstilt og sluttkostnad foreligger.
VEDLEGG:
Kopi av kommunestyresak 27/04.
SAKSOPPLYSNINGER:
Denne saken ble sist behandlet i kommunestyret den 22.03.04 som sak 27/04.
For å etterkomme brannsjefens krav i forhold til brannberedskapen på Stekke
omsorgsboliger,ble det vedtatt å montere sprinkleranlegg.
Arbeidet med sprinkling ble sendt ut på anbud,og Rørleggern A/S har stått for utførelsen
på en meget tilfredsstillende måte.
Økonomi:
Det ble vedtatt et budsjett for anlegget på 900.000,- kr. inkl.mva.
Arbeidet har foregått i alle leiligheter uten at beboerne har blitt nevneverdig forstyrret.
Noe ufrorutsett dukket etterhvert opp, men stort sett gikk arbeidet uten store problemer.
Det ble etterhvert nødvendig å sette inn noe ekstra resurser på renholdssiden med ekstra
kostnad.
Total kostnad på prosjektet ble 928.475,- kr. inkl.mva.
VURDERING:
Kostnadene ligger ubetydelig over vedtatt kosnadsbudsjett.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyret:
1. Sluttrapport for sprinkleranlegg Stekke godkjennes.
2. Overforbruk på 28.475,- kr. dekkes av lånemidler til tiltak 5166 Ørmelen bo og
helsetun.

Verdal, 15.03.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 13.04.2005 Saknr: 0022/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Sluttrapport for sprinkleranlegg Stekke godkjennes.
2. Overforbruk på 28.475,- kr. dekkes av lånemidler til tiltak 5166 Ørmelen bo og
helsetun.

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0032/05
Behandling:
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Sluttrapport for sprinkleranlegg Stekke godkjennes.
2. Overforbruk på 28.475,- kr. dekkes av lånemidler til tiltak 5166 Ørmelen bo og
helsetun.

Side 22 av 40

0037/05

SAK NR: 0037/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0031/05
FORMANNSKAPET
0037/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
99/01131

Arkiv
274 Q10

20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
Rudolf Holmvik

VERDAL BOLIGSELSKAP AS. DEKNING AV DRIFTSUNDERSKUDD I STEDE
FOR INNLØSNING AV EIENDOMMEN SOLSTAD GNR 29 BNR 10 PÅ
STIKLESTAD
SAMMENDRAG

