Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
16.02.2017
09:00

Evt forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740
48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Det vil før møtet bli følgende orientering:
Talde Prosjektstyring AS v/Dag Voll – 30 min.
Regnskap 2016 v/enhetsleder Økonomi, Arnstein Kjeldsen.
Etter orienteringen av Voll vil det bli avviklet administrasjonsutvalg.
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i sakene 15/17 og 16/17 og fra komite
plan og samfunn i sak 17/7 blir utlagt i møtet.

Verdal, 9. februar 2017

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapet møte 16. februar 2017
Saksnr

Innhold

PS 11/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 12/17

Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune

PS 13/17

Økonomiske utfordringer 2017

PS 14/17

Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS

PS 15/17

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av
særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag

PS 16/17

Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i
Verdal

PS 17/17

Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport

PS 18/17

Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.02.17

PS 19/17

Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2016

PS 20/17

Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag
Tingrett - Dag Einar Innhaug

PS 21/17

Orientering

PS 22/17

Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i
perioden 01.03.17 - 30.06.17
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2017/884 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
12/17

Rådmannens innstilling:
Investeringsbudsjettet for 2017 endres slik:
 Kr. 500.000,- bevilges til Skateanlegg.
 Kr. 3.000.000,- bevilges til renovering/fornying av Moparken.
 Kr. 2.000.000,- bevilges til ungdommens hus.
 Kr. 500.000,- bevilges til oppgradering av Ringvegen nord.
 Kr. 2.400.000,- bevilges til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun.
 Kr. 500.000,- bevilges til prosjektering/utvikling av boligfelt i Leklemsåsen.
 Kr. 2.000.000,- bevilges til oppgradering av avlastningsboligen.
 Kr. 4.500.000,- bevilges til Lysthaugen boligfelt.
 Kr. 500.000,- bevilges til avløp på Tinden og kr. 1.000.000,- til avløp på Ørin.
 Kr. 1.000.000,- bevilges til vann Ørin og kr. 500.000,- til vann Fætta.
 Verdal kommune har mottatt kr. 3.000.000,- i tippemidler til flerbrukshallen på
Verdalsøra. Årets låneopptak foreslås redusert tilsvarende.
 Bruk av ubrukte lånemidler økes med kr. 16.320.000,- og kr. 2.080.000,- i økt
momskompensasjon.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Verdal kommunes økonomireglement
Kommunelovens §47
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Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes
økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av
året. I denne saken foreslås endring av investeringsbudsjett for 2017. Dette skyldes
hovedsakelig forsinkelser av ulike investeringsprosjekter i 2016 som medfører at
rådmannen forslår å justere bevilgningen i 2017-budsjettet for å videreføre/avslutte
prosjektene.
Vurdering:
For å videreføre og/eller avslutte ulike investeringstiltak foreslår rådmannen følgende
justeringer av investeringsbudsjettet for 2017:
 Kr. 500.000,- bevilges til Skateanlegg. Var planlagt gjennomført ved bruk av
bevilgede midler til sentrumstiltak i 2016. Finansieres ved kr. 100.000,- i
momskompensasjon og kr. 400.000,- i bruk av ubrukte lånemidler. Samlet var det
i 2016 bevilget kr. 7.000.000,- til sentrumstiltak.
 Kr. 3.000.000,- bevilges til renovering/fornying av Moparken. Beløpet kommer i
tillegg til allerede bevilget beløp på kr. 2.000.000,- i 2017. Tiltaket var tenkt
gjennomført ved bruk av bevilgede midler til sentrumstiltak i 2016. Finansieres
ved kr. 600.000,- i momskompensasjon og kr. 2.400.000,- i bruk av ubrukte
lånemidler. Samlet var det i 2016 bevilget kr. 7.000.000,- til sentrumstiltak.
 Kr. 2.000.000,- bevilges til ungdommens hus. Huset er tatt i bruk, men det
gjenstår fortsatt noe arbeid som faktureres i 2017 før huset er endelig ferdigstilt
og prosjektet kan avsluttes. Tiltaket var tenkt gjennomført ved bruk av avsatte
midler til Ungdommens hus i 2016. Finansieres ved kr. 400.000,- i
momskompensasjon og kr. 1.600.000,- i bruk av ubrukte lånemidler. Samlet var
det i 2016 bevilget kr. 20.000.000,- til Ungdommens hus/Voksenopplæringen.
 Kr. 500.000,- bevilges til oppgradering av Ringvegen nord. Sluttføring av
prosjekt oppstartet i 2016. Beløpet vil finansieres av tilskudd fra Husbanken, men
da det ennå er usikkert om vi mottar midlene i 2017 foreslår rådmannen av det i
første omgang finansieres ved bruk av kr. 400.000,- i ubrukte lånemidler og kr.
100.000,- i momskompensasjon.
 Kr. 2.400.000,- bevilges til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun. Det ble
bevilget kr. 3.000.000,- til tiltaket i 2016. Restbeløp bevilges på nytt i 2017,
finansieres ved bruk av kr. 1.920.000,- i ubrukte lånemidler og kr. 480.000,- i
momskompensasjon.
 Kr. 500.000,- bevilges til prosjektering/utvikling av boligfelt i Leklemsåsen.
Tiltaket vil finansieres ved salg av tomter, men i før tomtesalg kommer i gang
foreslås en finansiering ved bruk av ubrukte lånemidler.
 Kr. 2.000.000,- bevilges til oppgradering av avlastningsboligen. Også bevilget kr.
2.000.000,- i 2016, men midlene er ikke benyttet. Prosjektet er startet opp i 2016,
men kostnadene vil påløpe i 2017. Finansieres ved kr. 400.000,- i
momskompensasjon og kr. 1.600.000,- i bruk av ubrukte lånemidler.
 Kr. 4.500.000,- bevilges til Lysthaugen boligfelt. Allerede bevilget kr.
4.000.000,- til prosjektet i 2017, men totalkostnad er betydelig høyere jfr. K-sak
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43/17. Over tid vil prosjektet finansieres ved salg av tomter, men i før tomtesalg
kommer i gang foreslås en finansiering ved bruk av ubrukte lånemidler.
 Det bevilges kr. 500.000,- til avløp på Tinden og kr. 1.000.000,- til avløp på Ørin.
Begge prosjektene var planlagt gjennomført i 2016, men ble forsinket. Beløpene
foreslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler.
 Det bevilges kr. 1.000.000,- til vann Ørin og kr. 500.000,- til vann Fætta. Begge
prosjektene var planlagt gjennomført i 2016, men ble forsinket. Beløpene foreslås
finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler.
 Verdal kommune har mottatt kr. 3.000.000,- i tippemidler til flerbrukshallen på
Verdalsøra. Årets låneopptak foreslås redusert tilsvarende.
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Verdal kommune
Sakspapir

