Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
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Dato:
09:00
Tid:

Rådmannen vil i starten av møtet redegjøre for status for bosetting av flyktninger og
omstillingen i helse og omsorg.
I slutten av møtet vil det lagt opp til en idémyldring og diskusjon om innholdet i
ungdommens hus.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250. Varamedlemmer møter kun ved
spesiell innkalling.

Verdal, 3. februar 2016
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PS 6/16 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Nye lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private
barnehager 2016

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan
anne.haugskott.bjugan@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/1515 - /A10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
10.02.2016

Saksnr.
7/16

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av
kommunale og private barnehager 2016 vedtas.
Rådmann gis myndighet til å inngå samarbeidsavtaler med private barnehager.
Vedlegg:
1. Høringsbrev sendt ut til alle kommunale og private barnehager
2. Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale
barnehager i Verdal kommune 2015
3. Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2016 – sendt ut på høring.
4. Tilbakemelding fra KS angående avklaring lokal forskrift/retningslinjer vs.
Driftsavtale/samarbeidsavtale for ikke – kommunale barnehager.
5. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og (privat) barnehage.
6. Høringsuttalelse fra private barnehager
7. Høringsuttalelse fra Vuku barnehage
8. Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2016 – nytt forslag etter høring
9. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og (privat) barnehage – nytt forsalg etter
høring.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
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Saksopplysninger:
Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private
barnehager 2016:
Bakgrunn:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer 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) omhandlet dette.
Ut fra disse endringene ønsket Verdal kommune å lage en lokal forskrift for
likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som
barnehageeier og Verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble
vedtatt for 2011.
Den lokale forskriften som kommunen vedtar er forankret i barnehageloven § 14 og den
sentrale forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager, med ikrafttredelse
01.01.2016.
Verdal kommune hadde i 2015 en forskrift for likebehandling av kommunale og ikke –
kommunale barnehager. Dette dokumentet har nå endret navn til
«Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2016» og erstatter forskriften fra 2015.
I 2015 har det blitt sett på grenseoppgangen mellom lokal forskrift og samarbeidsavtale,
og det er innhentet tilbakemelding fra KS angående dette (vedlegg 4). Retningslinjene
regulerer likebehandling av kommunalt tilskudd og samarbeidsavtalen regulerer
samarbeid rundt opptak, kvalitet i barnehagene, felles kompetanseheving, tidlig innsats,
felles prosedyrer osv. (se vedlegg 5)
Dokumentene ble sendt ut på høring til kommunale og private barnehager 18.12.2015,
med høringsfrist 27.01.2016. I ordinær saksgangen er det ikke høringer internt i
kommunale virksomheter. Men i denne saken er kommunale og ikke-kommunale
barnehager likestilt – og barnehagemyndigheten skal med det gjennomføre slik prosess.
Utøvelse av barnehagemyndighetsrollen gjør derfor at saksbehandlingen blir annerledes
enn ordinært.
Rådmannen vil også bemerke at rollen barnehagemyndighet vil få tydeliggjort
myndighet utenfor de ordinære linjene for vår tjenesteproduksjon, slik at rollen kan
utøves uhildet og likt overfor alle barnehager, blant annet mht tilsyn.
Det er mottatt ett felles høringssvar fra alle private barnehager i Verdal kommune og en
høringsuttalelse fra Vuku barnehage.
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Vurdering:
Med bakgrunn i høringsuttalelsene fra private barnehager og Vuku barnehage er
følgende element spilt inn til de to dokumentene:
Høringsuttalelse fra private barnehager:
Lokale retningslinjer
§ 2 Tilskudd
Vi presiserer at, jf ny forskrift §12 annet ledd siste setning, så skal lokale retningslinjer
fastsettes før tilskuddsåret begynner.
§ 12 annet ledd, siste setning:
De lokale retningslinjer skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.
I henhold til det er kommunene for sent ute.
Vurdering av innspill:
Ny forskrift ble satt i kraft 01.01.2016, og var ferdigstilt i oktober 2015. Det har på
bakgrunn saksbehandlingstid, høringsfrist og møtedatoer ikke latt seg gjøre å fastsatt ny
lokale retningslinjer før 01.01.2016. Punktet kan derfor ikke endres.
Del 4 Statlige midler, avsnitt 2: kompetansemidler
Vi ønsker å opprettholde det som opprinnelig står i lokale retningslinjer, blant annet slik
at den enkelte barnehage kan søke om midler til kompetanseheving.
Dette i tråd med Regjeringens mål om å styrke arbeidet med kompetanseheving i
barnehagesektoren. Det vil bli vanskelig å ha fokus på en helhetlig strategi for
barnehagens personale hvis man fratas muligheten til å søke om kompetansemidler.
Kompetanseheving for ansatte i barnehagen er et nødvendig tiltak for å opprettholde
god kvalitet i et komplekst samfunn.
Grunnen til at vi ønsker at ordlyden i avsnitt 2 skal opprettholdes er Rådmannens
føringer i Økonomiplan 2016-2019, s 12, første avsnitt nest siste setning: Midler til
kompetanseheving er tatt bort til tross for Regjeringens signal om kompetanseheving
som fokus for økt kvalitet i barnehagen.
Vurdering på innspill:
Verdal kommune imøtekommer innspill og opprinnelig ordlyd fra forskrift for
likebehandling 2015 videreføres.