Verdal boligselskap AS ber om at Verdal kommune overtar de økonomiske forpliktelsene
som er knyttet til innløsning av eiendommen Solstad 25/10 på Stiklestad. Rådmannen
innstiller på at kommunen dekker påløpt driftsunderskudd for årene 1999 – 2004.
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Stiklestad ble to eiendommer foreslått
sanert ved gjennomføring av de nye riksveganleggene. Den ene grunneieren oppnådde en endring
av reguleringsplanen slik at eiendommen fortsatt kunne stå etter at riksveganlegget var ferdig.
For den andre eiendommen Solstad 29/10(Heirhuset) ble det oppnådd enighet i forhandlinger om
en frivillig innløsning av eiendommen.
Innløsning av eiendommer i forbindelse med riksveganlegg er i utgangspunktet vegvesenets
ansvar. Dette krever at reguleringsplanen viser at huset må innløses noe som vedtatt
reguleringsplan for Stiklestad viser.
Innløsningstidspunktet derimot er avhengig av når det blir bevilget penger til gjennomføring av
riksveganlegget.
Formannskapet drøftet saken i møte 10.6 1999 der det ble konkludert med at ordføreren skulle
kontakte Verdal boligselskap om at boligselskapet ervervet eiendommen for videre utleie inntil
vegvesenet kunne foreta innløsning.
Verdal boligselskap vedtok å erverve eiendommen i møte 28.6.1999 til takstpris. Utleie og bruk
av eiendommen skulle skje i samarbeid med SNK og kirkevergen.
Deler av bygningen har i ettertid vært utleid til kirkevergen mens to leiligheter har vært utleid
gjennom Nord Trøndelag teater. Videre leier husflidlaget lokaler i bygget.
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0037/05
For Verdal boligselskap AS har ikke eiendomservervet vært noen god butikk og har medført
driftsunderskudd for tiltaket. For årene 1999 – 2003 har det vært underskudd mens 2004 ga et
lite overskudd. Utleiemarkedet for boliger er for tiden meget anstrengt så Verdal boligselskap AS
har ikke evne til å bære underskudd over tid. Boligselskapet ønsker på denne bakgrunn at
kommunen overtar forpliktelsene med eiendommen Solstad 29/10 fram innløsningstidspunktet.
På dette tidspunkt er det ikke fastlagt når evt. at riksveganlegget på Stiklestad kan gjennomføres
som planlagt. Anlegget ligger ikke inne i de gjeldende prioriteringsplaner for riksveganlegg i
fylket.
Det arbeides derimot aktivt med å få finansiert vegplanene som et nasjonalt infrastrukturprosjekt
som skal være grunnlaget for den videre utvikling på Stiklestad.
VURDERING:
Rådmennen har forståelse for den situasjon som Verdal boligselskap AS beskriver og mener at
kommunen bør være innstilt på å finne en løsning som ikke gir ekstra belastninger for
boligselskapet.
Det er ført forhandlinger mellom boligselskapet og kommunen der det fra rådmannen ble skissert
et alternativt forslag til kommunal overtagelse eiendommen der kommunen i stedet kunne dekke
driftunderskuddet som påløper fram til innløsningstidspunktet. Fram til og med 2004 utgjør dette
samlet ca 278.000. Med fortsatt lav rente vil det ikke forventes særlig nye underskudd de
nærmeste år.
Boligselskapets styre har sluttet seg til en slik løsning.

TILRÅDING:
Rådmannen viser til ovenstående og tilrår at formannskapet innstiller på at
kommunestyret gjør slikt 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.

Verdal, 14.04.2005
Rudolf Holmvik
rådmann

Behandling i FORMANNSKAPET.
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Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0031/05
Behandling:
Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Innstilling:
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.
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0038/05

SAK NR: 0038/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0033/05
FORMANNSKAPET
0038/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
04/01492

Arkiv
611 L83 &55

20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

SØKNAD OM KJØP AV TOMT M/BYGNING LYSTHAUGEN 127/69.
SAMMENDRAG:
Tor og Aina Malmstein søker om å få kjøpe tomt påstående tidligere renseanlegg ved
Barliveien.
VEDLEGG:
Utrykt vedlegg:
Tor og Aina Malmstein: Brev av 01.08.04 om kjøp av tomt og bygning Lysthaugen gnr.
127, bnr. 69.
Annonse 10.03.05 i IF & V om salg av eiendom ved Barliveien.
Trykt vedlegg:
Tor og Aina Malmstein: Brev av 28.03.05: Bud på Barliveien gnr. 127, bnr. 69.
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med ferdigstillelse av vann- og kloakkarbeidet i Lysthaugen i 2004, ble
tidligere renesanlegg for kloakk i Barliveien overflødig og koplet fra. Tomta er på 491 m2
i bratt lende nedenfor bebyggelsen i Barliveien 12 og 14. Huset er på ca 60 m2 og er
tidligere benyttet som renseanlegg for kloakk. Det omfatter foruten hovedrom på 45 m2
med et 3 meter dypt lufte/seponeringsbasseng, også rom for toalett, kontor og kjøkken.
Det er ikke ordinær veiføring til området.
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Tor og Aina Malmstein rettet i august en henvendelse til Verdal kommune om kjøp av
tomt med bebyggelse. Tomta ligger like nedenfor deres bolig, Barliveien 14. Forutsatt
omfattende rengjøring og rehabilitering ble huset ble vurdert som egnet som lagerlokale
for en nettbutikk for babyklær mv. som Ania Malmstein driver .
På bakgrunn av Malmsteins henvendelse ble eiendommen avertert for mulig salg. Ved
fristens utløp forelå et bud fra Tor og Aina Malmstein. Det vises til vedlegg.
VURDERING:
Etter omlegging av kloakksystemene har Verdal kommune ingen bruk for det tidligere
renseanlegget. Videre kommunalt eierskap anses uhensiktsmessig, og vil kreve noe
ressurser til vedlikehold mv. Evt. fjerning av huset vil påføre vesentlige kostnader.
Rådmannen anser det derfor som hensiktsmessig dersom en ved salg kan oppnå en
hensiktsmessig disponering av lokalene. Søkerens planlagte bruk synes ikke være i
konflikt med gjeldende reguleringsbestemmelser for området. Den synes heller ikke
bevirke uheldige forhold for øvrig. Selv om lokalene vil kreve betydlig
rehabiliteringsinnsats mener rådmannen at foreliggende bud for tomt med påstående hus
er noe lavt, sett i forhold til bl.a. etablerte tomtekostnader for området.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet fatter følgende vedtak:
1. Eiendomen 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.