Inntektsutvikling 2017
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2017/953 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.02.2017

Saksnr.
13/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar orientering om sannsynlig inntektsreduksjon til etterretning.
Rådmannen bes forberede eventuelle aktivitetsreduksjoner for justering senest ved
behandling av tertialrapport pr 30. april 2017.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Verdal kommunes økonomireglement
Kommunelovens §47
Saksopplysninger:
I Kommunelovens §47 nr. 2 heter det: «Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som
kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal
administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til
kommunestyret eller fylkestinget.»
Da Verdal kommunes budsjett for 2017 ble vedtatt var det med bakgrunn i regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2017, og da med innbyggertall pr. 01.07.16 som bakgrunn. Nå
er statsbudsjettet vedtatt med noen endringer i forhold til regjeringens forslag, og
kommunens prognose på skatteinntekter og inntektsutjevning vil sannsynligvis måtte
justeres ned da det er innbyggertall pr. 01.01.17 som er grunnlaget for disse inntektene.
I tillegg til sannsynlige endringer i kommunens inntekter, er også utgiftssiden høyere enn
budsjettert innen legetjenesten. Dette skyldes økte kostnader med legevaktsordningen.
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Rådmannen vil med dette informere formannskapet om behov for justering, slik at dette
er kjent så tidlig som mulig.
Vurdering:
Nedenfor vises vedtatt budsjett sammenlignet med siste prognose for frie inntekter fra
staten:
Alle tall i 1000
kr.
Skatt
Inntektsutjevning
Rammetilskudd
SUM

