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MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.06.2005
De blir med dette innkalt til møte i KOMMUNESTYRET den 13.06.2005 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 48205 eller
postmottak@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.
Endre Kanestrøm vil i begynnelsen av møtet ha en oppsummering av prosjektrapporten
”nye veier”.
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REGNSKAP 2004, DISPONERING AV OVERSKUDD
SAKSOPPLYSNINGER.
Under behandlingen av sak om Regnskap/årsrapport for 2004 gjorde kommunestyret
slikt vedtak, ptk 2:
” Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:

•

Det avsettes 3.550.000 kroner til disposisjonsfond.

•

Det dekkes 7.778.621 kroner av tidligere akkumulert underskudd.

•

Det avsettes 1.485.626 kroner til reservert bevilgning. Formannskapet får
fullmakt til å fordele disse midlene.”

Angående kulepunkt tre ovenfor skrev rådmannen i årsrapporten at deler av disse
midlene må tilføres virksomhetsområdene til HMS, kompetanse og
organisasjonsutvikling.
Rådmannen vil tilrå at det avsettes tilsammen 400.000 kroner til slike tiltak. Av dette
beløpet avsettes det 100.000 kroner til kommunal andel i forbindelse med refusjon for
ansatte som bruker tilbudet på Sprek.
Resten fordeles mellom virksomhetsområdene. Alle virksomhetsområdene får et
grunnbeløp på 10.000 kroner samt 250 kroner pr. årsverk.
I tillegg ble det foreslått fra rådmannen å bruke midler til utviklingstiltak som ikke har
varige driftsmessige konsekvenser. Det var i årsrapporten spesielt vist til utfordringer
innen oppvekstsektoren.
I møte 20. april 2005 behandlet formannskapet egen sak om klubbvirksomhet i
oppvekstområdene. I saksframlegget til formannskapet sto følgende:
” Virksomhetslederne for oppvekst har samlet seg om at det er fire oppvekstområder som
bør styrkes, ikke bare de som allerede har fritidsklubber. Det er viktig at også Stiklestad
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og Leksdal blir vurdert. Verdalsøra ungdomsskole har sine elever fordelt på to andre
oppvekstområder og har ikke et "eget fritidsansvar". Samtidig er det viktig at etablerte
tiltak videreutvikles. Virksomhetslederne foreslår å bruke kr. 500 000,- for resten av
2005, med en fordeling på kr. 125 000 til hvert område.
Det forutsettes videreføring av tildeling budsjettåret 2006.
Ved en tildeling på 125 000,- høsten 2005 , vil vi etter virksomhetsledernes vurdering
kunne komme i gang med og utvikle fritidstiltak innen hvert oppvekstområde.”
Formannskapet gjorde følgende vedtak i saken:
” Formannskapet tar saken til foreløpig orientering og ber om at rådmannen innarbeider
dette i egen sak til formannskapet som omhandler disponering av overskuddet for 2005.
Det vises til formannskapssak 27/05, pkt. 2, 3. kulepunkt.”
Totalt betyr dette en bevilgning for 2005 på 500.000 kroner.
Rådmannen vil påpeke at det her legges opp til et tiltak som har en varig karakter. For
Budsjett 2006 vil dette måtte måtte underlegges samme prioriteringsdiskusjon som øvrige
driftsoppgaver.
På grunn av den varige karakter dette tiltaket har vil rådmannen fremme denne saken for
kommunestyret, selv om formannskapet ble gitt fullmakt til å disponere midlene.
Driftskomiteen ble i møte 13. april 2005 orientert om store sosialpedagogiske
utfordringer/krisetiltak ved Vinne skole. Virksomhetslederen ble etter denne
orienteringen bedt om å ferdigstille en prosjektbeskrivelse for å møte disse utfordringene.
Målet med dette arbeidet vil være følgende:
Prøve ut nye metoder/strategier i forhold til tilpasset opplæring.
Å prøve ut forskjellige opplæringsformer og å undersøke om
a) vi organiserer elevene på riktig måte.
b) vi arbeider på riktig måte
c) vi bruker ressursene våre riktig i forhold til å få til det best mulig læringsmiljøet ved
skolen.
Det forutsettes at de erfaringer en høster med dette arbeidet skal komme andre skoler i
kommunen til gode.
Kostnaden for inneværende år vil være på ca. 350.000 kroner utover det som ligger inne i
budsjettet for oppvekstområdet.
Rådmannen vil tilrå at dette føllges opp. Dette vil også være med å redusere det
økonomiske overforbruket for virksomhetsområdet som er beskrevet i kvartalsrapporten
for 1. kvartal 2005.
I forbindelse med 100 års jubileet for unionsoppløsningen vil kommunen få en del
utgifter knyttet til gjennomføringen av ulike tilstelninger og besøk. Rådmannen vil
foreslå at det avsettes 185.626 kroner til dette.
Rådmannen har mottatt søknad fra Stiklestad IL om et engangstilskudd på 50.000 kroner
til innendørs kunstgressbane i Stiklestadhallen. Det foreslås at denne søknaden
imøtekommes.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av avsetning i regnskapet for 2004 på
1.495.626 kroner:
• Ulike HMS, kompetanse og utviklingstiltak i virksomhetsområdene, kr. 400.000,-.
• Fritidstiltak i fire oppvekstområder, kr. 500.000,-.
• Sosialpedagogiske tiltak i Vinne, kr. 350.000,-.
• 100 års jubileet for unionsoppløsningen, kr 185.626,-.
• Tilskudd til kunstgressbane Stiklestad IL, kr. 50.000,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Verdal, 25.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0048/05
Behandling:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av avsetning i regnskapet for 2004 på
1.495.626 kroner:
• Ulike HMS, kompetanse og utviklingstiltak i virksomhetsområdene, kr. 400.000,-.
• Fritidstiltak i fire oppvekstområder, kr. 500.000,-.
• Sosialpedagogiske tiltak i Vinne, kr. 350.000,-.
• 100 års jubileet for unionsoppløsningen, kr 185.626,-.
• Tilskudd til kunstgressbane Stiklestad IL, kr. 50.000,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
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SAK NR: 0045/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0031/05
DRIFTSKOMITÈEN
0030/05
ARBEIDSMILJØUTVALGET
0002/05
ADMINISTRASJONSUTVALGET
0049/05
FORMANNSKAPET
0045/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00775

Arkiv
153

25.05.2005
30.05.2005
02.06.2005
02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Trond Selseth

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005
VEDLEGG:
1. Rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005
til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker
viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele
lånemassen fra og med 2005.
4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.

Verdal, 18.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth
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Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 25.05.2005 Saknr: 0031/05
Behandling:
Korrigert rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.05, datert 20. mai 2005, ble utdelt i
møtet.
Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:
Teksten under rapportens kap. 7 bes tatt inn under pkt. 4.
Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad.
Ved votering ble forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005
til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker
viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele
lånemassen fra og med 2005.
4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.
Teksten under rapportens kap. 7 bes tatt inn under pkt. 4.
Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.
Møtedato: 30.05.2005 Saknr: 0030/05
Behandling:
Inger Marie Bakken orienterte om hovedtrekkene i rapporten. Hun fremmet forslag om at
AMU skulle ta saken til orientering.
Bjørn Holmli/Line Ertsås fremmet forslag om følgende punkt 2:
Arbeidsmiljøutvalget ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i forhold til
arbeidsmiljøet til de ansatte.
Ved votering ble de foreslåtte punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1,
kvartal 2005 til orientering.
2. Arbeidsmiljøutvalget ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i forhold
til arbeidsmiljøet til de ansatte.
Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0002/05
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Behandling:
Arbeidsmiljøutvalgets behandling i saken ble utdelt.
Rådmannen gikk gjennom budsjettsituasjonen.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005
til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker
viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele
lånemassen fra og med 2005.
4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0049/05
Behandling:
Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt.
AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende tillegg til pkt. 2:
”Kommunestyret forventer balanse i drifta ved årets slutt.”
Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslag fra AP med følgende
resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – Rådmannens tilråding – enstemmig vedtatt. Forslag fra AP – vedtatt med 6 mot 2
stemmer.
Pkt. 3 – Enstemmig.
Pkt. 4 – enstemmig.
Innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005
til orientering.
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker
viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Kommunestyret
forventer balanse i drifta ved årets slutt.
3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele
lånemassen fra og med 2005.
4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.
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SAK NR: 0046/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0050/05
FORMANNSKAPET
0046/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00400

02.06.2005
13.06.2005

Arkiv
210 C84 &40

Saksbehandler
Trond Selseth

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
2004
VEDLEGG:
Årsrapport og regnskap for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd.
SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyrets rolle ved den gjennomførte kirkereform, ble endret vesentlig. Fra å
være styret for ”kirkekassen” og ett av de lokalkirkelige organ, er kommunestyret et rent
kommunalt organ som bevilger midler til den kirkelige virksomhet. Videre er det inngått
egen avtale om utføring av en del tjenester.
Det er forutsatt et årlig møte mellom formannskapet og representanter for Verdal
kirkelige fellesråd. Rådmannen synes det er naturlig at et slikt møte gjennomføres der det
især legges vekt på utsiktene framover. Rådmannen vil ta initiativ til å innkalle til et slikt
møte.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Kommunestyret tar årsrapporten for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.