Verdal, 11.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Behandling i FORMANNSKAPET.
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Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0033/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
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.
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SAK NR: 0039/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0034/05
FORMANNSKAPET
0039/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
04/01545

Arkiv
611 U50 &55

20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

SØKNAD OM KJØP AV TOMT NORDGT. 37
SAMMENDRAG:
Saken gjelder søknad om kjøp av Nordgata 37 til boligformål fra 2 interessenter.
VEDLEGG:
Trykte vedlegg:
Brev av 11.04.05 fra Verdal kommune til:
• Kaalen Bygg: Kjøp av tomt, Nordgt. 37. Referat fra møte.
• Byggmester Kvernmo AS: Kjøp av Nordgata 37. Referat fra møte.
• Situasjonskart Nordgata 37
Utrykte vedlegg:
• Verdal formannskap, sak 0104/03 - Søknad om tomt av 19/132 ved Lysgård
Østre.
• Kaalen Bygg. Brev av 18.08.04 og 14.10.04 vedr. "Søknad om kjøp av tomt".
• Rolf Olav Olsen, senere Kvernmo AS og Enes og Olsen AS. Brev av 31.08.04,
12.10.04 og 16.02.05 vedr. "Søknad om opsjon for erverv av kommunal tomt".
• Annonse i IF & V 10.03.05 om "Sentrumstomt til salgs"
SAKSOPPLYSNINGER:
Verdal formannskap vedtok i møte 23.10.03, sak 0104/03 - "Søknad om tomt av 19/132
ved Lysgård Østre" under bestemte vilkår å selge tomten, senere benevnt som Nordgata
37. Ved brev av 07.06.04 sa kjøper fra seg tomten. I løpet av høsten 2004 meldte Kaalen
Bygg og Rolf Olav Olsen (senere Kvernmo AS og Enes og Olsen AS) seg som
interesserte kjøpere.
Med utgangspunkt i formannskapets tidligere vedtak om å selge tomta, og for å sikre et
bredest mulig marked, ble tomten avertert for salg i IF & V 10.03.05. Ingen nye
interessenter hadde meldt seg innen fristens utløp 29.03.05. Det ble 11.04.05 avholdt
individuelle møter med interessentene og det vises til referater som er vedlagt saken.
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Nordgata 37 (gnr. 19, bnr. 818) er en hjørnetomt på 743,8 m2 ved krysset mellom
Nordgata og Rv 757 (ved Kvisla) og regulert til boligformål. Arealet er noe
lavtliggende/skrånende, og det kan påregnes noe støy fra de tilliggende veier. Pris for
sentrumstomter og sentrumsnære tomter spenner fra ca kr. 300,- til vel 500,- pr. m2. Uten
stillingstagende til interessentenes forskjellige planer for utnyttelse av området er det
vanskelig å unngå å vurdere pristilbudet fra Kvernmo AS /Enes og Olsen AS som
markedsriktig i det aktuelle område.
VURDERING:
Ut fra de 2 forespørsler som foreligger er det rådmannens vurdering, ut fra økomoniske
forhold at Kvernmo / Enes og Olsen tilbys å kjøpe tomten.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet fatter følgende 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.
Verdal, 11.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Behandling i FORMANNSKAPET.
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Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0034/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
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.
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SAK NR: 0040/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0036/05
FORMANNSKAPET
0040/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
05/00422