Budsjett
2017
315 926
89 227
365 137
770 290

Prognose
23.01.17
311 169
91 821
363 979
766 969

Avvik
-4 757
2 594
-1 158
-3 321

Avviket på rammetilskudd skyldes at det i budsjettforliket mellom regjeringen og
samarbeidspartiene ble flyttet midler over til øremerkede ordninger. Hvordan disse
midlene tildeles har vi ennå ikke oversikt over, men sannsynligvis vil Verdal kommune
få en del av reduksjonen tilbake gjennom øremerkede midler.
Prognosen på skatt og inntektsutjevning er lavere enn budsjettert høsten 2016. Dette
skyldes at Verdal kommune har en lavere befolkningsvekst enn landet forøvrig. Endelige
folketall 01.01.17 blir presentert 23. februar 2017. Det er disse tallene som legges til
grunn for disse inntektene.
Verdal kommune har budsjettert med en overføring til Innherred interkommunale
legevakt IKS på kr. 3,5 millioner kroner. Etter budsjettvedtak i legevaktas
representantskap er kommunens andel for 2017 vedtatt til kr. 4,0 millioner kroner. Dette
avviket kan slik situasjonen er i dag ikke dekkes innen legetjenestens tildelte rammer for
2017.
Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til spesielt inntektssiden i budsjettet for 2017.
Spesielt er skatteinngangen nasjonalt styrende for nivået på kommunens
skatteinntekter/inntektsutjevning. Januar var for Verdal kommune en god skattemåned
med en vekst i inntektene både i forhold til 2016-nivå og i forhold til budsjettert nivå for
2017. Imidlertid er prognosene for landet at veksten i 2017 skal flate ut slik at
skatteinngangen for 2017 omtrent skal være på nivå med 2016.
Selv om inntektssiden er svært usikker ennå ser rådmannen et behov for å forberede
justeringer i budsjettet, og da også aktivitetsnivået, i tilfelle de fremlagte prognoser for
inntektssiden slår til. Dette kan innebære behov for justeringer i størrelsesorden 3 – 4
millioner kroner på årsbasis.
Rådmannen foreslår ikke konkrete budsjettjustering på nåværende tidspunkt, blant annet
fordi det enda ikke er kjent hvor mye av det reduserte rammetilskuddet vi kan få tak i
igjen som øremerkede midler. Samtidig er det, som beskrevet, sannsynlig at kommunen
må redusere aktiviteten noe. Rådmannen ber derfor formannskapet drøfte, og gjerne gi
retningssignaler, om hvilke områder administrasjonen bør prioritere forberedelse av
aktivitetsreduksjoner.
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Verdal kommune
Sakspapir

Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS

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

Arkivref:
2015/8035 - /037

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
14/17

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er
beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
2. Verdal kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende
dokumenter:
a. Overdragelsesavtale
b. Aksjonæravtale
c. Vedtekter
d. Retningslinjer for eiermøtet
e. Instruks for arbeidsutvalget
f. Retningslinjer for valgkomiteen

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Framdrift og dokumentforklaring.
Utkast aksjonæravtale.
Utkast instruks for arbeidsutvalget.
Utkast overdragelsesavtale.
Utkast retningslinjer for eiermøtet.
Utkast retningslinjer for valgkomitéen i NTE AS.
Utkast vedtekter NTE Holding AS.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

PS 3/16 Framtidig eierskap til NTE - uttalelse fra Verdal kommune, Verdal
formannskap 14. januar 2016
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-

