Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
26.05.2016
Dato:
09:00
Tid:

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48257. Varamedlemmer møter kun ved
særskilt innkalling.
Det vil bli gitt følgende orientering:
 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen v/kommunikasjonsrådgiver Bård
Bjerkaker, Jernbaneverket.

Verdal, 20. mai 2016

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsregnskap og årsberetning 2015 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2016/3180 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
50/16

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr. 9.284.024,13
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.
3. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.
Vedlegg:
1
2
3
4
5

Årsregnskap 2015 - Verdal kommune
Årsberetning 2015 - Verdal kommune
Revisjonsberetning 2015 - Verdal kommune
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2015 - Verdal kommune
Finansforvaltning, årsrapport 2015 - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2015 fram til
behandling. Kommunens regnskap for 2015 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på knappe 9,3 millioner kroner.
Vurdering:
Et år med kommunal virksomhet er et år med mange variasjoner og vekslende
utfordringer. Noe kan det planlegges for, noe krever fleksibilitet og umiddelbar handling.
Flyktningesituasjonen vi opplevde mot slutten av 2015 er et eksempel på at kommunene
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må håndtere også globale, og relativt plutselige utfordringer. Aktiviteten i
Verdalssamfunnet svinger også i takt med internasjonale konjunkturer, og gjennom året
har sysselsettingen i landbasert aktivitet innen olje- og gassektoren blitt markant
redusert. Imidlertid har Verdalsindustrien denne gangen gått litt andre vegen. Nye
oppdrag er vunnet og vi står overfor en periode med høy aktivitet i Verdal. Det er viktig
også for den kommunale virksomheten.
Et sterkt fokus på aktivitets- og økonomistyring har vært gjennomgripende for hele
organisasjonen gjennom året. Mange virksomheter har gjennomført krevende
driftsbeslutninger og svært streng budsjettdisiplin for å nå kommunestyrets økonomiske
målsettinger og driftsbalanse. Mange skal ha stor del av rosen for at vi har flyttet netto
driftsresultat fra -17,8 mill kroner i 2013 til -8,9 mill kroner i 2014 og +15,1 mill kroner i
2015, og disponibelt resultat til 9,3 mill kroner. Virksomhetene i Innherred
samkommune bidrar også positivt til dette med sitt mindreforbruk. Balansen er skjør og
det er krevende å holde den i og med at leveranseforbedringene har skjedd innenfor
eksisterende struktur, og uten at forventninger og krav er redusert. Det vil vi merke i
2016 også. På bakgrunn av at disposisjonsfondet gjennom flere år er blitt svekket
foreslår rådmannen nå at hele mindreforbruket i 2015 avsettes til å styrke
disposisjonsfondet.
Til tross for et stort trykk på tjenesteleveransene og aktiviteten er det en offensiv og
utviklingsorientert kommuneorganisasjon. Fokuset på det jevne og stadige utviklings- og
forbedringsarbeidet er bra etablert, og det gjennomføres svært mange små og store
utviklingsprosesser hele tiden både internt i organisasjonen og i samhandling med andre.
Noen blir mer synlige enn andre i form at vi i løpet av året for eksempel har fått priser
som «Årets DUÅ-organisasjon», «Årets entreprenørskapskommune» (tildelt januar
2016) og også som en av tre kommuner fått tildelt Barnevaksinasjonsprisen for 2015.
For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte Årsberetning.
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
rigmor.strand.bakkan@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2016/3661 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
51/16

