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Sakliste kommunestyrets møte 31. oktober 2011
Saksnr

Innhold

PS 76/11

Godkjenning av møteprotokoll

PS 77/11

Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune

PS 78/11

Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån

PS 79/11

Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser
- Verdal kommune

PS 80/11

Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal
kommune

PS 81/11

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2011-2015

PS 82/11

Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune

PS 83/11

Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra
valgperioden 2011

PS 84/11

Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon

PS 85/11

Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred
Produkter AS

PS 86/11

Reguleringsplan Vuku - Coop Marked

PS 87/11

Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015

PS 88/11

Orientering

PS 89/11

Tilleggssak:
Oppnevning av ny møtefullmektig til forliksrådet
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune

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

Arkivref:
2011/8400 - /

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

Møtedato
25.10.2011
26.10.2011
27.10.2011
31.10.2011

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning.
Vedlegg:
1 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr 31.08.11
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Saksnr.
12/11
2/11
67/11
77/11

Vurdering:
Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:
Grp. ansvar

Regnskap
31.08.11

Periodisert
budsjett

110 Rådmann

14 109 886

120 Vuku, Garnes og
Volden opp
121 Stiklestad og Leksdal
oppv
122 Ørmelen og Verdalsøra
oppv
123 Verdalsøra U-skole

Rev.
Forbru
budsjett
k
2011
31.08.11
19 168 077
74

Regnskap
31.08.10

13 550 999

Opprinneli
g budsjett
2011
104 26 590 525

20 836 554

20 329 754

102

36 085 170

32 086 347

65

19 401 876

11 569 274

11 800 581

98

28 080 387

18 820 416

61

10 222 651

28 292 852

26 778 515

106

55 551 581

42 621 917

66

26 314 745

20 197 842

20 320 098

99

31 195 602

31 528 669

64

18 498 193

124 Vinne og Ness
oppvekstområ
125 Kulturturtjenesten

14 898 130

14 929 384

100

33 871 025

24 029 485

62

14 597 373

14 795 779

14 838 041

100

20 235 012

20 365 612

73

10 376 386

130 Ressurssenter oppvekst

83 698 580

87 889 113

95

95 999 540

62

5 545 693

132 Vinne og Vuku
omsorg- og v
133 Øra distrikt omsorg- og
ve
135 NAV Sosial- og
flyktninget
136 Ressursenter helse,
omsorg
141 Teknisk drift

49 072 203

47 678 628

103

74 692 889

135 693
272
75 222 655

65

44 396 128

66 241 526

64 201 517

103

99 912 513

65

58 374 739

20 132 603

20 904 320

96

32 240 148

101 352
079
32 363 448

62

22 424 452

17 638 591

18 229 239

97

25 536 854

25 344 854

70

17 289 669

10 665 991

10 428 152

102

14 949 100

15 204 700

70

6 188 422

0

0

0

0

0

0

3 102 078

-406 399
374
20 713 158

-401 996
897
20 795 877

101

-605 995
346
31 193 815

67

100

-604 995
346
30 055 000

-331 026
373
15 549 569

-13 500 518

-9 322 682

145

0

0

142 Brann og beredskap
180 Rådmannen
199 Kommunens andel til
ISK
Totalt

Forbru
k

66

10 993 444

0 -46 850 447

Budsjettet for 2011 er veldig utfordrende for alle virksomhetsområder. Budsjettet ble
vedtatt uten fellesavsetning til årets lønnsoppgjør, som følgelig da fortløpende må
dekkes inn innenfor virksomhetenes gitte driftsrammer. Denne utfordringen ble større
enn forutsatt i og med at det ble et relativt høyt lønnsoppgjør i 2011, sett opp mot
normalt i mellomoppgjørsår.
Det er gjort svært mye bra arbeid og strenge prioriteringer i hele organisasjonen for å
søke å holde de trange rammene, og for mange virksomheter ser arbeidet ut til å lykkes i
form av at budsjettet holdes i balanse. Dette innebærer at man ”tar et knepp” i forhold til
driftsøkonomien, men også at det er strengere prioriteringer til grunn for
tjenesteproduksjonen. Arbeidet for å nå budsjettbalanse vil også være svært fokusert i
siste tertial.
Tallene viser at det til tross for mye godt arbeid er noen utfordringer knyttet til
budsjettbalanse i 2011. Dette spesielt innenfor pleie- og omsorg, samt Ørmelen og
Verdalsøra oppvekstområde. I hovedsak skyldes merforbruket innen pleie- og omsorg
økende pleiebehov for enkeltbrukere. Dette viser noe av sårbarheten i budsjett for 2011.
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I likhet med store deler av landet for øvrig har vi en positiv utvikling innen sykefravær.
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Endringene knyttet til barnehagefinansiering gjør at det i 2011 er mindre fleksibilitet i
økonomistyringen på det enkelte oppvekstområde. Tidligere kunne ressurser flyttes
behovsmessig mellom barnehage og skole innen oppvekstområdene, men slik er det ikke
nå. Dette er man veldig fokusert på for å opprettholde likebehandling mellom
kommunale og ikke- kommunale barnehager.
I andre tertial har man også hatt hendelsene på Utøya og Regjeringskvartalet 22. juli.
Kommunen har lagt stor vekt på å gi riktig oppfølging til de direkte involverte.
Kommunen har også åpnet den nye jernbaneparken, og satt vegen videre i form av en
mulighetsstudie i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta.
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Verdal kommune
Sakspapir

Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2011/7464 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
69/11
78/11

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad og Vuku skytterlag
om kommunal garanti for et lån på kr. 500.000,-.
2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr. 500.000,- til
Stiklestad og Vuku skytterlag i forbindelse med bygging av nytt skytteranlegg.
3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av 1 år.
4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Stiklestad
og Vuku skytterlag har innfridd lånet.
Vedlegg:
Søknad om kommunal garanti fra Stiklestad og Vuku skytterlag, datert 9. september
2011.
Saksopplysninger:
Stiklestad og Vuku skytterlag søker om kommunal garanti i form av simpel kausjon på
kr.500.000,- til bygging av nytt skytteranlegg.
Paragraf 51 i kommuneloven regulerer kommunens muligheter for å gi slik garanti. I
utgangspunktet skal slik garanti godkjennes av Fylkesmannen.
Ved garantier av mindre omfang kan det gis bestemmelser om at garantier som er av
mindre omfang ikke trenger slik statlig godkjenning.
I forskrift til kommuneloven er det gitt bestemmelser som innebærer at garantier lavere
eller lik kr. 500.000,- ikke trenger slik statlig godkjenning.
Den garantien som det her søkes om er således gyldig ved en eventuell positiv
behandling i kommunestyret.
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Vurdering:
Stiklestad og Vuku skytterlag har, og vil også i framtiden ha en viktig samfunnsoppgave
med forebyggende virksomhet overfor barn og unge som er bosatt i kommunen. Laget
har over lengre tid arbeidet for å realisere byggingen av en ny skytterbane.
I søknad om spillemidler til anlegget er de samlede kostnader for anlegget anslått til ca.
3,2 mill. kroner.
Anlegget er tildelt kr. 700.000,- i spillemidler, hvorav 595.000,- allerede er utbetalt og et
tilskudd på kr. 400.000,- fra Det Frivillige Skyttervesen(DFS). Det forventes utbetaling
av resterende spillemidler og tilskudd fra DFS tidlig neste år, totalt kr. 505.000,I mellomtiden har skytterlaget behov for et tilsvarende lån for å dekke allerede påløpte
kostnader. Når skytterlaget mottar disse tilskuddene vil lånet i sin helhet bli innfridd og
kommunens garantiforpliktelse opphører.
Erfaring fra tidligere saker er at det fra bankens side er ønskelig med en noe bedre
lånesikring enn kun sikring i baneanleggene.
Rådmannen vil innstille på at skytterlaget gis garanti som omsøkt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune

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

Arkivref:
2011/8394 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
70/11
79/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar de framlagte retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser til
orientering.
Vedlegg:
1 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
Ulike veiledere i offentlige anskaffelser (jfr. anskaffelser.no)
Saksopplysninger:
Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune kjøper varer og
tjenester for om lag 300 millioner kroner årlig, og det er en utfordring å sikre at midlene
blir effektivt forvaltet. Ressurseffektive anskaffelser sikrer at kommunene får mer igjen
for pengene, har mer penger å bruke, eller slipper å bruke unødig mye penger. For
fellesskapet gir dette mulighet til økt velferd.
At anskaffelsesreglene blir fulgt, er altså noe alle drar nytte av. Leveranser til offentlig
sektor utgjør en betydelig andel av næringslivets omsetning. Formålet med reglene er å
sikre mest mulig effektiv ressursbruk, basert på forretningsmessighet og likebehandling,
og at oppdragsgiver opptrer med integritet og på en samfunnstjenlig måte.
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Enhets-/virksomhetsledere har ansvaret for at anskaffelsene skjer på bakgrunn av
gjeldende lover og regler, kommunale retningslinjer, og er basert på etikk,
samfunnsnytte og likebehandling av leverandører. Det innebærer å se til at virksomheten
har organisert innkjøpsvirksomheten på en måte som sikrer dette.
Både ledere og medarbeidere med ansvar for innkjøp må ha fokus både på det formelle
og på den praktiske gjennomføringen. Det gjelder kunnskap om regelverket, behovene
som skal dekkes av anskaffelsen, pris, kvalitet, leveringsdyktighet, kontraktsinngåelse,
kontraktsoppfølging og leverandørutvikling.
Økonomienheten er kommunens kompetansesenter vedrørende anskaffelser og kontaktes
ved behov for rådgivning og bistand ved anskaffelser.
Levanger kommunestyre tok de framlagte retningslinjene til orientering i møte 28.09.11.
Vurdering:
Hensikten med kommunens retningslinjer og veileder er å gi ansatte råd og bistand ved
anskaffelser, samt gi informasjon om lov og forskrift for offentlige anskaffelser. Den
skal være et hjelpemiddel for ledere, personell som utfører anskaffelser og andre som er
involvert i anskaffelsesprosedyrer i kommunen. Den skal også gi informasjonen som er
nødvendig for å forstå prinsippene for anskaffelsesvirksomheten og samtidig være enkel
å bruke og forstå.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune

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

Arkivref:
2011/8399 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
71/11
80/11

Rådmannens innstilling:
Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr. 1.500,- for 10 års feste.
Vedlegg:
1 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Gravferdsloven bestemmer i §21 2. ledd at:
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter
forslag fra fellesrådet.
Prostistyret (som utøver funksjonen for kirkelig fellesråd for kommunene i prostiet) har
tidligere vedtatt å foreslå en sats på kr. 1000,- for 10 års feste av grav. Denne satsen er
vedtatt i Levanger og Verdal, mens Frosta kommune har hatt en sats på kr. 800,- for 10
års feste.
Prostistyret har i sak 10/11 vedtatt å søke om en økning av denne avgiften til kr. 1.500,for 10 års feste.
Bakgrunnen for dette vedtaket er at prostistyret har behov for å øke sine inntekter for å
kunne holde tritt med kostnadsutviklingen og for inndekking av tidligere års underskudd.
Prostistyret skal i høst behandle økonomiplan for kommende 4 år. I den forbindelse vil
ytterligere tiltak bli innarbeidet etter at kommunene er konsultert. Selv om det arbeides
med en samlet økonomiplan søker prostistyret om en økning i festeavgiften med
virkning fra 2011.
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Vurdering:
Økningen i festeavgiften fra kr. 1000,- til kr. 1500,- for 10 års feste kan synes som en
høy økning, men i praksis medfører den kun en økning i den årlige avgiften på kr. 50,-.
En ny årlig sats på kr. 150,- medfører vi vil ha en sats som vil ligge omtrent i midtsjiktet
sammenlignet med andre kommuner i landet.
Med bakgrunn i at prostistyret har behov for å bringe økonomien i balanse anser
rådmannen denne økningen som akseptabel. Prostistyret opplyser at man samlet sett har
behov for å forbedre budsjettbalansen med ca. 1 mill. kroner på årsbasis. Den foreslåtte
økningen i festeavgiften vil medføre en inntektsøkning på ca. 0,5 mill. kroner pr. år.
Frosta kommunestyre har allerede vedtatt økningen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden 20112015

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

Arkivref:
2011/6548 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
72/11
81/11

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:
Komité plan og samfunn:
Komité mennesker og livskvalitet:
Vedlegg:
1. Gjeldende reglement.
2. Utkast til nytt reglement for valgperioden 2011-2015.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommunelovens § 42 krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret
selv.
Gjeldende reglement ble vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 03.09.07 og trådte i
kraft fra ny kommunevalgperiode.
Kommunestyret vedtok i møte 29.08.11 som sak nr. 65/11 følgende:
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1. Gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2007-2011
videreføres foreløpig for neste valgperiode.
2. Det oppnevnes gruppe for gjennomgang av nytt reglement etter kommunestyrets
konstituerende møte 17. oktober 2011.
Det har i ettertid dukket opp en del som har ført til at pkt. 2 i kommunestyrets vedtak
ikke er satt i verk, bl.a at det haster å få fastsatt størrelse for grunnlag på godtgjøring til
komitèledere.
I grove trekk er følgende endringer/suppleringer gjort i forhold til gjeldende
reglement:
- Pkt. 3.1 Ordførers godtgjøring. Endres fra å følge rådmannens lønn til å justeres årlig
i takt med lønnsutviklingen i kommunal sektor. Justeres pr. 1. januar.
-

Pkt. 3.2 varaordførerens godtgjøring. Endres fra å være 50 % av kommunalsjefs lønn
til å tilsvare 50 % av 90 % av ordføres godtgjøring. Justeres årlig pr. 1. januar.

-

Pkt. 4.2 Utvalgsledere gruppe I. Endres fra å følge 35 % av kommunalsjefers lønn til
å godtgjøres inntil 35 % av 90 % av ordføres godtgjøring. Justeres årlig pr. 1. januar.

-

Pkt. 6.2 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste økes fra kr 2.000,- pr dag til kr. 2.500,- pr.
dag. Dette er en økning på 25 %. Vi har fra 1.1.2008 til 01.05.2011 hatt en lønnsvekst
på ca 15 %. For å dekke opp vekst som vil komme i inneværende valgperiode er det
derfor foreslått å øke med 10 % i tillegg til den lønnsveksten som har vært i forrige
valgperiode.

