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Verdal kommune
Sakspapir
Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune

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

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Arkivref:
2013/3695 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
57/13

Møtedato
06.06.2013

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.13 til etterretning.
2. Budsjettet for Verdal kommune for 2013 endres slik:
 Ressurssenter helse, omsorg, velferd styrkes med 1,2 millioner kroner til
«Sykepleier på hjul», og stilling for tidligforebygging for ungdom 16-23 år
 Anslaget for eiendomsskatt for oppjusteres med 1,2 millioner kroner
 Avsetning til dekning av årets lønnsoppgjør økes med 1,8 millioner kroner
 Bruk av disposisjonsfond økes med 1,8 millioner kroner
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til årets lønnsoppgjør
til virksomhetsområdene når endelig fordeling er kjent.
Vedlegg:
1 Økonomirapportering 1. tertial 2013 - Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.13.
Vurdering:
Virksomhetsområde

Regnskap
30.04.13

Periodisert
budsjett

Forbruk

Opprinnelig
budsjett 2013

Rev. budsjett
2013

Forbruk
30.04.13

Regnskap
30.04.12

Rådmann

5 964 776

6 472 215

92

28 987 062

23 283 073

26

8 326 996

Kulturturtjenesten

8 974 961

8 976 779

100

22 582 448

22 732 480

39

8 158 379

825 136

1 165 184

71

3 270 000

3 270 000

25

159 120

Virksomhetsleder skole/SFO

58 564 068

56 517 300

104

148 548 282

155 953 680

38

55 504 832

Virksomhetsleder barnehage

605 276

800 260

76

-1

670 013

90

-1 943 162

Ressurssenter oppvekst

58 194 736

58 228 238

100

146 348 993

140 938 758

41

53 382 135

Vinne/Vuku omsorg- og velferdsdistr.

30 395 037

29 838 381

102

82 582 669

83 414 892

36

26 246 305

Oppvekst felles
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Virksomhetsområde

Regnskap
30.04.13

Periodisert
budsjett

Forbruk

Opprinnelig
budsjett 2013

Rev. budsjett
2013

Forbruk
30.04.13

Regnskap
30.04.12

Øra omsorg- og velferdsdistr.

41 894 122

40 556 421

103

112 114 998

112 820 138

37

35 678 038

NAV Sosial- og flyktningetj.

10 163 356

11 198 214

90,8

32 827 185

32 969 080

30,8

10 517 728

Ressursenter helse, omsorg, velferd

12 141 023

12 662 766

96

30 547 000

30 690 633

40

9 689 740

5 997 193

6 398 212

94

18 157 630

18 535 430

32

7 544 592

-218 223 187

-217 967 063

99

-659 667 156

-659 667 156

33

-205 138 257

Kommunens andel til ISK

11 462 989

11 461 847

100

33 700 890

34 388 979

33

10 906 229

Totalt

26 959 486

26 308 755

102

0

0

-

19 032 675

Teknisk drift
Rådmannen

På samme måte som i 2012 er det gjennomgående fokuset mht økonomistyringen å styre
daglig aktivitet i tråd med kommunestyrets bevilgede ramme og forventninger om
produksjon og utvikling. Virksomhetsområdene gir i sin rapportering, med de
nødvendige forbehold en sårbar økonomi tilsier, prognoser som indikerer budsjettbalanse
ved årets slutt. Unntaket er virksomhetsområde skole/sfo som ikke vil oppnå balanse
uten vesentlige aktivitetstilpasninger. Avviksårsakene er knyttet til driften ved
Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole. Disse enhetene vil bli fulgt meget
tett utover året, med mål om driftsbalanse ved årets slutt. I dette ligger også at
kommunestyret har vedtatt en økonomiplan med innsparing som følge av strukturelle
tilpasninger innen oppvekstsektoren, men ingen slike er gjennomført.
Rådmannen er tilfreds med organisasjonens generelle styringsvilje og –evne, og vil følge
avviksarbeidet tett videre.
Klagesaksbehandlingen av utskrevet eiendomsskatt er nærmest sluttført. I budsjettet for
2013 ble budsjettert eiendomsskatt lagt med en buffer for å håndtere alle mulige
konsekvenser av klagesaksbehandlingen. Nå når det nærmer seg avslutning kan denne
bufferen reduseres til å være avstemt med virkelige resultater. Det foreslås derfor at
budsjettet for eiendomsskatt økes med kr 1,2 mill, og at midlene brukes til å finansiere
tiltakene «Sykepleier på hjul» og «Tidlig intervensjon». Dette er to tiltak kommunestyret
vedtok skulle gjennomføres i 2013, uten at det ble satt av midler til det. Dette må ryddes
på plass, slik at løpende drift er finansiert med løpende inntekter. Dette gjøres nå i
forbindelse med tertialrapporten.
Til tross for at Verdal er en minsteinntekskommune er det svært mye positivt drifts- og
utviklingsarbeid som foregår. Det ut fra fokus på at «vi har de ressursene vi har – og det
er mye». I første tertial er Frisklivssentralen og nytt boligkontor åpnet, og representerer
med det ytterligere milepæler i tjenesteutviklngen.
De seks strategiske prinsippene vedtatt i økonomiplanen (kapittel 6.1) følges:
1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
2. 2013 må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og geografisk
bærekraftig struktur.
3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape ”vinnerne på
morgendagens arbeidsmarked”. Programmet ”De utrolige årene” (DUÅ)
prioriteres som virkemiddel.
4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen ”volumtjenester”.
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5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.
6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.
Rådmannen vil også peke på at det er en liten nedgang i sykefravær i første tertial, og det
er en «noe utypisk», men svært positiv utvikling.