Arkiv
G 18/224

20.04.2005
02.05.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

HÅKON D. GODES ALLÉ 24. KJØP AV TILLEGSAREAL AV GNR. 18, BNR
323 OG 324.
SAMMENDRAG:
I forbindellse med salg av sin eiendom i Håkon d. godes allé 24, søker Trude Strandebø,
på vegne av Erna Strandebø, om å kjøpe tilgrensende arealer som gjennom mange års
stell er blitt en integrert del av eiendommen.
VEDLEGG:
Trude Strandebø. Brev av 03.04.05 om kjøp av tilleggsareal.
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med salg av Håkon d. godes allé 24, beliggende mellom Håkon d. godes allé
og Smedveita, søker eier om kjøp av deler av tilliggende arealer av gnr. 18, bnr. 323 og
324, tilsammen omlag 290 m2. Det vises til vedlagte brev av 03.04.05, hvor søker tilbyr å
kjøpe arealet for kr. 75.000.
Omsøkt areal er noe brattlendt og omfatter også veiføring til eiendommen. Omsøkt areal
begrenses mot nord av forbindelsesvei mellom Håkon d. godes allé og Smedveita, for
øvrig grenser det til søkers eiendom. Eieren har i mange år vedlikeholdt området og det
inngår som en naturlig del av den øvrige eiendom. .
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VURDERING:
Rådmannen har ingen invendinger mot at omsøkt areal selges, forutsatt at offentliges
behov for graving/føring av ledningsnett mv. sikres. Pris for sentrumstomter og
sentrumsnære tomter spenner fra kr. 300,- til vel 500,- pr. m2. Omsøkte areal er å vurdere
som tilleggsareal, sentrumsnært, noe bradtlendt og omfatter også veiføring til
eiendommen. Arealet vil gi eiendommen en helhetlig og hensiktsmessig arrondering.
Kjøpers prisanførsel, kr. 75.000,-, tilsvarende ca. kr. 259,- pr. m2 synes derfor noe lavt.
Rådmannen finner det naturlig at arealet prises opp mot antatt minstepris for
sentrumsnære tomtearealer.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet fatter slikt vedtak:
1. Verdal kommune selger til Erna Strandebø deler av gnr. 18, bnr. 323 og 324, slik
det framgår av vedlagt sistuasjonskart, tilsammen 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.

Verdal, 12.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Side 33 av 40

0040/05

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 20.04.2005 Saknr: 0036/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Verdal kommune selger til Erna Strandebø deler av gnr. 18, bnr. 323 og 324, slik
det framgår av vedlagt sistuasjonskart, tilsammen 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.

Side 34 av 40

0041/05

SAK NR: 0041/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0035/04
KOMMUNESTYRET
0041/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
04/00693