Verdal, 24.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
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Trond Selseth

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0050/05
Behandling:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunestyret tar årsrapporten for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.
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SAK NR: 0047/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0053/05
FORMANNSKAPET
0047/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00855

Arkiv
614 A2

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Trond Myhre

BYGNINGSMESSIGE OMGJØRINGER SKOLEBYGG
SAMMENDRAG:
I forbindelse med skolereformen ”Kunnskapsløftet”er det meldt om en del behov for
bygningsmessig og utstyrsmessig tilpasning av skolebyggene. Reformen tar sikte på mer
tilpasset opplæring for flere elever.
En del skoler har på oppdrag fra rådmannen laget planer for denne tilpasningen, som er
oversendt teknisk etat for videre planlegging og evt.gjennomføring.
SAKSOPPLYSNINGER
Etter innhenting av opplysninger fra de forskjellige skolene kan følgende oversikt over
kostnader settes opp:
• Bygningsmessig/inventar og utstyr Vinne skole: Kr. 400.000,• Bygningsmessige arbeider Ness skole:
Kr. 100.000,• Bygningsmessige arbeider Ørmelen skole:
Kr. 100.000,• Inventar og utstyr Ørmelen skole:
Kr. 400.000,• Inventar og utstyr Vuku oppvekstsenter:
Kr. 100.000,• Bygningsmessig/inventar og utstyr Stiklestad:
Kr. 200.000,------------------------------------------------------------------------------------------------Totalt:
Kr.1.300.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlet representerer kostnadene for bygningsmessige tilpasninger og nytt utstyr ca. 1,3
mill. kr,men noe av inventarutskiftingen kan tas over flere år. Det foreslås at det for 2005
bevilges 600.000,- kr til dette formålet,og at resterende behov dekkes i budsjettet for
2006. Det er vanskelig i dag å tallfeste nøyaktig hva som blir behovet videre.
Det blir nødvendig å foreta mer nøyaktig planlegging på et senere tidspunkt, etter hvert
som skolene har fått noe mere tid og erfaring med den nye reformen.
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Saken legges fram nå slik at vedtak kan gjøres før sommerferien og at tiltaket kan
gjennomføres før skolestart til høsten.
Plan og utviklingskomiteen (PUK) har vedtatt strategisk plan for utvikling av
mattematikkfaget i grunnskolen. Planen innebærer investering i utstyr for 150.000,- kr. i
2005. Det foreslås at det bevilges midler til dette over investeringsbudsjettet sammen
med midler til bygningsmessige tilpasninger.
VURDERING:
Rådmannen foreslår at det det bevilges kr.750.000,- over investeringsbudsjettet for 2005
til ovennevnte formål for gjennomføring av første del av tilpasningen til den nye
reformen.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak.
1. Det bevilges kr.750.000,- til mindre omgjøringer til skolebygg og inventar og
utstyr som tilpasning til ny skolereform ”Kunnskapsløftet”.
2. Rådmannen i samarbeid med virksomhetslederne innenfor oppvekstområdene gis
fullmakt til å foreta endelig fordeling av investeringsmidlene.
3. Beløpet finansieres ved bruk av kapitalfondet.
4. Rådmannen får fullmakt til foreta de budsjettmessige endringer.

Verdal, 26.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim

Side 11 av 47

0047/05

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0053/05
Behandling:
Saksframlegg ble utdelt.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Det bevilges kr.750.000,- til mindre omgjøringer til skolebygg og inventar og
utstyr som tilpasning til ny skolereform ”Kunnskapsløftet”.
2. Rådmannen i samarbeid med virksomhetslederne innenfor oppvekstområdene gis
fullmakt til å foreta endelig fordeling av investeringsmidlene.
3. Beløpet finansieres ved bruk av kapitalfondet.
4. Rådmannen får fullmakt til foreta de budsjettmessige endringer.
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SAK NR: 0048/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0026/05
DRIFTSKOMITÈEN
0054/05
FORMANNSKAPET
0048/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
02/03560

Arkiv
614 A2

25.05.2005
02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Bård Kotheim

UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE BYGGETRINN 1 SLUTTRAPPORT /SLUTTREGNSKAP
SAMMENDRAG:
Saken gjelder sluttrapport/sluttregnskap for utvidelse og ombygging Verdalsøra
ungdomsskole byggetrinn 1.
VEDLEGG:
• Sluttregnskap/sluttrapport for prosjektet datert 02.05.2005.
SAKSOPPLYSNINGER:
Byggearbeidene har omfattet utvidelse og ombygging av Verdalsøra ungdomsskole. I
tilknytning til eksisterende skole er det oppført nytt tilbygg med arealer for
administrasjon og nytt tilbygg for lærere. I tilbygget ligger også et glassoverdekt areal
som inneholder mediatek/bibliotek. Eksisterende adminstrasjonsfløy er ombygd til nye
kontorer for lærerne samt ny kantine for elevene.
• Brutto grunnflate nybygg inkl.mediatek:
670 m2
• Bruttoareal ombygd areal:
750 m2
Følgende aktører har deltatt i byggeprosessen:
• Byggherre:
• Byggeledelse:
• Arkitekt:
A/S
• Rådgiver byggprosjektering:
• Rådgiver VVS:
• Rådgiver elektro:
• Bygningsmessige hovedentreprise:
• Rørentreprise:
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NT-Consult A/S
Arnstad-Heggenhouge-Hage
RG-Prosjekt A/S
Siv.ing Arnodd Gulling A/S
Ryjord Nord A/S
Trio Bygg A/S
Trønderrør A/S

0048/05
•
•
•

Ventilasjon:
Elkraftinstallasjoner:
Elektrisitetsverk
SD-anlegg

Ventilasjon og Inneklima A/S
Nord-Trøndelag
Johnsen Controls Norden A/S

Vedtatt budsjettramme for prosjektet var kr.15.500.000,-. Sluttregnskap for prosjektet
viser en kostnad på kr.15.905.159,-.
VURDERING:
Vedtatt budsjettramme for utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, byggetrinn 1, er
kr.15.500.000,-. Sluttregnskap for prosjektet viser en kostnad på kr.15.905.159.
Overskridelsen på kr.405.159,- skyldes forhold i forbindelse med bæresystemet som ble
avdekket etter riving i eksisterende bygg. Eksisterende bæresystem måtte
utskiftes/ombygges. I tillegg ble det etterbestilt nytt SD-anlegg for skolen slik at en har
bedre styring med energibruken i bygget. Dette anlegget vil tjene seg inn i løpet av kort
tid i form av lavere energiutgifter.
Overskridelsen på prosjektet foreslås finansiert med eksisterende lånemidler fra tiltak
5168 Utbedring tak skoler.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole,
byggetrinn 1, godkjennes.
2. Overforbruk på kr.405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak
5168 Utbedring tak skoler.

Verdal, 11.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
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Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 25.05.2005 Saknr: 0026/05
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole,
byggetrinn 1, godkjennes.
2. Overforbruk på kr.405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak
5168 Utbedring tak skoler.
Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0054/05
Behandling:
Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole,
byggetrinn 1, godkjennes.
2. Overforbruk på kr.405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak
5168 Utbedring tak skoler.
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SAK NR: 0049/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0064/05
FORMANNSKAPET
0049/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
03/06191

