Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
16.02.2012
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.
I starten av møtet vil det bli gitt følgende orienteringer:
- VekstTorget v/Sigmund Hammervold – 30 min.
- NorFraKalk – utslippstall v/Sten Solum og Lars Strøm – 30 min.
I tillegg vil rådmann orienterte om stillingshjemler pr. 31.12.11.
Innstilling fra komite plan og samfunn i sakene 21/12 og 23/12 og innstilling far komite
mennesker og livskvalitet i sakene 18/12 og 22/12 vil bli utlagt etter møtene på
kommunens hjemmeside og i formannskapets møte.

Verdal, 8. februar 2012

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 16. februar 2012
Saksnr

Innhold

PS 16/12

Godkjenning av møteprotokoll

PS 17/12

Videre drøfting - innleid arbeidskraft og behov for bosetting

PS 18/12

Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av
Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av
kommunalt tilskudd

PS 19/12

Bygging av småhus i Verdal kommune

PS 20/12

Salg av boliger til Verdal Boligselskap

PS 21/12

Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport

PS 22/12

Statusrapport helse og velferd 2011

PS 23/12

Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport

PS 24/12

Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge

PS 25/12

Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og
komiteene i Verdal kommune

PS 26/12

Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport
2011

PS 27/12

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Videre drøfting - innleid arbeidskraft og behov for bosetting

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

Arkivref:
2012/520 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.02.2012

Saksnr.
17/12

Saksopplysninger:
Saken drøftes videre jfr. behandling i formannskapets møte. 2. februar 2012.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes
forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd

Saksbehandler: Randi Segtnan
randi.segtnan@verdal.kommune.no
E-post:
740 48290
Tlf.:

Arkivref:
2011/1065 - /223

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

Møtedato

Saksnr.

16.02.2012

18/12

Rådmannens innstilling:
1.
2.

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale
barnehager 2012 vedtas.
Kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.

Vedlegg:
1.
2.
3.

Forslag til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale
barnehager 2012.
Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2011.
Høringsuttalelser

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Forslaget til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale
barnehager 2012 er utformet med hjemmel i Lov om barnehager (Lov 2005.06.17 nr. 64)
og forskrift om likebehandling av tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager (For 2010.10.29 nr. 1379).
Til og med 2010 var drift av barnehager finansiert med øremerket tilskudd fra staten
samt kommunalt tilskudd. I tillegg kommer foreldrebetaling. Fra og med 2011 kommer
den statlige finansieringen via rammetilskuddet til kommunen.
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Verdal kommune har likebehandlet kommunale og ikke-kommunale barnehager ut over
det som er kravet i forskriften, i flere år. Full likebehandling er videreført både i 2011 og
2012.
Rammefinansiering betyr at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne
barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved
tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler
dette.
Ut fra disse endringene ønsket Verdal å lage en lokal forskrift for likebehandling.
Forslag til forskrift for 2011 ble utformet og presentert for styrere i kommunale og ikkekommunale barnehager, virksomhetsledere innen oppvekst, ledere av helsestasjon, PPT
og barnevern. Den ble også drøftet med eierrepresentanter fra ikke-kommunale
barnehager. Forslaget ble sendt på høring med frist 11.02.11 og forskriften ble vedtatt i
kommunestyret 28.02.11.
I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til endringer ble lagt fram på
styrer/rektormøte 24.10.11 og sendt ut på høring med en kort frist, 02.11.11. Det kom
høringssvar fra 5 kommunale barnehager og et felles svar fra de ikke-kommunale
barnehagene.
Rådmannen har som mål at denne forskriften skal bli mindre omfattende etter hvert.
I budsjettet for 2012 er det prioritert kr 3 mill. til styrking av barnehagedriften i fht de
generelle rammene for den kommunale virksomheten og tjenesteytingen. Alle andre
sektorer ble pålagt en effektivisering i 2012 på 1 %. Dersom barnehagesektoren skulle
tatt denne innsparingen, ville det utgjort kr 800 000,-. Denne ble ikke pålagt drift av
barnehager, og i tillegg ble budsjettrammene pengemessig styrket med ca kr 2,2 mill.
Nasjonal sats for kapitalutgifter til ikke-kommunale barnehager er for 2012 fastsatt til kr
7 600,-. Verdal kommune opprettholder i 2012 satsen fra 2011. Da var satsen kr 7 800,-.
Forskjellen utgjør et ekstra tilskudd til ikke-kommunale barnehager på ca kr 80 000,-.
Innenfor de prioriterte 3 millioner kronene foreslås å øke satsene for 2012 med kr 1 000,pr. barn over 3 år og med kr 2 000,- pr. barn under 3 år. Da vil merkostnaden for 2012 i
forhold til 2011 bli på ca kr 1,1 mill. Verdal kommunes satser vil da ligge på 74 % av
nasjonal sats for barn under 3 år og på 84 % av nasjonal sats for barn over 3 år. Dette er
et uttrykk for at det i Verdal er en kostnadseffektiv drift av de kommunale barnehagene, i
forhold til gjennomsnittet i landet, ikke et uttrykk for manglende vilje til prioritering.
Etter de beskrevne økningene av satsene gjenstår rundt én million kroner som
rådmannen foreslår å avsette til dekning av eventuelt merinntak av barn gjennom året.
Midler til lønnsoppgjør i kommunale barnehager er avsatt på rådmannens budsjett.
Dekning av lønnsøkning vil komme i tillegg til satsene som legges til grunn for 2012.
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Dette vil også medføre en ytterligere overføring til ikke-kommunale barnehager. En
gjennomsnittlig lønnsøkning på for eksempel kr 10.000,- pr. ansatt utgjør for den totale
barnehagedriften i kommunen rundt kr 2 mill.

