Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Verdal formannskap
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.

Det vil i møtet bli gitt følgende orienteringer:
- Skoleutbygging.
- Økonomirapportering pr. 30.10.11.
Protokoll fra komite for mennesker og livskvalitets behandling i sakene 86/11 og 88/11
og protokoll fra komite plan og samfunn i sakene 86/11 og 87/11. I tillegg vil det bli lagt
ut uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget til sak 86/11.
Formannskapets møte vil bli avviklet etter administrasjonsutvalgets møte.
Verdal, 18. november 2011

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

Innhold

PS 85/11

Godkjenning av møteprotokoll

PS 86/11

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune

PS 87/11

Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen Finansiering

PS 88/11

Frivilligplan for Verdal 2012-2015

PS 89/11

Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i
Verdal kommune - valgperioden 2011-2015

PS 90/11

Møteplan 2012 - Verdal kommune

PS 91/11

Oppnevning av forretningsførende overformynder for
valgperioden 2011-2015

PS 92/11

Orientering

PS 93/11

B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2011
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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
24.11.2011

Saksnr.
15/11
8/11
9/11
86/11

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
Vedleggene er utsendt i egen sending.
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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

Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering

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

Arkivref:
2009/6784 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
22.11.2011
24.11.2011

Saksnr.
17/11
87/11

Rådmannens forslår at komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap
og kommunestyre:
1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av veg og ledningsanlegg Ørin Sør –
Fættavegen innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.
2. Investeringskostnader på 8,0 mill.kr. finansieres over ordinært
investeringsbudsjett vann/avløp.
3. Resterende beløp pålydende 4,0 mill.kr. finansieres ved bruk av ubundet
kapitalfond.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

Vedlegg:
-

Forslag til reguleringsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fætten har i flere år vært lovd tilknytning til offentlig avløpsnett. I den forbindelse er det
også planlagt utskifting av den gamle vannledningen nedover til området. I tillegg er det
et stort behov for opparbeidelse av industriarealet Ørin sør. Det er for tiden aktuelle
interessenter for feste av tomt på området. Dette innebærer at infrastrukturen for området
må bygges ut.
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Ut fra dette foreslår rådmannen utbygging av infrastruktur for industriområdet Ørin sør
samt 1.etappe på vann/avløpsanlegg Fætten.

Anlegget omfatter følgende:
- Ny industrigate med tilhørende VA-anlegg for utvidelse av Ørin industriområde i
sørlig retning. Gata tar av fra Venusvegen og har en lengde på ca. 650 m.
- I denne gata legges også en 315 reservevannledning fram til Fættavegen. Denne
ledningen skal senere forlenges fram til Rinnelva og sammenkobles med
Levanger vannverk.
- Venusvegen skal forlenges fram til Fættavegen, lengde 450 m, som ny adkomst til
Fætten. Ny kloakkledning og vannledning til Fætten blir lagt i samme veg. Vegen
vil bli anlagt med fortau. Planovergang over jernbanelinje må også anlegges.
- Kostnadsoverslag er satt opp i samarbeid med RG-Prosjekt A/S ut i fra
erfaringspriser fra tilsvarende anlegg. Anbudsinnhenting vil gi eksakte kostnader.
Kostnader:
- Ledningsgrøfter:
- Avløpsanlegg:
- Vannledningsanlegg:
- Kloakkpumpestasjon:
- Vegarbeid:
- Planovergang:
- Sum:
- Planlegging/byggeledelse:
- 5 % rigg:
- 10 % uforutsett:
- Totalt:

1,7 mill.kr
1,6 mill.kr
1,6 mill.kr
0,6 mill.kr
4,0 mill.kr
0,3 mill.kr
9,8 mill.kr
0.6 mill.kr
0,5 mill.kr
1,1 mill.kr
12,0 mill.kr