Arkiv
A22 &58

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Per Jarstein

DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN.
FORELDREBETALING
SAMMENDRAG:
Sak om foreldrebetaling for opphold/tilsyn i skolefritidsordningen (SFO) i kommunen ble
lagt fram for driftskomitéen i møte 17.12.2003. Det ble den gangen vedtatt å utsette
behandlinga, og ny sak ble lagt fram for komitéen i møte 28.04.2004.
Denne ble videre behandlet av formannskap og kommunestyre.
(Kommunestyresak nr. 46/04)
VEDLEGG:
1. Særutskrift av kommunestyresak 46/04.
2. Brev av 27.02.2004 fra funksjonshemmedes organisasjoner om dagtilsyn
for funksjonshemmede elever i grunnskolen.
SAKSOPPLYSNINGER:
Tilsyn før og etter skoletid for elever på grunnskolens barnetrinn er hjemlet i
opplæringslova med forskrift. Det skal være tilbud om skolefritidsordning (SFO) for alle
elever på 1.-4. årstrinn og for elever med særskilte behov også på 5.-7. årstrinn.
Verdal kommune har dessuten vedtatt å innføre en tilsynsordning før og etter ordinær
skoletid for funksjonshemmede barn på ungdomstrinnet innenfor eksisterende
skolefritidsordninger, jfr. k-sak nr 46/04.
Kommunestyrets vedtak i sak 46/04 er følgende:
”Tilsynet med funksjonshemmede barn i ungdomsskolen før og etter ordinær skoletid
videreføres innenfor eksisterende SFO-ordninger.
Ordningen fører ikke til krav om foreldrebetaling.
Rådmannen bes foreta de nødvendige interne budsjettmessige justeringer og avklare
ansvarsforhold mellom virksomhetsområdene.”
Det ordinære tilbudet om SFO gjelder altså for elever på barnetrinnet.
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For de funksjonshemmede eleven på ungdomstrinnet er det ikke SFO-ordning. Disse kan
få tilsyn tilsvarende ordningen i SFO organisert av skolen eller av nærmeste SFO.
Kommunen har ikke vedtatt satser for foreldrebetaling for tilsynet av denne elevgruppen,
så ordningen for dem har vært gratis.
Skolefritidsordningene har åpent for tilsyn for funksjonshemmede elever på skolenes
ferier/fridager, med unntak av juli måned som er feriemåned.
Med kommunestyrets vedtak i sak nr. 46/03 ble opphold i SFO/tilsyn på skolenes
ferier/fridager for funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet gjort gratis. For
funksjonshemmede elever på barnetrinnet (1.-7. årstrinn), er det fortsatt foreldrebetaling
etter gjeldende satser.

Denne saka legges fram nå på bakgrunn av følgende uttalelse vedtatt i Det kommunale
råd for funksjonshemmede i møte 04.03.2004:
”Det kommunale råd for funksjonshemmede henstiller at det fremmes en egen sak med
sikte på å innføre en ordning med gratis SFO/dagtilsyn/avlastning for funksjonshemmede
barn i 5.-7. klasse.”
Det kommunale råd for funksjonshemmede har hatt møte 26.05.2005 og bl.a. uttalt seg i
saka som nå legges fram. Det ble vedtatt slik enstemmig uttalelse:
”1. Skolefritidsordningene (SFO) i kommunen er åpne for alle elever på grunnskolens
småskoletrinn (1.-4.årstrinn). Funksjonshemmede elever kan dessuten få opphold i SFO
også på mellomtrinnet (5.-7. årstrinn). Funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet kan
få tilsyn tilsvarende SFO-ordningen organisert av skolen eller av en SFO.
Foreldrebetaling: Det betales for opphold/tilsyn etter SFO-satser vedtatt av kommunen
for alle elever på 1.-4. årstrinn. For funksjonshemmede elever på 5.-10. årstrinn krever
kom munen ikke foreldrebetaling.”
2. Det tilbys ikke skolefritidsordning/tilsyn ut over åpningstiden ved SFO på inntil
11 måneder pr. år.”
VURDERING:
Rådmannen har opplysninger som viser at følgende antall funksjonshemmede elever har
plass i SFO eller har tilsyn tilknyttet SFO dette skoleåret:
Årstrinn
Småskoletrinnet (1.-4. årstrinn)
Mellomtrinnet (5.-7. årstrinn)
Ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn)

Antall funksjonshemmede elever
5
1
4

Vedtatte satser for foreldrebetaling for opphold i SFO er:
- kr 1800,- pr. mnd. for opphold på 10 t/u og mer.
- kr 1200,- pr. mnd. for opphold under 10 t/u.
De funksjonshemmede elevene har SFO-opphold på full tid, det vil si at de betaler for
oppholdet etter høyeste sats.
For de funksjonshemmede elevene på ungdomstrinnet er tilsynet allerede gratis.
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Det synes realistisk å regne med gjennomsnittlig to funksjonshemmede elever på 5.-7.
årstrinn med fulltids opphold i SFO.
Med opphold 11 måneder pr. år utgjør den årlige foreldrebetalingen for oppholdet for
disse tilsammen:
kr 1800,- x 11 x 2
=
kr 39.600,I tilfelle gratis SFO-opphold innvilges for de funksjonshemmede elevene på 5.-7.
årstrinn, vil dette beløpet vil utgjøre en årlig inntektssvikt for kommunen.
Rådmannen tilrår at kommunen gjør vedtak i saka i samsvar med uttalelsen fra Det
kommunale råd for funksjonshemmede.
Det forutsettes at det finnes budsjettmessig dekning for inntektssvikten som ordningen vil
medføre høsten 2005.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
1. Funksjonshemmede elever i grunnskolen innvilges gratis opphold i SFO/dagtilsyn fra
og med 5. årstrinn innenfor åpningstiden for aktuell skolefritidsordning.
2. Det tilbys ikke skolefritidsordning/tilsyn ut over åpningstiden ved SFO på inntil
11 måneder pr. år.”
3. Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.08.2005.
Verdal, 31.05.05
Rudolf Holmvik
rådmann
Per Jarstein
Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0064/05
Behandling:
Saksframlegg ble utdelt.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Funksjonshemmede elever i grunnskolen innvilges gratis opphold i SFO/dagtilsyn fra
og med 5. årstrinn innenfor åpningstiden for aktuell skolefritidsordning.
2. Det tilbys ikke skolefritidsordning/tilsyn ut over åpningstiden ved SFO på inntil
11 måneder pr. år.”
3. Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.08.2005.
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SAK NR: 0050/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0052/05
FORMANNSKAPET
0050/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
02/06639

Arkiv
SMI 1721 0150

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Ingvild Aasen

STIKLESTAD GOLFKLUBB - KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER
VED UTVIDELSE AV GOLFANLEGG
VEDLEGG:
Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2004,
kapittel 2.4 ”Krav til driften av anlegget”.
UTRYKT VEDLEGG:
- Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2004
- Trones golfbane. Søknad om teknisk forhåndsgodkjenning av utvidelse av spilleomtåde
til 18 hull og vanningsanlegg, datert 4.10.02.
- Utskrift av møtebok kommunestyret, sak 136/98 ”Stiklestad golfklubb. Søknad om
kommunal garanti til planlagt 9-hulls golfbane”
- Reguleringsplan golfanlegg på Trones.
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med søknad om spillemidler stilles følgende krav:
”Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må
kommune/fylkeskommune garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell
misligholdelse av punkt 2.4 (Krav til driften av anlegget), tilbakebetaler tildelte
spillemidler til departementet. Garantitiden skal være 20 år.”
Krav til driften av anlegget omfatter:
• Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslige aktiviteter
• Holde det i teknisk og funksjonelt god stand
• Ikke selge, dele eller overføre driften av anlegget uten samtykke
• Føre regnskap i h.h.t. retningslinjene
• Ferdigstille anlegget innen fastsatt tidsplan
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Krav om kommunal garanti gjelder søknader med tilskudd på over kr. 700.000 til
kostnadskrevende anlegg så som flerbrukshaller, spesialhaller, alpinanlegg, golfanlegg,
motorsportanlegg og kunstisbaner.
I kommunestyret, sak 136/98, ble det innvilget kommunal garanti for eksisterende 9-hulls
golfbane på Trones.
Golfklubben er nå i ferd med å utvide anlegget til 18-hullsbane, og dersom de skal være
tilskuddsberettiget av spillemidlene må det gis kommunal garanti for den planlagte
utvidelsen av anlegget.
Følgende søknader om spillemidler er planlagt fremmet i forbindelse med utvidelsen:

Treningsområde golf
Klubbhus
Spilleareal 9 hull
Vanningsanlegg
Korthullsbane (6 hull)
SUM TOTALT

Søknadssum
Totalkostand
695.000
2.068.000
700.000
2.964.000
2.000.000
6.572.000
700.000
2.105.000
668.000
2.001.000
4.763.000
15.710.000

