Verdal kommune

Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Driftskomiteen i Verdal
Kommunestyrsalen, Verdal rådhus
19.05.2010
09:00 – 13:00

Evt. forfall , eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær, tlf.740 48272
eller e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no som sørger for innkalling av
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering. Rapport om stillingsutvikling
blir i tertialrapporten som vil bli lagt fram i juni.

Sak 34/10 ”Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole,
flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging” vil bli utlagt på
kommunens hjemmeside www.verdal.kommune.no onsdag ettermiddag. Den vil i tillegg
bli utdelt i møtet.
Det blir besøk med omvisning på Aker barnehage kl. 12.00. Varighet ca. 1 time.

Verdal, 11. mai 2010

Trine S. Hallem, leder
/sign./
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Sakliste driftskomiteens møte 19. mai 2010
Saksnr

Innhold

PS 27/10

Godkjenning av møteprotokoll

PS 28/10

Referater

PS 29/10

Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune

PS 30/10

Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport

PS 31/10

Investeringer avløp - Tiltaksplan

PS 32/10

Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget
ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2007-2011

PS 33/10

Privatisering av legesenterene i Verdal kommune

PS 34/10

Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole,
flerbrukshall og svømmehall - Vedtak om utbygging

PS 35/10

Andre saker
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PS 27/10 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 28/10 Referater
1. Høringsnotat: Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en
rammefinansiert sektor.
2. Årsrapport 2009 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Nord-Trøndelag.
3. Høringsuttalelse om leksehjelp fra Verdal kommune.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsregnskap og årsberetning 2009 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2010/2628 - /210

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.05.2010

Saksnr.
29/10

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk (overskudd) på kr. 229.550,10
2. Rådmannens årsberetning for 2009 tas til orientering.
3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 1.723.034,01, dekkes inn gjennom
finansiering av vedtatte tiltak i Økonomiplan for perioden 2010-2013.
4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.
5. Verdal kommunestyre legger til grunn at Regnearkmodellen benyttes til beregning
av avdrag på lån ved utarbeidelse av kommende budsjett/økonomiplaner

Vedlegg:
1
2
3
4

Årsberetning 2009 - Verdal kommune
Årsregnskap 2009 - Verdal kommune
Revisjonsberetning 2009 - Verdal kommune
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2009 - Verdal
kommune
5 Saksprotokoll sak 010/10 - Kontrollutvalget
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2009 fram til
behandling. Kommunens regnskap for 2009 er gjort opp med et regnskapsmessig
underforbruk på kr. 229.550,10. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og
framtidige utordringer foreslås det at overskuddet for 2009 avsettes til disposisjonsfond.
Ved avslutningen av regnskapet for 2009 viser investeringsregnskapet
udekkede/ufinansierte investeringer på drøyt 1,7 millioner kroner. Dette beløpet består
av flere mindre tiltak som går over flere regnskapsår og foreslås dekket innen allerede
vedtatte tiltak for økonomiplanperioden 2010 – 2013.
Fra og med regnskapsåret 2009 har rådmannen valgt å utarbeide en årsberetning som
følger kommuneregnskapet. I tillegg utarbeides det en egen årsrapport med utfyllende
informasjon til politiske organer. Dokumentene utgjør del 1 og del 2 i den vedlagte
årsberetningen og tilsvarer samlet den gamle årsmeldingen.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger av regnskapet og kommunens situasjon fremgår av
årsberetningen. Rådmannen ser det som nødvendig å knytte noen kommentarer til
beregning av avdrag på lån. Kommunen betaler hvert år minimumsavdrag på lånene.
Revisjonen skriver slik om beregning av minimumsavdrag i sitt notat til rådmannen om
regnskapet for 2009:
” Verdal kommune har siden 2005 belastet regnskapet med minste tillatte
avdragsutgifter (minimumsavdrag). Avdragene er på samme nivå i 2009 som de var i
2005. I samme periode er netto lån, fratrukket husbanklån, økt fra 467 mill.kr til 664
mill.kr. Dette innebærer at den gjennomsnittlige nedbetalingstiden for kommunens lån er
økt fra 16 til 38 år, og nedbetalingstiden er økende.
Det framgår av kommunelovens § 50 nr. 7 a hvordan kommunenes lånegjeld skal avdras.
Intensjonene i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp i den
forstand at lånegjelden skal avdras planmessig og ved at lånegjelden skal være innfridd
når kommunens eiendeler er fullt avskrevet.
Kommunal- og Regionaldepartementet skisserte i 2001 to metoder for beregning av
minste tillatte avdrag, hhv "regnearkmodellen" og "forenklet brøk". Begge disse
modellene er innenfor kommunelovens bestemmelser.
Verdal kommune har siden 2005 benyttet regnearkmodellen.
Revisjonen mener at utgiftsførte avdrag på lån minst bør tilsvare kapitalslitet på
lånefinansiert andel av anleggsmidlene i kommunen. Dette tilsvarer lånefinansiert andel
av årets avskrivninger.
"Regnearkmodellen" gir i all hovedsak alltid et vesentlig lavere krav til minste avdrag
enn "forenklet brøk". Vi anbefaler derfor kommunen å benytte "forenklet brøk", som
også er mye enklere å bruke ifht "regnearkmodellen". For Verdal kommune ville bruk av
"forenklet brøk" utgjøre en merbelastning i regnskapet for 2009 på ca 6 mill.kr.
Kommuner som bruker regnearkmodellen bør i note informere om avviket til forenklet
formel og hva dette betyr for årets regnskap. Dette har Verdal kommune ikke gjort i
2009.”
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For årene 2009 og 2010 vil de to ulike modellene gitt følgende avdrag på lån:
2009
2010
”Regnearkmodellen”
19,5 mill. kr. 21,6 mill. kr.
”Forenklet brøk”
25,8 mill. kr. 31,6 mill. kr.
Det er som det fremgår av denne oversikten betydelig forskjeller i resultatet ved bruk av
de to modellene for å beregne minimumsavdraget på.
I kommunens budsjett for 2010 er det avsatt 21 mill. kroner til avdrag på lån, i samsvar
med beregningene ved bruk av ”regnearkmodellen”. Tilsvarende forutsetninger er også
lagt for resten av økonomiplanperioden.
Skal Verdal kommune gå over til ”Forenklet brøk” betyr dette et ytterligere krav om
reduksjoner i driftsnivået/økte inntekter på anslagsvis 10 mill. kroner for inneværende år.
Rådmannen anser det som meget krevende å gjennomføre de reduksjoner som allerede
ligger inne i budsjett og økonomiplan og vil ikke tilrå at en på kort sikt endrer
beregningsmodell.
Rådmannen er imidlertid helt på linje med revisjonen i deres syn om at utgiftsførte
avdrag på lån minst bør tilsvare kapitalslitet på lånefinansiert andel av anleggsmidlene i
kommunen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport

Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2009/1000 - /243

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.05.2010

Saksnr.
30/10

Rådmannen foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Kopi av formannskapssak 74/09

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Regjeringen framla i slutten av januar 2009 en økonomisk tiltakspakke for motvirkning
av den oppståtte finanskrise. Verdal kommune mottok i den forbindelse kr.9.507.000,- i
frie midler som skulle benyttes til mindre tiltak innenfor bygg og anlegg. Det var en
forutsetning at prosjektene kunne settes raskt i gang og fullføres i 2009 og første halvdel
av 2010.
Verdal formannskap gjorde i sitt møte den 20.08.2009 som sak 74/09 følgende vedtak
vedrørende tiltakspakken.
Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes
raskest mulig:
Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
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Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
Rehabilitering bruer Sæter og Green
Tiltak Vinne skole/barnehage
Prosjekteringskapasitet til konsulentfirmaene medførte at fysisk arbeid på byggeplass
kom først i gang over ferien 2009 for Stiklestad og Ørmelen skole og sluttført ved
årsskiftet.
Rehabilitering av bruer Green og Sæter kom først i gang i desember 2009 og forventes
sluttført mai/juni 2010.
Etter anbudsinnhenting for ovennevnte prosjekter viste det seg at det ikke var rom for
ønskede tiltak ved Vinne skole/barnehage.
Utførte tiltak:
Ventilasjonsanlegg Stiklestad skole:
Nytt anlegg er montert og satt i drift.
Kostnad:
Kr.3.550.781,Ventilasjonsanlegg Ørmelen skole og utskifting av resterende eternittak Ørmelen
skole:
Arbeidene med ventilasjon og nytt tak er ferdigstilt.
Kostnad:
Kr.2.825.199,Rehabilitering bruer Green og Sæter, Nordkleiva og Greensvegen, Helgådalen
Arbeidene er i sluttfasen. Anlegget forventes ferdigstilt i mai/juni.
Kostnad:
Kr.3.131.020,Eventuelle merkostnader utover dette beløp vil bli dekt over tiltak 5140 Investering
kommunale veger.
Total kostnad på de ovennevnte prosjekter blir ut fra det ovennevnte kr.9.507.000,-.
Dette tilsvarer de frie midler Verdal kommune har mottatt over Regjeringens
tiltakspakke.
Vurdering:
Verdal kommune mottok kr.9.507.000,- i frie midler via regjeringens tiltakspakke
vinteren 2009. Dette medførte at kommunen fikk midler til å utføre tiltak på kommunale
bygg og veger som absolutt skulle ha vært utført tidligere men som det ikke hadde vært
midler til. Midlene medførte også en positiv sysselsettingsvirkning under finanskrisen
for lokale entreprenørfirma.
Nye ventilasjonsanlegg ved Stiklestad og Ørmelen skole skulle ha vært utført tidligere
men det har ikke vært rom for dette innenfor ordinære budsjettrammer. Dessverre ble
midlene for knappe til planlagte nye ventilasjonsanlegg på Vinne skole/barnehage i
denne omgang. Dette må søkes løst over ordinære investeringsmidler senere.
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Utskifting av siste rest av eternittaket på Ørmelen skole er det også på høy tid at vi fikk
realisert. Dermed er alle eternittak på kommunale bygg utskiftet.
Også rehabilitering av bruene på Green og Sæter er helt nødvendige tiltak å få utført før
de hadde blitt trafikkfarlige.
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Verdal kommune
Sakspapir