PS 26/16 Uttalelse framtidig eierskap NTE, Verdal formannskap 17. mars 2016

Saksopplysninger:
1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

I forbindelse med sammenslåingen av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og SørTrøndelag Fylkeskommune ble det i april 2016, på nærmere bestemte vilkår, besluttet å
overføre eierskapet til aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (heretter
"NTE") vederlagsfritt fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til kommunene i NordTrøndelag ("kommunene").
Siden fylkestingets behandling har en styringsgruppe vært bredt involvert arbeidet.
Styringsgruppa har bestått av åtte ordførere, samt representanter fra fylkeskommunen og
NTE. Gruppen har blitt ledet av fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, og har hatt
jevnlige arbeidsmøter fram til desember 2016. Arbeidsgruppen står samlet bak innholdet
i vedlagte dokumenter, og saksframlegg er tuftet på felles grunnlag for alle kommunene.
Rådmannens holdning nå i sluttfasen av denne prosessen er at bestemmelsene om
eierandeler er gjort, og at den nevnte styringsgruppen har operert med mandat om å finne
løsning god for alle parter. Dette betyr at de vurderinger og formularer som er utarbeidet
er de endelige, som kommunen må ta stilling til.
1.2

Videre framdriftsplan

Det er lagt opp til at overføringen av aksjene fra Fylkeskommunen til kommunene skal
skje med virkning fra 1. januar 2018. For å sikre tilstrekkelig tid for gjennomføring, må
Fylkestinget i Nord-Trøndelag senest i april 2017 treffe endelig beslutning om
gjennomføringen, herunder godkjenne endelige avtaler og tilhørende dokumenter
(herunder instrukser og retningslinjer).
For å sikre overholdelse av denne fristen, ber fylkeskommunen om at kommunene så
snart som mulig og senest innen 20. mars 2017 treffer vedtak i respektive organer som
aksepterer vilkårene for overdragelsen av aksjene. Fylkestinget har videre bestemt at
dersom den respektive kommune ikke har fremlagt vedtak om godkjennelse innen 31.
mars 2017, kan Nord-Trøndelag Fylkeskommune bestemme at den aktuelle kommunen
ikke skal motta aksjer i NTE. Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i
NTE skal i så tilfelle fordeles mellom de andre kommunene i henhold til den vedtatte
fordelingen av aksjer.
Dersom kommunene vedtar avtalepakken innen de nevnte fristene, er det lagt opp til
signering fra hver representant hos kommunene i mai 2017, og signering fra
Fylkeskommunen deretter. For Verdal kommune sin del vil det etter ordinære prosedyrer
bety at det er ordfører som signerer, som effektuering av kommunestyrets vedtak i saken.
2

OVERORDNET OM EIERSTYRINGEN I NTE

Den mest åpenbare forandringen ved overføringen av aksjene fra fylkeskommunen til
kommunene, er at NTE skifter eier. NTE vil gå fra å ha én eier, fylkeskommunen, til å ha
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mange mindre eiere, der ingen av eierne har en eierpost av en slik størrelse at det gir dem
bestemmende innflytelse på selskapet.
Eierskapet i NTE vil være ny virksomhet for kommunene. Kombinasjonen av at NTE er
en av landets største produsenter og distributører av fornybar energi mv. og at
energibransjen er en til dels komplisert bransje preget av en rivende utvikling, medfører
at det å være eier i NTE vil være krevende både på kort, men ikke minst på lengre, sikt.
Det er viktig at kommunene er innforstått med at eierskapet til NTE innebærer et stort
ansvar og forpliktelser. Det etableres klare prinsipper for eierskapsutøvelsen.
Eierstyringsmodellen som er valgt, er valgt ut ifra det perspektivet at kommunene skal
gis mulighet til å videreføre NTE som et ledende selskap innen energibransjen. Samtidig
må kommunene også gis mulighet til å håndtere og tilpasse seg endrede
rammebetingelser for NTE og samfunnet for øvrig.
Mange av forpliktelsene eierskapet bringer med seg, kommer til uttrykk i de ulike
dokumentene. Det må imidlertid legges til grunn at det både kan og vil oppstå situasjoner
som det ikke er tatt høyde for i avtaleverket. Dersom slike situasjoner skulle oppstå,
forplikter avtaleverket aksjonærene til å opptre lojalt og ansvarsfullt slik at man ikke
risikerer at intensjonene og formålet med overføringen av aksjene ikke overholdes.
3