Søknadene til treningsområde og klubbhus er fremmet i inneværende års søknadsrunde.
Arbeidet med disse delene av anlegget pågår for fullt, og vil bli ferdig i løpet av
sommeren 2005.
Tidsperspektivet i forhold til resterende utbygging er for tiden noe usikkert, og har
sammenheng med finansieringen. Det er søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om
investeringsmidler, men søknaden vil ikke bli behandlet før i oktober –05.
Golfklubben hadde som mål å ha den nye 9-hullsbanen klar til sesongen 2007, men i og
med at den fylkeskommunale behandlingen tar lengre tid enn forventet er ikke denne
tidsrammen lengre realistisk. De har imidlertid ambisjon om å fullføre anlegget så snart
det økonomisk er mulig.
VURDERING:
Trones golfbane er et idrettsanlegg som har betydning for hele regionen. Det bidrar til å
utvide spekteret av tilbudet av idretts- og rekreasjonsaktiviteter for beboerne i distriktet.
Med at sporten kan utøves av folk i ulike aldre og på ulike nivå, har den også et
helsefremmende perspektiv. Stiklestad golfklubb satser på rekrutteringsarbeid blant barn
og ungdom, og har etter hvert en betydelig andel brukere i denne aldersgruppen. Klubben
har 550 medlemmer, og 100 av disse er barn og ungdom.
I forhold til næringsetablering blir det definert som et etableringsfortrinn å ha en 18hullsgolfbane i regionen, spesielt i forhold til kunnskapsbaserte virksomheter.
Utvidelsen av golfbanen vil også være et bidrag for styrking av reiselivsnæringen i
regionen.
Å etablere et så omfattende anlegg som en 18-hulls golfbane er et stort og tøft løft for en
frivillig organisasjon. Offentlig engasjement er avgjørende for å greie realiseringen. I den
sammenheng er spillemidlene, samt en kommunal garanti som gjør at anlegget er
tilskuddsberettiget av stønadsordningen viktig.
TILRÅDING:
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Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slik innstilling til kommunestyret:
Verdal kommune garanterer for at Stiklestad golfklubb, ved eventuell misligholdelse av
vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Kulturdepartementet, i tråd med de
generelle vilkår for tilskudd.
Verdal, 25.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Ingvild Aasen

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0052/05
Behandling:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Verdal kommune garanterer for at Stiklestad golfklubb, ved eventuell misligholdelse av
vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Kulturdepartementet, i tråd med de
generelle vilkår for tilskudd.
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SAK NR: 0051/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0051/05
FORMANNSKAPET
0051/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00184

02.06.2005
13.06.2005

Arkiv
D10 &01

Saksbehandler
Ingvild Aasen

TINDVED KULTURHAGE AS - LEIEKONTRAKT
TRYKT VEDLEGG:
Leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal kommune.
UTRYKT VEDLEGG:
Møtebok formannskapssak 17/05 ”Tindved kulturhage AS – rammeavtale for
kommunalt leieforhold”
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til behandling av formannskapssak 17/05 ”Tindved kulturhage AS –
rammeavtale for kommunalt leieforhold”.
Kontrakt for kommunens leie av areal til disposisjon for Kulturtjenesten v/kulturskolen
og allemennkultur legges med dette fram til behandling.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slik innstilling til kommunestyret:
1. Det framlagte forslag til leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal
kommune vedtas.
2. Leiesum innarbeides i Økonomiplan 2006-2009/Budsjett 2006.
3. Rådmannen får fullmakt til å underskrive kontrakten.
Verdal, 11.05.2005
Rudolf Holmvik
rådmann
Ingvild Aasen
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Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0051/05
Behandling:
Tomas Hallem fratrådte som inhabil i saken. Er styreleder i Tindved kulturhage. Til
stede: 7 representanter.
Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.
Innstilling:
1. Det framlagte forslag til leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal
kommune vedtas.
2. Leiesum innarbeides i Økonomiplan 2006-2009/Budsjett 2006.
3. Rådmannen får fullmakt til å underskrive kontrakten.
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SAK NR: 0052/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0036/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0056/05
FORMANNSKAPET
0052/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
04/02227

Arkiv
A20 &30

26.05.2005
02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Roy Waade

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN. KOMMUNAL PLAN.
VEDLEGG:
Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal.
SAKSOPPLYSNINGER:
Den kulturelle skolesekken (DKS) er et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet
(KKD) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Sammen har de utarbeidet
”Utviklingsplan for Den kulturelle skolesekken”(2002), hvor det bl.a. heter at ”Formålet
med DKS er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle
uttrykk i skolens realisering av læringsmål. Det gjøres bl.a. ved å trekke inn kunstnere og
kulturarbeidere og anvende kunst- og kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i
skolens virksomhet”.
Hovedmålgruppen for DKS er alle barn og unge i grunnskolen.
Dette er altså et statlig satsningsområde, som finansieres av overskuddet i Norsk
Tipping("spillemidler"). I 2004 ble det bevilget 180 mill., mens det i 2005 avsettes ca.
250 mill. til DKS.
Nord-Trøndelag fylke får for skoleåret 2004/05 kr. 2,9 mill. Store deler av dette fordeles
til de kommunene i fylket, etter en bestemt fordelingsnøkkel (vesentlig bygget på
innbyggertall).
For at kommunene skal få tilskudd fra fylket, kreves det en kommuneplan for DKS.
Forslag til kommunal plan for Verdal er utarbeidet av ei arbeidsgruppe bestående av:
Hilde Vinne, Leksdal og Stiklestad oppvekstområde
Nils Ragnar Lier, Garnes, Volden og Vuku oppvekstområde
Tore Laksholm, Vinne og Ness oppvekstområde
Eli Carsson, Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde
Ingunn Sandholm, Verdalsøra ungdomsskole
Roy Waade, Kulturtjenesten
Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
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Rektor i kulturskolen, Roy Waade, har vært koordinator og sekretær for gruppa.
I tillegg til at det kreves en kommunal plan, forventes det at den kommunale egenandelen
står noenlunde i forhold til fylkestilskuddet. Midlene skal dekke fylkets abonnementstilbud som sikrer oss tilbud på de viktigste kulturområdene (kr.40 pr. elev i grunnskolen),
lokal kompetanseutvikling, skyss og administrasjon.
I planforslaget er det satt opp en økonomiplan for perioden 2004-2008 (s. 5). Den vil
måtte realitetsbehandles ved den årlige budsjettbehandlingen. For 2005 er den innarbeidet
i vedtatt budsjett.
Planforslaget har vært sendt ut til høring til alle skolene, biblioteket og kinoen i Verdal.
Ingen kommentarer har kommet inn.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gjør slik innstilling til
formannskapet:
1. ”Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal kommune” vedtas.
2. Årsplanen for skoleåret 2004/2005 tas til etterretning.
3. Økonomiplanen i plandokumentet rulleres og realitetsbehandles ved den årlige
økonomiplan- og budsjettbehandlingen i kommunen.

Verdal, 04.04.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Ingvild Aasen

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 26.05.2005 Saknr: 0036/05
Behandling:
Inger Marie Bakken orienterte om saken.
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. ”Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal kommune” vedtas.
2. Årsplanen for skoleåret 2004/2005 tas til etterretning.
3. Økonomiplanen i plandokumentet rulleres og realitetsbehandles ved den årlige
økonomiplan- og budsjettbehandlingen i kommunen.
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Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0056/05
Behandling:
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.
Ved votering ble innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. ”Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal kommune” vedtas.
2. Årsplanen for skoleåret 2004/2005 tas til etterretning.
3. Økonomiplanen i plandokumentet rulleres og realitetsbehandles ved den årlige
økonomiplan- og budsjettbehandlingen i kommunen.
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SAK NR: 0053/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0034/05
DRIFTSKOMITÈEN
0034/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0055/05
FORMANNSKAPET
0053/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00315

Arkiv
A2 &13

25.05.2005
26.05.2005
02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Arvid Vada

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR
PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN
VEDLEGG
1. KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for peagogisk personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal (høringsutkast)
2. STRATEGIPLAN (høringsutkast) for oppvekstsektoren 2005 - 2008
SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med behandlingen av St. meld. nr 30 (2003 – 2004 Kultur for læring) sluttet
Stortinget seg til en rekke forslag som samlet skal bidra til ågjøre grunnopplæringen
bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Det skal legges til rette for
bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev og lærling, bl.a. gjennom nye læreplaner
med klart definerte kompetansemål, større vekt på grunnleggende ferdigheter og lokal
frihet innenfor en nasjonalt fastsatt fag- og timefordeling. Reformen innebærer en
fornyelse av ungdomstrinnet og videregående opplæring, bedre sammenheng mellom
opplæringen i grunnskolen og videregående opplæring og økt samarbeid mellom
grunnopplæringen og lokalt arbeidsliv. Dette krever en omfattende satsing på
kompetanseutvikling, særlig for skoleledere, lærere og instruktører i lærebedriftene.
Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å ”investere i et betydelig
kompetanseløft for å realisere de sentrale målsettingene som er varslet i meldingen”.
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen understreker i sin innstilling til Stortinget
(Innst. S. nr. 268 (2003-2004)) at det er skoleeier som skal utforme lokale planer for
kompetanseutvikling i kommunene.
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I Utdannings- og forskningsdepartementets kompetansutviklingsstrategi ”Kompetanse for
utvikling” er følgende kompetanseutviklingstiltak prioritert:
❑
❑

❑

Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift
Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i
grunnopplæringen og utvikling av kulturen for læring i den enkelte skole og
lærebedrift
o Skolen som lærende organisasjon – bedre tilpasset opplæring
o Nye læreplaner
o 2. fremmedspråk
o Fysisk aktivitet
o Utdannings- og yrkesrådgivning
Videreutdanning for det pedagogiske personalet i grunnopplæringen.