Rådmannens innstilling:
Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune tas til etterretning.
Endringer i investeringsbudsjettet:
1. Bofellesskap funksjonshemmede styrkes med 1,4 millioner kroner.
2. Friidrettsanlegg styrkes med 3,5 mill. kroner.
3. Nord-Trøndelag teater styrkes med 2,3 mill. kroner.
4. Rådhuskvartalet styrkes med 1,8 mill. kroner.
Samlet økes investeringsbudsjettet med kr. 9.000.000,-. Av dette finansieres kr.
840.000,- med økt momskompensasjon og kr. 8.160.000,- gjennom økt låneopptak.
Vedlegg:
1 Økonomirapport 1. tertial 2016 Verdal kommune
2 Finansrapport 1. tertial 2016 Verdal kommune
3 Kostra 2015 Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Skatteinngangen for årets 4 første måneder er for Verdal kommunes del 5,6% høyere enn
tilsvarende periode i fjor. Dette er som forventet, og både lokale og nasjonale prognoser
tilsier ingen svikt verken på skatteinngang eller rammetilskudd. Imidlertid er dette
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forhold som i løpet av året kan endre seg, spesielt fordi høstmånedene påvirkes av
likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene.
Det forventes heller ingen vesentlige avvik innen finansområdene (renter/avdrag) eller
eiendomsskatt.
De fleste virksomhetsområdene har god kontroll på driften og leverer regnskap i tråd
med årsbudsjett.
Imidlertid er det enkelte virksomheter som varsler til dels store avvik.
Ved utgangen av 1. tertial viser prognosene pr 31.12 et merforbruk på i underkant av 13
millioner kroner, og fremkommer slik:
 Bo- og dagtilbudstjenesten
- 5,5 mill. kr.
Merforbruket skyldes kjøp av tjenester og opprettelse av Reinsholm bofellesskap.
For å redusere merforbruket er det søkt om tilskudd knyttet til ekstraordinære
tiltak som følge av Opptrappingsplanen på rus og psykiatrifeltet. Effekten av dette
er usikker. Øvrige avdelinger i bo- og dagtilbudstjenesten forsøker å redusere
aktivitetsnivået for å bidra til å redusere merforbruket.
 Hjemmetjenesten
- 1,0 mill. kr.
Dette skyldes overtallighet som følge av bortfall av tilskudd til ressurskrevende
tjenester. Fokus på riktig nivå på tildeling av tjenester fortsetter, og det forventes
at effekten av dette kan bidra til å redusere merforbruket.
 NAV
- 4,0 mill. kr.
NAV varsler et merforbruk på 4,0 mill. kroner prognose viser at
virksomhetsområdet går i balanse ved årets slutt. Dette med bakgrunn 1 mill. kr. i
merforbruk på økonomisk sosialhjelp og 3 mill. kr. i overforbruk om det ikke
skjer endringer i bruk av boligmassen tilhørende Verdal boligselskap AS. Det er
iverksatt arbeid for å redusere kostnaden med tanke på bosetting av flyktninger.
 Virksomhetsleder skole/SFO
- 0,4 mill. kr.
Utgifter til skoleskyss er forventet noe høyere enn budsjettert. Disse må dekkes av
skolebudsjettene og vil medføre en ytterligere reduksjon i kvaliteten på tjenestene.
 Oppvekst felles
- 2,5 mill kr.
Det vært stor usikkerhet knyttet til det økonomiske omfanget av de to nye
ordningene som ble innført i 2015 (redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
for 4- og 5-åringer). I forbindelse med budsjett for 2016 ble det forventet et
omfang på ca 1,5 million. Anslag så langt viser at dette beløpet ikke vil holde, og
det kan gå mot et overforbruk på inntil 2,5 millioner. Per dato ser det ut til at
rammene til barnehagedrift ikke vil være tilstrekkelig, og det er ikke mulighet for
å holde igjen midler fra ramme for spesialassistenter og spesialpedagogisk hjelp
for å dekke overforbruket.
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 Lønnsoppgjør
+ 0,5 mill. kr.
Rammene for årets lønnsoppgjør ble noe lavere enn forventet da budsjettet ble
utarbeidet. Endelige tall er ikke klare før lokalt oppgjør er avsluttet høsten 2016
og beregninger er foretatt på individnivå. Rådmannen anslår på nåværende
tidspunkt at den avsatte potten til lønnsoppgjøret er mer enn tilstrekkelig til å
dekke årets kostnader, slik at frigjorte midler vil bidra til å redusere samlet
merforbruk. Siden tallene ikke er klare antydes dette i denne omgang kun som en
lite plusstall.
Det ble kommunisert i forbindelse med budsjettutarbeidelsen at 2016 ville bli et
krevende år og prognosene for de ovennevnte virksomhetene viser samlet negativt anslag
på kr 13 mill. Målet er balanse i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak, og det er dette
det arbeides i retning av. Dette målet er godt forankret blant lederne i
kommuneorganisasjonen.
Rådmannen ser behov for mindre justeringer i investeringsbudsjettet. Det henvises til
nærmere kommentarer i vedlagte rapport.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.
Tertialrapporten denne gang har et noe større fokus på aktivitet enn tidligere utgaver,
men ivaretar likevel de økonomiske perspektivene slik denne har tradisjon for.