5 av 19

Verdal kommune – Formannskapet 06.06.13 - sakliste

Verdal kommune
Sakspapir
Endring av investeringsbudsjett for 2013

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

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Arkivref:
2012/7958 - /

Møtedato
06.06.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
58/13

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunestyre endrer investeringsbudsjettet for 2013 slik:
Verdalsøra Barne- og ungdomsskole:
Verdal Bo og helsetun:
Jernbaneundergangen:
Skatepark:
Vektergata 7-9:
Totalt:

8,0 mill. kr
7,5 mill. kr
0,5 mill. kr
1,0 mill. kr
4,0 mill. kr
21,0 mill. kr

Ovennevnte investeringer finansieres slik:
 Låneopptak 16,8 mill.kr.
 Momskompensasjon 4,2 mill.kr.
Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein og Lysthaugen finansieres slik:
 Bruk av ubundet kapitalfond 3,2 mill.kr
 Momskompensasjon: 0,8 mill.kr
Vedlegg:
 Kopi av F-sak 3/13
 Kopi av K-sak 4/13
 Kopi av K-sak 89/12
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
I henhold til retningslinjer er investeringsbudsjettet ettårig. Ledige investeringsmidler fra
forrige år må rebudsjetteres året etterpå. Nedenfor er det satt opp en liste over
investeringsprosjekt som må rebudsjetteres, og eventuelt tilføres nye midler som
tilleggsbevilgning.
Tiltak 5156 Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall.
Som meddelt i F-sak 3/13 vil total utbyggingskostnad for dette prosjektet ligge på ca.
337 mill. kr. Opprinnelig budsjett var på 331 mill. kr. hvorav 2 mill. kr. er opprinnelig
bevilgning og 6 mill. kr. er tilleggsbevilgning til prosjektet.
Totalt må 8,0 mill.kr bevilges på dette prosjektet i 2013. Med dette er det store
skoleutbyggingsprosjektet på Verdalsøra fullfinansiert.
Tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun, Brannsikringstiltak samt Velferdsteknologi.
Det har vært avsatt midler til pålagt brannsikring av Verdal Bo og Helsetun over flere år.
I tillegg har en ved anbudsutarbeidelsen tatt inn arbeider på el/It/ventilasjon i forbindelse
med Velferdsteknologiprosjektet ved Helsetunet. Arbeidene har nå vært ute på anbud.
Kostnadsramme for prosjektet etter anbudsinnhenting ligger på 7,5 mill.kr. Opprinnelig
budsjett for disse arbeidene lå på ca. 4,0 mill. kr inkl. noen av midlene som var avsatt til
utbygging av velferdsteknologi. Arbeidene med kabling og brannsikring har nok blitt
underestimert. Arbeidene med å brannsikre bygget til dagens krav utgjør mellom 4-5
mill.kr. Vi har et krav fra siste branntilsyn om å få utført disse arbeidene i løpet av 2013.
Det er fornuftig å ta med seg de andre arbeidene med utbedring av ventilasjon på
kjøkken og administrasjonsfløy samt nødvendig kabling for velferdsteknologi samtidig.
Dette innebærer en tilleggsbevilgning på 3,5 mill.kr.
Tiltak 5128 Jernbaneundergangen
Rådmannen viser til K-sak 4/13 hvor mottatte BRA-midler pålydende 0,5 mill. kr. skulle
benyttes til diverse tiltak i parken.
Skatepark Verdal, tiltak 4511
Det gjenbevilges 1,0 mill. kr til dette formål på investeringsbudsjettet for 2013.
Vektergata 7-9, tiltak 5106
Det vises til K-sak 89/12. I denne sak ble det avsatt 4,0 mill. kr til
ferdigstillelse/klargjøring av Vektergata 7-9. Dette beløp gjenbevilges på
investeringsbudsjettet for 2013.
Aksjekapital Tindved
Kommunestyret behandlet i sak 106/12 spørsmålet om kapitaltilførsel til Tindved
kulturhage AS. Kommunestyret vedtok i denne saken å tilføre 2,5 millioner kroner i ny
aksjekapital finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Utvidelsen ble ikke
gjennomført i 2012, men i forbindelse med generalforsamlin i selskapet i april 2013, og
midlene til tiltaket må med bakgrunn i dette gjenbevilges i 2013.
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Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein og Lysthaugen, tiltak 5123.
Arbeidene med opparbeidelse av kommunaltekniske hovedanlegg vil bli sendt ut på
anbud rundt sommerferien. For finansiering av dette avsettes det 4,0 mill.kr på
investeringsbudsjettet for 2013. Det må bevilges ytterligere midler over budsjettet for
2014. Investeringen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Dette er midler som er
tidligere avsatt fra salg av kommunale boligtomter og industritomter.
For Forbregd/Lein foreligger det nå godkjent reguleringsplan. For Lysthaugen må
geoteknisk vurdering foretas, samt registrering av eventuelle fornminner utføres før
endelig godkjenning av reguleringsplan. Dette forventes utført i løpet av høsten slik at
godkjent reguleringsplan for Lysthaugen forventes å foreligge i løpet av vinteren.
Vurdering:
I henhold til retningslinjer er investeringsbudsjettet ettårig. Rådmannen foreslår at
følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2013, for å ivareta både
gjenbevilgninger og tilleggsbevilgninger.
Verdalsøra Barne- og ungdomsskole:
Verdal Bo og helsetun:
Jernbaneundergangen:
Skatepark:
Vektergata 7-9:
Totalt:

8,0 mill.kr
7,5 mill.kr
0,5 mill.kr
1,0 mill.kr
4,0 mill.kr
21,0 mill.kr

Ovennevnte investeringer finansieres med låneopptak og bruk av momskompensasjon.
Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Utbygging boligfelt Forbregd/Lein finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond og bruk
av momskompensasjon med samlet 4,0 mill. kroner.
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Verdal kommune
Sakspapir
Boligsosial utvikling - programdeltakelse

Saksbehandler: Janne Stenbakk Grande
janne.stenbakk.grande@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap

Møtedato
05.06.2013
06.06.2013

Arkivref:
2013/3575 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
40/13
59/13

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune gir sin tilslutning til deltakelse i Husbanken region Midt Norges
boligsosiale programarbeidet 2013-2016.
2. Rådmannen legger fram egen sak om «Leie før eie» og bruk av startlån som
virkemiddel.
Vedlegg:
Husbanken region Midt Norge–Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram
2013-2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
NIBR Rapport : 2009:115 “Fra Leie til eie – eller delt eierskap”
Proba rapport 2012 -01 “Virkninger ved Startlån”
Saksopplysninger:
Boligsosialt arbeid omfatter alt av kommunale tiltak, virkemidler og tjenester som må til
for at vanskeligstilte personer og husstander, som har behov for bistand, kan bosette seg i
en bolig og bli boende. Boligsosial utvikling har vanskeligstilte på boligmarkedet som
målgruppe, dvs. personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholder en
tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. Egnet bolig er en bolig som gir trygghet i
forhold til økonomi, tilgjengelighet, bomiljø, og hvor det er mulighet for å motta
eventuelle oppfølgende tjenester. Boligsosial handlingsplan 2013-2020 gir føringer for
det boligsosiale arbeidet i perioden. Boligkontoret i Verdal ble offisielt åpnet 19.4. 2013
og arbeider aktivt med utvikling av det boligsosiale arbeidet.
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Husbanken region Midt Norge har invitert Verdal kommune i boligsosialt
utviklingsprogram 2013-2016. Boligsosialt programarbeid er Husbankens strategiske
verktøy for å støtte opp under gjennomføringen av en helhetlig og lokalt tilpasset
politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunene i Norge. Det boligsosiale
programarbeidet innebærer et langsiktig og forpliktende utviklingsarbeid i utvalgte
samarbeidskommuner i Midt-Norge. Husbankens visjon er at alle skal bo trygt og godt.
Boligsosialt arbeidet skal bygge på boligsosialt kunnskapsgrunnlag og god politisk og
administrativ forankring og samhandling på tvers som sikrer en helhetlig boligsosial
innsats i hver programkommune.
Det er flere boligsosiale virkemidler som er rettet mot dem som ikke kan finansiere et
boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. Her nevnes to områder som spesielt
skal drøftes og utvikles i utviklingsprogrammet for å nå målsettingene.
1. Startlån
Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å
etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Kommunene tar opp lån hos
Husbanken som forvalter ordningen på vegne av staten. Det er kommunene som har
ansvar for å tildele og forvalte startlånene. Startlån er behovsprøvd og kan gis til unge i
etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger,
personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk
vanskeligstilte husstander. Et startlån kan gå til kjøp, utbedring, oppføring og/eller
refinansiering av bolig.