Satser for kommunalt tilskudd for 2012.
Satsene blir da som følger for ikke-kommunale barnehager:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012
Satser 2012

SATSER 2011

PR. HELTIDSPLASS pr.år
DRIFT inkl
4%admin Kapital
Ord. bh, små barn
Ord. bh, store barn

Totalt

PR. HELTIDSPLASS pr.år
DRIFT
inkl
4%admin Kapital
Totalt

136 200

7 800

144 000

134 200

66 400

7 800

74 200

65 400

7 800 142 000
7 800

73 200

og for kommunale barnehager:
KOMMUNALT TILSKUDD KOMMUNALE BARNEHAGER 2012
Satser 2012

SATSER 2011

PR. HELTIDSPLASS pr.år
DRIFT
ekskl
4%admin Kapital
Totalt
Ord. bh, små barn
Ord. bh, store barn

PR. HELTIDSPLASS pr.år
DRIFT
ekskl
4%admin Kapital
Totalt

131 100

131 100

129 100

129 100

63 900

63 900

62 900

62 900

Vurdering:
I høringsuttalelsene til forslag til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke-kommunale barnehager var det flere forslag til retting av tekst, noe som stort sett er
korrigert.
Fra ikke-kommunale barnehager gikk uttalelsene mer på at forskriften i hovedsak bør
omhandle bestemmelser som regulerer utmåling av tilskudd, søknadsprosedyre for
tilskudd, klageadgang – samt revisjoner, rutiner og regler til forannevnte. Dette er
imøtekommet med mer konkret opplysning omkring fordeling av tilskudd, telledatoer og
sortering.
Ikke-kommunale barnehager ønsker at KDs modell for utregning og tildeling av tilskudd
skal benyttes. Dette er det ikke tatt hensyn til i forslaget da kommunen bruker en egen
modell som imidlertid er godkjent av fylkesmannen. Et viktig punkt i denne forskriften
er at det er innført 4 telledatoer. Barnetallet på disse datoene legges til grunn for
utbetaling påfølgende kvartal. I Verdal kommune har det vært en nedgang i fødselstall.
Antall barn i én barnehage kan da være nedadgående. Dersom dette er tilfelle, vil
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nedgangen fort registreres og tilskuddet kunne tilpasses raskt. Det samme vil være
tilfelle dersom barnetallet i én barnehage øker. Rådmannen anser det som svært viktig å
opprettholde fire telledatoer, slik at økonomiske forutsetninger kontinuerlig tilpasses
endring i antall barn i den enkelte barnehage både ved økning og nedgang i antallet.
Dette er også viktig for den helhetlige økonomistyringen og økonomisk kontroll.
Driften av de kommunale barnehagene i 2011 viser seg å gå omtrent i balanse. Endelige
tall legges fram 15. februar 2012. Dersom de kommunale barnehagene hadde drevet med
underskudd, ville det medført tilsvarende økt utbetaling til de ikke-kommunale
barnehagene. Dette henger sammen med at plassene i de kommunale barnehagene utgjør
omtrent halvparten av barnehagetilbudet i kommunen.
Det er tatt hensyn til at opplysninger om opptak ikke hører hjemme i forskriften. Det er
derfor tatt ut og lagt inn i prosedyre for opptak.
Ut over det som i forskriften omhandler tilskudd, ønsker også rådmann å klargjøre vilkår
for tilskudd. I den sentrale forskriften står det at kommunen kan stille rimelige og
relevante vilkår for utbetaling av tilskudd. Rådmannen ønsker at barnehagene skal ha
god kvalitet og har derfor også i denne utgaven tatt med noen krav og rettigheter som
skal oppfylles.
Rådmannen vil ut fra ovenstående innstille på at forslag til revidert forskrift samt
kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bygging av småhus i Verdal kommune

Saksbehandler: Kristin Bratseth
kristin.bratseth@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/8119 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2012