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV OVERDRAGELSEN

3.1

Innledning

Overdragelsen innebærer en overføring av aksjene i NTE fra fylkeskommunen til
kommunene. En del betingelser må være oppfylt for at kommunen skal få aksjene
overdratt til seg. Noen av de viktigste betingelsene gjelder begrensninger på hvem som
kan eie aksjene og på utdeling og bruk av utbytte.
3.2

Eierbegrensninger

3.2.1 Eierbegrensninger
For å bevare eierskapet til NTE i den region som i dag tilsvarer Nord-Trøndelag fylke, er
det satt som vilkår for overdragelsen av aksjene at kommunene aksepterer en
begrensning i omsetteligheten til de aksjene de får overført ("Eksisterende Aksjer").
Disse begrensningene innebærer blant annet at aksjene i NTE som kommunene får
overført til seg bare kan eies av og selges videre til de kommunene og/eller selskapene
som er heleid av kommunene og som er hjemmehørende i den region som i dag tilsvarer
Nord-Trøndelag fylke.
Uavhengig av disse begrensningene, kan NTEs generalforsamling, med aksjelovens til
enhver tid gjeldende flertallskrav, beslutte gjennomført en emisjon eller
kapitalforhøyelse, hvor nye aksjer kan tegnes og eies av også andre eiere enn
kommunene ("Nye Aksjer").
3.2.2 Forkjøpsrett
Ved enhver overdragelse av aksjer (både Eksisterende Aksjer og Nye Aksjer) fra en
aksjonær eller ved overdragelse av en tredjedel eller mer av aksjene/andelene (ved én
samlet eller ved flere transaksjoner som til sammen representerer overdragelse av en
tredjedel eller mer) i en aksjonær som eier aksjer (enten direkte eller indirekte) i NTE,
har de øvrige kommunene forkjøpsrett. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende for alle
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aksjer som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Om forkjøpsretten utløses ved (slik
direkte eller indirekte) overdragelse av aksjer/andeler i vedkommende aksjonær, må
forkjøpsretten gjøres gjeldende for samtlige aksjer vedkommende kommune eier i NTE
og som kan omsettes til den som utøver forkjøpsretten.
Dersom forkjøpsretten benyttes av to eller flere kommuner, fordeles aksjene mellom
dem i forhold til det antall aksjer den enkelte eier i selskapet fra før. Dersom det ikke er
mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter
loddtrekning.
Utøvelse av forkjøpsretten skal, med mindre kommunene blir enige om noe annet, følge
aksjelovens prosedyre.
3.2.3 Medsalgsrett
Dersom en kommune har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten
direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side
(enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i NTE, til en av de
øvrige kommunene, kan de øvrige kommunene også kreve å få selge en like stor
forholdsmessig andel av sine Eksisterende Aksjer til samme pris og på samme
betingelser. Dersom erververen ikke er villig til å kjøpe de øvrige kommunenes
Eksisterende Aksjer også, skal det gjennomføres et forholdsmessig salg av de aktuelle
Eksisterende Aksjer som er gjort gjenstand for medsalgsrett. Denne medsalgsretten
gjelder ikke ved salg av Nye Aksjer.
3.3