2. «Leie før eie»
Dette er en modell som har som målsetting å få vanskeligstilte inn i det ordinære
boligmarkedet på sikt. Flere vanskeligstilte familier vil kunne få mulighet til å ta gradvis
ansvar for egen bolig og flere barn vil kunne vokse opp i egnede boliger og boområder.
“Leie før eie” forutsetter at kommunen kjøper en ny eller brukt bolig i markedet. Boligen
finansieres med et tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og et lån som kommunen tar
opp. Det inngås en femårig leiekontrakt med det aktuelle husholdet, der leien settes til
hva husholdet maksimalt vil klare å betale i denne femårsperioden. I det sjette året kan
husholdet velge å kjøpe boligen. Utleietilskuddet fra Husbanken overtas av kjøper og
nedskrives etter regler for det individuelle boligtilskuddet. Jo mer husholdningen er i
stand til å betale i leie de første fem årene, jo lavere blir den prisen som husholdet må
betale i år 6. Prisen blir også lavere jo høyere tilskuddsandel boligen opprinnelig ble
finansiert med og jo lavere rente som oppnås på lånet.
I tilfelle det ikke er aktuelt for husholdet å kjøpe boligen, kan det være at den leien som
er betalt under leieperioden har vært betydelig større enn markedsleie eller gjengs leie i
området. Da må det tas inn i avtalen at den husleien som for eksempel overstiger gjeng
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leie i området skal tilbakebetales til husholdet, dersom det ikke blir noe av kjøpet.
Hvorvidt det er økonomisk fordelaktig for husholdet å kjøpe boligen det sjette året vil
kunne avhenge av utviklingen i boligprisene siden boligen opprinnelig ble kjøpt av
kommunen. Ved et boligprisfall gjennom leieperioden vil husholdet kanskje komme
bedre ut ved å få leiekompensasjon og selv finne seg en alternativ bolig til markedspris.
Utsikten til å overta et boligtilskudd vil imidlertid kunne påvirke beslutningen. I en
situasjon der boligprisene har steget siden kommunens opprinnelige kjøp, vil husholdet
ved å overta som eier sikre seg verdistigningen i leieperioden og nyte godt av
boligtilskuddet dersom boligen kjøpes.