Saksnr.
19/12

Rådmannens innstilling:
 Verdal kommunestyre vedtar å bygge to småhus i Verdal.
 Småhusene lokaliseres på kommunalt eide tomter på Tinna og Skogvn 30
 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Verdal Boligselskap om bygging
av boligene
Vedlegg:
Tidligere saksframlegg oktober 2010.
Kart som viser kommunalt eide tomteareal i sentrum.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen viser til tidligere behandlet politisk sak 61/10 i Driftskomiteen 18.10.10, sak
99/10 i Verdal formannskap 21.10.10 og sak 86/10 i Verdal kommunestyre 25.10.10
Saksframstillingen til politisk behandling i 2010 vedlegges saken. Det vises til dette
saksframlegget ift lovgrunnlag, beskrivelse av utfordringsbilde og begrunnelse for
bygging av småhus.
Ved behandling av saken i Verdal formannskap, ble følgende vedtak gjort:
”Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen legge fram saken til ny behandling
inkludert økonomisk vurdering også driftsmessig.”
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Lokalisering.
Det er gjort en ny kartlegging og vurdering av kommunalt eid tomteareal i sentrum.
Denne gjennomgangen omhandler følgende areal:
Tinna, Skogveien 30, Lensevegen 1, Nyvegsbakken, Veslefrikktomta, Ørmelen
grendehus, Mikvollområdet og området mellom Verdal bo og helsetun og Verdal
videregående skole.
Kart over disse områdene følger saken som vedlegg
I denne vurderingen er det også nødvendig å påpeke at sentrumsnært tomteareal i noen
grad er en knapphetsressurs for samfunnsutviklingen generelt. Tilgjengelige tomter har
derfor en alternativ verdi i samfunnsutviklingen.
Gjennomgangen har ikke kunnet påvise kommunalt eid sentrumsareal som er mer
hensiktsmessig for utbygging av småhus enn det som var foreslått i tidligere
saksframlegg, dvs. Tinna og Skogveien 30.
Det er fra fagmiljøet sterkt anbefalt å bygge kun ett hus på hver tomt, altså unngå
samlokalisering. Dette med bakgrunn i at målgruppen for å bebo småhusene er
rusmisbrukere som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Erfaringen tilsier at det blir større
behov for oppfølging fra tjenesteapparatet og mer uro og forstyrrelser for naboer når
flere rusmisbrukere bor i nærheten av hverandre. I detaljplanleggingen vil det likevel
være nødvendig å plassere bygningskroppen slik på tomten at det i størst mulig grad er
mulig med videre utnyttelse av arealet.
Med bakgrunn i fagmiljøenes vurdering og gjennomgangen av tomtealternativer, ser
Rådmannen Skogvn 30 og Tinna som de to mest aktuelle tomter å bygge småhus på.
Kostnadskalkyle/Husleie.
Det er laget et utkast til skisse over boliger med kostnadskalkyle. Forventet kostnad pr
bolig av den type som er beskrevet i tidligere saksframlegg, i 2010, basert på
erfaringstall er ca 1 mill. kroner. Kommunen har tidligere fått tilsagn fra Husbanken på
220.000 kroner pr. boenhet som bygges. Det gjenstår da å finansiere 780.000 kroner pr.
boenhet.
Husbankens verktøy for beregning av husleie og eventuell bostøtte for en slik bolig er
benyttet. Beregningen av husleie, som inkluderer kapitalutgifter og forvaltning og
vedlikehold av boligene, vil ut fra forutsetningen om Husbanklån og 10-års fastrente gi
en månedlig husleie på ca. 6000 kroner.
Avhengig av husstandens brutto inntekt kan det oppnås bostøtte. Som eksempel vil det
ved en inntekt på 150.000 kroner oppnås en bostøtte på ca 2200 kroner, gitt
forutsetningene foran.
Tjenesteytelse
Tjenesteomfanget vil avhenge av beboerens behov for kommunale tjenester. Det er
derfor ikke mulig å kalkulere et nøyaktig utgiftsnivå. Imidlertid vil beboeren ha krav på
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tjenesteytelsen uansett hvor han eller hun er bosatt i Verdal kommune, ut fra sine
individuelle behov.
Endringen i kommunens utgiftsnivå er ikke mulig å slå fast, i og med at dette er
avhenging av hvem som blir beboer, samt hvilke tjenester denne beboeren har fra før.
Utgiftsnivå kan sågar bli uendret ved bosetting av en person som ”tar med seg” allerede
etablert tjenestetilbud.
Vurdering:
Ett hus på hver tomt vil gi bedre utgangspunkt for et roligere nabolag og mindre behov
for kommunale tjenester. Dette vil også være til fordel for den enkelte beboer av
småhusene.
Rådmannen har ut fra en samlet vurdering av mulig tomteareal i sentrum og faglige råd i
saken, konkludert med at det som en oppstart anbefales å bygge to småhus. Det skal
høstes erfaringer med byggeprosess, bosetting og drift før en vurderer eventuell videre
utbygging.
Rådmannen vil foreslå at Verdal Boligselskap forespørres om å gjennomføre
utbyggingen av småhus på vegne av kommunen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Salg av boliger til Verdal Boligselskap

Saksbehandler: John Ragnar Sæther
john.r.saether@verdal.kommune.no
E-post:
74048515
Tlf.:

Arkivref:
2008/2222 - /613

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2012

Saksnr.
20/12

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune selger 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata, St.Olavs
alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS for kr. 12 175 000.
Kjøper dekker overdragelsesomkostningene.
2. Verdal kommune styrker aksjekapitalen i Verdal boligselskap AS med kr. 6 mill.
3. Verdal boligselskap AS innvilges et ansvarlig lån på kr. 4 mill. Lånet gis som
serielån over 10 år og med rente tilsvarende 3-årig statsobligasjonsrente + 1%
pa.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre tiltakene pr. 01.04.12
Vedlegg:
Verdal boligselskap AS, brev av 28.10.11 -”Overføring av boliger til Verdal
boligselskap AS”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Verdal kommunestyre i møte 22.03.10, sak 22/10 – ”Organisering av det boligsosiale
tilbud i Verdal”
Vedtekter for Verdal boligselskap as (VBS), sist endret 08.12.10
Innherredsmegleren, Verditakst kommunale boliger mars 2011
Tilbud om kjøp. E-post av 03.10.11 til styret for VBS
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 22.03.10, sak 22/20 – ”Organisering av det
boligsosiale tilbud i Verdal” følgende i tilknytning til Verdal boligselskap AS (VBS) og
overføring av kommunale boliger/leiligheter:
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Pkt. 2: I henhold til avtale mellom Verdal kommune og Innherred boligbyggelag,
innløses aksjene tilhørende Innherred boligbyggelag i Verdal boligselskap AS.
Pkt. 3: Verdal kommune selger/overfører 33 leiligheter i Sandheim,
Frydenlundsgata,St.Olavs alle’, Karl Johansveg og Skogvegen til Verdal
boligselskap AS etter nærmere avtale.
Pkt. 6: Kommunestyret foreslår at det gjøres endringer i vedtektene for det heleide
Verdal boligselskap AS slik at formannskapet skal utgjøre generalforsamlingen i
selskapet. Formålsparagrafen i vedtektene endres slik at selskapets boligsosiale
oppgave fremgår med større tydelighet.
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er det ført drøftinger med VBS, samt foretatt
verditaksering av aktuelle eiendommer med påstående boliger/leiligheter. Samlet takst
ble kr, 12 175 000.
Ved tilbudsoversendelse av 03.10.11 til VBS sitt styre skriver rådmannen bl.a.:
Vedlagt følger verdivurderingen av de 33 boenheter kommunestyret har vedtatt
skal overføres til Verdal boligselskap AS. Denne er også tidligere oversendt
styrets leder. Verdivurderingen er til sammen NOK 12.175.000,-. Dette fastsettes
også som pris for overtakelsen, jf samtaler mellom rådmann og styreleder.
Offentlige avgifter kommer i tillegg som kostnad for Verdal boligselskap AS.
Oppgjørsform har vært diskutert ut fra følgende skisse:
1/3 av summen i betaling til Verdal kommune.
1/3 av summen gis som ansvarlig lån fra Verdal kommune til Verdal boligselskap
AS.
1/3 av summen legges tilbake i Verdal Boligselskap AS som styrking av
aksjekapitalen.
Rentefastsettingen for ansvarlig lån fastsettes ved bruk av markedsbasert
referanserente, slik at det verken blir overpris eller subsidiering. Løsningen med
slik oppgjørsform ivaretar at selskapets kontantbeholdning holdes uendret, samt
at aksjekapitalen i selskapets balanse får et både sunnere og mer riktig innhold.
Overdragelsen skjer også som ledd i Verdal kommunes arbeider med å
tydeliggjøre roller mht boligforvaltning og bruk av kommunale boenheter.
Boligselskapets rolle i denne strukturen vil være som forvalter, driver,
vedlikeholder og utvikler av boenheter. Dette rollebegrepet vil bli ytterligere
tydeliggjort i den videre prosessen.
Styret i VBS behandlet saken i møte 26.10.11 og fattet følgende vedtak:
1. Styret i Verdal boligselskap AS vedtar å overta 33 boligenheter fra Verdal
kommune ihenhold til egen liste. Pris for boligene settes til kr 12.175.000 i
samsvar med faglig verdivurdering. I tillegg dekker selskapet offentlige avgifter
knyttet til transaksjonen.
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2. Styret vil ut fra ovenstående argumentasjon foreslå følgende oppgjørsform
mellom eier Verdal kommune og kjøper Verdal boligselskap AS.
a. 50% av kjøpesummen går til styrking av selskapets aksjekapital.
b. 35% av kjøpesummen gis som ansvarlig lån fra Verdal kommune til VBS
AS.
c. 15% av kjøpesummen utbetales kontant fra selskapet.
Det vises for øvrig til vedlagte brev av 28.10.11 fra VBS.
Vurdering:
Det foreligger aksept fra kjøper på tilbudt kjøpesum kr. 12 175 000, samt å dekke
overdragelseskostnader.
Styrets forslag om oppgjørsform må av formelle årsaker behandles særskilt. Styrets
argumentasjon for styrking av selskapets aksjekapital og et ansvarlig lån er
sammenfallende med kommunens intensjon med VBS som kommunens boligsosiale
redskap.
Rådmannen går derfor inn for at oppgjørsformen består av tre elementer, i sum kr 12,175
mill:
- VBS betaler kr 2.175.000
- selskapets aksjekapital styrkes med 6 mill
- det gis et ansvarlig serielån på 4 mill over 10 år og basert på 3-årig
statsobligasjonsrente + 1% pa.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport

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

Arkivref:
2010/8311 - /H41

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

Møtedato
14.02.2012
16.02.2012

Saksnr.
13/12
21/12

Rådmannen foreslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor
formannskap og kommunestyre
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Utbygging av nytt personalrom ved Lysgård omsorgsboliger ble oppstartet med
planlegging av prosjektet høsten 2010. Byggestart fant sted november 2010 etter
forutgående anbudskonkurranse.
Følgende aktører deltok i prosjektet:
Byggherre:
Verdal kommune
Arkitekt:
Letnes Arkitektkontor A/S
Entreprenør:
Byggmesteran A/S
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Byggmesteran A/S hadde med seg følgende underentreprenører:
 Sveberg rør A/S på rørlegging
 Elman A/S på elektrikerarbeid
 Aircomfort Trøndelag A/S på ventilasjon
 Saksvik A/S på inventar
Prosjektets kostnad:
 Prosjektering:
Kr. 190.199, Entreprenørkostnader:
Kr. 961.434, Inventar og utstyr:
Kr. 249.578, Offentlige avgifter:
Kr.
4.857, Merverdiavgift:
Kr. 350.303, Totalt inkl.merverdiavgift: Kr.1.756.371,-