Særskilt om utbytte fra NTE og selskapets egenkapital

3.3.1 Utbyttemodell
Det er bestemt at NTE årlig skal utbetale utbytte til aksjonærene innenfor rammene av
gjeldende bestemmelser i aksjeloven og i overdragelsesavtalen, og at utbytte fra NTE,
fra og med regnskapsåret 2017 (utbetalt i 2018) og for senere år, skal være basert på
NTEs årsresultat. Første utbytte til kommunene vil komme fra og med regnskapsåret
2018 (utbetalt i 2019).
Overdragelse av aksjene forutsetter at kommunene forplikter seg til å forholde seg til den
vedtatte utbyttestrategien (jf. punkt 9.2 i Overdragelsesavtalen) frem til og med 10 år
etter overdragelsen av aksjene. Utbyttestrategien innebærer bl.a. at kommunene ikke kan
omgå de vedtatte utbyttebegrensningene ved å beslutte ekstraordinært uttak av utbytte.
Videre må kommunene forplikte seg til å anvende utdelt utbytte etter følgende
prinsipper:
•
Utbyttemidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt kommunes virksomhet,
de skal bare kunne benyttes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra
kommunenes øvrige midler.
•
Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale
næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte
formål og vedtekter.
•
Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge kommunenes eget finansregelverk i
henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om
statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.
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3.4

Erklæringer

Det er også et vilkår for overdragelse at kommunene/fylkeskommunen så snart som
mulig signerer erklæringer om at de rettigheter NTE og dets datterselskaper har rett til å
anlegge, etablere og/eller i forhold til allerede eksisterende anlegg mv. på/i kommunale
eiendommer skal kunne videreføres av NTE og dets datterselskaper på de samme vilkår
og betingelser som gjelder pr. dags dato.
Erklæringen følger som vedlegg 1 til Overdragelsesavtalen og inngår dermed som en del
av avtalepakken som må aksepteres i forbindelse med overføringen.
3.5 Hva skjer dersom en kommune enten ikke aksepterer vilkårene for
overdragelse eller bryter disse?
Dersom én eller flere av kommunene ikke aksepterer vilkårene for overdragelsen av
aksjene slik disse er fastsatt i vedtak fra Fylkestinget eller i tilhørende nevnte
selskapsdokumentasjon (vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv.), kan Fylkestinget
bestemme at den aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE.
Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles til
de andre Kommunene etter deres relevante andel i henhold til den vedtatte fordelingen
av aksjer.
4

SENTRALE DOKUMENTER

4.1

Kort om hoveddokumentene

Som ledd i overdragelsen av aksjene fra NTE til kommunene, vil kommunene måtte
være part i flere hoveddokumenter. Dokumentene, med tillegg av diverse andre
selskapsdokumenter m.v., utgjør én samlet pakke noe som innebærer at alle
dokumentene må vedtas uten forbehold eller lignende av hver enkelt kommune for å få
aksjene overført.
Hovedinnholdet i de viktigste dokumentene, utover det som allerede beskrevet, er som
følger;
4.2

Overdragelsesavtale

Overdragelsesavtalen regulerer selve overdragelsen av aksjene i NTE fra
fylkeskommunen til kommunene. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om
betingelser for gjennomføring, beskrivelse av selve overdragelsen, forpliktelser etter
gjennomføringen, omsetningsbegrensninger, konsekvenser av brudd på avtalen mv.
4.3

Aksjonæravtale

Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom kommunene som aksjonærer i selskapet.
Avtalen regulerer hvordan kommunene skal styre og forvalte sine aksjer i NTE/NTEkonsernet fremover. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om stemmegivning på
generalforsamling, omsetningsbegrensninger, ansvarsfordelingen mellom de sentrale
organer mv.
4.4

Vedtekter

Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om grunnleggende forhold i selskapet.
Visse bestemmelser er obligatoriske etter aksjeloven, men det er også er anledning å
regulere andre forhold i tillegg til dem loven foreskriver så lenge de ikke strider med
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ufravikelige rettsregler. Reglene er, innenfor lovens rammer, bindende for selskapet selv.
Vedtektene skal registreres i Foretaksregisteret og er offentlige tilgjengelige. Eksempler
på forhold som reguleres i tillegg til lovens minimumskrav er selskapets
bedriftsforsamling, bestemmelser om erverv av aksjer (herunder forkjøpsrett) og styrets
sammensetning.
4.5