Vurdering:
Verdal kommune, med boligkontoret som viktig virkemiddel, har som hovedmål å bistå
vanskeligstilte verdalinger slik at de får en stabil boligkarriere, og at man unngår å bli
kommunal leietaker. For å nå disse målene er det utviklet og planlagt flere metoder og
rutiner som er ønskelig å få gjennomført. Deltakelse i Husbankens boligsosiale
utviklingsprogram treffer godt for dette samhandlings- og utviklingsarbeidet.
Vanskeligstilt på boligmarkedet eller i en vanskelig situasjon?
Startlånet anbefales benyttet til innbyggere som er vanskeligstilt og ikke til innbyggere
som er i en vanskelig situasjon. Å være vanskeligstilt har en mer varig karakter, og man
vurderer at offentlig boligbistand er et nødvendig tiltak for blant annet forebygging og
ivaretakelse av livskvalitet og folkehelse. Den enkeltes evne til å betjene gjeld er viktig i
dagens praksis for bruk av startlån i Verdal. Dette er utfordrende mht å bruke
virkemiddelet for innbyggere som har mindre inntekt enn ca kr 420.000 i årslønn.
Diskusjon om bruken av startlån vil bli naturlig som del av programdeltakelsen, i og med
at virkemiddelet brukes på forskjellige måter i kommunene og med ulik vekting av
argumenter. Det helhetlige bildet i dette sosialpolitiske virkemiddelet er godt egnet for
politisk diskusjon, og rådmannen vil legge fram egen sak om kommunens bruk startlån.
Dette må da blant annet ses sammen med «Leie før eie» som virkemiddel.
Fordeler ved «Leie før eie.»
Det økonomiske perspektivet har vært en sterk motivasjon for sentrale myndigheter for å
fremme boligeie blant hushold med lave inntekter. Langtidsleie av bolig kan være en
fattigdomsfelle nettopp fordi leietakerne går glipp av å opparbeide egenkapital i eid
bolig. I tillegg er det en veletablert sannhet at det alltid vil være billigere å eie enn leie
den samme boligen over tid på grunn av rentefradraget i skatt, mindre slitasje på boligen,
manglende beskatning av boliginntekt og manglende beskatning av verdistigningen i
egen bolig. Desto lengre man eier bolig, desto høyere er sannsynligheten for at boligen
stiger i verdi, og desto større andel av boliglånet er tilbakebetalt slik at den finansielle
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fordelen totalt sett blir høyere.
Det er forsket på de sosiale fordelene det gir barn å vokse opp i eid fremfor leid bolig og
sammenhengen mellom boligeie og ulike former for sosial kapital. Nabolag der eie
dominerer, er i gjennomsnittet mere stabile og har boliger med høyere standard, hvilket
innbyr til godt naboskap og positive oppvekstsvilkår. Forskning viser også at barn av
boligeiere har et mer stimulerende og støttende oppvekstmiljø, hvilket reduserer
problematferd og fremmer kognitiv utvikling. Det gir bedre muligheter til livsutfoldelse i
oppveksten. Resultater viser at barn som bor i eid bolig, har bedre skoleprestasjoner enn
barn i leid bolig. Barn av boligeiere har signifikant lavere sannsynlighet for å droppe ut
av videregående skole, og denne effekten er sterkere blant hushold med lave inntekter
enn blant hushold med høyere inntekter.
Selv om økonomien i ordningene for husholdet ikke er så forskjellige, vurderer
rådmannen i utgangspunktet at det likevel vil være noen fordeler med ”fra leie til eie”ordningen. Det er mange hushold som ikke er i stand til å overta som eiere i den
livssituasjonen de er i. Det legges derfor vekt på å etablere et forpliktende samarbeid
med kommunen, der husholdet følges tett opp over noen år, også i forhold til deltakelse i
arbeidsmarkedet.
Verdal boligselskap, som et kommunalt redskap i det boligsosiale arbeidet, er naturlig å
involvere som partner for kjøp og finansiering av slike boliger, etter bestilling fra
kommunen.
Gjennom programmet arbeides det videre for å nå målene med metoden Leie før eie, og
samspillet med startlån som virkemiddel må utvikles i dette arbeidet. «Leie før eie»
beskrives for en samlet politisk diskusjon i sak sammen med bruk av startlån.
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Verdal kommune
Sakspapir
Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på Innherred
Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
06.06.2013

Arkivref:
2010/8696 - /U64

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
60/13

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune vedtar at gjeldende avtale om destinasjonssamarbeid på Innherred
kan utvides til å omfatte Snåsa kommune.
2. Vedtaket forutsetter at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i
styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste
møtepunkt som de øvrige kommunene i samarbeidet.
3. Verdal kommune delegerer fremtidige beslutninger om opptak av nye
samarbeidspartnere i destinasjonssamarbeidet på Innherred til styringsgruppen for
samarbeidet, uten forutgående politisk behandling.
Vedlegg:
-