Side 8 av 29

Verdal kommune
Sakspapir

Verdalsboka "Heimer og folk", Vinne - utgivelse

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

Arkivref:
2016/3302 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
52/16

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bindene av Verdalsboka utgis.
2. Utsalgspris settes som følgende: kr 450 for kjøp av et bind, kr 800 for kjøp av
begge bindene samlet.
3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 430.000 kroner. Av dette
beløpet forventes 280.000 kroner dekt av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes
gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Skriv fra Bygdeboknemnda. Nytt bind av Verdalsboka, datert 13.04.2016
 Pristilbud fra WOW Reklame, datert 31.03.2016
 K-sak 76/14. Verdalsboka «Heimer og folk», Verdalsøra – forskuttering av
utgivelse
Saksopplysninger:
Bygdeboknemnda har ferdig til utgivelse to nye bind av Verdalsboka i serien «Heimer
og folk», hver på 600 sider. Det er tidligere utgitt sju bind i denne serien. De seks første
bindene ble gitt ut under forutsetning av salg skulle dekke utgiftene med trykking og
innbinding.
Ved utgivelse av det sjuende bindet (Verdalsøra) ble praksis endret. Av ei utgiftsramme
på 260.000 kroner ble det forutsatt at kr 110.000 skulle dekkes av salgsinntekter mens kr
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150.000 ble dekt gjennom tilskudd av disposisjonsfondet. Denne praksisen foreslås
videreført ved utgivelse av de to nye bindene for Vinne.
Bygdeboknemnda har innhentet pristilbud fra WOW Reklame:
To bind a 600 stk.
kr 416.400
Det tas forbehold om justering av pris hvis sidetall blir støtte enn antatt. Erfaringsmessig
påløper det noen tilleggskostnader i forbindelse med utgivelsen. Det anslås derfor at
utgiftene med utgivelse av boka vil bli på ca 430.000 kroner.
Pristilbudet er innhentet ut fra et opplag på 600 stk. Tidligere har opplaget vært på 700
stk, men er redusert ut fra lager av usolgte bøker.
Utsalgspris på forrige bind ble satt til kr 450 pr bok.
Ved utgivelse av boka for Inndal og Sul i 2008 ble det også gitt ut to bind. Utsalgspris
for et bind ble satt til kr 350, mens kr 600 for kjøp av begge bindene samlet. Det foreslås
at denne praksisen videreføres for bøkene for Vinne, men med oppjusterte priser slik at
et bind koster kr 450 og kr 800 for kjøp av begge bindene samlet.
Vurdering:
Ved forrige utgivelse (Verdalsøra) ble det tatt en grundig gjennomgang av kommunale
kostnader med utgivelse av bygdebøkene. Dette dannet grunnlaget for vedtaket som ble
gjort med at kommunen dekte deler av kostnadene gjennom bruk av disposisjonsfondet.
I 2014 hadde kommunen over en tiårsperiode forskuttert 920.000 kroner mens det var
solgt bøker for ca halvparten av dette.
Når det gjelder bindet for Verdalsøra som kom ut i 2014 har det gått ut 450 bøker, med
en salgsinntekt på ca 100.000 kroner.
Det foreslås at praksis fra utgivelse av bindet for Verdalsøra videreføres med at 150.000
kroner ytes som kommunal bevilgning og 280.000 kroner forutsettes dekt av
salgsinntekter.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging Lysthaugen Syd

Saksbehandler: Oddvar Govasmark
oddvar.govasmark@verdal.kommune.no
E-post:
74048531
Tlf.:

Arkivref:
2013/6755 - /M00

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

Møtedato
10.05.2016
26.05.2016

Saksnr.
33/16
53/16

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 10.05.2016
BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for
etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,- inkl mva.
2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt med
entreprenør.
4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,- pr m2
tomt.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider
for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,inkl mva.
2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt
med entreprenør.
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4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,pr m2 tomt.
Vedlegg:
1 Utbygging Lysthaugen sør - etappe 1
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Diverse dokumenter vedrørende prosjektering, geoteknisk undersøkelser,
kulturminneundersøkelser og anbudsdokumenter.
Saksopplysninger:
Reguleringsplanen «Lysthaugen Syd» ble vedtatt av kommunestyret den 31.03.2014 og
gjelder en utvidelse av eksisterende boligfelt Lysthaugen. Rådmannen foreslår å dele
utbyggingen av området i to etapper der første etappe inkluderer områdene B1, B2, B3,
B4 og B5, jfr reguleringsplankartet. Det vil i så fall være en god forberedelse for videre
utbygging for områdene B6 og B7 med til sammen 9 tomter. En full utbygging kan gi en
lang periode, avhengig av markedet, med en situasjon der for eksempel det kun blir bygd
boliger i starten og i enden av feltet. I tillegg til økte kapitalkostnader kan ubebygde
tomter midt i feltet vil en risikere gjengroing i deler av feltet samt drift av et lengre
strekke med infrastruktur enn nødvendig.
Reguleringsplanen gir mulighet for utbygging av inntil 15 boligtomter i etappe 1.
Imidlertid viser detaljprosjekteringen at adkomst til regulert område B 2 blir bratt og
med så store skjæringer at vi foreslår at B2 utgår. Antall tomter i etappe 1 blir dermed
12.
Utbygging av etappe 1 er ferdig prosjektert og utlyst på åpen anbudskonkurranse.
Kommunen har mottatt 5 anbud der priser inkludert mva varierer fra ca 7.3 millioner til
ca 8,3 millioner.
Kommunalteknisk utbygging til byggeklare tomter omfatter utbygging av offentlig
asfaltert veg, vann- og avløpsanlegg, gatelys samt stikkledninger inn til tomtene.
Kabeletatene sørger for legging av strømforsyning og tilgang til internett. Etappe 1
omfatter blant annet ca 900 meter grøft for vann- og avløp pluss stikk inn til tomtene.
Gjenlegging av to bekker i øvre del av reguleringsområdet. Bygging av ca 270 meter ny
veg. Grøfting, rørlegging og strekking av kabler for kabeletatene.
Vurdering:
Kostnadsrammen for etappe 1 er beregnet til 9.400.000,- inkludert mva. Det skal da, i
tillegg til entreprisekostnaden, dekke prosjektering/byggeledelse, geotekniske
undersøkelser, offentlige avgifter og gebyrer, uforutsette utgifter/reserve samt
anleggstilskudd til NTE (804.000,-)
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Penger fra tomtesalg går tilbake til ubundet finansieringsfond. Noen felles utgifter for
samlet byggefelt blir i sin helhet tatt i etappe 1, det gjelder demontering av eksisterende
lysløype, flytting av «spikertelt/trelavvo», avskjærende rørsystem for å ivareta to bekker
og deler av anleggstilskuddet til NTE.
I 2006 ble det nedsatt et tomteprisutvalg. Utvalgets forslag i sluttrapport for framtidig
prising ved salg av tomter, i blant annet store boligområder, ble vedtatt av
kommunestyret i møte den 13.03.20016. Hovedprinsippene for prissetting ble slik:
Hvor arealprisen ikke er fastsatt, beregnes denne med basis i en veiledende prissetting,
kalkulert ut fra mulige kjente areal og anleggskostnader, formål, lokalisering og andre
markedsmessige forhold.
Tomtene i etappe 1 varierer i størrelse fra 913 m2 til 1342 m2. Gjennomsnittsstørrelsen er
1102 m2. Det foreslås en tomtepris som skal medføre en samlet salgsinntekt på kr
15.300.000,-.
Samlet salgsinntekt er beregnet ut fra slike kostnader inkl mva:
Entreprise kostnader etappe 1:
Entreprisekostnader etappe 2:
Sum entreprisekostnad:

7,3 millioner
3,7 millioner
11,0 millioner

Framføring av strøm:
Arealkostnad kr 150,-/m2 boligtomt:

0,8 millioner
3,5 millioner

Samlet sum:
15,3 millioner
I arealkostnadene ligger tomtekjøp, renteomkostninger samt prosjektering og
byggeledelse.
Rådmannen foreslår at tomteprisen fastsettes i form av en fastdel (anleggskostnad) basert
på en entreprise kostnad på kr 11.800.000,- inkludert framføring av strøm fordelt på 21
tomter. Det vil si kr. 561.904,- . I tillegg foreslås det en arealkostnad basert på kr. 150,pr m2. Salgsomkostninger med fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev,
meglertjenester, dokumentavgift, tinglysing mm kommer i tillegg for tomtekjøper. Pris
på «gjennomsnittstomta» skal dermed bli ca 727.000,-. Med slik pris og et rimelig godt
salg av tomter forventes det at feltet kan bygges ut til selvkost.
Rådmannen tilrår igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider slik at etappe
1 i reguleringsområde Lysthaugen Syd kan gjennomføres. Kostnadsrammen for
utbyggingen, etappe 1, settes til 9,4 millioner inkludert mva.
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Verdal kommune
Sakspapir

Godtgjøring i forbindelse med folkeavstemming 6. juni 2016

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

Arkivref:
2016/3596 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
54/16

Rådmannens forslag til vedtak:
1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til formannskapssmøter gis ingen
godtgjøring.
2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr møte.
3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,- pr
person.
4. Formannskapet fastsetter godtgjøring til stemmestyrets medlemmer og leder til kr
800,- pr dag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til
reglement.
5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer
belastes post 10800.1110.1200.1028 Godtgjøring prosjektkode folkeavstemming.
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 tellemannskap og stemmestyremedlemmer ved
folkeavstemming kommunereformen.
Rådmann vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære
formannskapssmøter 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 til medlemmer i
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stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i arbeidsinntekt etter
gjeldende regulativ.
Dette er samme satser som ble brukt under kommunestyrevalget 2015.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden
1. januar 2017 - 31. desember 2020