Arkiv
025 &40

03.05.2004
02.05.2005
Saksbehandler
Rudolf Holmvik

KS - DEN VIDERE BEHANDLING AV KOMMUNESTRUKTUR I NORDTRØNDELAG
UTRYKTE VEDLEGG:
Brev fra KS av 27.1.05
Brev fra Inderøy kommune
SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunenes Sentralforbund (KS) har tatt initiativ til et samarbeid med Regjeringen for
å vurdere hvordan endringer i kommunestrukturen eller andre organisasjonsformer kan
bidra til et styrket og reelt lokalt selvstyre for å gi innbyggerne gode tjenester, skape
levedyktige lokalsamfunn og sørge for innbyggernes rettssikkerhet. Bakgrunnen for at
KS setter seg i føresete i kommunestrukturspørsmålet, er ønske om å legge premisser for
en utvikling som vil prege kommunesektoren.
Det er gjennomført fylkesvise prosjekter, og som et ledd i dette besøkte KS- NordTrøndelag kommunestyrene i Levanger og Verdal 24.11.2004.
KS ber i brev av 27.01.05 kommunene ta stilling til en del konkrete spørsmål;
Hvilke inndelingsalternativ er aktuelle for kommunen
Alternativene settes opp i prioritert rekkefølge
Valg av inndelingsalternativ og prioritering begrunnes
Hvilke endringer i lokale og nasjonale rammebetingelser er nødvendige for at prioritert
løsning kan realiseres
Hvordan er det videre arbeidet med saken tenkt lagt opp i kommunen.
KS ber om at behandlingen legges opp slik at det kan gis en best mulig redegjørelse for
disse spørsmålene.
Samkommuneforsøket for Levanger og Verdal kommuner er for perioden 2004-2007
med mulig forlengelse med 2 år.
Det er mulig at kommuneloven blir endret slik at samkommunent kommer inn under
ordinært lovverk og ikke trenger unntak etter forsøksloven.
Inderøy kommune har sendt kopi av sin behandling av saka til samkommunen.
Hovedtrekka i dette svaret er at Inderøy ser for seg å være egen kommune og fortsatt
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være pådriver i interkommunalt samarbeid. Inderøy kommune forutsetter at kommunen
selv skal avgjøre framtidig kommunestruktur og at Regjering og Storting utvikler godt
inntektssystem som ivaretar kommunens muligheter til å utføre de forpliktende oppgaver
kommunen er pålagt.
Fra media er det kjent at Frosta kommune har gjennomført sitt arbeid med bredt
engasjement blant folk. Konklusjonen er i følge media at Frosta skal være egen kommune
så fremt det er mulig og at naturlig samarbeidsretning er sørover mot Stjørdal og
Trondheim.
Det er et inntrykk i media at de fleste kommuner ikke vil ha noen endring eller små
endringer. Hovedinntrykket fra hele prosjektet er at det har vært mye utredninger, men at
det er liten vilje til strukturendringer i kommunene.
Det har ikke skjedd noen avklaring på sentralt hold om regionnivå. Det forventes at det
vil skje en avklaring før stortingsvalget på prinsipielt grunnlag i de ulike partiene.
VURDERING:
Det er valgt å vurdere punktvis ut fra de svar det er bedt om.
Hvilke inndelingsalternativ er aktuelle for kommunen
Innherred Samkommune som en løsning i forsøksperioden ligger fast. Etterpå kan en
tenke seg:
Innherred Samkommune som varig løsning.
Sammenslåing Levanger- Verdal.
Tilbake til to kommuner, Levanger og Verdal med utstrakt samarbeid og kjøp og salg av
tjenester.
Utvida samarbeid nordover mot Inderøy og Steinkjer-regionen, enten som samkommune
eller sammenslåing.
Alternativene settes opp i prioritert rekkefølge
På kort sikt er det viktigste for Levanger og Verdal å gjennomføre et vellykket forsøk
som samkommune. Dette er en så stor jobb at det vil kreve alt engasjement i perioden.
Det er vanskelig å konkretisere andre alternativ, men det virker som aksen Levanger –
Steinkjer er den mest aktuelle samarbeidsaksen for Levanger og Verdal. Frosta har gjort
sitt valg, og Stjørdal har blikket sitt vendt mot sør og vest. I vedlagte alternativ fra KS er
det heller ingen annen inndeling enn Levanger/Verdal som er utreda.
Valg av inndelingsalternativ og prioritering begrunnes
Viser til punkta over.
Hvilke endringer i lokale og nasjonale rammebetingelser er nødvendige for at prioritert
løsning kan realiseres
Generelt må inntektssystemet gjenspeile de oppgaver og utfordringer kommunene har.
Det er også viktig at de kommunene som velger å finne mer rasjonelle løsninger for å
prioritere tjenesteyting framfor administrasjon, må få beholde storparten av denne
gevinsten selv. Det er noe urasjonelt over at kommunestruktur skal suboptimaliseres ut
fra inntektssystem og ikke ut fra innbyggernes behov.
Det er også en klar sammenheng mellom organisering på stats og regionnivå og
organisering på kommunenivå. Om en velger å minske eller halvere antall regioner i
Norge, eller som et alternativ ta bort dette leddet, vil det dra mot større og færre
kommuner i seg selv.
Endringer i kommunestruktur kan komme både fra lokale behov og fra et nasjonalt
ønske. Erfaringa viser at store endringer krever nasjonalt trykk, både som vedvarende
politisk trykk og nødvendige økonomiske virkemidler.
Hvordan er det videre arbeidet med saken tenkt lagt opp i kommunen.
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Samkommuneforsøket skal gjennomføres og evalueres. Da vil alternativa fortsatt
samarbeid, oppløsning av samkommunen eller utvidelse av samkommunen i geografi,
tjenester eller grad av samarbeid mot sammenslåing vurderes. Det kan vi ikke gjøre nå.
-----------Det som vedtas i denne saken vil kunne oversendes KS som samkommunestyrets syn på
saken. I tillegg legges det opp til en debatt i begge kommunestyrene i mai- møtet, og da
med dette saksdokumentet fra samkommunen som grunnlag.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret fatter slikt 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.
2. Innherred Samkommune vil ha en naturlig samarbeidretning nordover, mot
Inderøy og Steinkjer. 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. Dette kommunestrukturprosjektet i KS er prega av mangel på
dette, og blir da langt på vei handlingslammet.