Om skoleeiers ansvar for kompetanseutviklingen heter det i ”Kompetanse for utvikling”:
•
•
•
•
•

å sørge for at den enkelte skole og lærebedrift vurderer hvilke
kompetanseutviklingstiltak som bør prioriteres for å kunne gjennomføre reformen
i den enkelte virksomhet
å fremme en god personal-/medarbeiderpolitikk som sikrer medinnflytelse og
medbestemmelse for medarbeiderne og arbeidstakerorganisasjonene, jfr.
avtaleverket i kommunal sektor
å utvikle, vedta og gjennomføre planer for kompetanseutvikling i samarbeid med
berørte parter. Planene skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt
prioriterte områdene
å søke faglig støtte til kompetanseutvikling og lokalt utviklingsarbeid fra
universiteter, høyskoler eller andre relevante fagmiljøer etter behov. Man bør
også utnytte den kompetanse skoleeierne selv rår over
å rapportere til fylkesmannen om gjennomføringen av planlagte
kompetanseutviklingstiltak og bruk av ressurser.

Alle landets skoleeiere får tildelt statlige midler til kompetanseutviklingstiltakene. Verdal
kommune vil i 2005 få i kr 668.000 i statlig tilskudd etter at kommunestyret har vedtatt
kompeanseutviklingsplanen. Skoleeierne er også forespeilet statlige midler til
kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med Kunnskapsløftet de kommende årene.
Rådmennene i Verdal kommune og Levanger kommune har nedsatt ei felles
arbeidsgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet og
rådmannskontorene i de to kommune, som har utarbeidet vedlagte høringsutkast til Plan
for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal.
Ved at de to kommunene også samarbeider om gjennomføring av opplæringstiltakene,
delvis sammen med eierne av friskolene og de videregående skolene i regionen, vil en få
optimal utnyttelse av de statlige tilskuddene
Høringsutkastet er sendt skolene og organisasjonene med uttalefrist 24. mai. Rådmannen
tar sikte på legge planen fram for kommunestyret 13. juni d.å.
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Vedlagt følger også til orientering STRATEGIPLAN (høringsutkast) for
oppvekstsektoren 2005 – 2008, som er en oppfølging av Plan for kvalitetsutvikling i
oppvekstsektoren 2005- 2008, vedatt av Verdal kommunestyre 7. februar 2005. Denne
planen vedlegges fordi tiltakene for satsingsområdet Ledelse og personalutvikling henger
nøye sammen med de fleste tiltakene i kompetanseutviklingsplanen.
KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) legges med dette fram for
driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen til orientering og eventuell uttalelse.

Verdal, 18.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Arvid Vada

Behandling i DRIFTSKOMITÈEN.
Møtedato: 25.05.2005 Saknr: 0034/05
Behandling:
Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:
Driftskomitèen slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) og tar saken til
etterretning.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftskomitèen slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i
grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) og tar saken til
etterretning.

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 26.05.2005 Saknr: 0034/05
Behandling:
Inger Marie Bakken orienterte om saken.
Brit Fredriksen (A) la fram forslag til uttalelse:
”Dette er en meget ambisiøs plan som vil kreve en omfattende satsning på
kompetanseheving i alle ledd. Dette innebærer at det må følges med realistiske rammer
for gjennomføring av planen. Forøvrig tas planen til orientering”.
Ved votering ble Brit Fredriksens forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Dette er en meget ambisiøs plan som vil kreve en omfattende satsning på
kompetanseheving i alle ledd. Dette innebærer at det må følges med realistiske rammer
for gjennomføring av planen.
Forøvrig tas planen til orientering.

Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0055/05
Behandling:
Behandling fra plan- og utviklingskomiteen og notat med ny tilråding vedlagt oppdatert
plan for kompetanseutvikling og oppsummering av høringsuttalelsene ble utdelt.
Ved votering ble rådmannens nye tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til plan for kompetanseutvikling for skoleåret
2005/2006 og den kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2005-2008 som er beskrevet
i saksframlegget.

Side 30 av 47

0054/05

SAK NR: 0054/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0054/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
99/01488

13.06.2005

Arkiv
Saksbehandler
ST Generalfors.1999 Rolf Holberg

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS. ÅRSBERETNING OG
REGNSKAP 2004

VEDLEGG:
Årsberetning med regnskap 2004.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det er forutsatt at kultursenterets årsberetning og regnskap blir lagt fram for
kommunestyret.
Generalforsamling i selskap ble avholdt 27. mai d.å.
Foranrefererte dokumenter legges fram til kommunestyrets orientering.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at
Kommunestyret tar de framlagte dokumenter til orientering.

Verdal, 12.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg

Side 31 av 47

0055/05

SAK NR: 0055/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0058/05
FORMANNSKAPET
0055/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00804

Arkiv
611 &50

02.06.2005
13.06.2005
Saksbehandler
John Ragnar Sæther

TANGENVEIEN EIENDOM AS. KJØP AV AREAL
SAMMENDRAG:
Tangenveien Eiendom AS ønsker å kjøpe et areal på 862 m2 i Tangenveien. Som
motytelse skal de besørge opparbeidelse mv. av innregulert gang- og sykkelveg fra
Tangenveien til E6 som gir tilgang til friområdet på Ørin.
SAKSOPPLYSNINGER:
Tangenveien eiendom AS v/Tor Olsen eier Tangenveien 30 (tidligere
opplæringssenteret), gnr. 17, bnr. 9 og tilstøtende eiendom gnr. 17, bnr. 21. Firmaet
ønsker nå å kjøpe tilstøtende eiendommer gnr. 17, bnr. 31 og gnr. 18, bnr. 1326,
tilsammen 862,0 m2. Det vises til nedstående utsnitt av reguleringsplan, hvor også
innregulert, ikke opparbeidet, gang/sykkelveg fragår.
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Kjøpesummen, arealkostnad, anleggskostnad, oppmålings- og tinglysingskostnader er
beregnet til kr. 316.445.
Under forhandlingene med Tangenveien eiendom AS har det framkommet aksept for at
oppgjør kan skje ved at kjøper påtar seg å sikre selger tinglyst rett til anleggelse og
vedlikehold av gang/sykkelveg over aktuelle eiendommer (gnr. 17, bnr. 21 og gnr. 17,
bnr. 9, som eies av Tangenveien Eiendom), samt opparbeide og ferdigstille
gang/sykkelveg med støyskjerming mot E 6, i samsvar med gjeldende reguleringsplan og
nærmere fastsatt standard. Ferdigstillelse av gang/sykkelvegen er ikke prioritert, og et
"makeskifte" som beskrevet vil åpne for en akseptabel løsning for ny adkomst til
friområdene på Ørin.
VURDERING:
Rådmannen ser positivt på at aktuelle arealer selges. At en samtidig kan få realisert den
planlagte gang- og sykkelveg anses svært tilfredsstillende.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at
1. Tangenveien Eiendom AS tilbys å kjøpe eiendommene gnr. 17, bnr. 31 og gnr.
18, bnr. 1326.
2. Kjøpet godtgjøres ved at Tangenveien Eiendom AS bevirker selger tinglyst rett til
anleggelse og vedlikehold av gang/sykkelveg over aktuelle eiendommene gnr. 17,
bnr. 21 og gnr. 17, bnr. 9, samt opparbeider og ferdigstiller gang/sykkelveg med
støyskjerming mot E 6, i samsvar med gjeldende reguleringsplan og nærmere
fastsatt standard.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale og sluttføre overdragelsen.

Verdal, 23.05.2005
Rudolf Holmvik
rådmann
Bård Kotheim
Behandling i FORMANNSKAPET.
Møtedato: 02.06.2005 Saknr: 0058/05
Behandling:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Tangenveien Eiendom AS tilbys å kjøpe eiendommene gnr. 17, bnr. 31 og gnr.
18, bnr. 1326.
2. Kjøpet godtgjøres ved at Tangenveien Eiendom AS bevirker selger tinglyst rett til
anleggelse og vedlikehold av gang/sykkelveg over aktuelle eiendommene gnr. 17,
bnr. 21 og gnr. 17, bnr. 9, samt opparbeider og ferdigstiller gang/sykkelveg med
støyskjerming mot E 6, i samsvar med gjeldende reguleringsplan og nærmere
fastsatt standard.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale og sluttføre overdragelsen.
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SAK NR: 0056/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0030/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0056/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
03/05574