-

Pkt 9 Telefongodtgjøring. Nytt punkt. Det gis telefongodtgjøring pr. i dag også,
formaliserer det med å føre det inn i reglementet.

-

Pkt. 14 Fravær fra ombudet. Nytt punkt.

-

Pkt. 15 Godtgjøring ved sykdom. Nytt punkt.

-

Pkt. 16 Ferie. Nytt punkt.

For øvrig er reglementet uendret.
Saken legges med dette fram til behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune

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

Arkivref:
2011/8417 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
73/11
82/11

Rådmannens innstilling:
1. Fra 01.01.12 innføres elektronisk mottak av sakspapir for folkevalgte i Verdal
kommune.
2. Rådmann får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en kostnadsramme
på kr 168.000,-.
3. Kostnadene belastes ansvar 1110, funksjon 1000.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fra 01.02.10 og ut forrige valgperiode hadde vi forsøk med ”elektronisk formannskap”.
Denne ordningen fungerte meget bra. Dette både teknologisk sett og med tanke på
effektivitet i saksproduksjonen. Får å få full effekt i innsparinger, oppnå mål i planverk
o.l må alle kommunestyremedlemmer og komitemedlemmer knyttes til denne ordningen.
Dette ble også diskutert i formannskapetsmøte 25.08.11 der det ble vedtatt at Verdal
kommune ønsker å øke bruken av elektroniske sakspapir. Det var også forutsatt når
forsøk med elektronisk formannkap ble satt i gang, at det skulle utvides og gjelde andre
folkevalgte organ hvis ordningen var vellykket.
I vedtatt felles kommuneplan er det også under vegvalg ”miljøvennlig drift” vedtatt
følgende:

Side 15 av 31

”Redusere papirforbuk til et minimum”, og skal vi komme videre med å redusere
papirbruk og porto må vi gå over til elektroniske løsninger.
Verdal kommune har siden starten av 2000-tallet lagt ut alle saksdokumenter med
relevante lenker på kommunens internettside. Siden benyttes av både ansatte, folkevalgte
og innbyggere og er en effektiv måte å finne fram i saksdokumenter og protokoller på.
Ved at ”alt” legges ut på nettsiden, er det også fullt mulig å klare seg uten papirbaserte
saksdokumenter og vi kan framstå som en miljøvennlig ”elektronisk kommune” som
sparer både miljø og penger samtidig som vi oppnår at alle folkevalgte kan få effektiv
tilgang på elektronisk verktøy i sitt politiske arbeid.
Vurdering:
Elektroniske sakspapir forutsetter at alle har tilgang til elektronisk verktøy.
Det som er tenkt anskaffet er ”Nettbrett” eller lesebrett som det også kalles. Dette er et
brukervennlig verktøy som er lett å ta med seg og bruke i møtene. Det er også tenkt
anskaffet en del ekstra nettbrett slik at disse kan brukes av varamedlemmer som møter.
Aktuelt nettbrett ser slik ut:

Prisen ligger på ca kr 4.000,- pr stk (inkl. moms).
Investeringskostnadene (engangs) er kr 168.000,-, mens besparelsene over en
fireårsperiode vil være på kr 319.000,- (porto, papir, lisenser, vedlikehold m.m). Da er
ikke kostnader til lønn eller den miljøvennlige gevinsten medregnet.
For de få medlemmer som ikke har mulighet for å bruke internett hjemme, kan det
avtales annen ordning. Dette avtales med sekretariatet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011

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

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Arkivref:
2011/8143 - /

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
74/11
83/11

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til nytt reglement for komiteene i Verdal kommune –
gjeldende fra valgperioden 2011.
Vedlegg:
1. Gjeldende reglement.
2. Forslag til nytt reglement.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 26.04.11, sak 31/11, ble det vedtatt ny politisk organisering i
Verdal kommune. Der ble det bl.a. vedtatt følgende:
”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.
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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.”
Som en følge av dette må gjeldende reglement for komiteene i Verdal endres.
Forslag til nytt reglement følger vedlagt. Det er kun gjort endringer i forhold til
ovenstående, for øvrig er reglementet uendret.
Rådmann ber med dette formannskapet innstille overfor kommunestyre om at forslag til
nytt reglement for komiteene vedtas.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon

Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2005/9302 - /037

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
76/11
84/11

Rådmannens innstilling:
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon
godkjenner Verdal kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i §
1, § 6, § 8 og § 14.
Vedlegg:
1. Brev datert 29.08.11 fra Innherred Renovasjon.
2. Forslag til ny selskapsavtale (endringer markert med rødt).
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I brev datert 29.08.11 ber Innherred Renovasjon om at deltakerkommunene godkjenner
endringer i selskapsavtalen. Dette skal normalt skje etter formelt vedtak i Innherred
Renovasjons IKS sitt representantskap, men i forbindelse med at Inderøy og Mosvik
kommuner slår seg sammen er det imidlertid nødvendig at slik godkjenning gis før
endelig vedtak fattes i representantskapet.
Når det gjelder forslag til endringer vises det til brev og forslag til nye selskapsavtale
som ligger vedlagt.
Rådmannen vil ut i fra ovenstående og vedlagte brev foreslå at formannskapet innstiller
til kommunestyret på at den nye selskapsavtalen godkjennes.
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Verdal kommune
Sakspapir

Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS

Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2011/8142 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
31.10.2011

Saksnr.
85/11

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i
en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker
nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier).
Vedlegg:
Eierskapskontroll Innherred Produkter AS, KomRev Trøndelag IKS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING:
Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til
orientering.
2. Kontrollutvalget vil spesielt fremheve betydningen av eierstrategi og en jevnlig
gjennomgang av de aktuelle selskapenes formålsparagraf.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til
orientering.
2. Kontrollutvalget vil spesielt fremheve betydningen av eierstrategi og en jevnlig
gjennomgang av de aktuelle selskapenes formålsparagraf.
Saksbehandlers forslag til innstilling kommunestyret
1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i
en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker
nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier).

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak i møtet
Ingen
Forslag til innstilling til kommunestyret i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig.
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til
orientering.
2. Kontrollutvalget vil spesielt fremheve betydningen av eierstrategi og en jevnlig
gjennomgang av de aktuelle selskapenes formålsparagraf.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar rapporten ”Eierskapskontroll Innherred Produkter AS” til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i
en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker
nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier).

Vedlegg
Eierskapskontroll Innherred Produkter AS, KomRev Trøndelag IKS
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Ikke trykte vedlegg
1. Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS den 07.05.09, sak 004/09
2. Representantskapet i KomSek Trøndelag IKS den 07.05.09, sak 006/09
3. Kommunestyrets sak 133/08
4. Kontrollutvalgets sak 033/08
5. Kontrollutvalgets sak 030/08
6. Kontrollutvalgets sak 008/08
7. Forskrift for kontrollutvalg
8. Kommuneloven

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet plan for selskapskontroll i sak 033/08 og fremmet slik
innstilling til kommunestyret:
1. ”Kommunestyret vedtar til Plan for selskapskontroll i Verdal kommune for 2008-2011 med
følgende prioriteringsliste:
Prioritering

Selskapets navn

Eierandel

Bokført

1
Tindved Kulturhage
47,2 %
5.002.000
2
Verdal Arbeidssamvirke
100 %
100.000
3
Innherred Produkter
12,35%
299.000
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
3. Endelig vedtak om valg av leverandør av selskapskontroll fremmes som egen sak til
kommunestyret”
Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 i
møte den 24.11.08, sak 133/08. Ved voteringen ble kontrollutvalgets innstilling
enstemmig vedtatt.
KomRev Trøndelag IKS var anmodet om å gjennomføre eierskapskontroll for en av de
andre eierne, og ønsket i den forbindelse å gjennomføre eierskapskontroll mht. Innherred
Produkter AS også for Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Kontrollutvalget har nå fått oversendt ”Rapport – Eierskapskontroll Innherred Produkter
AS” datert 27.06.11 fra KomRev Trøndelag IKS, se vedlegg.
Selskapet har et relativt bredt eierskap hvor også private eiere er representert. NordTrøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og Verdal kommune er de største eierne
med eierandeler på henholdsvis 50,54%, 30,31% og 12,35%. De øvrige 6,8% fordeler
seg på 12 andre mindre eiere.
Selskapskontroll kan bestå av 2 elementer, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
selskap. Eierskapskontroll er en lovpålagt del av en selskapskontroll. Ved en
eierskapskontroll skal det foretas en evaluering av hvorledes eierinteressen forvaltes og
hvordan eierskapet utøves av kommunens oppnevnte eierrepresentant.
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Selskapet har både kommunale og private aksjonærer, slik at kommunelovens §80 som
hjemler kontrollutvalget innsynsrett ikke vil kunne komme til anvendelse. Uten annen
innsynshjemmel vil det derfor bl.a. ikke kunne bli gjennomført forvaltningsrevisjon i
selskapet.

Generelle betraktninger
Aksje- og regnskapslovgivningen fastsetter en del normer og regler for hvilken
informasjon som minimum skal gis til eierne (samt for øvrig til en del andre som også
har interesser i selskapet). Disse rapporteringskravene synes imidlertid primært å være
rettet mot selskaper med et rent kommersielt (for profitt) formål. Det kan også være
verdt å merke seg at aksjeloven fastsetter et likhetsprinsipp, som innebærer et forbud mot
forskjellsbehandling av aksjonærene.
Oppdraget som er gitt det enkelte selskap finner en i selskapets formålsparagraf, og det
er måloppnåelse i forhold til dette oppdraget selskapet skal vurderes opp mot av sine
eiere. Det kan her tilføyes at en for selskaper uten et rent kommersielt formål vil måtte
forvente svak eller svakere avkastning på egenkapitalen – nettopp fordi selskapet er satt
til å følge også andre mål enn ren inntjening. For selskaper uten et rent kommersielt
formål vil derfor en sunn økonomi først og fremst sette rammer for hvilke mål det er
mulig å nå.
For slike selskaper vil derfor informasjon som setter eierne i stand til å evaluere
måloppnåelse i forhold til dette ikke kommersielle formålet være avgjørende.
Rapporteringskravene i aksje- og regnskapslovgivningen bør derfor suppleres med
tilleggskrav iht. dette. Videre bør hver enkelt eier jevnlig evaluere selskapets formål mot
endringer i rammebetingelsene, egne interesser og ønsker.