Samarbeidsavtale
Pkt. 1, underpunkt 12. Kommunen kan ikke kreve at vi har tariffavtale, men slik det stod
tidligere – tilsvarende lønns- og arbeidsforhold.

Vurdering på innspill:
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Verdal kommune imøtekommer innspill og endrer til opprinnelig ordlyd i forskrift for
likebehandling 2015.

Pkt. 3 Moderasjonsordninger. Her kan kommunen med fordel vise til sentralt regelverk.
Dette fremkommer i Forskrift om foreldrebetaling § 3.
Vurdering på innspill:
Forslag imøtekommes, ny tekst blir lagt inn.
Pkt. 4.1 Kommunalt tilskudd til ordinær drift
Vi foreslår at avsnitt to flyttes til Lokale retningslinjer.
Vi anser dette som overordna føringer som et grunnlag for samarbeidsavtalen.
I tillegg ønsker vi at setning to presiseres tydeligere, slik at bakgrunnsmateriale for
kommunalt tilskudd blir sendt private barnehager i god tid. Viser til Levanger Kommune
som har med representanter fra private barnehager i prosessen.
Vurdering på innspill:
Forslag imøtekommes og avsnitt flyttes.
Verdal kommune vil endre rutinene i forhold til prosessen med fastsetting av
tilskuddssatser.
Pkt 4.2 rapportering – lokale retningslinjer
Dette punktet tas ut da føringene er lagt i Lokale retningslinjer, del 2 driftskostnader.
Vurdering på innspill:
Forslag imøtekommes og punktet tas ut.
Pkt. 5.5. Opphør av drift
Vi ønsker å reservere oss mot dette, det bør komme med i avtalen.
Vurdering på innspill:
Det er ønskelig å opprettholde dette punktet for å følge barnehageloven §12a – Rett til
barnehageplass. Skal kommunen kunne sikre nok barnehageplasser er det viktig å ha
dialog med de private barnehagene dersom de velger å avslutte driften sin.
Til slutt presiserer vi at kommunen benytter begrepene private barnehager og ikkekommunale barnehager i dokumentene. Vi ber om at kommunen benytter private
barnehager som begrep i dokumentene.
Vurdering på innspill:
Verdal kommune er enig i at begrepet private barnehager brukes i alle dokumenter.
Forslag til samarbeidsavtale vil bli endret etter innspill fra private barnehager. Når
avtalen skal signeres vil innholdet gjennomgås med hver enkelt eier, eller representant
for eier, for private barnehager.
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Høringsuttalelse fra Vuku barnehage:
Lokale retningslinjer:
Del 1 Fellespott
Pkt. c Moderasjoner
Telledatoer er foreslått til 31.01 og 31.08 – blir det da etterskuddsvis eller forskuddsvis
for hvert halvår?
Etterskuddsvis (for utbetalingen som skjer i januar) – kan det føre til at det blir ført på
annet årsregnskap?
Spørsmål: Kan telledatoene bli 30.6 og 31.12? For å få de på rett regnskapsår? (heller
er det uten betydning?)
Vurdering på innspill:
Det er presisert i nytt utkast måned for når tellingen gjelder. Utbetalingene foregår
forskuddsvis, det vil derfor komme på riktig rengskapsår.
Samarbeidsavtale:
1 Formål
Pkt. 3 – skal delta i kommunens fellessatsing om forebygging og tidligst mulig innsats
Hva ligger bak «kommunens fellessatsning»? Kommer DUÅ inn under dette pkt?
Bør det stå klart og tydelig hva som menes?
Vurdering på innspill:
De utrolige årene (DUÅ) kommer ikke inn under dette, da det er noe private barnehager
kan velge bort å drive med. Men de private barnehagene er en del av Kommunedelplan
Oppvekst og skal forholde seg til den.

