Verdal kommune

Rev. 17.06.15

Møteinnkalling

Lagt til sak 76/15

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
18.06.2015
Dato:
09:00
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Tidsplan:
09.00 – orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen – 30 min.
09.30 – Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling)
Etter styringsgruppemøte settes formannskapets møte og det vil da bli følgende
orientering:
-

Økonomisk situasjonsrapport pr. 31.05.15 v/enhetsleder økonomi Arnstein
Kjeldsen.

Verdal, 12. juni 2015

Bjørn Iversen
Ordfører (s)

Sakliste formannskapets møte 12. juni 2015
Saksnr

Innhold

PS 73/15

Godkjenning av møteprotokoll

PS 74/15

Søknad om autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

PS 75/15

Orientering

PS 76/15

Mulig fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i
Nord-Trøndelag (utlagt 17.06.15)

Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter
Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2015/3831 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.06.2015

Saksnr.
74/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune ønsker å framstå som en moderne miljø- og industrikommune, med et
av landets største industriområde. For kommunen er det en ambisjon å bidra til å
synliggjøre at det går an å drive industriell verdiskapning samtidig som man i høy grad
ivaretar sentrale miljøverdier «vegg i vegg».
Verdal kommune ønsker autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter
velkommen.
Vedlegg:
1. Trondheimsfjorden Våtmarkssenters søknadsdokuments vedlegg A
2. Brev fra Verdal kommune til Klima- og Miljødepartementet, 9. januar 2015
3. Notat fra Fylkesmannens miljøvernavdeling om «Forvaltningens tanker om og behov
for Trondheimsfjorden Våtmarksenter».

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Trondheimsfjorden Våtmarkssenters hjemmeside:
http://trondheimsfjordenvatmarkssenter.no
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19. november 2007 reguleringsplan for Ørin
nord. I denne planen er det avsatt et areal på 5,5 dekar til våtmarksenter.
Kommunen har videre signalisert at en under visse forutsetninger vil være villig til å
stille dette areal kostnadsfritt til disposisjon for etablering av Trondheimsfjorden
Våtmarksenter. Tomteprisen på Ørin nord er anslått til å bli minimum kr. 700 – 800 / m2
når området er ferdigstilt.

Kommunen har videre signalisert at vi vil koste all infrastruktur fram til området.
Det vil være optimalt å kunne utføre dette arbeidet som ledd i den generelle fremføring
av infrastruktur til framtidig industriområde Ørin nord. Verdal kommune vil om
ferdigstillelsen av det samlede industriområdet skulle ta noe lengre tid vil kommunen
gjøre denne jobben likevel uten kostnad for våtmarksentret.
Til sammen vil kommunens bidrag til tomt og infrastruktur minimum utgjøre minimum
kr 5 mill.
Det er søknadsfrist for autorisering av ytterligere et våtmarkssenter 24. juni.
Autorisasjon gis av Miljødirektoratet, som har følgende kortversjon av autorisasjon på
sin hjemmeside.
Besøkssenter våtmark
Alle sentre/initiativer som driver informasjonsvirksomhet om våtmark, og oppfyller
kriteriene i retningslinjene for autorisasjon som besøkssenter, har mulighet til å søke om
autorisasjon.
Autoriserte sentre får støtte til daglig drift etter standardiserte satser.
Verdal kommune har arbeidet sammen med lokale statlige miljøvernmyndigheter og
våtmarkssenteret for sterkere posisjonering, slik at autorisasjon er ønsket fra Verdal
kommune.
Vurdering:
Verdal kommune ønsker å framstå som en moderne miljø- og industrikommune. For
kommunen er det en ambisjon å bidra til å synliggjøre at det går an å drive industriell
verdiskapning samtidig som man i høy grad ivaretar sentrale miljøverdier « vegg i
vegg». Vi mener også at sakens komplekse og krevende forhistorie fortjener å formidles:
Det må være mulig å drive moderne næringsvirksomhet samtidig som man ivaretar
internasjonale verneverdier i umiddelbar nærhet.
På denne bakgrunn har Verdal kommune stilt betydelige verdier til rådighet for
realiseringen av Trondheimsfjorden våtmarksenter. En oppfatter også lokal industri og
næringsliv som positiv til en realisering av et slikt prosjekt der en i grensesnittet mellom
Verdal Industripark og verneområdene planlegger å bygge Trondheimsfjorden
Våtmarksenter.
Verdal kommune kan gi sterk støtte til Trondheimsfjorden Våtmarkssenters søknad om
autorisasjon.