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2015/8505 - /X40

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Rådmannens innstilling:
Meddommere Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg damer:
1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
2. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
3. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
4. Virksomhetsleder Anne Grete Wold Olsen
5. Lektor Rønnaug Aune
6. Skolefaglig rådgiver Trude Holm
7. Adjunkt Annlaug Evensen Wold
8. Pensjonist Marit Arnesen Veimo
9. Pensjonist Eli Kluken Moene
10. Avd.leder oppvekst Bente Malmo
11. Sykepleier Kjersti Braarud
12. Skoleass./hovedverneombud Trine Wågø Olsen
13. Sekretær Rita Pedersen Holmen
14. Rådgiver Sølvi Melvold
15. Avd.økonom Aud Elin Gerhardsen
16. Butikkmedarbeider Bente Aksnes
17. Vernepleier Linda Barøy
18. Vernepleier Nina Sørli
19. Butikkfagarbeider Inger Lise Bragstad
20. Lektor Laila Johannessen
21. Assistent helse Berit Gustad Nessø
22. Renholder Venke Aarstad
23. Barne- og ungdomsarbeider/tillitsvalgt Lise
Heggdal
24. Regnskapsfører Lisbeth Stene
25. Skolesekretær Ellinor Hermann
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Saksnr.
55/16

26. Postbud Herdis Kvernbråten
27. Revisormedarbeider Kristin Stornes
Utvalg menn:
1. Ingeniør Harry Halland
2. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
3. Sjåfør Sturla M. Østgård
4. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
5. Info.sjef Dagfinn Brendmo
6. Bedriftseier Jonny Myhre
7. Avd.leder Joar Harry Aksnes
8. Pensjonist Håkon Lyngsmo
9. Regnskapsfører Roar Forbord
10. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
11. Gårdbruker Arvid Wold
12. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
13. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
14. Rådgiver Arne Espen Dillan
15. Prosessoperatør Arild Johansen
16. Vernepleierstudent Kristoffer Nicolaysen
17. Daglig leder/tømrer Håkon Hvesser
18. Ingeniør Jørgen Stenberg
19. Branninspektør Roger Johnsen
20. Ingeniør Arild Kvernmo Pedersen
21. Distriktssjef Lars Fosse
22. Adjunkt Johannes Rosvold
23. Avd.leder Terje Falstad
24. Daglig leder Mikael Wik
25. Butikksjef Terje Svendsen
26. Avd.leder transport Dag Einar Innhaug
27. Bussjåfør Jøran Helge Zakariassen

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating lagmannsrett:
Utvalg kvinner:
1. Daglig leder Kari Woll
2. Butikksjef Trine Wohlen
3. Avd.leder skole Åse Storholmen
4. Sosialkonsulent Berit Musum
5. Rådgiver oppvekst Inger Lise Rostad
6. Personalkonsulent Astrid Larsen
7. Sykepleier Tove Musum Sæbø
8. Tilretteleder for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
9. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll
10. Rådgiver Sissel Edvardsen
11. Forfatter Ingrid Storholmen
12. Rådgiver Sunniva Evensen Aksnes
13. Sykepleier Lillian Bjørklund
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14. Miljøterapeut Siv Tone Valstad
15. Butikksjef Hildegunn Skive Skjevik
16. Rådgiver oppvekst Ellen Vinne
17. Spesialpedagog Anne Sissel Tiller
Utvalg menn:
1. Daglig leder Jon Sellæg
2. Økonomileder Aage Rostad
3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
4. Konsulent Knut Langdal
5. Lærer Johan Rune Ward Schei
6. Barne- og ungdomsfagarbeider Svenn Edgar Balgård
7. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
8. Bankfunksjonær John Vatterholm
9. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
10. Rådgiver John Solvold
11. Miljøterapeut Ole Thomas Andresen
12. Daglig leder Sigmund Hammervold
13. Salgsansvarlig Ståle Johansen
14. Senior bedriftsrådgiver Frode Munkhaugen
15. Butikksjef Rune Storstad
16. Brannmann/feier Geir Singstad
17. Daglig leder Terje Skjevik
Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.
1. Gårbruker/barnehageassistent Åse Smulan
2. Vernepleier/gårdbruker Inga Berit Lein
3. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
4. Gårdbruker/butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
5. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
6. Gårdbruker Trygve Hofstad
7. Gårdbruker Knut Voll
8. Ped.leder Eivind A. Grande Gudding
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Brev av 17.11.15 fra Domstoladministrasjonen.
Brev av 18.02.16 fra Inntrøndelag Tingrett.
Brev av 19.02.16 fra Frostating lagmannsrett.
Brev av 23.02.16 fra Nord-Trøndelag Jordskifterett.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Verdal kommune har mottatt følgende brev med anmodning om valg av meddommere
for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020:
1. Brev av 18.02.16 fra Inntrøndelag Tingrett.
Totalt 54 meddommere fordelt likt på utvalg kvinner og utvalg menn.
2. Brev av 19.02.16 fra Frostating lagmannsrett.
Utvalg kvinner: 17 lagrettemedlemmer/meddommere.
Utvalg menn: 17 lagrettemedlemmer/meddommere.
3. Brev av 23.02.16 fra Nord-Trøndelag jordskifterett.
Et utvalg på 8 medlemmer. Det skal velges like mange av hvert kjønn.
Lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten
samt meddommere til jordskifteretten skal nå velges for perioden 1. januar 2017 – 31.
desember 2020. Man kan ikke velge samme person til utvalgene for tingrett og
lagmannsrett, jfr. § 68 i Domstolloven. Imidlertid er lagrettemedlemmer og øvrige
meddommere ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget, jfr. § 8 i Jordskifteloven.
Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016, jfr. Domstollovens § 66
første ledd.
Den som kan velges til meddommer må i henhold til Domstollovens § 70 ha:
- Tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.
I tillegg må vedkommende:
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i
folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
Utelukket fra valg på grunn av vandel er i henhold til Domstolloven § 72:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39 c,
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved
valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre
enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan
medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som
etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er
mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.
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De som i henhold til Domstollovens § 74 kan kreve seg fritatt fra valg er personer hvor
helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvor vedkommende har vært
medlem av et utvalg av meddommere i to perioder tidligere.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene
om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, har vi
funnet det mest praktisk å ha en forhåndskontakt. Samtlige
lagrettemedlemmer/meddommere/ jordskiftemeddommere inneværende periode er derfor
tilskrevet med forespørsel om de vil fortsette eller ikke. Vi hadde annonse i Innherred
12. mars d.å. - og på vår hjemmeside på Internett - hvor innbyggerne i Verdal ble
oppfordret til å foreslå kandidater. Frist for å komme med forslag var satt til 31. mars
d.å. Det kom inn 10 forslag.
I vedlegg til tidligere nevnte brev fra Domstoladministrasjonen står følgende:
Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels
ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør
kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er
nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72.
Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det
har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder
kontroll med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som
nevnt i §§ 70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd.
Det er via Politimesteren i Nord-Trøndelag foretatt vandelskontroll av samtlige
foreslåtte kandidater.
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Verdal kommune
Sakspapir

Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra vervet som medlem i komite
mennesker og livskvalitet

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

Arkivref:
2016/3522 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
56/16

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra
vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai
2017.
2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Marit Anna Morken søker i epost datert 11. mai 2016 om permisjon i fra vervet som
medlem i komite mennesker og livskvalitet fra dags dato og et år fram i tid. Søknaden er
begrunnet i familieforhold og jobb.
Marit Anna Morken er innvalgt på fellesliste for SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i komite
mennesker og livskvalitet.
Komite mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra
felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlemmer:
1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder
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Varamedlemmer
1. Siri-Gunn Vinne (SP)

2. Marit Anna Morken (SP)
3. Bjørn S. Hojem (V)
4. Bård Storhaug (FRP)

2. Mona Helene Sand (MDG)
3. Hilde Grøtting (SV)
4. Einar Olav Larsen (SP)
5. Terje Aksnes (SP)
6. Pål Sverre Fikse (SP)

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøtte sine plikter i vervet.»
Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon fram til og med 30.05.2017
imøtekommes.
Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes fremme forslag på nytt medlem i komite
mennesker og livskvalitet.
Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden - Arne
Leonhardsen

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

Arkivref:
2016/1440 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
57/16

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra
kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.
2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for
resten av valgperioden 2015-2019.
3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden:
Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av
valgperioden:
Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden:
Vedlegg:
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 23/16.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Arne Leonhardsen søkte i mail datert 24. februar 2016 om fritak fra alle kommunale
verv. Denne saken ble utsatt i kommunestyrets møte 30. mars 2016 pga signaler om at
Leonhardsen skulle vurdere om han skulle søke kort permisjon i stedet.
I mail datert 2. mai 2016 opprettholder Arne Leonhardsen sin søknad om fritak for
kommunale verv for resten av valgperioden 2016-2019.
Søknaden legges derfor fram til ny behandling.
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Arne Leonhardsen er for inneværende periode innvalgt som medlem i følgende utvalg:
- Kommunestyret
- Samkommunestyret
Og vara i følgende utvalg:
- Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.
SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:
Samkommunestyret:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.
2.
3.
4.

1. Karl Bernhard Hoel (SP)
2. Mona Helene Sand (MDG)
3. Pål Sverre Fikse (SP)
4. Johannes Rosvold (V)
5. Anne Segtnan (SP)
6. Terje Aksnes (SP)

Marit Voll (SP)
Trude Holm (SP)
Arne Leonhardsen (FRP)
Anne Kolstad (SV)

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.
2.
3.
4.