Brev fra styringsgruppen med invitasjon til Snåsa kommune
Aksept fra Snåsa kommune av invitasjon om tilslutning til
destinasjonssamarbeidet
Årsmelding for Innherred reiseliv 2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Reiselivssamarbeidet på Innherred har bestått av kommunene Steinkjer, Verdal, Inderøy
og Levanger siden 2007. Samarbeidet er regulert i avtale med hver enkelt kommune og
tilhørende anbudsdokument. Samarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av
ordførerne i de samarbeidende kommunene.
Styringsgruppen for reiselivssamarbeidet på Innherred har mottatt brev fra Snåsa
kommune, som aksepterer invitasjon fra leder for styringsgruppen Bjørn Arild Gram om
å slutte seg til kommunesamarbeidet (vedlagt). Anbudsgrunnlaget åpner for slik
utvidelse av samarbeidet (tilbudsforespørselen pkt 2.8).
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Styringsgruppen har diskutert henvendelsen og sendt invitasjon til Snåsa kommune om
tilslutning til samarbeidet med virkning fra og med 2013 (vedlagt).
Det forutsettes at Snåsa kommune forplikter seg til å delta med ordfører i
styringsgruppen og gjeldende avtaleperiode, økonomiske betingelser og faste møtepunkt
som de øvrige kommunene i samarbeidet. Anbudet gjelder fram til 31.12.2014 med
opsjon på to år. Prisen er 150 000 i grunnfinansiering pr kommune pr år, samt 7,98 kr pr
innbygger. Det gjennomføres 2 Dialogmøter i året med Visit Innherred, samt innkalles
det til to møter hvor kommunene og reiselivsaktørene møtes – Vår – og Høstmøte.
Reiselivssamarbeidet på Innherred forløper ellers i henhold til inngått avtale og
årsmelding for 2012 (vedlagt) både innholds- og fremdriftsmessig. Trøndelag var
reiselivsvinneren i 2012 og Innherred har de siste årene hatt en stabil utvikling. SSB
statistikken viser at nordmenn er vår desidert viktigste kundegruppe (nesten 80 %) og
blant utlendinger er Tyskland, Danmark, Storbritannia, Sverige og Polen våre største
markeder samlet sett.
Vurdering:
I den nye nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge» settes det i gang en stor
omstrukturering av reiselivsnæringen. Antall reiselivsorganisasjoner som enkeltstående
turistkontor, destinasjonsselskaper og reisemålsselskaper skal kuttes betraktelig. Landet
skal deles inn i 6 regionselskaper og det skal være 3 – 8 destinasjonsselskaper tilknyttet
disse. Når det nå er på trappene både en strukturendring i reiselivsnæringen med færre
destinasjonsselskap og nye landsdelsselskaper er viktig å legge til rette for at man kan
være med på denne utviklingen. Trøndelag som region tar markedsandeler. Noe kommer
på grunn av en stor utbyggingsaktivitet i Trondheim og noe som følge av
trafikkøkningen på Værnes. En tredje faktor som er lite enkel å måle er at Trøndelag
markedsfører seg mer spisset og samlet enn før. Skal vår region henge med i
konkurransen som også dette medfører må vi tenke større og jobbe med produktutvikling
i et bredere perspektiv enn med dagens kommuner.
Innherred Reiseliv ivaretar en viktig koordinatorfunksjon på vegne av kommunene på
Innherred. Destinasjonskontoret ivaretar også kontakten med regionale og nasjonale
aktører og sørger for gode utviklingsprosesser, hvor nødvendige aktører (bedrifter,
kultur- og arrangement, kommunene m.fl.) deltar. En utvidelse av samarbeidet vil kunne
gi bedre ressursutnyttelse, forutsatt at interessene hos de nye aktørene i samarbeidet ikke
bryter med de strategiene som er lagt innenfor samarbeidet.
Innherred som region har fått et ekstra ansvar for å ivareta merkevaren «Historiske
Trøndelag». Stiklestad Nasjonale Kultursenter er et fyrtårn i denne satsingen. Historiske
er en av fire merkevarer som bidrar til å markedsføre landsdelen. De andre tre er
Eventyrlige, Hemningsløse og Kreative. Eventyrlig er knyttet opp til Røros,
Hemningsløse til kysten og Kreative har fått hovedsete i Trondheim, som i tillegg er en
viktig bestanddel i Historiske med utgangspunkt i Nidarosdomen. Denne merkevaren
kan brukes av alle aktører uavhengig av tilholdssted geografisk sett. Den har blitt godt
mottatt og bidrar positivt til å bygge markedsføringssamarbeidet for Trøndelag.
Det er mye som taler for et samarbeid mellom Snåsa og de øvrige kommunene i
destinasjonen. Et samarbeid med Snåsa kommune vil tilføre både attraksjonskraft i form
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av et bredere produktspekter og økte økonomiske ressurser til destinasjonsarbeidet.
Snåsa vil til gjengjeld få tilgang til den betydelige kompetansen som er bygget opp i
Innherred Reiseliv over flere år.
TFoU-rapporten Reiseliv i Snåsa: Grunnlag for en ny giv, peker på muligheter for økt
verdiskaping innen reiselivet i Snåsa kommune ved å satse på økt samhandling mellom
aktørene i reiselivsbransjen og tematisert produktutvikling innen sørsamisk miljø,
nasjonalpark/ fjell/ innlandsfiske og seterdrift. Dette er delvis sammenfallende med og
delvis kompletterende til satsingen blant reiselivsbedriftene i den nåværende
Innherredssamarbeidet. Gjennom en utvidelse av samarbeidet, vil næringsaktører kunne
finne nye partnere som styrker deres egne produkter. Geografiske elementer som
Snåsavatnet, Skjækerfjella og ønsket om å øke trafikkstrømmen via Flyplassen på
Værnes, tilsier også at reiselivsutviklingen på Innherred vil ha mye å tjene på at Snåsa
kommune slutter seg til destinasjonssamarbeidet.
Alle kommunene i Innherred som destinasjon vil trolig tjene på at samarbeidet utvides,
med bakgrunn i at felles strategier og spissing av satsingene vil kunne gi bedre
ressursutnyttelse (kompetanse og økonomi). De samme vurderingene vil være gjeldende
ved eventuelle fremtidige utvidelser av destinasjonssamarbeidet. Så lenge kommuner
som ønsker å slutte seg til samarbeidet forplikter seg til både de strategier som er lagt,
krav om deltagelse og økonomiske betingelser, vil videre utvidelse av være positivt for
samarbeidspartene. Så lenge alle partnerne er representert i styringsgruppen, anbefales
det at slike henvendelser delegeres til styringsgruppen i framtida.
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Verdal kommune
Sakspapir
Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

