Verdal kommune

Møteinnkalling

Administrasjonsutvalgets medlemmer

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

Verdal Administrasjonsutvalg
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
24.11.2011
09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74
04 82 57 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no . Varamedlemmer møter kun
ved særskilt innkalling.
Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets behandling i sak 9/11 og 11/11 vil bli utlagt i møtet.

Verdal, 18. november 2011

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste administrasjonsutvalgets møte 24. november 2011
Saksnr

Innhold

PS 8/11

Godkjenning av møteprotokoll

PS 9/11

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune

PS 10/11

Søknad til Arbeids og velferdsdir. "ufrivillig deltid "

PS 11/11

Forslag til IA-mål 2011-2013

PS 12/11

Orienteringer
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2011/9243 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Verdal arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
22.11.2011
23.11.2011
24.11.2011

Saksnr.
15/11
8/11
9/11

21.11.2011

40/11

Rådmannens innstilling:
1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og
bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende
investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være
serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til
rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Vedlegg:
1 Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal
kommune
2 Forslag til Gebyr- og avgiftsregulativ 2012 - Verdal kommune
3 Økonomireglement Verdal kommune
4. Kontroll og tilsyn – forslag til driftsbudsjett 2012
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Vedleggene er utsendt i egen sending.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Rådmannen vil ved behandlingen av saken i
Kommunestyret legge fram KOSTRA-oversikter slik at også disse kan vedtas som en del
av budsjettet for 2012.
Vurdering:
Rådmannens øvrige vurderinger framgår av budsjett-/økonomiplanheftet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad til Arbeids og velferdsdir. "ufrivillig deltid "

Saksbehandler: Inger Johanne Uthus
inger.johanne.uthus@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2011/5943 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger Arbeidsmiljøutvalg
Verdal arbeidsmiljøutvalg
Levanger Administrasjonsutvalg
Verdal Administrasjonsutvalg

Møtedato
26.09.2011
19.09.2011
07.09.2011
24.11.2011

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 19.09.2011
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 26.09.2011
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
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Saksnr.
11/29
28/11
2/11
10/11

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 07.09.2011
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1 Ufrivillig deltid, søknadsskjema
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er skrevet søknad, som er sendt inn rettidig for å få midler til prosjekt om ufrivillig
deltid. En egen arbeidsgruppe har utarbeidet søknaden. Denne har bestått av:
Gunn Wolden, virksomhetsleder Verdal
Per Tore Sandsaunet, enhetsleder Levanger
Lise Heggdal, HTV Verdal
Tove Randi Olsen, HTV Levanger
Anne Grethe Wold, utviklingsstaben
Inger Johanne O Uthus, organisasjonsenheten
Hilde Skavdahl, organisasjonsenheten.
Arbeidsgruppen ble enig om satsningsområder, og ikke minst at prosjektet skal inngå i
ordinær drift.
Vurdering:
Søknaden er skrevet ut i fra vedtatte retningslinjer for deltidsproblematikk i begge
kommunene. For øvrig vises til vedlagte søknad.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forslag til IA-mål 2011-2013

Saksbehandler: Hilde Skavdahl
hilde.skavdahl@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2011/521 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger Arbeidsmiljøutvalg
Verdal arbeidsmiljøutvalg
Levanger Administrasjonsutvalg
Verdal Administrasjonsutvalg

Møtedato
21.11.2011
21.11.2011

Saksnr.
11/33
32/11

24.11.2011

11/11

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred
samkommune vedtas.

Vedlegg:
Ingen
1 Forslag til IA-mål 2011-2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Samarbeidsavtalene av 18.01.2011 mellom hhv.Levanger kommune, Verdal
kommune og Innherred samkommune og Arbeids- og velferdsetaten v/NAV
Arbeidslivssenter.
- Div. møtereferat/bakgrunnsmateriale i arbeidet med nye IA-mål
Saksopplysninger:
*De sentrale partene, regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet, inngikk
24.02.2010 den tredje intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen), med tilhørende ”Protokoll mellom partene i arbeidslivet om felles innsats for
å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen” (IA-protokollen).
Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune inngikk hver for
seg ny lokal samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsetaten v/NAV
Arbeidslivssenter 18.01.2011. Avtaleperiodens varighet er tom. 2013. Gjennom
samarbeidsavtalen har virksomhetene forpliktet seg til å fastsette og integrere egne mål
for IA-arbeidet, da med bakgrunn i de tre sentralt fastsatte delmålene. Arbeidet med
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lokale målsettinger skal utarbeides i fellesskap mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte,
verneombud og øvrige ansatte.
Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune nedsatte ei felles
arbeidsgruppe, hvis mandat var å utrede mulighet for å utarbeide felles IA-mål samt
dersom mulig, komme med forslag til felles mål.
Vurdering:
* Med bakgrunn i evaluering av forrige avtaleperiodes målsettinger og måloppnåelse i
kommunene, foreslås at IA-mål for perioden 2011-2013 er likelydende i kommunene.
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