Finansiering:
Prosjektet er sin helhet finansiert ved bruk av investeringsmidler avsatt i budsjettet for
2010 og 2011 tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun.
Vurdering:
Bygget ble ferdigstilt våren 2011. Ferdigattest ble gitt den 26.april 2011.
Personalrommet er nå i full bruk og ser ut til å fungere som planlagt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Statusrapport helse og velferd 2011

Saksbehandler: Kristin Bratseth
kristin.bratseth@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/274 - /

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

Møtedato

Saksnr.

16.02.2012

22/12

Rådmannens innstilling:
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering
Vedlegg:
Statusrapport helse og velferd 2011
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
 Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
mennesker med hukommelsessvikt, Verdal kommune 3. juni 2011 (behandlet PS
051/11)
 Grunnlagsdokument Verdal kommune og Levanger kommune
Saksopplysninger:
For å legge til rette for at politikere og andre i Verdal kommune skal ha kunnskap og
oversikt om faktaforhold og status innenfor helse og velferdsområdet er det utarbeidet en
statusrapport som beskriver dette pr desember 2011.
Dette er en rapport som kan bidra til å gi en kunnskapsplattform. Det er brukt statistikk
og data fra grunnlagsdokumentet, fagsystem og manuelle registreringer. Rapporten er
ment å beskrive eksisterende organisering og tjenesteproduksjon innenfor området på ett
bestemt tidspunkt. Rapporten inneholder også noen betraktninger rundt de største
utfordringsområdene, men er ikke ment å være en plan for mål og tiltak i planperioden.
Den kan imidlertid brukes som grunnlag for et slikt arbeid.

Side 16 av 28

Rapporten er forelagt de aktuelle virksomhetslederne for kvalitetssikring og innspill i
forhold til faktainformasjonen.
Det kan vurderes å bruke statusrapporten som grunnlag for årlig rapportering, hvor
endringer beskrives for det aktuelle år. Helhetlig revisjon av statusrapporten kan gjøres
hvert 4. år.
Vurdering:
Rådmannen anser det som viktig at både politikere, ansatte og andre aktører har en solid
kunnskapsplattform i forhold til tjenesteområdet. Helse- og velferdsområdet i Verdal
kommune er omfattende, og kan være utfordrende å få oversikt over. Statusrapporten
kan gi kunnskap om og oversikt over organisering, aktivitet og omfanget av tjenester på
et gitt tidspunkt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport

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

Arkivref:
2005/10131 - /Q60

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

Møtedato
14.02.2012
16.02.2012

Saksnr.
14/12
23/12

Rådmannens foreslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor
formannskap og kommunestyre:
Sluttrapport utbygging Jernbaneundergang ved Verdal stasjon tas til orientering.
Vedlegg:
Kopi av K-sak 02.09
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Utbygging av ny jernbaneundergang inkludert parkområde ble startet opp våren 2009.
Anlegget ble ferdigstilt sommeren 2011. Anlegget har foruten selve
jernbaneundergangen innbefattet opparbeidelse av et flott urbant parkområde samt en
komplett utskifting av alle vann- og avløpsledninger i anleggsområdet.
Utbyggingsramme for prosjektet ble vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den
26.01.2009 som K-sak 2/09. Følgende vedtak ble gjort:
Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av ny jernbaneundergang ved Verdal
stasjon innenfor en kostnadsramme på 25 mill.kr. Eventuell ytterligere ekstern
finansiering kommer i tillegg til denne rammen.
1. Utbyggingen finansieres på følgende måte:
Verdal kommune:
17,85 mill.kr
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Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
0,65 mill.kr
Jernbaneverket Utbygging:
6,50 mill.kr
Totalt:
25,00 mill.kr
2. Verdal kommunes andel finansieres slik:
Ubenyttede lånemidler sentrumstiltak 2005/2006:
Ubenyttede lånemidler sentrumstiltak 2007:
Oppført på økonomiplan for 2008/2009
Vann/avløp:
BRA-midler:
Oppføres ved revisjon av økonomiplanen for 2010:
Totalt:

1,70 mill.kr
2,30 mill.kr
6,00 mill.kr
4,50 mill.kr
0,50 mill.kr
2,85 mill.kr *)
17,85 mill.kr

*) Dette lånet ble ikke tatt opp. I stedet ble rest av gamle lånemidler, ca kr 1,5 mill,
benyttet. Samlet finansiering er derfor lik prosjektets kostnad, kr 27,3 mill.