Revisors rapport
Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport ”Eierskapskontroll
Innherred Produkter AS”, se vedlegg.
Selskapets vedtektsfestede formål er å drive fabrikasjon og annen virksomhet som kan
bidra til å øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre fortrinnsvis fra Nord-Trøndelag fylke, jf. rapporten side 4. Daglig leder i selskapet peker
her på at selskapets formålsparagraf kan oppfattes som gammeldags, og at både
målgruppe og selskapets rolle har endret seg.
Under revisors konklusjon fremgår det bl.a. at eierne anbefales å utarbeide eiermelding i
tråd med KS anbefalinger om kommunalt eierskap og eierstrategi.
Verdal kommune har ikke merknader til rapporten i forbindelse med høringen.
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Vurdering:
Vurdering
Revisor har utarbeidet en felles rapport for Levanger kommune, Verdal kommune og
Nord-Trøndelag fylkes kommune. En hadde gjerne sett at rapporten var skrevet som 3
egne rapporter, der 2. avsnitt i kap 2 samt kap 5, kap 6 og kap 8 var individuelt tilpasset
hver enkelt eier, og med dette blitt mer relevant.
I rapporten fra revisor blir eierne anbefalt å utarbeide strategier for sine eierskap.
Hvilke(t) mål kommunen ønsker nådd gjennom eierskapet, hvilke resultatkrav
kommunen har, samt ønsket form og innhold på rapporteringen fra selskapet vil være
sentrale spørsmål i arbeidet med eierstrategien. Eierstrategien vil gjennom dette kunne gi
viktige føringer for kommunens representant på selskapets generalforsamling.
Det understrekes imidlertid at det er viktig at eierstrategien ikke er utformet på en slik
måte at kommunens representant ikke har et hensiktsmessig handlingsrom vis a vis de
øvrige eierne i selskapet.
Slik en leser rapporten peker daglig leder i selskapet på et viktig punkt da det uttrykkes
at selskapets formålsparagraf kan oppfattes som gammeldags, og at både målgruppe og
selskapets rolle har endret seg. Ut fra daglig leders påpekning vil en også anbefale en
gjennomgang av selskapets formålsparagraf.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reguleringsplan Vuku - Coop Marked

Saksbehandler: Thomas Møller
thomas.moller@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/427 - /L12

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

Møtedato
25.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
3/11
86/11

Rådmannens innstilling:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Vuku – COOP
Marked, rev 13.09.2011.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 25.10.2011
BEHANDLING:

INNSTILLING:

Vedlegg:
1
2
3
4

Oversendelse av reguleringsplan for endelig behandling med avklaring av arkeologi
Plankart
Planbeskrivelse
Bestemmelser til plan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser
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Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Planstyring AS og Letnes arkitektkontor AS har på oppdrag frå COOP Inn-Trøndelag
utarbeidet forslag til reguleringsplan for Vuku sentrum i Verdal. Kommunen vurderer
planforslaget til ikke å være underlagt krav om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2.
Planområdet.
Planområdet ligger ved krysset FV757 og FV 758. Arealet omfatter gamle COOP
Marked, Bil og maskin Vuku samt det gamle posthuset i tillegg til eksisterende
parkeringsplass. Noe dyrket areal inngår også, og omdisponering av dette er tidligere
avklart gjennom plan.
Planstatus.
Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Vuku sentrum vedtatt 28.9.1998. Det
aktuelle planområdet er der avsatt til formålet: Industri/Lager. Nye reguleringsformål vil
være hhv. Forretning, Bolig/Forretning/Kontor og Forretning/Industri i tillegg til formål
knyttet til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Planforslaget.
Formålet med planforslaget består av følgende to hovedgrep: Å flytte eksisterende
bilverksted vekk fra dagens plassering og bygge nytt COOP Marked ved vegen.
Bilverkstedet overtar det gamle postkontoret og bygger nytt verksted bak. Opprinnelige
planer om boligbygging (leiligheter/rekkehus/eneboliger) fra Trio bygg AS ble ikke
videreført i forslag til plan. Planområdet ble således også en god del innskrenket i
forhold til skisserte grenser ved melding om oppstart. Det er i bestemmelsene slått fast at
trafikkareal og nye bygninger skal tilfredsstille krav til universell utforming. Området skal
tilfredsstille støykrav i ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442”. Evt. nødvendig
støyskjerming skal være etablert før ny bebyggelse tas i bruk. I området med
kombinasjonsformål som legger til rette for boliger skal det settes av min. 50 m² til leke- og
uteoppholdsareal pr. boenhet.