Arkiv
L12

26.05.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Åge Isaksen

REGULERINGSPLAN FOR FV. 166, FLESKHUS – MINSÅS.
SAMMENDRAG:
Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for fylkesveg 166 på strekningen
Fleskhus – Minsås. Formålet med planen er å tilrettelegge for en forsterkning til 10 tonn
akseltrykk og legging av asfaltdekke. Planen har vært framlagt for høring og offentlig
ettersyn. Det har ikke kommet sterke innvendinger til planen. Endel tilpassninger er gjort
i samsvar med ønsker fra berørte parter. Det tilrås at planen vedtas.
VEDLEGG:
Reguleringsplan for fv. 166, Fleskhus – Minsås, rev. 21.02.05.
Utrykt vedlegg:
9 stk. uttalelser.
KLAGEADGANG:
Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages til fylkesmannen.
SAKSOPPLYSNINGER:
Fylkesveg 166 på strekningen Fleskhus – Minsås (3,2 km) er i dag grusveg med
varierende standard. Vegstrekningen har forholdsvis stor trafikk, med en gjennomsnittlig
årsdøgntrafikk på ca 700 kjøretøy. Vegen blir ofte hullete og skaper støvplager for
nærliggende bebyggelse. Den er stedvis svak, mangler grøfter og har enkelte farlige
avkjørsler.
For å forbedre disse forholdene har Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for
forsterkning av vegen. Forsterkningen består i hovedsak av 25 cm bærelag med 4 cm
asfaltdekke. Generell vegbredde blir på 5,0 m, hvorav 4,5 m asfalteres. Det vil bli bygd
flere møteplasser for større kjøretøy på strekningen. På grunn av oppbygging av vegen,
vil det bli behov for mindre justeringer av avkjørsler på strekningen.
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Tiltakene som planlegges vil ikke medføre vesentlige endringer i støyforholdene, og det
vil derfor ikke bli utført støytiltak i forbindelse med dette prosjektet. Trafikkmengden på
strekningen tilsier at bygging av gang- og sykkelveg ikke kan prioriteres. Det vil være
behov for grunnerverv langs vegen. Kostnadene for prosjektet er kalkulert til 4,0 mill. kr,
og arbeidene skal gjennomføres i 2005.
Statens vegvesen har i samsvar med Plan- og bygningslovens § 9-4 lagt fram
planforslaget for høring og offentlig ettersyn. Det har kommet 9 stk. skriftlige uttalelser
til planforslaget, samt endel telefoniske henvendelser.
OPPSUMMERING AV UTTALELSER:
Statens vegvesen har oppsummert og gitt kommentarer til uttalelsene, slik det framgår
nedenfor
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 26.01.2005:
-Landbruksavdelingen ber om at i den videre planleggingen tas hensyn til at
landbruksinteressene i området blir minst mulig berørt.
Kommentar:
-Arbeidene med vegutbedringen vil bli planlagt og gjennomført med respekt for
dyrkajorda og etter kontakt med hver enkelt grunneier.
Nord-Trøndelag fylkeskommune, 24.01.2005:
-Av hensyn til kulturminner vil det bli foretatt befaring så snart det er mulig for å
kartlegge behovet for eventuelle forundersøkelser med flateavdekking av upløyd mark.
Dersom det skulle vise seg at det finnes automatisk fredete kulturminner, må
fylkeskommunen sende søknad om dispensasjon til Riksantikvaren.
Kommentarer:
-Tiltakshaver må avvente klarsignal før anleggsarbeidene kan startes på områder med
eventuelle funn. Kommunen vil bli orientert.
Innherred samkommune, plan og landbruk, 25.01.2005:
-En vegstrekning med så pass stor trafikkmengde må få større vegbredde enn totalt
5,0 m som er planlagt. Med stor andel tungtrafikk knyttet til landbruket, må vegbredden
settes til 6,0 m som er mer i samsvar med vegnormalene.
-Krysset med kommunal veg til IBAS bør ombygges slik at fylkesvegen mer framstår
som hovedveg.
-Kommunal veg ved Kvamme kommer bratt ned på fylkesvegen. Ber om at det vurderes
en omlegging i krysset som bedrer forholdene.
-Krysset ved Minsås er utflytende og bør snevres inn for å unngå for stor fart.
-Busstopp ved Soltun og i krysset med kommuneveg ved Hestegrei må ivaretas på
tilfredsstillende måte.
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Kommentarer:
-Fleskhus-Minsås er i fylkesvegplanen for 2002-2005 ett av to prosjekt som skal
forsterkes med asfalt. Forutsetningene for disse tiltakene er at det i hovedsak skal gjøres
forsterkning på eksisterende veg, og de økonomiske rammene gir heller ikke grunnlag for
større geometriske utvidelser. Det kan ellers nevnes at sterkningen Holte-Minsås-Lein på
samme vegrute er utbedret med 5,o m bredde, og det samme på Fv 164 StiklestadLeirådal. Vi har ikke registeret problemer med framkommeligheten på disse vegene.
For å ta hensyn til større kjøretøy som møtes, viser byggeplanen en rekke møteplasser på
strekningen hvor det oppnås 6 m vegbredde. Disse er i hovedsak lagt i forbindelse med
avkjørsler/kryss. Vi vil se mer kritisk på om det bør legges inn flere møteplasser, slik at
behov for rygging kan unngås.
-Justering/regulering av kryssene på strekningen vil vi se nærmere på i samråd med
kommunen.
-Bussstopp ved Soltun og Hestegrei vil bli utført slik at passasjerer kan stå trygt utenfor
den gjennomgående kjørebanen.
Ole Borgen, 08.01.2005:
-Den foreslåtte justering av krysset med Husanvegen vil medføre problemer for større
kjøretøy å komme opp bakken spesielt på glatt føre. Utformingen vil heller ikke være
gunstig for skolebuss og sikkerhet for passasjerene.
Krysset ligger på bakketopp og det er noe dårlig sikt vestover. Ber vurdert omlegging av
Husanvegen fra kryss vest for Soltun, eller annen løsning..
-Ikke vist avkjørsel til eiendommen 45/3.
Kommentarer:
-Det vil bli sett på bedre tilpassing av krysset innenfor regulert areal i forbindelse med
revisjon av byggeplan. (Se også kommentar til uttalelse nr. 3, 6 og 7).
-Avkjørsel til 45/3 vil bli vist i reguleringsplanen.
Annbjørg Irene Støa, 17.01.2005, og Karl Støa, e-post 06.01.2005:
-Har forståelse for behovet for å endre avkjørslene i området av hensyn til
trafikksikkerheten. Av samme grunn ønskes også tiltak for å redusere farten, fortrinnsvis
med fartshumper.
-Vil at avkjørsel til eiendommen 41/5 legges fra avkjørsel lengst vest bak garasjen til
naboeiendommen 41/4 tilhørende Benum.
-Avkjørsel til eiendommen 40/14 og 41/8 tilhørende Karl Støa legges mer parallelt med
fylkesvegen fram mot dagens gårdsplass for å unngå ødeleggelse av hagen ned mot
bekken.
Kommentarer:
-Det vil ikke bli anlagt fartsdumper i forbindelse med vegutbedringen.
-På bakgrunn av nærmere drøftinger om avkjørselsforholdene og påfølgende felles
uttalelse fra alle berørte grunneiere i det aktuelle området, aksepteres en løsning med
omlegging av fylkesvegen med større svingradius og opprettholdelse av avkjørslene. (Se
uttalelse nr. 9)
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John Steinar Myhr, 24.01.2005:
-Er ikke fornøyd med vist endring av krysset ved Soltun på grunn av at det blir
vanskeligere å få nok fart opp bakken på vinters tid. Ønsker forslag til bedre løsning.
Kommentarer:
-Det vil bli sett på bedre tilpassing av krysset innenfor regulert areal i forbindelse med
revisjon av byggeplan. (Se også kommenter til uttalelse nr. 3, 4 og 7).
Bjørn Erik Lundsaunet og Anne Sissel Tiller, 22.01.2005:
-Har innvendinger mot forslått kryss ved Soltun, spesielt i forhold til manglende busstopp
og sikkerheten for skolebarn, spesielt for østgående busstrafikk. Ber om at bedre løsning
blir planlagt.
Kommentarer:
Det foreslås å legge inn en breddeutvidelse av fylkesvegen med 3 m på sørsiden av
krysset. Utvidelsen utformes slik at den kan benyttes som busslomme, møteplass og
manøvreringsareal for større biler i krysset.
Omleggingen av krysset vil bli mindre omfattende enn det som er vist i planen, slik at
hensynet til framkommeligheten opp bakken på vinters tid kan ivaretas.
(Se også kommentar til uttalelse nr. 3, 4 og 6).
Inger Grethe og Halvor Minsås, 24.01.2005:
-Avkjørsel ønskes til dyrka mark ved profil 3280 høyre side.
-Kum ved profil 3353 ønskes for å fange opp vann fra åpen grøft.
-Ny avkjørsel til Karl Støa ved profil 3170 beslaglegger dyrka jord og vanskeliggjør drift
av det lille jordstykket. Avkjørsla ødelegger også jordstykket til bruk som boligtomt.
Ønsker primært at felles avkjørsel til de tre boligene legges øst for disse.
-Ønsker nedsatt fartsgrense i svingen ved profil 3100 nedsatt til 30 km/t, og dessuten er
det dårlig sikt i svingen på grunn av hagevegetasjon.
Kommentarer:
-Driftsavkjørsler legges som ønsket.
-Kummer og avløp for å få ut overflatevann er en del av forsterkningsarbeidet. Konkrete
ønsker fra grunneiere vil bli vurdert i forbindelse med grunnervervet, og eventuelt nedfelt
i avtalen.
-Forslaget med større kurve på vegen og opprettholdelse av avkjørslene som skissert i
felles uttalelse datert 21.02.05 vil bli etterkommet. Løsningen vil da ikke føre til uheldig
arealinngrep på dyrkajorda.
-Det tas ikke stilling til fartsgrense i tilknytning til reguleringsplan. Rydding av
hagebeplantning i frisiktsonene ved profil 3050-3150 er nødvendig og vil bli gjort i
forbindelse med anlegget.
Mari Benum, Annbjørg Støa, Karl Støa og Halvor Minsås, 21.02.2005
(tilleggsuttalelse):
-Opprinnelig plan viser at det blir tatt unødvendig mye areal til omlegging av avkjørsler.
Det bes om at planen endres ved at det legges inn en større sving ved boligene som gir
bedre sikt, og at avkjørslene dermed kan opprettholdes.
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Kommentarer:
-Planen revideres i tråd med grunneiernes felles ønske. I stedet for dagens kurveradius
på ca. 40 m økes radien til 100 m i sør for boligene. Delene av dagens veg som da blir
liggende utenfor ny veg, tillegges tilstøtende eiendommer.
Telefoniske henvendelser i høringsperioden:
Roar Hestegrei, 05.01.05:
Ønsker 60-sone på strekningen.
Ber om å få vurdert gårdsveg lagt utenom tunet for å unngå økende gjennomgangstrafikk.
Jon S. Myhr, 12.01.05:
Dårlig sikt i kryss ved Soltun. Manglende driftsavkjørsel på sørsiden av vegen.
Asmund Gausen, 14.01.05:
Ønsker husene på eiendommen 3/13, 27 innløst og fjernet fordi de ligger tett inntil vegen
og er lite benyttet (hevder at eieren også ønsker dette). Unngå dermed også at vegen
legges mer inn over dyrkajorda på nordsiden.
Inger Inadomi ved Harald Hermann, 17.01.05:
Ønsker å beholde oppmurt, hellelagt støttemur ved vegen. Ikke brattere oppkjørsel fra
fylkesvegen.
Svein Ivar Trana, Steinkjer; 26.01.05:
Stiller som kontaktperson for Haldis Skulstad (medeier i eiendommen 3/13, 27).
Linnea Skjerve, 18.02.05:
Ser problemer med at avkjørsla blir for bratt når fylkesvegen skal bygges opp og
forsterkes. Ber om at Statens vegvesen gjør tiltak på avkjørsla/gårdsplassen for å unngå
brattere stigning.
VURDERING:
Kommunen har i utgangspunktet ønsket at vegbredden økes til 6,0 m totalt (5,5 m
asfaltert). Dette avvises ut fra økonomiske rammer samt med henvisning til andre
prosjekt som er bygget med 5,0 m vegbredde, og der trafikkforholdene fungerer
tilfredsstillende.
På grunnlag av denne konklusjon vil kommunen gi sin fulle tilslutning til planforslaget.
Forsterkningstiltaket er meget viktig for å imøtekomme næringslivets transportbehov.
Fast dekke på strekningen vil dessuten gi en betydelig miljøforbedring, med reduserte
støv- og søleplager for beboerne langs strekningen. Tiltaket kan imidlertid medføre større
fart, noe som kan gi redusert trafikksikkerhet. Dette er forhold som må overvåkes og
eventuelt gjøres noe med.
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TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gir slik innstilling til
kommunestyret:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan
for fv. 166, Fleskhus – Minsås, revidert 21.02.05.