Følgende ytterligere ekstern finansiering er bevilget etter ovennevnte vedtak:
 Jernbaneverket:
2,0 mill.kr
 Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
0,3 mill.kr
 Amfi/COOP
1,0 mill.kr
 Totalt:
3,3 mill.kr
Regnskap for prosjektet:
Prosjektets kostnad:

Kr.27.304.777

Byggelånsrenter for 2011 og gjerde over planlagt fossefall vil komme i tillegg, total
kostnad anslagsvis kr.100.000,-.
Dette er finansiert på følgende måte:
 VK, tiltak 5128, Jernbaneundergang:
 VK,tiltak 5404, Vann Jernbanegata:
 VK, tiltak 5426, Kloakk Jernbanegata:
 Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
 Jernbaneverket:
 Amfi/COOP.
 Totalt:

Kr.11.045.108,Kr. 2.671.072,Kr. 3.138.597,Kr.
950.000,Kr. 8.500.000,Kr. 1.000.000,Kr.27.304.777,-

Vurdering:
Den nye jernbaneundergangen har gitt en sikrere forbindelse mellom øst og vestsiden av
Verdalsøra. I tillegg har anlegget blitt ett flott parkanlegg midt i sentrum av Verdalsøra.
Prosjektet kan av den grunn også ses på som et næringslivsprosjekt. Sentrum har etter
hvert fått en god tiltrekningskraft gjennom satsing på attraktivitet, bolyst, trivsel og
tilgjengelighet. Jernbaneundergangen med jernbaneparken styrker denne satsingen.
Anlegget er fullfinansiert som beskrevet ovenfor.
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Innherred samkommune
Sakspapir

Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2011/6210 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2012

Saksnr.
24/12

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse NordTrøndelag HF inngås.
Vedlegg:
Samarbeidsavtale med bilag.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven)
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven)
 Nasjonal helse- og omsorgsplan
 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal
betaling for utskrivningsklare pasienter www.hod.no/samhandlingsreformen ¨

