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Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2011
BEHANDLING:
Notat fra rådmann datert 13. april 2011 ble utdelt i møtet.
AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Kommunestyret består av 35 representanter og har det arbeidsområde som framgår
av dagens reglement.
2. Formannskapet består av 9 representanter og har det arbeidsområde som framgår av
dagens reglement.
3. Komiteene:
Plan – og utviklingskomiteen omdannes til Komite Plan og Samfunn. Består av 9
representanter.
Komiteen blir Verdal kommunes faste utvalg for plansaker og viderefører dagens
portefølje med unntak av plansaker knyttet til helse og velferd, oppvekst og kultur.
Teknisk drift legges til komiteens arbeidsområde.
Driftskomiteen omdannes til Komite Mennesker og Livskvalitet. Består av 9
representanter.
Komiteen har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement, unntatt Teknisk
drift.
Alle plansaker relatert til oppvekstsektoren, helse – og velferdssektoren og
kultursektoren legges til komiteens arbeidsområde.
Driftssaker fra kulturområdet legges til komiteen.
4. Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og har dagens arbeidsområde.
5. Verdal kommunes representasjon i Innherred Samkommunes styre og
kontrollutvalg fortsetter med det antall som ligger i dagens avtaleverk.

6. Delegasjonsreglementet gjennomgås av det nye kommunestyret og endres i forhold
til ovenstående.
Ved votering ble Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret består av 35 representanter og har det arbeidsområde som framgår
av dagens reglement.
2. Formannskapet består av 9 representanter og har det arbeidsområde som framgår av
dagens reglement.
3. Komiteene:
Plan – og utviklingskomiteen omdannes til Komite Plan og Samfunn. Består av 9
representanter.
Komiteen blir Verdal kommunes faste utvalg for plansaker og viderefører dagens
portefølje med unntak av plansaker knyttet til helse og velferd, oppvekst og kultur.
Teknisk drift legges til komiteens arbeidsområde.
Driftskomiteen omdannes til Komite Mennesker og Livskvalitet. Består av 9
representanter.
Komiteen har det arbeidsområde som framgår av dagens reglement, unntatt Teknisk
drift.
Alle plansaker relatert til oppvekstsektoren, helse – og velferdssektoren og
kultursektoren legges til komiteens arbeidsområde.
Driftssaker fra kulturområdet legges til komiteen.
4. Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og har dagens arbeidsområde.
5. Verdal kommunes representasjon i Innherred Samkommunes styre og
kontrollutvalg fortsetter med det antall som ligger i dagens avtaleverk.
6. Delegasjonsreglementet gjennomgås av det nye kommunestyret og endres i forhold
til ovenstående.

Innstilling fra nedsatt arbeidsgruppe:
1. Kommunestyret består av 35 representanter
2. Alternativ 1: Formannskapet består av 9 representanter og har samme
portefølje som i inneværende periode. Komitelederne velges blant
Formannskapets medlemmer. Formannskapet utgjør kommunens medlemmer i
samkommunestyret.
Alternativ 2: Formannskapet. Følgende strykes: Når det gjelder
sammensetningen av Formannskapet, mener Utvalget at dersom man velger å
opprettholde dagenes komitéordning, bør begge komitélederne sitte i
Formannskapet. Ordfører, varaordfører og komitélederne vil likevel utgjøre et
mindretall i et Formannskap på 9 medlemmer.
3. Alternativ 1: Plan og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter
og samme portefølje som i inneværende periode
Alternativ 2: Plan- og utviklingskomiteen utvides til 11 medlemmer.
4. Alternativ 1: Driftskomiteen utvides til 11 medlemmer. Komiteen får samme
portefølje som inneværende periode, men blir pålagt sammen med