1. Anne Kolstad (SV)
2. Arvid Wold (MDG)
3. Vigdis Haldorsen (SP)
4. Arne Leonhardsen (FRP)
5. Trude Holm (SP)
6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)

Marit Voll (SP)
Pål Sverre Fikse (SP)
Karl Bernhard Hoel (SP)
Brita Kleven Thorsvik (V)

Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlemmer:
1. Bjørn Stian Hojem (V)
2. Hilde Grøtting (SV)

Varamedlemmer:
1. Arne Leonhardsen (FRP)
2. Bård Storhaug (FRP)

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøtte sine plikter i vervet.»
Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om fritak fra kommunale verv for resten av
valgperioden imøtekommes.
Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem og
varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen

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

Arkivref:
2014/8125 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.05.2016

Saksnr.
58/16

Rådmannens innstilling:
Utredning om økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen som
samarbeidsform tas til orientering.
Vedlegg:
1. Rapport «Avvikling av Innherred samkommune».
2. Vedlegg til rapporten, med detaljerte forutsetninger og detaljer.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen for 2015 at samkommunemodellen ville
bli foreslått avviklet som et ledd i kommunereformen. Dette ble fulgt opp med et
høringsnotat med lovforslag og senere en egen proposisjon til Stortinget av 18.12.2015
(Prop. 45 L).
Samkommunestyret uttalte seg negativt til forslaget i sitt møte 5.2.2015 hvor følgende
uttalelse ble enstemmig vedtatt:
1. Samkommunemodellen har vore eit godt alternativ til dei andre modellane for
interkommunalt samarbeid, særleg i forhold til demokratiperspektivet. Innherred
samkommune beklager derfor at modellen no ser ut til å forsvinne frå
kommunelova mindre enn 3 år etter at den vart vedteke og etter at det har vore
gode erfaringar med den mellom dei som har teke den i bruk.

Side 25 av 29

2. Dersom det blir ståande at modellen skal avviklast seier Innherred samkommune
seg nøgd med at vi som allereie er samkommunar får drive desse til 1.1.2020, då
den nye kommunestrukturen etter planen skal være på plass.
3. Meirkostnader som deltakarkommunane i ein samkommune får som følgje av
lovendringa bør kompenserast av staten etter eigen søknad med dokumenterte
kostnader.
Ettersom det var all grunn til å regne med at regjeringa ville videreføre planene om å
avvikle samkommunemodellen ble det startet et arbeid både i samkommunestyret og i
administrasjonen for å se på konsekvensene av dette. Samkommunestyret hadde en
arbeidsøkt med SWOT-analyser 20. november 2015 og en sak med oppsummering av
gruppearbeidene 10.desember 2015. Administrasjonssjefen ga økonomisjefen, i
samarbeid med øvrige enhetsledere i samkommunen og ressurser fra utviklingsstaben,
oppgave med å utarbeide en rapport om konsekvensene som kunne legges fram for
samkommunestyret. Fristen ble satt til 31. januar 2016. Lovendringen ble for øvrig
vedtatt i Stortinget april i år, og lovendringen trådte i kraft 25. april.
Rapporten ble presentert samkommunestyret i møte 4. februar, uten realitetsbehandling.
Med denne saken gis kommunestyret tilsvarende kunnskap om vurderingene som er gjort
i forbindelse med avvikling av samkommunen som arbeidsform.
De økonomiske konsekvensene av avviklingen vil avhenge av hvilke valg en tar i
forhold til kommunereformen. Og om en ikke velger å slå sammen kommunene, hvilke
valg en tar i forhold til fortsatt interkommunalt samarbeid på områder lagt til
samkommunen i dag.
Rapporten bygger på en scenariotenking hvor konsekvenser av følgende 5 ulike scenarier
blir drøftet:
Scenario 1
Levanger og Verdal slår seg sammen til én kommune.
Scenario 2
Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.

Scenario 3

Det besluttes at man ikke skal samarbeide om myndighet og/eller
tjenester.
Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.

Scenario 4

Det besluttes at man samarbeider om driftsorienterte oppgaver med
lav mulighet for skjønnsutøvelse og uten behov for politisk og
strategisk styring og/eller beslutning.
Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.

Scenario 5

Det besluttes at man skal samarbeide om oppgaver og myndighet
som er nødvendig og hensiktsmessig for rådmennenes strategiske
ledelse og kontroll.
Levanger og Verdal opprettholdes som egne kommuner.
Det besluttes at man skal samarbeide om oppgaver og myndighet
som har rom for politisk skjønn og som etter lov krever politisk
myndighet.
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 Scenario 1 (sammenslåing) gir besparelse i forhold til i dag, med ryddige
ansvarsforhold.
 Scenario 2 (intet samarbeid) gir størst merkostnader, med ryddige ansvarsforhold.
 Scenario 3 (samarbeid om rene driftsoppgaver) gir besparelser i forhold til 2, men
krever mer ressurser enn dagens ISK-løsning.
 Scenario 4 (som 3, men også samarbeid/felles ressurs på strategisk nivå) vil
innebære lavere merkostnader enn 3, men vil gi uklare myndighetsforhold og
potensiale for manglende styring og ledelse.
 Scenario 5 er interessant om en er villig til å gi myndighet over areal- og
landbrukspolitikken til en vertskommune med felles politisk nemnd og
rådmannen i vertskommunen.
-

Scenario 3 og 5 kan kombineres.