Pkt. 4. – rett til å delta i de ulike felles kompetansehevende tiltak som kommunen setter
i gang.
Hva ligger i «kompetansehevende tiltak»? Er det kurs av kortvarig varighet, eller
langvarige tiltak? Bør det utdypes noe mer?
Vurdering på innspill:
De utrolige årene er kompetansehevende tiltak og andre kurs av ulik varighet som
kommunen arrangerer. Private barnehager får tilbud om å være med på dette og kan
velge å ikke delta.
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3 Moderasjonsordninger
Pkt. 3.3 Moderasjonsordninger……. 5 åringer.
Refusjoner til barnehager – bør det være andre datoer? Jfr spørsmål under pkt c Del 1
Fellespott (Verda kommunens lokale retningslinjer)
Vurdering på innspill:
Dette er synliggjort i lokale retningslinjer.

6 Formaliteteter ved avtalen
Pkt. 6.2 Mislighold
Ved vesentlig mislighold kan samarbeidsavtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. –
Hva skjer da? Mister man tilskudd? Bør det evt. stå?
Hva betyr ordet mislighold – hvem i kommunene definerer om en barnehage evt. gjør
mislighold?
Vurdering av innspill:
Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor private
barnehager er regulert i Lov om barnehager § 16a.
Denne samarbeidsavtalen utløser ikke økonomiske konsekvenser.

Samarbeidsavtale
Mønsteravtale vil bli benyttet som grunnlag. Forslag til samarbeidsavtale er vedlagt,
men det vil bli nødvendig med endringer før denne signeres mellom Verdal kommune
og hver enkelt privat barnehage. Endringene vil bli diskutert med gjeldende parter. I
følge KS er det ikke et juridisk krav om at det skal inngås en samarbeidsavtale mellom
kommunen og de private barnehagene, men Verdal kommune ønsker å få på plass en
slik avtale.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt

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

Arkivref:
2012/6861 - /C10

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

Møtedato
10.02.2016

Saksnr.
8/16

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens
hus og Voksenopplæring for flyktninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen
Blikktun, gnr 29 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av
eiendommen gnr 19 bnr 606.
Vedlegg:
Tegninger etter samspillsfase, januar 2016.
Utredning Ungdommens hus, høsten 2012.
Saksopplysninger:
Samspillsfase.
Det vises til Kommunestyresak 91/15 angående Ungdommens hus – Voksenopplæring
flykninger der kommunestyre vedtok å gjennomføre samspillsfase for det aktuelle
bygget. Vedtaket ble slik:
1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase
for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill.
kroner, inkl. moms.
3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
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4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal
tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.
På det tidspunktet forelå det et budsjettforslag på kr 22.131.250,- etter gjennomført
konkurranse på pris og design.
Samspillfasen ble igangsatt og målet var blant annet å få redusert totale kostnader ned til
kr 20.000.000,-, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Samtidig var det en målsetting å
forbedre det foreslåtte forslaget til løsning.
Ungdomsrådet samt de ansatte ved Voksenopplæringa for flyktninger har sammen med
arbeidsgruppa deltatt på en aktiv og konstruktiv måte i dette arbeidet.
Videre er Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne orientert om
prosess og løsninger i møte 22. januar.
Arbeidsgruppen som har deltatt sammen med entreprenør og arkitekt gjennom
samspillsfasen vurderer resultatet som nå foreligger som en klar forbedring av det
opprinnelige forslag fra den valgte leverandør.
Resultatet av samspillsfasen har resultert i følgende budsjett for byggingen:
1. Kjøp av bygget
2. Tilbud fra Byggmesteran
3. Konkurransehonorar
4. Byggherrekostnader
5. Prosjektledelse
6. Offentlige gebyr og avgifter
7. Uavhengig kontroll
8. Inventar, utstyr
9. Lønns- og prisstigning
10. Byggelånsfinansiering
11. Marginer, reserver
12. 25 % merverdiavgift
BUDSJETT