-

Nasjonal veileder. Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er å sikre en framtidig helseog omsorgstjenesten som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større
innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og som også svarer på de store
samfunnsøkonomiske utfordringene. Bærebjelken i den norske velferdsmodellen skal fortsatt
ivareta lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av personlig
økonomi og bosted.
De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede
samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.
14.juni 2011 vedtok Stortinget ny lom om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (HOL).
Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav
til innholdet i avtalene, jf kapittel 6. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012.
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Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandling mellom partene ved å konkretisere
oppgave- og ansvarsplasseringene mellom kommune og helseforetak, og etablere gode
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Avtalen skal bidra til at pasienter og
brukere opplever at tjenestene er samordnet og at det alltid er klart hvem som skal yte de
aktuelle tjenestene.
Samarbeidsavtalene skal bidra til å;
 Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved
utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.
 Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).
 Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som
følger faglige retningslinjer og veiledere.
 Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.
 Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhanldingskultur.
 Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan
samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.
Samarbeidsavtalen er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å
samarbeide om organisatoriske og faglige virkemidler i utviklingen av helse- og
omsorgstjenestene. Avtalene skal vedtas i kommunestyret i den enkelte kommune. Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) har utsatt fristen for iverksettelsen av avtalene til 1.februar 2012.
10.10.2011 ble det inngått en overordnet intensjonsavtale mellom Helse Midt-Norge og KS i de
tre fylkene Midt-Norge, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne dannet
grunnlag for arbeidet med avtalene mellom kommunene og tilhørende helseforetak i hvert av de
tre fylkene.
Partene er forpliktet til å inngå tjenesteavtaler innen den 31.01.2012 på områdene uthevet
nedenfor jf HOL §6-2:
1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal
utføre
2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5
tredje ledd
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov
for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for
faglige nettverk og hospitering
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
8. Samarbeid om jordmortjenester
9. Samarbeid om IKT- løsninger lokalt
10. Samarbeid om forebygging
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11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden
For nærmere informasjon om samarbeid om inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler vises til
nasjonal veileder:
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak
Det skal av våren fremforhandles og inngås tjenesteavtaler på flere områder jf HOL § 6-2 punkt
2, 4, 6,7,8,9,10. I tillegg skal det inngås avtale som omhandler avvik.
Rusbehandling Midt-Norge ble etablert som eget foretak i Helse Midt-Norge i
2004. Rusbehandling Midt-Norge HF har et regionalt ansvar for å tilby pasientbehandling,
opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utvikling for Helseforetakene i NordTrøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Siden 2006 har 74 kommuner signert
samhandlingsavtale med Rusbehandling Midt-Norge, se vedlegg.
Forhandlingene med Rusbehandling Midt-Norge har foregått slik at kommunene i NordTrøndelag har latt seg representere av 2 utpekte kommunerepresentanter av KS Nord-Trøndelag
i forhandlingene. Forhandlingsutvalget har bestått av 2 kommunerepresentanter fra hvert fylke,
en representant fra KS og fire representanter fra Rusbehandling Midt-Norge og Helse MidtNorge, samt en brukerrepresentant.
Fra Møre og Romsdal:
 Liv Trædal
 Nils Morsund
Sør Trøndelag:
 Boel Helgesen
 Siv Ekrem
Nord Trøndelag:
 Marit Pedersen
 Inge Falstad
I tillegg deltok Ottar Wist fra KS
Fra Helse Midt-Norge RHF deltok:
 Kristin Tømmervik
 Elise Solheim
 Svanhild Jenssen
 Toril Grøtte (referent)
Brukerrepresentant:
 Erik Holm
Partene har forhandlet frem en samarbeidsavtale som regulerer overordnede bestemmelser om
samarbeidsformer, tvisteløsning, mislighold, avvik og prosess for vedtakelse av tjenesteavtaler.
I tillegg er det forhandlet frem tre tjenesteavtaler det er 1, 3, 5 og 11, hvorav punkt 3 og 5 er en
tjenesteavtale.
Tjenesteavtale 1 inneholder avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom partene.
Tjenesteavtale 3 og 5 inneholder rutiner for inn og utskrivning av pasienter. Tjenesteavtale 11
inneholder beskrivelse av samarbeid om omforente beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede. Disse avtalene følger som vedlegg til samarbeidsavtalen.
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Vurdering:
Avtalene forplikter kommunen og HNT, og har som konsekvens at en av partene kan kreve at
den andre parten oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. De viktigste konsekvensene av at den
ene parten ikke overholder sine avtalte plikter, er at den andre kan fastholde sine rettigheter etter
avtalen og kreve den oppfylt, også ved dom. Selv om den ene parten unnlater å oppfylle sine
forpliktelser, vil det ikke nødvendigvis føre til at den andre parten kan unnlate å oppfylle sin del
av avtalen. Pasient- og brukerrettigheter legger her begrensninger på hvilke reaksjoner som kan
tas i bruk overfor en part som misligholder sine avtaleforpliktelser. I tillegg kan konsekvensene
av avtalepartenes mislighold av sine forpliktelser være regulert i forskrifter på området. Det er
for eksempel vedtatt i Forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 2 at
”kommunen skal betale det regionale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er
innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstilbud i sin bostedskommune”.
Rustjenester er definert som spesialisthelsetjeneste, jf spesialisthelsetjenesteloven §2-1a) punkt
5. Helse Midt-Norge har valgt, som det eneste regionale helseforetaket i landet, å opprette et
eget foretak for rusbehandling. Helse Nord-Trøndelag har egne rusbehandlingstilbud: Avdeling
for rusrelatert psykiatri (ARP) som består av poliklinikk og døgnseksjon, og er tillegg
vurderingsinstans for henvisninger av pasienter til regionale rustiltak. I praksis betyr dette at
behandling i ARP styres av avtalen kommunen har inngått med Helse Nord-Trøndelag, og
behandling i tiltak Rusbehandling Midt-Norge eier eller har avtaler med, styres av avtalen vi
inngår med dem. For de som har behov for helsetilbudet kan dette oppleves som fragmentert, og
for ansatte i kommunen som skal praktisere to avtaleverk kan dette oppleves som krevende.
Selv om det regionale helseforetaket har rett til å pålegge helseforetakene de eier å inngå avtale
med kommunene, jf Spesialisthelsetjenesteloven §2-1 e) andre ledd, bør hensynet til helhetlige
pasientforløp gå foran. Tilsvarende plikt er pålagt kommunene jf HOL §6-1 første ledd.
Målet i neste forhandlingsrunde er fra kommunens side å kreve at foretakene samordner seg i
forhandlingene med oss, slik at pasient/bruker og praksisfeltet opplever større helhet og
sammenheng i helsetilbudet for denne målgruppen.
Samhandlingsavtalene som tidligere har vært inngått mellom forvaltningsorganer, har stort sett
vært utformet som intensjonsavtaler. En intensjonsavtale er en avtale som har en målsetting uten
at den forplikter partene. Avtalene som er fremforhandlet nå, er juridisk forpliktende.
Frem til nå har samarbeidet mellom kommunen og Rusbehandling Midt-Norge vært regulert av
”samhandlingsavtalen”. ”Samhandlingsavtalen” har bidratt til at det er god samhandling mellom
kommunen og Rusbehandling Midt-Norge. Mye av det som ble regulert i
”samhandlingsavtalen” er videreført i avtalene.
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter pålegger kommunen betalingsplikt for pasienter innen somatikk.
Dette gjelder ikke for pasienter med ruslidelser som får behandling i tiltak i regi av
Rusbehandling Midt-Norge.
Som en konsekvens av avtalene og HOL har kommunene opprettet en koordinatorfunksjon som
tar seg av dialogen mellom partene. Rådmannen ser dette som en hensiktsmessig ordning.
Koordinatorfunksjonen får god oversikt over hvilke pasienter som er innlagt til enhver tid, og
hvilke kommunale tilbud som må være på plass ved utskriving. Dette vil føre til et smidig
pasientforløp. I tillegg vil en slik koordinatorfunksjon ha oversikt over kommunale tilbud som
kan gis i stedet for innleggelse som medfører kommunal medfinansiering.
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Avtalene måtte fremforhandles i løpet av en kort tidsfrist - innen 31.01.2012. Det var flere
avtaler som skulle inngås, og området de regulerer er omfattende. Erfaring viser at avtaler som
inngås raskt, ikke alltid har den nødvendige kvaliteten. Partene er derfor enige om at avtalene
skal revideres og gjennomgås innen 1 år. Det er en fornuftig løsning da vi ikke er sikre på
hvordan avtalene vil harmonere med det virkelige liv.
I tillegg har forhandlingene blitt vanskeliggjort i og med at lov og forskrift ikke har vært endelig
vedtatt under forhandlingene. Fastlegene er ikke part, men er en viktig aktør i avtalen. Ny
fastlegeforskrift har høringsfrist 22.03.12. Dette kompliserer også bildet.
Kommunen ser ingen store betenkeligheter ved å inngå avtalene, da disse i stor grad samsvarer
med dagens praksis på området avtalene regulerer.
Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal
ivareta og tilrår derfor at avtalene inngås.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene i Verdal
kommune