Investeringer avløp - Tiltaksplan

Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2010/4147 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato
19.05.2010

Saksnr.
31/10

Rådmannens forslår at driftskomiten innstiller slik ovenfor Verdal formannskap:
1.Følgende anlegg prioriteres innenfor spredt avløp for perioden 2011-2013:
a) Spredt avløp Fleskhus
b) Spredt avløp Fætten
c) Supplerende avløpsledninger Leksdal
2.Følgende anlegg prioriteres innenfor sanering av eks. avløpsanlegg for perioden 20112013:
a) Sanering av avløpsanlegg Ørmelen
b) Rehabilitering av septikmottak Ørin renseanlegg
c) Sanering av avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I vedtatt økonomiplan for 2010-2013 er det årlig avsatt 4 mill.kr. til sanering av spredte
avløpsanlegg samt årlig 5 mill.kr. til utbedring av eksisterende avløpsanlegg fortrinnsvis
i sentrum.
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Spredt avløp:
Verdal kommune har i de senere år benyttet investeringsmidlene vedrørende spredt avløp
på tiltak i Leksdal, Garnes og Fleskhus. Følgende midler er brukt på de forskjellige
steder i perioden 2007-2009:
Leksdal:
Garnes:
Fleskhus:

14,5 mill.kr
4,2 mill.kr
2,7 mill.kr

Alle ovennevnte anlegg pågår også i 2010.

Sanering avløp sentrum:
Midlene her er i perioden 2007-2009 benyttet stort sett til saneringstiltak på eksisterende
avløpsnett på Ørmelen. I tillegg er mindre tiltak utført i Jernbanegata og på eksisterende
kloakkrenseanlegg.
Sanering avløpsanlegg Ørmelen:
Sanering avløpsanlegg Jernbanegata:
Rehabilitering renseanlegg Ørin og Garnes:

9,3 mill.kr
1,2 mill.kr
2,4 mill.kr

Alle ovennevnte anlegg pågår også i 2010.
Vurdering:
Spredt avløp:
Avsatte midler for 2010 vil medgå til å sluttføre de anlegg som er nevnt ovenfor.
Nye hovedledninger til Fleskhus/Leklemsåsen ble utbygd 2008/2009. Pr.dato er kun 10
boliger tilknyttet det nye anlegget. I 2010 og 2011 planlegges det å tilknytte eksisterende
bebyggelse i området som kan tas inn ved selvfall samt hovedledninger fram til
Leklemsåsen boligfelt.
Beboerne på Fætten har nå et par år blitt lovd tilknytting til kommunal kloakk. Det er nå
utarbeidet anbudsdokumenter for de nødvendige arbeider. Arbeidene er planlagt utsendt
på anbud etter sommerferien i år under forutsetning at vi får de nødvendige
grunneieravtaler.
I første utbyggingsetappe for avløpsanlegg Leksdal ble den sørlige del utbygd i 2008. I
2009 og 2010 er det for tiden pågående utvidelse av anlegget slik at boligfeltet i
Lundskammen blir tilknyttet. Dette medfører at en har fått samlet opp store deler av
avløpsvannet fra bebyggelsen nærest den klausulerte inntakssonen for Verdal Vannverk.
Det er fremdeles en del husstander på sørsiden av Lundselva som ønsker tilknytning til
kommunalt kloakkanlegg. Det vil bli laget et anbud for disse arbeider når anleggene på
Fleskhus og Fætten er ferdigstilt.
Ut fra det ovennevnte foreslår rådmannen at følgende anlegg prioriteres innenfor spredt
avløp for perioden 2011-2013:
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1. Spredt avløp Fleskhus
2. Spredt avløp Fætten
3. Supplerende avløpsledninger Leksdal
Sanering avløp sentrum:
Vi har i de siste 20 år hatt store problemer med tilbakeslagskader på avløpsnettet rundt
omkring i kommunen. Omfattende saneringsjobber på eksisterende nett har medført at
kommunen ikke har hatt større tilbakeslagskadesaker siden 2004. I 2004 fikk over 100
boliger på Ørmelen avløpsvann inn i kjellerne sine. Totalt skadeomfang lå på omkring
7,0 mill.kr.
Verdal kommune er nå i gang med den tredje store saneringsjobben på avløpsnettet på
Ørmelen. Dette for å unngå at det som skjedde i 2004 ikke skjer igjen. Kommuner er for
tiden i gang med å legge en ny stor overvannsledning samt nye spillvannsledninger tvers
over Ørmelen langs Lensmann Bentsens veg/Falkbanen. Takvann og drensvann blir ført
til den nye overvannsledningen mens avløpsvann innvendig hus blir tilkoblet
spillvannsledningen. Den gamle felleskloakkledningen fra 1950-tallet blir satt ut av drift.
Det samme ble gjort på sørdelen av Ørmelen for et par år siden.
Ovennevnte arbeider vil medføre at faren for tilbakeslagsskader er sterkt minkende.
Det gjenstår fremdeles en entreprise før man får fullført overvannsledningen fra elva og
ut til Tangenvegen på vestsiden av Ørmelen. Denne etappen foreslår rådmannen sendes
ut på anbud så snart at de pågående arbeider på Ørmelen er sluttført.
Arbeidene med å sanere resterende del av den gamle fellesledningen i Jernbanegata vil
bli fullført i 2010. Den gamle fellesledningen oppover Nordgata/Volhaugvegen er i svært
dårlig forfatning og bør utskiftes så snart som mulig. Rådmannen foreslår at dette
arbeidet starter opp så snart de ovennevnte anlegg på Ørmelen er sluttført.
Eksisterende mottak for septik på Ørin renseanlegg fungerer dårlig. Rehabilitering av
septikmottaket må utføres snarest.
Ut fra det ovennevnte foreslår rådmannen at følgende anlegg prioriteres innenfor
sanering av eksisterende avløpsanlegg for perioden 2011-2013:
1. Sanering avløpsanlegg Ørmelen
2. Rehabilitering av septikmottak Ørin renseanlegg
3. Sanering av avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Vinne
barnehage for resten av valgperioden 2007-2011

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2010/2898 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
19.05.2010

Saksnr.
32/10

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kjell H. Karlsson ble under sak 39/10 i Verdal kommunestyre fritatt for alle sine
politiske verv for resten av valgperioden 2007-2011. Han var bl.a. kommunens
representant i samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage.
Da det i henhold til reglement er Driftskomiteen som skal oppnevne representanter til
samarbeidsutvalgene ved barnehagene, bes Driftskomiteen oppnevne ny representant i
samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage etter Kjell H. Karlsson for resten av
valgperioden 2007-2011.
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Verdal kommune
Sakspapir

Privatisering av legesentrene i Verdal kommune

Saksbehandler: Tone S. Haugan
tone.haugan@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2007/10053 - /G21

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.05.2010

Saksnr.
33/10

Rådmannens innstilling:
1. Legesentrene i Verdal kommune privatiseres senest innen 01.01.2011.
2. Formannskapet får fullmakt til å foreta evt. salg av Stekke legesenter.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Plan for legetjenesten i Verdal ble behandlet i kommunestyret sak 118/07, der det ble
fattet slikt vedtak:
1. ”For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste
legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette
gjøres på følgende måte:
- Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger
- Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger
- Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger
- I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening
fra ett av legesentrene i sentrum
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2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den
enkelte
lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter
og lønner øvrige helsepersonell.
3. Brukerundersøkelse av fastlegeordningen”
Som kjent ble det ikke aktuelt med faste kontordager i Vuku da dette ikke lot seg
gjennomføre i praksis, da ingen leger ønsket denne løsningen.
I kommunestyrets sak 3/09 som en oppfølging av sak 118/07 ble følgende vedtak fattet:
”Vuku Legesenter har en forhistorie gjennom lengre tid preget av utstabil legedekning,
kostbare vikarløsninger og gjentatte kommunale forsøk på å holde senteret bemannet
med to leger.
Som 2-legesenter er Vuku Legesenter sårbart på en rekke områder og oppfattes som mindre
attraktivt enn tilgjengelige alternativer for arbeidssøkende leger.
Verdal kommunestyre vil likevel bemanne opp Vuku Legesenter til 2-legesenter. Dette også ut
fra distriktspolitiske hensyn.”