Forslag til finansiering:
- Investeringsmidler spredt avløp:
- Investeringsmidler hovedplan vannforsyning:
- Bruk av kapitalfondet til finansiering av veg:
- Totalt:

4,0 mill.kr
4,0 mill.kr
4,0 mill.kr
12,0 mill.kr

Vurdering:
Verdal kommune har for tiden et stort behov for opparbeidelse av mer industriareal. Det
er for tiden en aktuell interessent for feste av areal på Ørin sør. Før det kan skje må
nødvendig infrastruktur opparbeides. Fættaområdet har i tillegg flere år vært lovt
tilknytning til offentlig avløpsanlegg. Ut fra det ovennevnte anbefaler rådmannen at
industriområdet Ørin sør opparbeides og at Venusvegen forlenges fram til dagens
Fættaveg innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr. Utbygging av vann og
avløpsanlegg videre til Fætten tas i en senere etappe med forventet anleggstart i 2013.
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Verdal kommune
Sakspapir

Frivilligplan for Verdal 2012-2015

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2011/7956 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.11.2011
24.11.2011

Saksnr.
9/11
88/11

Rådmannens innstilling:
Frivilligplan Verdal 2012-2015 vedtas.

Vedlegg:
Frivilligplan for Verdal 2012-2015
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I 2007 kom Regjeringens Frivillighetsmelding, Stortingsmelding(Stm.) nr.39(2006-2007)
”Frivillighet for alle”. Meldingen tok for seg ulike områder hvor frivillig innsats spiller en
betydelig rolle for samfunnet, og pekte blant annet på følgende (kap.26.6. s. 198): ”Det er en
mangel på samlet frivillighetspolitikk i kommunene, og også manglende forståelse for hvilken
rolle frivillige virksomheter kan og bør spille i kommunene”. Dette var bakgrunnen for at det i
forbindelse med ordførersamarbeidet ”Byer i Midt-Norge”(ni bykommuner) ble initiert et
prosjekt for utforming av en frivillighetspolitikk i hver av de ni kommunene.
Kommunene søkte høsten 2008 om økonomiske midler til å starte samarbeidsprosjektet. Etter
positiv tilbakemelding fra Kirke- og kulturdepartementet, med regionale utviklingsmidler og
egenandeler fra hver kommune, ble samarbeidsprosjekt ”Fra pilot til skvadron” etablert.
Hovedmålsetting med prosjektet var at hver av de ni byene på ulike måter skulle utarbeide en
plan for frivillighetspolitikk forankret i kommunalt planverk.
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Lokalt prosjekt:
Driftskomiteen i Verdal vedtok høsten 2009 at kommunen skulle delta i prosjektet.
Det ble etablert en lokal prosjektgruppe med representanter fra frivillige lag og
organisasjoner og fra kommunen. Verdal frivilligsentral ble forespurt om å lede
prosjektet. De som har deltatt i prosjektet er:
Lokal styringsgruppe: Driftskomiteen.
Prosjektansvarlig: Virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen
Prosjektleder: Daglig leder av Verdal Frivilligsentral, Marita Nergård Gustad
(I perioden 18.05.10-01.01.11 vikarierte Trygve Nervik som prosjektleder.)
Prosjektgruppa:
Marit Halvorsen, Styggdalsnemnda (Verdal Teaterlag)
Kari Lundsvoll, Verdal Idrettsråd
Svenn Balgård, representant skolekorpsene
Linda Barøy, Helse og omsorg, Verdal kommune
Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst, Verdal kommune
Rune Dillan, Kulturtjenesten, Verdal kommune
Dina von Heimburg, Folkehelsekoordinator, Innherred samkommune.
Sammenheng med andre kommunale planer:
I kommuneplanens samfunnsdel (2008-2020) står det flere mål og veivalg om å styrke
frivilligheten og legge til rette for frivillig innsats på flere områder. Dette er de overordnede mål
og veivalg for Verdal kommune, og dermed også for ”Frivilligplan for Verdal 2012-2015”.
Planen får status som en temaplan under ”Kommunedelplan kultur”.
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Kommuneplanens samfunnsdel
2008-2020
Visjon
Overordnede mål