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

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2013/3389 - /

Møtedato
06.06.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
61/13

Rådmannens forslag til vedtak:
1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis
ingen møtegodtgjøring.
2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 400,- pr møte.
3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr
person.
4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr.
dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til
gjeldende reglement.
5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer
belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i valgstyret
og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskaper og stemmestyremedlemmer ved
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.
Rådmannen vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære
formannskapsmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis
møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte. Videre vil rådmannen tilrå at godtgjøringen til
tellemannskaper fastsettes til kr 800,- pr. teller. Det samme beløp tilrås pr. dag til
medlemmer i stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i
arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.
Satsene er med dette som tidligere.
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Verdal kommune
Sakspapir
Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke - søknad om tillatelse til å reise
russisk-ortodokst kapell på Stiklestad

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

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
06.06.2013

Arkivref:
2013/3598 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
62/13

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune stiller seg positive til søknaden fra hellige Olgas menighet om
tillatelse til å reise et russisk-ortodokst kapell på Stiklestad.
2. Verdal kommune stiller vederlagsfritt tomt til disposisjon for oppføring av
kapellet. Det inngås en langsiktig leieavtale for det aktuelle området. Rådmannen
får fullmakt til å forhandle og inngå slik leieavtale.
Vedlegg:
1. Formell henvendelse fra Hellige Olga menighet.
2. Kart over området.
3. Beskrivelse av tiltaket.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunen er ved flere tidligere anledninger orientert om at russisk- ortodokse
menigheter i Norge ønsker å reise et ortodokst kapell på Stiklestad. Både SNK og Verdal
kommune har tidligere gitt positive tilbakemeldinger i forhold til selve saken, og SNK
og kommunen har hatt flere møter med arbeidsgruppen fra de ortodokse menighetene
som arbeider med saken. Stiklestad sokneråd har også stilt seg positiv til dette.
Dialogen omkring et mulig framtidig ortodokst kapell på Stiklestad startet våren 2011.
Det første formelle møtet i saken fant sted 5. september 2011 da arbeidsgruppen i Den
russisk-ortodokse kirke møtte ledelsen ved SNK, Stiklestad kirke, Stiklestad sokneråd og
Verdal kommune. I utgangspunktet ble denne saken ansett for å være et langsiktig
prosjekt ettersom prosjektet var avhengig av innsamlede midler fra små menigheter. I
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midten av mars 2013 fikk imidlertid SNK og Verdal kommune en ny henvendelse fra
arbeidsgruppen i Den russisk-ortodokse kirke. Henvendelsen og det påfølgende møtet
hadde sammenheng med at Hellige Olgas menighet i Oslo hadde fått tilbud om
vederlagsfritt å overta eiendomsretten til et ortodokst kapell vigslet til St. Olav på en
gård i Folldal. Arbeidsgruppen orienterte om at de nå ønsket å flytte dette kapellet til
Stiklestad dersom SNK og Verdal kommune ville gi sin tilslutning til dette. I det nevnte
møtet var det enighet om å gå videre med saken i lys av de nye innspillene. I denne
forbindelsen ba SNK og Verdal kommune om en formell henvendelse fra Den ortodokse
