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BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

1. Verdal kommune forskutterer den påløpte regningen til Planstyring.
2. Kostnadene belastes utvikling av industriområdet og dekkes inn i et senere
profilprosjekt for utvikling av Verdal industripark. Beløpet belastes
kapitalfondet.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal kommune forskutterer den påløpte regningen til Planstyring.
2. Kostnadene belastes utvikling av industriområdet og dekkes inn i et senere
profilprosjekt for utvikling av Verdal industripark. Beløpet belastes
kapitalfondet.
Vedlegg:
|1. Epost datert 11. mai 2009 fra Planstyring. Verdal kommune – prosjektering av
E6 monument – honorar regionalt næringsfond
2. Epost datert 3. juli 2009 fra Planstyring. E6 & Statue – utestående vedlagt
innskannet oppdragsbekreftelse

3. Epost datert 5. august 2009 fra Planstyring. Avklaring av faktura
prosjektadministrasjon og teknisk prosjektering
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 83/07 E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering
Saksopplysninger:
Dag Voll hos Planstyring har henvendt seg til Verdal kommune gjentatte ganger for å
få betalt for arbeid firmaet har nedlagt i forbindelse med planlegging av skulptur ved
innkjørselen til Verdal sentrum fra E6. Siste gang var pr epost 5. august 2009 hvor
firmaet ba ”om tilbakemelding, før vi tar neste skritt på bakgrunn av manglende vilje
til å betale faktura”.
Når regningen ikke ble honorert, skyldtes det vedtak i kommunestyret 29. oktober
2007 (sak 83/07) hvor det ble besluttet at Verdal kommune ikke skulle være med på
finansiering av skulpturen. Regninger før den tid er betalt.
Regionalt næringsfond har også behandlet saken, men uten å finne å kunne dekke
regningen innenfor sitt formål.
Rådmannen informerte formannskapet i møte 20. august 2009 om Planstyring sitt
standpunkt.
Vurdering:
AS Planstyring var en meget aktiv part i arbeidet med å få realisert E6 – skulpturen. I
utgangspunktet var dette et prosjekt der næringsliv og kommune i partnerskap skulle
realisere skulpturen både gjennom delfinansiering og egeninnsats. Planstyring hadde
ansvaret for prosjekteringa og hadde dermed det største kostnadsutlegget i forkant av
byggeprosjektet. De hadde grunn til å tro at prosjektet skulle gjennomføres som
planlagt og at de skulle få dekt sine kostnader. Som en del av dugnadsaspektet i
prosjektet er deres pris under ordinær kostpris .
Ut fra en rimelighetsbetraktning i forhold til andre næringsaktører i prosjektet, synes
det riktig at kommunen forskutterer Planstyring for den jobben som er gjort, og at
prosjektet søkes realisert som planlagt som del av en større profilsak for Verdal
Industripark på et senere tidspunkt.