Verdal, 11.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Øivind Holand
Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 26.05.2005 Saknr: 0030/05
Behandling:
Åge Isaksen var tilstede og svarte på spørsmål.
Arne Holan (H) la fram forslag om et tilleggspunkt 2:
”Vi ber om at Statens vegvesen vurderer bakketopp med profil 2400 – 2500 slik at den
ikke framstår som trafikkfarlig”.
Det ble votert punktvis:
Pkt 1: enstemmig.
Pkt. 2: enstemmig.
Innstilling:
1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret
reguleringsplan for fv. 166, Fleskhus – Minsås, revidert 21.02.05.
2. Vi ber om at Statens vegvesen vurderer bakketopp med profil 2400 – 2500 slik at
den ikke framstår som trafikkfarlig.
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SAK NR: 0057/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0031/05
PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN
0057/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
04/01290

Arkiv
M6 &32

26.05.2005
13.06.2005
Saksbehandler
Åge Isaksen

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.
FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM.
SAMMENDRAG:
Ecopro as har tidligere fått behandlet melding om bygging av prosessanlegg for organisk
råstoff (biogassanlegg) på Ørin. I forbindelse med høring av meldingen, ble det av frykt
for luktproblemer og eventuelle uhell registrert sterk motstand fra nærmiljøet mot
lokalisering på Ørin. Verdal kommunestyre vedtok da i møte den 25.10.04, å gå bort fra
Ørin som aktuelt lokaliseringssted. I stedet ble det henvist til Ravlo som alternativ
plassering.
Ecopro har på grunnlag av dette utarbeidet ny melding for eventuell plassering av
biogassanlegget ved Ravlo. Melding med forslag til utredningsprogram har vært framlagt
for høring og offentlig ettersyn. Fra nærmiljøet er det også her registrert sterk motstand
mot den foreslåtte etablering, hovedsaklig med begrunnelse i faren for luktproblemer.
Kommunen er av den oppfatning at en plassering ved Ravlo og samhandling med
Innherred Renovasjon sitt deponi der, kan ha gode framtidsutsikter for å gi et godt
resultat totalt sett for den aktuelle avfallshåndtering. Konsekvensutredningen vil kunne gi
svar på dette, og skal ligge til grunn for eventuelt vedtak om plassering ved Ravlo. Det
tilrås derfor at utredningsprogrammet fastsettes og konsekvensutredningen gjennomføres.
VEDLEGG:
Fastsatt utredningsprogram, dat. 26.04.05
Oppsummeringsnotat, dat. 22.04.05.
Melding dat. 16.12.04
Utrykt vedlegg:
12 stk uttalelser.
SAKSOPPLYSNINGER:
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Ecopro as er et selskap, som på en miljømessig og hygienisk forsvarlig måte skal motta
og behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner, interkommunale selskap, industri
og private aktører i Midt-Norge. Eierne representerer alle interkommunale avfallsselskap
og kommuner fra Saltfjellet til og med Stjørdal/Malvik.
Ecopro as planlegger nå å bygge et biogassanlegg for håndtering av organisk og animalsk
avfall ved Ravlo, som ligger i Verdal kommune ca 7 km sørøst for Verdal sentrum. Det
planlagte anlegget skal kunne behandle ca 30.000 tonn avfall pr. år, med mulighet for å
øke denne kapasiteten til ca. 45 – 50.000 tonn pr. år. Sannsynligheten for at et framtidig
anlegg vil overskride 100 tonn pr. dag, som er grensen for krav om konsekvensutredning,
synes relativt stor. Tiltakshaver har med grunnlag i dette og anleggets karakter, bestemt å
gjennomføre full konsekvensutredning før etablering av anlegget. Verdal kommune som
er planmyndighet og dermed ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen, støtter
denne beslutningen.
Ecopro as har utarbeidet melding og forslag til utredningsprogram dat. 16.12.04.
Kommunen har lagt fram melding og forslag til utredningsprogram for høring og
offentlig ettersyn i perioden 04.01 – 20.02.05. Det har totalt kommet inn 12 stk uttalelser
til saken. Kommunen har i samarbeid med tiltakshaver foretatt en oppsummering av
uttalelsene og kommentert disse, slik det framgår av vedlagt oppsummeringsnotat.
Høringsuttalelsene gir uttrykk for sterk motstand fra nærmiljøet mot en plassering av
anlegget ved Ravlo.
Med grunnlag i tiltakshavers forslag samt merknader fremkommet under høring av
meldingen, har kommunen satt opp et utkast til fastsatt utredningsprogram. Dette er
forelagt Miljøverndepartementet, som ikke har merknader. Med grunnlag i dette kan
kommunen fastsette utredningsprogrammet. Fastsatt utredningsprogram skal legges til
grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens
bestemmelser. Konsekvensutredningen skal deretter ligge til grunn for
reguleringsplanvedtak etter Plan- og bygningsloven, samt andre tillatelser som er
nødvendig etter særlover. Som del av konsekvensutredningen har tiltakshaver besluttet å
utarbeide en delrapport spesielt for luktproblematikken.
VURDERING:
Som det framgår av høringsuttalelsene, mobiliserer naboskapet til det planlagte
biogassanlegget ved Ravlo en omfattende motstand mot etableringen. Denne motstanden
har en sterk forankring i situasjonen omkring Innherred Renovasjon sin deponiplass, og
usikkerhet knyttet til faren for nye lukt- og forurensningsproblemer med biogassanlegget.
Motstanden er forståelig med henvisning til de driftsproblemer Innherred Renovasjon
sliter med, samt usikkerheten og uvitenheten omkring driftsforholdene med et
biogassanlegg.
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Konsekvensutredningen skal være et verktøy for å avklare usikkerhet og uvitenhet
omkring etablering og drift av biogassanlegget. Gjennom denne prosessen vil alle forhold
som har betyding for miljø, natur og samfunn bli belyst, slik det er foreslått i
utredningsprogrammet. Konsekvensutredningen vil derfor være et nødvendig grunnlag
for å treffe riktige beslutninger i denne saken. Avgjørelse om Ravlo er egnet for
plassering av biogassanlegget, kan ikke tas før saken er best mulig utredet gjennom en
konsekvensutredning.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gir slik innstilling til
kommunestyret:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-4 fastsetter Verdal kommune
utredningsprogrammet dat. 26.04.05, som grunnlag for konsekvensutredning av
prosessanlegg for organisk råstoff ved Ravlo.