Det vil bli utarbeidet utbyggingsavtale mellom tiltakshavere og Verdal kommune. Dette
er vurdert som nødvendig i og med utbygging i medhold av planforslaget vil berøre både
offentlig vann- og avløpsanlegg samt annen offentlig infrastruktur.
Planprosess.
Medvirkning.
Melding om oppstart av reguleringsplan ble kunngjort i Verdalingen 30.1.2010. og på
Verdal kommune sin hjemmeside den 1.2.2010. Berørte naboer ble tilskrevet. Det er
under høringen kommet merknader fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NVE – Region
Midt, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget.
Flere av merknadene som kom inn tok opp forhold knyttet til boligbygging, som da ikke
lenger var aktuelt, med unntak av et mindre område med kombinasjonsformål. Ellers
påpekte NTFK at de burde gjennomføre en registreringsundersøkelse med gravemaskin
av berørte arealer med dyrkamark i forhold til bosettingsspor fra jernalder og
bronsealder. NVE pekte på behovet for vurderinger knyttet til flomfare (fra Ekerbekken)
og problematikk knyttet til kvikkleire/ustabile grunnforhold i/i nærheten av planområdet.
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/kommunal- og administrasjonsavdelingen ga sin
tilslutning til NVE sin uttale og pekte i tillegg på et område nordvest for planområdet
som er definert som et aktsomhetsområde for steinsprang, og bemerket at dette måtte
undersøkes nærmere og vurderes i det videre planarbeidet.
Kommune fant ved oversendelse av planforslag i desember 2010 at den vedlagte
ROSanalysen ikke var tilfredsstillende i forhold til innspill fra NVE, og at deler av
planområdet var avmerket som potensielt utløpsområde for snøskred iht. aktsomhetskart
på www.skrednett.no. Kommunen ba derfor om at det ble foretatt en undersøkelse av
grunnforholdene i og omkring planområdet, i tillegg til at flomfare og evt. snøskredfare
ble vurdert. I oversendelser til kommunen den 16. og18.5.2011 dokumenteres disse
forholdene som tilfredsstillende.
Når det gjaldt merknaden fra kommunal- og administrasjonsavdelingen hos FMNT hva
gjelder mulig fare for steinsprang, så ligger dette aktsomhetsområde tett inntil de
opprinnelig skisserte plangrensene. Planområdet var nå betydelig redusert og lå ikke
lenger nære området definert som mulig utløpsområde. Kommunen fant derfor at denne
problematikken ikke lenger var gjeldende.
Høring.
Planforslaget ble etter videre behandling i henhold til innkomne merknader vedtatt lagt
ut til offentlig ettersyn i møte i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal den 7.6.2011 (sak
nr. 38/11). I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn fem høringssvar fra hhv.
NVE, NTFK, Sametinget, FM i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen.
NVE konkluderte i sitt høringssvar med at grunnforholdene i området var
tilfredsstillende avklart. I forhold til flom anbefalte de at planebeskrivelsens angitte
kotehøyde for nybygg (21,5) ble tatt inn i bestemmelsene for å hjemle denne juridisk.
Sametinget vurderer at det ikke er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk
fredete samiske kulturminner, men minner om aktsomhetsplikten etter
Kulturminnelovens § 8, annet ledd.
Nord-Trøndelag fylkeskommune mener at kommunen bør stille krav om estetisk kvalitet
for nye store forretningsbygg slik at disse harmonerer med bebyggelsen i områder for
øvrig. De anbefaler videre at utnyttingsgraden i området for forretning og
kombinasjonsformålet bolig/forretning/kontor reduseres. Fylkeskommunen mener at
gjeldende plan med gangveg/grøntsone langs elva bør opprettholdes og tas inn i
planforslaget på berørt strekning av elva. I tillegg peker de på manglende byggegrense
for område B/F/K 1. Fylkeskommunen minner også om behovet for undersøkelse mht.
arkeologiske kulturminner på områdene med dyrkamark.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/landbruksavdelingen ber om at det vurderes
boliger/leiligheter over det nye COOP Marked for bl.a. å sikre en høyere utnytting av
arealene og styrke tettstedskvalitetene i området. Verken miljøvernavdelingen eller
kommunalavdelingen har merknader til planforslaget.
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Statens vegvesen forutsetter at privat avkjørsel til eiendom 139/5 stenges mot
fylkesvegen og at ny planlagt avkjørsel samordnes med avkjørsel til 139/5. Vegvesenet
peker også på at busslommen må opparbeides med plattform og at det må være
kantsteinavgrensning mellom kjøreareal og fotgjengerareal.
Vurdering:
Kommunen vurderer at innkomne merknader i stor grad er imøtekommet. I forhold til
flom er det i bestemmelsene slått fast at all ny bebyggelse innenfor planområdet skal ha
minimum gulvhøyde på kote +21,5.
Det er ellers i bestemmelsenes pkt. 2.1.3 nedfelt at bygningsmyndigheten ved behandling
av byggesøknad skal påse at ny bebyggelse får en god form og materialbehandling, og at
bygningene i området får en enhetlig og harmonisk utførelse.
Når det gjelder planforslagets angitte grad av utnytting mener kommunen at en høy grad
av utnytting i denne planen bidrar til å skape et kompakt og funksjonelt ”tjenestesenter”
der flere funksjoner får plass innenfor et begrenset område og i gangavstand fra
hverandre. For øvrig kan anføres at planområdet er en liten del av, og i utkanten av,
Vuku sentrum. Kommunen er således uenig i fylkeskommunens vurdering av at
planforslaget kan medføre at det blir lite areal igjen til attraktive uteområder i sentrum.
Når det gjelder området avsatt til bl.a. boligformål så er det som nevnt i bestemmelsene
slått fast at det skal avsettes min. 50 m² til leke- og uteoppholdsareal per boenhet. Dette
er i tråd med kommunens retningslinjer på området.
Gangvegen langs elva er etablert på så vel øst- som vestsida av planområdet. Gjeldende
planstatus vil her være uforandret og kommunen ser ingen grunn til ta dette området opp
til ny planbehandling nå. Videre er det slik at påførte byggegrenser i område B/F/K 1
ligger lenger tilbaketrukket fra elva enn deler av eksisterende bygg på området som
forutsettes fjernet. Adgangen til og ferdsel langs elva bør således være godt ivaretatt.
Når det gjelder undersøkelser mht. arkeologiske kulturminner på berørt dyrkamark, så er
dette nå gjennomført uten at det ble avdekt noen konflikt med slike.
I forhold til å inkludere boliger/leiligheter på toppen av forretningslokalet, så har dette
vært vurdert tidligere i planprosessen. Utbygger fant da ikke grunnlag for å gå videre
med dette. Kommunen har ikke funnet grunnlag for å dette opp på nytt.
Når det gjelder stenging av avkjørsel til eiendom 139/5 og samordning av ny avkjørsel til
denne i forbindelse med etablering av ny avkjørsel til fylkesvegen, så forutsettes dette
gjennomført. Det er noe uklart hva som menes med en plattform på busslommen, men
kommunen vurderer det, med bakgrunn i kjent/forventet trafikkmengde, tilstrekkelig at
venting samt av- og påstigning til buss kan skje fra fortauet.
I forhold til gjeldende reguleringsplan vedtatt 28.9.1998 så vil aktuelle planforslag gi
noen følger for tidligere planlagt boligområde nord for forretningsarealet. Dette gjelder i
forhold til størrelsen på noen av tomtene samt adkomstforhold. Før dette boligområdet
evt. realiseres bør det derfor gjennomføres ny reguleringsplanprosess her.
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Etter en samlet vurdering finner kommunen nå at det ikke er noe som ligger til hinder for
et endelig vedtak av planforslaget. Forslaget representerer en forbedring av eksisterende
funksjoner i Vuku, noe som vil bidra til å styrke Vuku som grendesenter og være positivt
for området og de som bor der.
Administrasjonen tilrår derfor med bakgrunn i overnevnte at reguleringsplan VUKU –
COOP Marked vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015