kr 5.000.000
kr 7.450.000
kr
75.000
kr 200.000
kr 350.000
kr 200.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 175.000
kr 150.000
kr 1.250.000
kr 3.000.000 (av linje 2-11)
kr20.000.000

Budsjett er således i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 91/15 og
kommunestyrets vedtak i budsjettet for 2016.
Byggearbeidene er planlagt oppstartet 1. mars og ferdigstillelse er satt til 31. august
2016.
Tegninger av løsning for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger
vedlegges saken.
Innhold i Ungdommens hus.
Historisk bakteppe.
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I 2011/2012 ble det igangsatt et arbeid for å utrede et «Ungdommens hus» i Verdal. Det
ble nedsatt en prosjektgruppe og gjennomført brede medvirkningsprosesser
(spørreundersøkelser, ungdomskonferanse, dialogmøter med lag, foreninger og
næringsliv med mer). På bakgrunn av dette kom prosjektgruppa med en rekke
anbefalinger knyttet til innhold i ungdommens hus, lokalisering, åpningstid og
bemanning med mer.
Utredning følger saken som vedlegg.
Faglig tilnærming i ungdommens hus
Utredningen fra 2012 pekte på den faglige tilnærmingen som et slikt hus bør ha:



Kulturfaglig forankring.
Sosialfaglig forankring.

Et viktig moment som ikke ble drøftet i utredningen av 2012, men som har aktualisert
seg i 2016 er den rollen som Ungdommens hus kan og må spille som integreringsarena
p.g.a. samlokaliseringen med Møllegata voksenopplæring. Det er derfor viktig å legge
inn den dimensjonen:


Integreringsfaglig forankring

Rolle og funksjon i Ungdommens hus:
I utredningen fra 2012 om Ungdommens Hus ble følgende sagt om husets rolle og
funksjon:






Ungdom trenger trygge og uformelle møteplasser.
Ungdom trenger å kunne utvikle sosiale ferdigheter.
Ungdom trenger verksteder for egenprodusert kultur.
Ungdom trenger stabile voksne rollemodeller.
Arrangør av rusfrie arrangementer.

Et moment som var en uuttalt del av utredningen er den kriminalitetsforebyggende
funksjonene som et slikt hus vil kunne ha. I tillegg kommer også de dimensjonene som
2016 bringer inn som medfører at huset også får en rolle og funksjon som inkluderingsog integreringsarena.
Lokalisering, rom og muligheter
Lokaliseringen av det foreslåtte Ungdommens hus blir en del av aksen fra kinobygget,
teaterbygget, Tindved (med bl.a. musikk og kulturskole og Nord Universitetets
teaterutdanning), skateparken og ungdommens hus/Møllegata – Voksenopplæring. Dette
åpner for mange mulige samarbeidskonstellasjoner på kryss og tvers. Husets vil ha ulike
rom og fasiliteter (kafe, medierom, øvingsrom, mekkerom, blackbox m.m) som kan
benyttes fleksibelt av ulike aktører, og målet er å få mest mulig aktivitet inn huset.
Innholdet i alle disse mulighetene vil det jobbes med å tydeliggjøre denne våren, i tillegg
til at fokus knyttet til integrering/inkludering vektlegges.
Åpningstid og bemanning
Ungdommens hus skal være åpent for ungdom i tidsperioden kl. 14.00 – 21.00 (mandag
til fredag).
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Følgende stillinger foreslås lagt til huset:
 Daglig leder i 100% stilling
 Medarbeider i 50% stilling
 1 årsverk lærling