Verdal kommune
Sakspapir

Mulig fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag

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

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2015/3971 - /

Møtedato
18.06.2015

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
76/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Verdal tar forslag om å starte fusjonsforhandlinger mellom Høgskolen i
Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland til orientering.
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er det kompetente organ til å fatte slik
beslutning, og formannskapet i Verdal legger til grunn at de valg som styret gjør er de
riktige for en framtidig sterk utdannings- og samfunnsinstitusjon.
Vedlegg:
HiNT sin utredningsrapport om mulig fusjon mellom HiNT og UiN.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kunnskapsdepartementet (KD) har i Meld. St.18 «Konsentrasjon for kvalitet» Strukturreform i universitet- og høgskolesektoren (UH) synliggjort utfordringer,
muligheter og mål regjeringen har i arbeidet for å sikre sektorens kvalitet og utvikling.
Med bakgrunn i dette har styret i Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) bedt om en
utredning av mulighetene som finnes i en fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og
Universitetet i Nordland (UiN). Utredningen/rapporten skal danne grunnlag for styrets
behandling og beslutning i saken.
Styret ved HiNT har valgt å ta stegvise beslutninger, slik det fremkommer av rapporten.
I styrets første behandling av saken den 30.10.14 vedtok styret tre uprioriterte og mulige
strategier for HiNT, basert på utredningen «HiNTs strategiske posisjon 2020»:

I den vedlagte rapporten beskrives det som krevende å avstemme interne prosesser og
beslutninger opp imot andre UH-aktører, da noen aktørers beslutning har hatt stor
innvirkning på HiNTs mulige veivalg (NTNU, 28.1.15).
Med bakgrunn i dette vurderte styret i HiNT pr februar 2015 at de sto igjen med to reelle
alternativer for videre utredning; selvstendighet og fusjon med Universitetet i Nordland.
Styret i HiNT vedtok i styremøtet den 12.2.2015:
1. En fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig og bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret
anser dette som en mulighet som skal utredes, etter initiativ fra begge institusjoner.
2. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å
bygge fremtiden videre på selvstendighet
3. Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med
Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning

Styrevedtaket den 17.3.215 konkretiserte nærmere utredningsoppdraget og prosess fram
mot beslutning for fusjonsforhandlinger:

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som grunnlag
for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i
Nordland:





Faglige muligheter og utfordringer
Regionale muligheter og utfordringer
Organisatoriske muligheter og utfordringer
Økonomiske muligheter og utfordringer

2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene og
fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen
4. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at
grunnlag for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet
parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland
5. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av styret den
25.6.2015

Rapportens kapitel 7 inneholder anbefaling til styret, og argumentasjon for denne. Etter
en helhetlig vurdering av faglige, regionale, organisatoriske og økonomiske muligheter
og utfordringer - i hovedsak basert på innspill og anbefalinger fra arbeidsgruppene –
anbefaler administrasjonen i HiNT styret å vedta fusjonsforhandlinger med UiN. Styret
ved HiNT skal behandle denne saken 25. juni 2015, og har bedt om uttalelser fra
kommuner i forkant av dette møtet.
Vurdering:
En fusjonering med Universitetet i Nordland, slik styret ved HiNT inviteres til å fatte
forhandlingsvedtak om, er i mange sammenhenger å se et mulighetsbilde motsatt veg av
«det vanlige». Det er også motsatt veg av svært mange av samhandlingsmønstrene
mellom Verdalsmiljøet og HiST og NTNU.
HiNT har en solid posisjon i fylket i dag, og er oppsatt på å være en markant utdanningsog samfunnsaktør også framover. Det er etter rådmannens vurdering HiNT selv som er
best egnet til å vurdere hva som er mest tjenlig for HiNT i den pågående
reformprosessen. Dette med hensyn til marked, kompetanse, økonomi, relevans og
samfunnsposisjon. Med denne bakgrunnen gjør ikke rådmannen ytterligere vurdering av
en konkret utredning om fusjon.