Utfordringsdokumentet

Kommunedelplan kultur 20082020
Delmål
Satsingsområder, mål og vegvalg
Tiltaksplan 4 år
for kommunedelplaner
______________________________

Økonomiplan/handlingsprogram 4 år
Kommuneplanens arealdel
Budsjett 1 år

Temaplan:
Frivilligplan for Verdal
2012-2015

Prioriterer mellom kommunedelplaner

Frivilligplanen har også grunnlag i følgende andre kommunale planer:





Rehabiliteringsplanen 2008-2011
Tverrfaglig forebyggingsplan for barn fra fødsel til skolealder 2007-2011
Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 – 16 år i Verdal kommune
Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år

Planutkastet har vært lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling. Det kom ikke
inn noen uttalelser.
Vurdering:
Dette er den første politiske planen i Verdal kommune hvor en samlet ser på kommunens
samhandling med frivillig sektor. Frivilligplanen sin hensikt er å bidra til at offentlig og
frivillig sektor skal samarbeide mer og bedre. Den må ses på som starten på en prosess,
og ikke et endelig produkt.
Frivilligplanen kommer med forslag til mål og tiltak. Alle frivillige lag og organisasjoner
og kommunale enheter har vært invitert til å bidra i prosessen. Alle aktørene som er
nevnt har ikke vært direkte med i utformingen av tiltakene. Frivilligplanen må derfor ses
på som retningsgivende og ikke en plan som er forpliktende på tiltaksnivå.
Frivilligsentralen har sammen med andre aktører fått ansvar for å følge opp tiltakene så
langt det lar seg gjøre. Men tiltak må også gjerne bli gjennomført uten at
frivilligsentralen har noen rolle i det. Tiltak som skal gjennomføres, og som krever
kommunale midler, må innarbeides i kommunens økonomiplan.
På bakgrunn av prosjektarbeidet utarbeidet prosjektgruppen et forslag til en tiltaks- og
handlingsplan for frivillighetspolitikken i Verdal kommune. Prosjektgruppen har gjort et vel
gjennomført arbeid, og levert en plan som gir et bra grunnlag for det videre arbeidet med
tilrettelegging for frivillig sektor.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2011-2015

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2011/6548 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.11.2011

Saksnr.
89/11

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal
kommune – valgperioden 2011-2015”.
2. Endelig størrelse på grunnlag for godtgjøring for ledere i komiteene blir:
Komite plan og samfunn:
Komite mennesker og livskvalitet:

Vedlegg:
1. Gjeldende reglement.
2. Utkast til nytt reglement for valgperioden 2011-2015 (endring nedsatt gruppe er
enige om er inntatt i dette).
3. Samlet saksframstilling av formannskapssak nr. 72/11.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken ble lagt fram i formannskapets møte 27. oktober 2011, der det ble fattet følgende
vedtak:
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“Saken utsettes.
Det oppnevnes gruppe for gjennomgang av nytt reglement.
Forslag til gruppe: Gruppelederne”
Gruppen har hatt to møter og blitt enig om følgende endring i administrasjonens forslag
til nytt reglement:
Pkt. 3.1 – Ordførerens godtgjøring
Ordførerens godtgjøring følger lønn til stortingsrepresentanter til enhver tid. Dagens
ordførergodtgjøring fryses inntil stortingsrepresentantenes lønn har tatt igjen ordførers
godtgjøring. Ordfører gis verken fast- eller møtegodtgjøring som leder eller medlem av
utvalg, råd eller nemnder.
Til opplysning så har stortingsrepresentantene en godtgjøring pr. 01.05.11 på kr
750.900,-. Ordfører godtgjøring er pr. 01.05.11 på kr 772.600,-.
For øvrig er gruppen enig om at administrasjonens forslag til reglement legges fram til
behandling, med ovennevnte endring, og at alternative forslag fremmes i formannskapets
møte.
Endringer/suppleringer gjort i administrasjonens forslag forhold til gjeldende reglement
vil dere finne i vedlagte samlet saksframstilling. Det er i tillegg gjort en del språklige
endringer for å forbedre dokumentet.
Rådmann legger med dette fram saken for formannskapet som bes innstille overfor
kommunestyret å vedta framlagte reglement og fastsette endelig størrelse på godtgjøring
av komiteledere.
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Verdal kommune
Sakspapir