I tillegg er det flere kommunale aktører som kan gå inn for å styrke bemanningene i
huset i samarbeid med den faste bemanningen, og det kan også være en arena hvor det er
naturlig arena å ta inn studenter i praksis, ansette lærlinger, gi arbeidstrening og
praksisplasser gjennom Nav osv.
Drifta av huset vil skje i samvirke mellom voksne og ungdommer, og det kan være
formålstjenlig å organisere drifta av ulike funksjoner i huset gjennom å etablere ulike
«crew». Et crew er en gruppe av ungdom som sammen med en voksen eller alene er
ansvarlig for ulike driftsoppgaver i huset. Et «husstyre» kan således opprettes som en
sum av ulike crew som driver huset.
«Crewet» blir således en mestrings- og læringsarena for ungdom. Det er med på å
ansvarliggjøre ungdommene i forhold til de ulike delene av drifta i huset, og bidrar også
til at ungdom får direkte påvirkning på innholdet i huset.
Økonomi.
Det er satt av midler i 2016 til å ansette leder i 100 % stilling. Det er videre søkt midler
gjennom barnefattigdomsmidlene til lærling og klubbmedarbeider.
Forvaltning, drift og vedlikehold(FDV kostnader) av bygget er ikke lagt inn i budsjettet
for 2016. Det forventes ikke betydelig utgifter til dette i 2016, med en oppstart høsten
2016. For 2016 forutsettes det at dette dekkes innenfor det vedtatte budsjett for teknisk
drift. For kommende år må disse kostnadene innarbeides ved den årlige
budsjettbehandlingen.
Med bakgrunn i rapporten som ble levert av prosjektgruppa i 2012 og med dagens
situasjon i verdalssamfunnet legges det opp til å etablere et ungdommens hus hvor det er
tre viktige innholdsdimensjoner: En sosialfaglig, kulturfaglig og integreringsfaglig.
Huset gir en rekke muligheter for å utvikle vår samlede tjenesteproduksjon på en rekke
områder i samarbeid med frivillighet, lag og foreninger. Det vil derfor denne våren
jobbes med å tydeliggjøre dette mulighetsrommet. Komiteen for Mennesker og
livskvalitet har bedt om å bli involvert i det videre arbeid med innhold i huset. Dette vil
bli fulgt opp av rådmannen i det videre arbeidet utover våren 2016.
Et kjernepunkt i drifta av huset er at ungdommens hus er en del av demokratiarbeidet.
Huset skal ikke være et kulturelt kjøpesenter hvor man betaler for et utvalg av
fritidsaktiviteter. Ungdommens egen deltagelse/medvirkning i styre og stell er selve
ideen bak et ungdommens hus. Som brukere av huset skal de gis muligheter til
innflytelse, mestring og deltagelse. I den sammenheng vil huset også kunne spille en
viktig rolle i integreringsarbeidet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune

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

Arkivref:
2016/844 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
10.02.2016

Saksnr.
9/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune vedtas.
Vedlegg:
 Utkast til samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune.
 Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Verdal idrettsråd, datert
25.08.2010.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I 2010 ble det for første gang utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd
og Verdal kommune. Formålet med avtalen var å styrke og utvikle samarbeidet. Etter
initiativ fra Verdal idrettsråd er det nå ønskelig å fornye denne avtalen.
Utkastet til avtale er utarbeidet i samarbeid mellom idrettsrådet og rådmannen. Det er
ingen store prinsipielle endringer i forhold til den gamle avtalen, men den er justert for å
samsvare med dagens situasjon.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av representanter i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond
2015-2019

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

Arkivref:
2016/888 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
10.02.2016

Saksnr.
10/16

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Komité mennesker og livskvalitet er delegert myndighet til å foreta valg til leder og to
medlemmer til styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond.
I komitéens møte 18.01.12, under sak 4/12, ble følgende personer oppnevnt for perioden
2011-2015:
Leder: Gjermund Haga.
Medlemmer: Trude Holm og Maj Brit S. Larsen.

Saken legges med dette fram for Komité mennesker og livskvalitet uten forslag til
innstilling fra rådmannen.
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PS 11/16 Andre saker
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