Det er kjent at lege ga tilbud om å ha sin praksis i Vuku slik at legekontoret kunne
opprettholdes som et 2-legesenter i fortsettelsen, noe som fungerer i dag.
I forbindelse med oppfølging av vedtak 118/07 med overgang fra hybrid modell til privat
er det fra legene i Vuku kommet frem at det ikke er mulig å drive et 2-legesenter som
private drivere.
Legene er bedt om å komme opp med en kostnadsberegning av hva kommunen evt. må
bidra med for at privat drift skal være ”bærekraftig”, men det har ikke vært mulig å få
opp kostnadsoverslag. Nettoutgiftene ved drift av senteret var i 2009 kroner 453.000,med de avtaler legene har med kommunen. Ved privatisering vil legene få ansvar for
personell, utstyr, husleie, inventar (se vedtak). Økt inntekt vil skje ved at de selv får
percapitatilskudd som ft. er kr. 357,- pr. pasient på lista.
Legene ved Vuku legesenter har i dag totalt 2400 pasienter, og legene arbeider 4 dager
pr. uke, noe de har gitt uttrykk for at de ønsker også etter privatiseringa. Legene har sagt
at dersom det fortsatt ønskes legesenterdrift i Vuku er de villige til det under forutsetning
at det er driveverdig økonomisk. Det vanskelig å anslå sum, da legene selv ikke bidrar
med dette. Legene ved senteret ”orienterer seg mot sentrum” og er i dialog med legene
ved Verdal legesenter med hensikt og eventuelt drive et 5-legesenter sammen. Dette er
naturlig nok ikke besluttet, da det er avhengig av hva kommunen evt. bidrar med
økonomisk i Vuku. Legejournalene vil bli koblet sammen, da de ønsker felles
feriedekning i sommer.
Dersom det ikke blir framtidig legesenterdrift i Vuku, har legene sagt seg villige til å ha
faste møter i Vuku 1 dag pr. uke for å opprettholde /videreutvikle det gode samarbeidet
de har med hjemmetjenesten. I tillegg er de villige til samtidig å ha en ”visitt” på de
beboerne på senteret som måtte ha behov for det.
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Status for de andre legesentrene er pr. i dag følgende; Ørmelen legesenter ønsker
primært å drive senter i de lokalene de har i dag, mens legene ved Stekke legesenter
ønsker primært å kjøpe ut sine lokaler avhengig av den prisen kommunen kan selge for.
Det er foretatt takst ved både Stekke og Verdal legesenter med hensyn til prisfastsettelse
for husleie eventuelt utkjøp for Stekke sitt vedkommende.
Selv om Verdal kommune ønsker fortsatt legesenterdrift ved Stekke, ligger det
begrensninger i forhold til hvilken pris vi kan selge evt. leie ut lokalene for. Ørmelen
legesenter har privat utleier og ønsker å overta den avtalen kommunen har med
vedkommende.
Det drøftes med legene om personalet skal være med over som hjelpepersonell, eller om
legene selv kan velge sitt personell. Verdal kommune har arbeidsgiveransvar for
hjelpepersonalet og vil slik ta ansvar for de som evt. ikke blir med over i privat
virksomhet.
Vurdering:
Rådmannen har tidligere gjort sine betraktninger omkring sårbarheten med et 2legesenter i Vuku. Etter at fast lege kom på plass i 2009 har antall pasienter økt. Pr i dag
er det 150 ledige plasser i Vuku. Kommunen betalte i 2009 ca. kr 300.000,- i
gjestepasientutgifter, noe som tilsier at det fortsatt er 840 verdalinger som har fastlege i
annen kommune.
Et senario kan være at ved å opprette en 3. hjemmel i Vuku vil disse ha mulighet til å ha
fastlege i hjemkommunen. Rådmannen kan ikke tilrå dette, da det kan være mange
årsaker til at en velger fastlege i nabokommuner. Det er ikke beregnet hva en evt.
utbygging av Vuku legesenter til et 3-legesenter vil koste. Den økonomiske situasjonen i
kommunen er ikke slik at rådmannen kan anbefale å gi tilskudd til Vuku legesenter.
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