Møteplan 2012 - Verdal kommune

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2011/9470 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.11.2011

Saksnr.
90/11

Rådmannens innstilling:
1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget,
formannskapet og kommunestyret for 2012 vedtas.
2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 10.00, kommunestyrets møter
kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.

Vedlegg:
Forslag til møteplan for 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for
formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og
onsdag for komite mennesker og livskvalitet. Unntak fra dette er kommunestyrets møte i
mai som kommer på en tirsdag pga. av pinsen og formannskapets møte i slutten av
november som kommer på en mandag pga. KS sin høstkonferanse som er uken før.
Det er videre kommet signal på at formannskapets møter bør starte kl. 10.00. Rådmann
foreslår derfor at dette blir tatt til følge.
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Det vil i løpet av året bli avviklet temamøter i kommunestyret, bl.a. i forbindelse med
planstrategi og økonomiplan. Dette vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter
og kommunestyrets møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av forretningsførende overformynder for valgperioden 2011-2015

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2007/11003 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.11.2011

Saksnr.
91/11

Rådmannens innstilling:
1. Inga Astrid Hildrum oppnevnes som forretningsførende overformynder for
perioden 01.01.2012-31.12.2015 (eller fram til overformynderiet blir overført til
den nye vergemålsmyndigheten).
2. Følgende velges som varamedlemmer til overformynderiet i perioden
31.12.2013:

Vedlegg:
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 127/08.
Brev datert 23.08.11 fra Justis- og politidepartementet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til samlet saksframstilling i sak 127/08 der rådmann begrunner sitt valg om
at kommunestyre velger en kommunalt ansatt som forretningsførende overformynder.
Overformynderiet i Verdal har slik sammensetning:
Overformyndere:
Inga Astrid Hildrum
funksjonstid fram til 31.12.2011
Bjørn Kjesbu
funksjonstid fram til 31.12.2013
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Varamedlemmer:
Berit Gustad Nessø
Tor-Petter Abelsen

-

funksjonstid fram til 31.12.2011
funksjonstid fram til 31.12.2011

Overformynder velges for en periode på 4 år, mens de to varamedlemmene velges for
2 år om gangen, dvs. med funksjonstid fram til henholdsvis 31.12.2015 og 31.12.2013.
Når det nye vergemålsloven trer i kraft vil vergemålsmyndigheten hos fylkesmannen
overta overformynderiets oppgaver. Det er ikke besluttet når den nye loven vil bli
ikraftsatt, men det er klart at dette ikke vil skje 01.01.2012. Dette betyr at kommunen
må oppnevne overformynder for perioden 01.01.2012-31.12.2015.
Justis- og Politidepartementet gjør også kommunen oppmerksom på at det i den nye
loven er inntatt noen overgangsbestemmelser om at overformynderiets oppgaver består
inntil dagens oppgaver er sluttført eller overført til den nye vergemålsmyndigheten.
Dette vil for eksempel være å avslutte regnskap for midler til forvaltning og kontroll
av vergene og hjelpevergenes regnskaper.
Rådmann ber med dette formannskapet innstille på at Inga Astrid Hildrum oppnevnes
som forretningsførende overformynder og at det i møtet fremmes forslag på 2
varamedlemmer til overformynderiet.
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