Verdal, 11.05.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Øivind Holand

Behandling i PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN.
Møtedato: 26.05.2005 Saknr: 0031/05
Behandling:
Åge Isaksen var tilstede og svarte på spørsmål.
Ved votering ble tilrådinga vedtatt mot 1 stemme.
Innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-4 fastsetter Verdal kommune
utredningsprogrammet dat. 26.04.05, som grunnlag for konsekvensutredning av
prosessanlegg for organisk råstoff ved Ravlo.
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SAK NR: 0058/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0058/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
05/00913

Arkiv
033 &16

13.06.2005
Saksbehandler
Rolf Holberg

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV
KATRINE BRUVOLD
SAMMENDRAG:
I brev av 05.06.05 søker Katrine Bruvold av helsemessige årsaker om permisjon fra sine
kommunale verv for Sosialistisk Venstreparti fram til august 2006.
SAKSOPPLYSNINGER:
Katrine Bruvold er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i
følgende utvalg:
- kommunestyret
og vara til følgende utvalg:
- formannskapet – 3. vara
- samkommunestyret – 2. vara
- valgstyret – 3. vara
- plan- og utviklingskomiteen – 1. vara.
Katrine Bruvold er innvalgt for Sosialistisk Venstreparti som har følgende medlemmer og
varamedlemmer i de aktuelle utvalg:
Formannskapet/valgstyret:
Medlemmer:
1. Lennart Johansson
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Varamedlemmer:
1. Lars Børre Hallem
2. Trine Hallem
3. Katrine Bruvold
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Plan- og utviklingskomiteen:
Medlemmer:
1. Trine Hallem

Samkommunestyret:
Medlemmer:
1. Lennart Johansson

Varamedlemmer:
1. Katrine Bruvold
2. Jon B. By
3. Hildegunn Slottemo

Varamedlemmer:
1. Trine Hallem
2. Katrine Bruvold
3. Lars Børre Hallem

Kommunelovens § 15, nr. 2 har slik ordlyd:
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet.”
Rådmannen vil på grunnlag av praksis som kommunestyret har fulgt ved tidligere
behandlinger av fritaks- og permisjonssøknader, tilrå at søknaden fra Katrine Bruvold om
permisjon til august 2006 imøtekommes.
Jon Birger By som er valgt som 1. varamedlem for Sosialistisk Venstreparti til
kommunestyret, rykker inn som fast medlem i nevnte tidsrom.
Videre bes Sosialistisk Venstreparti fremme forslag på kandidater som eventuelle
varamedlemmer i forhold til fritak for det aktuelle tidsrom der det er aktuelt eller foreslå
opprykk om det kan være aktuelt.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Katrine Bruvold som permisjon fram
til august 2006 som medlem i kommunestyret, samt varamedlem til
formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og plan- og utviklingskomiteen.
2. Jon Birger By rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for
Sosialistisk Venstreparti.

Verdal, 06.06.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Rolf Holberg
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SAK NR: 0059/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0059/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
04/00539

Arkiv
151

13.06.2005
Saksbehandler
Trond Selseth

GODKJENNING AV BUDSJETT 2005
VEDLEGG.
1. Lovlighetskontroll budsjett 2005- Verdal kommune, skriv fra Fylkesmannen av 26.
mai 2005.
2. Utmelding ROBEK- Verdal kommune, skriv fra Fylkesmannen av 26. mai 2005.
3. Godkjenning låneoptak 2005- Verdal kommune, skriv fra Fylkesmannen av 26. mai
2005.
SAKSOPPLYSNINGER.
Det vises til vedlagte dokument.
Verdal kommune bør etter Fylkesmannens vurdering styre mot en driftsmargin på
minimum to prosent av driftsinntektene. For Verdal vil det si et netto driftsresultat på
10,7 mill. kroner i 2005, mens det bare er budsjettert med 2,1 mill. kroner.
Budsjettbalansen fremstår dermed som sårbar, og det skal relativt lite til før det oppstår
risiko for et nytt merforbruk.
Fylkesmannen påpeker videre at det ikke er uproblematisk at den siste vedtatte
økonomiplan senker ambisjonsnivået for budsjetterte driftsmarginer i årene etter at
merforbruket er dekket inn. Fylkesmannen advarer mot en utvikling der kommunen igjen
opparbeider seg store udekkede merforbruk.
Det understrekes videre i brevet fra Fylkesmannen at det er helt nødvendig at kommunen
klarer å holde budsjettet for 2005, slik at kommunens økonomi stabiliseres.
Inndekkingen av tidligere akkumulert underskudd medfører at kommunen nå meldes ut
av ROBEK. Det innebærer at fra utmeldingsdato skal Fylkesmannen ikke lenger foreta
lovlighetskontroll av kommunens budsjettvedtak, og at kommunens vedtak om
låneoppgjør er gyldig uten Fylkesmannens godkjenning.
Det påpekes fra Fylkesmannen at den økonomiske situasjonen ved utmelding fra
registeret er under kontroll, men at budsjettbalansen er sårbar, og at det fortsatt mangler
tilstrekkelige reserver til å møte påregnelig svikt i inntekter eller utgiftøkninger.
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VURDERING.
Rådmannen slutter seg fullt ut til de vurderinger som fylkesmannen har gjort. Det er
viktig at kommunen fortsetter å ta den økonomiske utvikling på største alvor. Det er
viktig at arbeidet med å bygge opp en bufferkapital fortsetter. Fylkesmannens
vurderinger om en driftsmargin på 2 prosent av driftsinntekene må legges til grunn som
et langsiktig mål i forbindelse med arbeidet med økonomiplanen for 2006-09.
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2005 viser med all tydelighet at kommunen står overfor
store utfordringer med å holde budsjettrammene for 2005. Dette skyldes både økte
utgifter og svikt i de frie inntektene. Det er viktig at alle i organisasjonen bidrar til at en
lykkes med å oppnå balanse i regnskapet for 2005.
Etter rådmannens vurdering må det videre stilles et ufravikelig krav om at nye og
utvidede tiltak i drifta sikres gjennom langsiktig finansiering, før disse tiltakene
iverksettes. I hovedsak kan dette bare skje gjennom frigjøring av midler ved at andre
tjenester nedprioriteres eller avvikles.
Slike prioriteringer må finne sted gjennom behandling av økonomiplan og budsjett.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering og slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.

Verdal, 09.06.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
Trond Selseth
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SAK NR: 0060/05
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK
SAKEN BEHANDLES AV:
Saksnr.
Utvalg
0060/05
KOMMUNESTYRET
Møtedato
13.06.2005

Arkivsaksnr.
04/02085

13.06.2005

Arkiv
Saksbehandler
SAM Orientering saker ISK Rudolf Holmvik

SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE
VEDLEGG:
1. Sak nr. 23/05 fra ISK.
2. Sak nr. 24/05 fra ISK.
3. Sak nr. 26/05 fra ISK.
SAKSOPPLYSNINGER:
Følgende saker fra Innherred Samkommunestyre blir med dette lagt fram til orientering:
-

Sak nr. 23/05: Budsjettsituasjonen 1. kvartal 2005.
Sak nr. 24/05: Samarbeid om næringsutvikling på Innherred.
Sak nr. 26/05: Videre arbeid med ruspolitisk handlingsplan.

TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Sakene tas til orientering.

Verdal, 10.06.2005

Rudolf Holmvik
rådmann
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