Verdal, 25.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
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BEHANDLING I INNHERRED SAMKOMMUNE 7. APRIL 2005
Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:
Tillegg pkt. 1:
Målsettinga med samkommunen er at det er et alternativ til kommunesammenslåing.
Pkt. 2: Går ut.
Alternativt forslag pkt. 6:
Kommunene må selv avgjøre kommunestruktur, og inntektssystemet må tilpasses dette.
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag – tillegg til 1. setning punkt 2:
”.... og sørover mot Frosta.”
Administrasjonssjefen trakk sitt forslag til siste setning i punkt nr. 6.
Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Trøites forslag pkt. 2 avvist med 13 mot 5 stemmer.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Heieraas tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 5 enstemmig vedtatt.
Administrasjonssjefens forslag pkt. 6 vedtatt med 11 mot 7 stemmer som ble avgitt for
Trøites forslag.
ISK-021/05 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 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.
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SAK NR: 0042/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0042/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
04/02145

02.05.2005

Arkiv
216 A2

Saksbehandler
Rolf Holberg

TILSYNSBESØK VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE
VEDLEGG:
Kontrollutvalgets møtebok 18.04.05 i sak nr. 7/05 vedlagtt Rapport for tilsynsbesøk ved
Verdalsøra ungdomsskole av 18. januar 2005.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til vedlagte dokumenter.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Saken tas til orientering.

Verdal, 25.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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SAK NR: 0043/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0043/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
02.05.2005

Arkivsaksnr.
04/02085

02.05.2005

Arkiv
Saksbehandler
SAM Orientering saker ISK Rudolf Holmvik

ORIENTERING SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE
VEDLEGG:
1. Sak nr. 15/05 fra ISK.
2. Sak nr. 16/05 fra ISK.
3. Sak nr. 17/05 fra ISK.
4. Sak nr. 18/05 fra ISK.
5. Sak nr. 19/05 fra ISK.
SAKSOPPLYSNINGER:
Følgende saker fra Innherred Samkommunestyre blir med dette lagt fram til orientering:
-

Sak nr. 15/05: Innføring av balansert mål – og resultatstyring - 1. generasjons
styringskort for Innherred Samkommune – andre gangs behandling.
Sak nr. 16/05: Årsregnskap/Årsrapport 2004 for Innherred Samkommune.
Sak nr. 17/05: Høringsuttalelse – NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og
helsetjenestene.
Sak nr. 18/05: Samordning av retningslinjer for motorferdsel i utmark.
Sak nr. 19/05: Nytt minsteareal for elg og hjort i Verdal kommune.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Sakene tas til orientering.
Verdal, 25.04.2005
Rudolf Holmvik
rådmann
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