kirke i Norge ved Hellige Olgas menighet. I brev av 16. mai 2013 stilet til SNK og
Verdal kommune, fremmer nå Hellige Olgas menighet formell søknad om tillatelse til å
reise et russisk-ortodokst kapell på Stiklestad.
Søknaden er vedlagt i sin helhet dette saksframlegget. Det vises for øvrig til detaljert
framstilling av hele prosessen siden våren 2011 referert i denne søknaden. Henvendelsen
fra Hellige Olgas menighet omfatter også et kostnadsoverslag for arbeidet med å reise
kapellet.
Vurdering:
SNK og Verdal kommune har som tidligere nevnt vist positiv interesse for saken ved
flere anledninger. Det samme har Stiklestad sokneråd gjort. Interessen i saken har
sammenheng med det nasjonale oppdraget som SNK har fått med formidling av
Olavsarv og virkningshistorien etter slaget på Stiklestad og Olav Haraldssons død og
helgenkåring. SNK har ansvar for formidling av alle dimensjoner ved Olavsarven politisk, kulturelt, åndelig. Helgenkåringen fant sted mens kirken var én, og St. Olav
eller Hellige Olav er dermed også en viktig helgen innenfor den russisk-ortodokse kirke.
Olav Haraldsson oppholdt seg dessuten det siste året i sitt liv i Gardarike, og hans
betydning for kristningen av Norge må også sees i lys av dette. Fra SNKs side har det i
lengre tid vært uttrykt et prinsipielt ønske om at det burde være et ortodokst kapell på
Stiklestad. Et slikt kapell på Stiklestad vil forenkle denne delen av SNKs
formidlingsoppdrag i vesentlig grad, og vil samtidig synliggjøre Stiklestads og Olav den
helliges betydning for alle hovedretninger innenfor kristenheten. Fra før finner vi en
luthersk kirke og et katolsk kapell på Stiklestad. Et ortodokst kapell vil komplettere de
tre store kristne åndelige retningenes nærvær på Stiklestad.
Det arbeides for tiden med planer om å etablere et regionalt pilegrimssenter på
Stiklestad, og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er en av prosjekteierne bak dette
prosjektet. Pilegrimer vil gjerne ha et mål med sine vandringer, mange finner dette i et
gudshus. Et ortodokst kapell vil kunne bli et pilegrimsmål for ortodokse pilegrimer på
Stiklestad, og kan derfor ha positiv effekt for arbeidet med det regionale
pilegrimssenteret.
Også i økumenisk sammenheng vil et ortodokst kapell kunne utgjøre et viktig element.
Når alle tre kristne åndelige hovedretninger er representert fysisk på Stiklestad, vil det
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være lettere å se for seg at stedet Stiklestad kan utvikles også til et senter for økumenisk
virksomhet.
Det forutsettes at SNK i samråd med Verdal kommune skal avgjøre hvor dette kapellet
skal reises og når byggeperioden kan være. Så langt i dette arbeidet har landskapsarkitekt
Rainer Stange i firmaet Dronninga Landskap vært engasjert for å skissere hvor og
hvordan dette kapellet kan plasseres i lys av områdeplanen for SNK og i forhold til
Stiklestad kirke, parkeringsmuligheter osv. En har valgt å bruke vedkommende da han
var svært delaktig i utviklingen av nåværende område/utviklingsplan for SNK.
Det vises til vedlagte skisser fra «Dronninga Landskap» for en nærmere gjennomgang av
planer for plassering og utforming av arealet rundt kapellet.
Som det framgår av vedlagt skisse er det lagt inn i planen parkeringsplasser på vestsida
av gangstien og parallell veg langs eksisterende gang og sykkelveg. Dette er oppgaver
som må håndteres gjennom et samarbeid med bla. Statens vegvesen og som ikke
influerer på bygging av selve kapellet.
Før oppsetting av kapellet kan skje vil det være behov for noe masseutskifting akkurat
der kapellet skal stå. Dette er et mindre arbeid som kommunen har gitt positive signaler
på å utføre gjennom bruk av egne maskiner og mannskap.
Rådmannen gjør for øvrig oppmerksom på at styret i SNK vil behandle søknaden fra
Hellige Olga menighet i sitt styremøte 6. juni.
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