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

Arkivref:
2011/7034 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
31.10.2011

Saksnr.
87/11

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Hvert parti som er representert i kommunestyret valgt for perioden 2011-2015 har
oppnevnt medlemmer til en valgnemnd som skal fremme innstilling overfor
kommunestyret på valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg
m.m. for perioden 2011-2015.
Valgnemnda har lagt forholdsvalgprinsippet til grunn for mandatfordelingen.
Nemnda er enstemmig i at valget i kommunestyret foregår som flertallsvalg
(avtalevalg) slik det er gjort ved tidligere valg. Denne formen krever enstemmighet i
kommunestyret.
Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet.
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer
og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av ny møtefullmektig til forliksrådet

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

Arkivref:
2008/4106 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
31.10.2011

Saksnr.
89/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret oppnevner som ny møtefullmektig for Verdal forliksråd fram til
01.01.2013:
Einar Klevmo.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til forskrift til Tvisteloven § 3 skal det være et utvalg av faste
møtefullmektiger for forliksrådet. Disse møtefullmektigene skal oppnevnes av
kommunestyret.
I møte 28. april 2008 i sak 49/08 ble henholdsvis Steinar Ravlo og Torstein Vada
oppnevnt som møtefullmektiger for perioden 01.05.2008 – 01.01.2013. Torstein Vada
avgikk med døden tidligere år, og det er derfor nødvendig å oppnevne ny
møtefullmektig i hans sted for resten av perioden.
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