Saksbehandler: Bjørn Petter Salberg
bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no
E-post:
74052720
Tlf.:

Arkivref:
2012/1034 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2012

Saksnr.
25/12

Rådmannens innstilling:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene endres til:
Møte i kommunestyret/formannskapet/komiteene ledes av ordføreren eller
varaordføreren(leder eller nestleder i komiteene). Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller
vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for
lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter
kommunestyret/formannskapets/komiteenes medlemmer og de kommunale
tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Resultat og rapport fra åpenhetsindeksen:
http://www.offentlighet.no/Skjulte/AApenhetsindeksen
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Saksopplysninger:
Norsk Presseforbund (Presseforbundet) gjennomførte i 2011 en åpenhetsindeks for
kommunenorge. Resultatet av undersøkelsen er sammenfattet i dokumentet ”Få opp
døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner” (heretter undersøkelsen).
Presseforbundet har foretatt undersøkelsen ved bruk av ulike metoder:
Første fase: Våren 2011 ble likelydende innsynskrav sendt til alle landets kommuner:
Jeg ber med dette om innsyn i følgende dokumenter ved kommunen:
* Stillingsutlysningene for de tre sist utlyste stillingene.
* (Arbeids)reglement for ansatte.
* Reglement for kommunestyret.
* Reglement for formannskap.
* Reglement for kontrollutvalg.
* Reglement for saksbehandling i politiske utvalg etter kommunelovens § 39.
Presseforbundet ga poeng for responstiden på innsynsbegjæringen, gjennomgått
dokumentene og gitt poeng etter det som kommunen ga som svar på spørsmålene.
Andre fase: Gjennomgangen av samtlige kommuners hjemmesider etter nærmere
kriterier.
Til slutt ble poenggivningen sendt til ”høring” i den enkelte kommune, som en
kvalitetssikring. Når kommunen har protestert på noe, har poenggivningen blitt vurdert
på nytt.
I følge undersøkelsen har kommunen en instruks som pålegger taushet utover det som
følger av norsk lov. På side 32 i undersøkelsen står følgende:
”Kun tre fylker i landet har kommuner med et dårligere gjennomsnitt enn NordTrøndelag. At hele 16 av 24 kommuner har et reglement som pålegger politikerne
taushet om alle opplysninger som fremkommer når dørene lukkes, er et høyt tall. De
dårlige resultatene bør snarere enn refs, sees på som en mulighet til å bli litt bedre og
litt mer åpen. Enkle grep kan utgjøre store forskjeller. Vi håper kommunene nå griper
muligheten.
Norsk Presseforbund sikter i denne sammenheng til punkt 7 i reglement for
kommunestyret, formannskapet og komiteene. Punkt 7 i reglementet pålegger at
medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være tilstede under møter med
lukkede dører skal bevare tausheten om det som fremkommer under behandlingen.
Punkt 7 i reglement for kommunestyret hitsettes:
”7. Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt
Møte i kommunestyret ledes av ordføreren eller varaordføreren. Har begge forfall,
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
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Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller
vedtak etter Kommunelovens § 31. Personalsaker skal alltid behandles i lukket møte,
jfr. Kommunelovens § 31.
Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets
medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede, så langt ikke
annet blir vedtatt, å bevare taushet om forhandlingene.”
På den andre siden får Verdal kommune skryt i undersøkelsen når det kommer til ytringsfriheten:

”Når det kommer til ytringsfrihet er kontrastene svært store i Nord-Trøndelag.
Reglement i Verdal slår fast med den største selvfølgelighet at kommunens ansatte på
lik linje med alle andre innbyggere kan ytre seg kritisk om kommunen, og påpeker helt
rett at ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet. Ansattes ytringsfrihet er slått fast i
15 av 24 kommunale reglement.”

Vurdering:
Det har lenge vært en utbredt oppfatning, egentlig en misforståelse, i kommunene at
forhold som behandles bak lukkede dører i kommunestyre, formannskap og andre
folkevalgte organer blir belagt med taushetsplikt om drøftelser og vedtak på grunn av
vedtak om lukkede dører. Dette er feil, og allerede i mars 2000 (Veiledning H-2112 B)
anbefalte Kommunaldepartementet alle kommuner å korrigere sine reglementer på
dette punkt.
Kommunens reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene punkt 7 er
ikke i samsvar med gjeldende rett. Det foreslås derfor følgende endring i
reglementene:
Møte i kommunestyret/formannskapet/komiteene ledes av ordføreren eller
varaordføreren(leder eller nestleder i komiteene). Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller
vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for
lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets
medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde
lovbestemt taushetsplikt.
Med den nye ordlyden vil det være åpning for å referere innhold fra lukkede møter så
lenge det ikke strider med lovbestemt taushetsplikt.
Rådmannen innstiller med dette at forslag til nytt punkt 7 i reglement for
kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2011

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

Arkivref:
2008/8589 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.02.2012

Saksnr.
26/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2011 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport for 2011 fra Nokas Security AS.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas Security AS har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til
avtalt program med sekretariat (rådmannens stab). Som tidligere år vil vi også i år
bemerke at det er prisverdig at Nokas Security AS fortsatt har en åpen dialog med
ekspeditører og de ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte
aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for
salg og skjenking av alkoholholdig drikke.
For øvrig vises til rapporten.
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