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BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
2. Utsalgspris pr. bok settes til kr 350.
3. Utgifter til trykking forskutteres med kr 170.000. Rådmannen får fullmakt til å
gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
2. Utsalgspris pr. bok settes til kr 350.
3. Utgifter til trykking forskutteres med kr 170.000. Rådmannen får fullmakt til å
gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Skriv fra Bygdeboknemnda: Nytt bind av Verdalsboka, datert 11. april 2011.
Pristilbud WOW Reklame, datert 1. juni 2011.
Saksopplysninger:
Bygdeboknemnda er i sluttføringen av arbeidet med nytt bind av Verdalsboka i serien
”Heimer og folk”. Det nye bindet omfatter Ness.

I h.h.t. tidligere praksis ved utgivelse av bygdebøker har Verdal kommune forskuttert
utgiftene til trykking og innbinding. Utgiftene har blitt dekt opp ved salg av bøkene.
Bygdeboknemnda ber om at samme praksis følges også denne gangen.
Bygdeboknemnda har innhentet pristilbud fra WOW Reklame:
700 stk.

kr 156.080 eks mva

Det er foreløpig usikkert om sidetallet må økes noe i forhold til det som pristilbud er
beregnet ut fra, og det er noen tilleggskostnader i forbindelse med utgivelsen.
Bygdeboknemnda ber derfor om en forskuttering på kr 170.000.
De forrige bøkene i serien ”Heimer og folk” har hatt utsalgspris på kr 350. Forrige bok
om Inndal og Sul inneholder to bind. Der koster hvert bind kr 350, men ved kjøp av
begge bindene ble det satt en pakkepris på kr 600.
Det er i budsjettet for inneværende år ikke avsatt midler til bokutgivelse. Rådmannen
vil derfor foreslå at kostnadene ved utgivelsen dekkes ved ekstraordinær bevilgning
som forutsettes finansiert ved salg av bøkene.
Det tas sikte på at den nye boka skal være klar for salg rundt skolestart i år. Det er
viktig med et aktivt salg umiddelbart etter det for størst mulig inndekning i det
budsjettåret som utgiftene er ført.