Rådmannen viser til vedlagte rapport og vedlegg til rapporten for utfyllende informasjon
og vurderinger om det enkelte scenario.
Vurdering:
En sammenslåing av kommunene Levanger og Verdal (scenario 1) gjør at
samkommunens enheter blir en del av en ny kommune, og «fortsetter ufortrødent
videre». I tillegg vil andre sammenslåingseffekter kunne bli gjort gjeldende, som for
eksempel en rådmann i stedet for to og halvering av antall kommunalsjefer.
De øvrige scenarioene beskriver økte kostnader for de to kommunene, samlet mellom ca
kr 6 mill. og ca kr 32 mill. i økte lønnskostnader. Scenario 2 er motsatsen av scenario 1,
altså intet samarbeid. Det er naturlig nok dette som gir mest økning i kostnadene også,
siden «en skal bli to» for flere funksjoner.
Det springende punkt i hvor mye kostnadene kommer til å øke er hvordan et samarbeid
blir etablert, med andre løsninger enn samkommune (f.eks. vertskommuneløsninger).
Det er dette alternativene 3 til 5 beskriver.
Scenario 3 er et samarbeid hvor oppgaver uten vesentlig strategisk vurdering eller
politisk skjønn er samlet, såkalte rene driftsoppgaver. Vedlegg til rapporten gir en
opplisting av mange eksempler.
Scenario 4 bygger ut scenario 3 med at det i tillegg legges i samarbeidet oppgaver
nødvendig for utøvelse av strategisk ledelse og kontroll. Dette alternativet anbefales
ikke, siden det er dette som gir klart mest uryddige ansvarsforhold og uklare
ledelseslinjer.
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Scenario 5 utvider de øvrige med at politisk skjønnsutøvelse legges i et fellesskap, med
vertskommunesamarbeid eller interkommunal løsning for tjenestene. Dette alternativet
har mest samarbeid i seg, og følgelig minst merkostnad.
Kommunestyret har ikke, etter at rapporten ble presentert for samkommunestyret i
februar, fått noen formell sak om utredningen. Med dette blir rapporten gjort tilgjengelig
for kommunestyret som organ, også formelt.
Inntektssystemet
I rapporten beskrives også ulike elementer knyttet til utvikling av inntektssiden, slik
dette ville slått ut med de forslag Regjeringen hadde lagt fram. På daværende tidspunkt
var summen av de foreslåtte endringene at Levanger kommune ville tape kr 5,3 mill. og
Verdal kommune tape kr 6,4 mill. Kommunereformens forutsetning var, og er, at
kommuner som beslutter sammenslåing i den pågående kommunereformen vil slippe
dette tapet. Rent teknisk vil løsningen være at kommunene beholder rammetilskudd som
om de var to kommuner med dagens inntektssystem i 15 år, med nedtrapping over
ytterligere 5 år. Scenario 1 ville derfor gitt vesentlig bedre inntekt enn de øvrige de neste
15 år.
Den budsjettavtalen som ligger til grunn for kommuneøkonomiproposisjonen, som kom
11. mai, endrer vesentlig på de økonomiske forutsetningene. Beregninger basert på
budsjettavtalen ga Verdal kommune et tap på kr 95.000, mens beregninger ut fra
kommuneøkonomiproposisjonen gir Verdal kommune et tap på kr 927.000. Tilsvarende
tall for Levanger kommune er tap på kr 218.000 og kr 1.773.000. Inntektseffekten av
sammenslåing har med det endret seg fra kr 11,7 mill til kr 2,7 mill.
Større utslag i kommuneøkonomiproposisjonen er at ordningen med tapskompensasjon
fra forrige endring i inntektssystemet tas bort. Dette utgjør totalt kr 400 mill, hvorav kr
21 mill i Nord-Trøndelag. Dette er fordelt som skjønnsmidler utenfor
inndelingstilskuddet, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er svært tydelige
på at disse midlene forsvinner uavhengig av kommunesammenslåing eller ikke.
Her mister Levanger kommune kr 7,1 mill og Verdal kommune kr 2,3 mill, uavhengig av
kommunereformkonklusjoner.
Ordningen med engangstilskudd for sammenslåing er opprettholdt, med effekt kr 45 mill
for Verdal og Levanger ved sammenslåing, og en ny ordning med til sammen kr 200 mill
er etablert for sammenslåtte kommuner som blir tyngdepunkt i sin region. Dette blir en
søkbar ordning, hvor Levanger og Verdal nok vil kvalifisere for en andel.
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