administrasjonen å arbeide for en videreutvikling av Komiteens arbeidsform.
Alternativ 2: Driftskomiteen deles i to: Komite helse/omsorg og Komite
oppvekst/kultur. Antall medlemmer må diskuteres. Teknisk drift legges til planog utviklingskomiteen.
5. Utmarksnemndas plassering i den kommunale forvaltningen avklares når
situasjonen for ISK er endelig besluttet.
6. Gjeldene delegasjonsreglement videreføres og tas opp til ny vurdering av
det nye kommunestyret innen 1/7 2012.
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 22.03.2011
BEHANDLING:
AP v/Berit Nessø fremmet følgende alternative forslag til alternativ 2 i pkt. 2 i
arbeidsgruppens innstilling:
Alternativ 2: Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i
inneværende periode.
PUK fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3 i arbeidsgruppens innstilling:
Plan- og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter.
FRP v/Knut Fortun og SV v/Modulv Slapgård fremmet følgende felles alternative forslag til
pkt. 4 i arbeidsgruppens innstilling:
Driftskomiteen opprettholdes med 9 medlemmer.
Administrasjonen arbeider med å videreutvikle komiteens arbeidsform.
Teknisk drift legges til plan- og utviklingskomiteen.
Nytt navn:….
Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Arbeidsgruppens innstilling pkt.1: Enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 2:
Det ble først votert over alternativ 2. Forslaget ble avvist.
Det ble så votert alternativt mellom alternativ 1 i innstillinga og forslaget fra AP v/Berit
Nessø:
Forslaget fra AP v/Berit Nessø ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 3:
Det ble først votert over alternativ 2. Forslaget ble avvist.
Det ble så votert alternativt mellom alternativ 1 i innstillinga og plan- og utviklingskomiteens
alternativ. Plan- og utviklingskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 4:
Det ble først votert over innstillingens alternativ 2. Forslaget falt mot 2 stemmer.
Det ble så votert alternativt mellom fellesforslaget fra FRP v/Knut Fortun og SV v/Modulf
Slapård og arbeidsgruppens innstilling til alternativ 1. Fellesforslaget fra FRP og SV ble
vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte for arbeidsgruppens innstilling.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 5:
Enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 6:
Vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret består av 35 representanter
2. Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i inneværende
periode.
3. Plan- og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter.
4. Driftskomiteen opprettholdes med 9 medlemmer.
Administrasjonen arbeider med å videreutvikle komiteens arbeidsform.
Teknisk drift legges til plan- og utviklingskomiteen.
Nytt navn:….
5. Utmarksnemndas plassering i den kommunale forvaltningen avklares når situasjonen for
ISK er endelig besluttet.
6. Gjeldene delegasjonsreglement videreføres og tas opp til ny vurdering av det nye
kommunestyret innen 1/7 2012.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 23.03.2011
BEHANDLING:
Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 6
representanter.
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternative forslag til alternativ 2, pkt. 2, i
arbeidsgruppens innstilling:

Alternativ 2: Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i
inneværende periode.
Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 2:
Det ble først votert over alternativ 2. Forslaget ble avvist.
Det ble så votert alternativt mellom alternativ 1 i innstillinga og forslaget fra SV v/Anita
Karlsen. Forslaget fra SV v/Anita Karlsen ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 3:
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2 fikk alternativ 1 3 stemmer. 3
stemmer ble avgitt for alternativ 2.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 4:
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2 fikk alternativ 1 3 stemmer. 3
stemmer ble avgitt for alternativ 2.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 5: Enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppens innstilling pkt. 6: Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Kommunestyret består av 35 representanter
2. Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i inneværende
periode.
3. Delt innstilling:
Alternativ 1: Plan og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter og samme
portefølje som i inneværende periode
Alternativ 2: Plan- og utviklingskomiteen utvides til 11 medlemmer.
4. Delt innstilling:
Alternativ 1: Driftskomiteen utvides til 11 medlemmer. Komiteen får samme portefølje
som inneværende periode, men blir pålagt sammen med administrasjonen å arbeide for en
videreutvikling av Komiteens arbeidsform.
Alternativ 2: Driftskomiteen deles i to: Komite helse/omsorg og Komite oppvekst/kultur.
Antall medlemmer må diskuteres. Teknisk drift legges til plan- og utviklingskomiteen.
5. Utmarksnemndas plassering i den kommunale forvaltningen avklares når situasjonen for
ISK er endelig besluttet. Enstemmig.
6. Gjeldene delegasjonsreglement videreføres og tas opp til ny vurdering av det nye
kommunestyret innen 1/7 2012.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.03.2011
BEHANDLING:
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utdelt i møtet.
Ordfører fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes til aprilmøtet i formannskapet og kommunestyret. ”
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
”Saken utsettes til aprilmøtet i formannskapet og kommunestyret. ”

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.03.2011
BEHANDLING:
Saken utgår. Kommer til behandling i formannskapet og kommunestyret i april.
Partiene går igjennom saken på nytt før ny behandling.

Vedlegg:
Alternativ til politisk organisering fra valgperioden 2011.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I formannskapets møte 18.03.10 ble det nedsatt følgende gruppe for å se på revidering
av kommunens delegasjonsreglement:
Svein Svensson, leder
Trine S. Hallem
Marit Voll Skrove, nestleder
John Hermann
Brita K. Torsvik
Etter at gruppen startet sitt arbeid kom det til høring forslag på endringer i
kommuneloven, der ett av forslagene bl.a. var at kommunestyret i hver valgperiode
skal vedta nytt delegasjonsreglementet. I den forbindelse har gruppen innstilt at det
ikke fremmes forslag på endringer i delegasjonsreglementet nå, men at eksisterende
reglement prolongeres til juli 2012.
I arbeidet med delegasjonsreglement må også den politiske organiseringen avklares,
og dette må gjøres før valg av nytt kommunestyre. Gruppen har derfor startet dette
arbeidet og legger nå fram utkast til politisk organisering – der gruppen har kommet
fram til 2 klare alternativ.
Saken legges med dette fram til politisk behandling.