Eier- og styringsorganer og eierstyringsdokumenter

4.5.1 Innledning
Det er vedtatt å etablere nye "eier- og styringsorgan" i forbindelse med overdragelsen av
aksjene til kommunene. Vurderingen av hvilke organer som skal opprettes har vært
gjenstand for en grundig prosess, der styringsgruppen har kommet med innspill.
Det i denne forbindelse utarbeidet instrukser og retningslinjer for å klargjøre og regulere
ansvarsområdene og myndigheten i denne forbindelse.
Nedenfor gis en beskrivelse av de viktigste oppgavene til de ulike organene og de
dokumentene som regulerer de enkeltes ansvarsområde og myndighet.
4.5.2 Eiermøtet
Eiermøtet skal fungere som et forum mellom aksjonærene. Formålet med eiermøtet er
utveksling av informasjon og synspunkter mellom kommunene som aksjonærer og med
NTE, samt koordinering av eierskapet i NTE. Eiermøtet skal også sørge for utarbeidelse
av eiermelding som skal utarbeides ved vesentlige endringer i de langsiktige føringer for
NTE.
Eiermøtet skal bestå av alle aksjonærene i NTE. Hver aksjonær kan møte med inntil tre
representanter. Hver enkelt aksjonær (kommune) kan møte med ordfører, rådmann og en
valgt politisk representant. Eiermøte skal som hovedregel arrangeres to ganger i året; ett
vårmøte i forkant av ordinær generalforsamling i NTE og ett høstmøte. Det er bestemt at
høstmøtet skal ha et faglig innhold relatert til NTEs virksomhet. Ytterligere eiermøter
kan arrangeres ved behov.
Retningslinjene for eiermøtet beskriver nærmere eiermøtets oppgaver, valg- og
stemmeregler, og avholdelsen av disse mv.
4.5.3 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget skal bestå av tre medlemmer som er valgt av eiermøtet, som også velger
hvem som skal være lederen av arbeidsutvalget. Formålet med arbeidsutvalget er at
utvalget skal fungere som et sekretariat for eiermøtet og derved sikre en forsvarlig
gjennomføring av eiermøtene. Dette innebærer at arbeidsutvalget skal forberede
eiermøtene, herunder fastsette agendaen m.v.. Det er også forutsatt at lederen av
arbeidsutvalget skal fungere som kommunenes kontaktperson med NTE. Instruksen til
arbeidsutvalget klarlegger myndighet og ansvarsområdet til arbeidsutvalget nærmere.
4.5.4 Valgkomitéen i NTE
Valgkomitéen skal blant annet avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av
aksjonærvalgte styremedlemmer med varamedlemmer i NTE. Medlemmer i
arbeidsutvalget utgjør aksjonærenes kandidater til valgkomitéen i NTE. Lederen av
arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i valgkomitéen. Retningslinjene for komiteens
arbeid beskriver nærmere valgkomiteens arbeidsoppgaver og myndighet.
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Vurdering:
Som nevnt innledningsvis er rådmannens holdning nå i sluttfasen av denne prosessen at
bestemmelsene om eierandeler er gjort, og at den nevnte styringsgruppen har operert
med mandat om å finne løsning god for alle parter. Dette betyr at de vurderinger og
formularer som er utarbeidet er de endelige, som kommunen må ta stilling til.
Rådmannen vil likevel uttrykke tilfredshet med at løsningen med mellomliggende
selskap er valgt bort, jf drøftinger i de to sakene i formannskapet sist vinter, og at det er
valgt å bruke aksjelovens bestemmelser langt på veg. Dette gir etter rådmannens skjønn
best grunnlag for ryddighet.
Begrensningene m.h.t. disponering av utbytte, for det er riktig å stille krav om utbytte til
selskapet, kan også finne støtte i kommuneloven §46 om årsbudsjettets innhold. I denne
omtales realismekrav m.v. Den enkelte kommune må finne interne
gjennomføringsløsninger for å ivareta avtaleverket på dette feltet.
Det er et stort ansvar for kommunene å bli eier av NTE. Dette vil kreve profesjonalitet i
eierskap og kompetanse som kriterie for å bekle roller i de styrende organer, slik at
selskapets beste blir fokus. Eierorganene i selskapet må ikke bli arena for politiske
interessediskusjoner.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom
Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Grete Wold
anne.grete.wold@innherred-samkommune.no
E-post:
74048293
Tlf.:

Arkivref:
2010/2853 - /H30

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

Møtedato
15.02.2017
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
6/17
15/17

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse
Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Vedlegg:
1 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Verdal
kommune og Helse Nord-Trøndelag
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, veiledningsmateriell fra
Helsedirektoratet
 Samarbeidsavtale m/ tjenesteavtaler mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag
(gjeldende fra 30.01.2012, under revidering).
 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, sak 14/14

Saksopplysninger:
Kommunene har i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 en plikt til å tilby
innbyggerne øyeblikkelig hjelp-tjenester som døgntilbud: «Kommunene skal sørge for
tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for
øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter som kommunen har mulighet til å
utrede, behandle eller yte omsorg til».
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Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis pasienter som
har behov for observasjon og tilsyn og som er for syke til å bli behandlet hjemme, men
ikke sykere enn at de kan behandles allmennmedisinsk i et kommunalt tilbud. Pasientens
funksjonstap eller diagnose tilsier dermed ikke behov for innleggelse i
sykehus/spesialisthelsetjeneste, og det er fastlege eller legevaktslege (ikke sykehusleger)
som kan legge inn pasienter til denne tjenesten. Det kommunale tilbudet skal oppleves
like godt eller bedre som et tilsvarende tilbud på sykehus, og være et fullt ut faglig
forsvarlig tilbud. Det er et formål med tilbudet at innleggelsesraten for aktuelle
pasientgrupper hos spesialisthelsetjenesten blir redusert.
Verdal kommune har siden 2014 hatt et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 2
definerte senger til formålet, lokalisert på Verdal bo- og helsetun. Tilbudet krever daglig
legetilsyn, og kommunen ivaretar dette gjennom egen sykehjemslege. Kommunen
samarbeider med Levanger kommune og Frosta kommune om legetilsyn i helg og
høytid, mens det er legevakt som har ansvar for legeberedskap kveld og natt (som for
andre innbyggere).
I 2014 ble det framforhandlet en særavtale mellom kommunen og Helse NordTrøndelag. Denne avtalen var viktig for å avklare forventninger og tjenestenivå mellom
partene, og for at kommunene kunne etablere tilbudet ved å søke tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet. Disse tilskuddene falt bort f.o.m. 2016.
Fra 1.1.2017 ble pasientgrupper innenfor rus og psykiatri med allmennmedisinske behov
innlemmet i det kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudet (jfr. Helse- og
omsorgstjenesteloven). Pasienter som er i målgruppen for tilbudet vil være personer med
lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte også i
kombinasjon med somatisk sykdom. Å inkludere disse pasientgruppene krever en
revidering av særavtalen mellom partene, i og med at disse var ekskludert i den forrige
særavtalen. Det er derfor framforhandlet en revidert særavtale mellom Verdal kommune
og Helse Nord-Trøndelag.
Vurdering:
Særavtalen fra 2014 ble behandlet i kommunestyret før signering (PS 14/14). Det anses
som formålstjenlig at kommunestyret gir sin tilslutning til den reviderte særavtalen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen
anne.olsen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/362 - /

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

Møtedato
15.02.2017
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
5/17
16/17

Rådmannens innstilling:
1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).
Vedlegg:
Forslag til retningslinjer for etableringsstønad.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven).
Saksopplysninger:
Virksomhetsområde for Integrering og mangfold ble opprettet i januar 2016 med det
formål å styrke kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, da det
erkjennes at det har manglet noe kraft og kapasitet i dette arbeidet.
Nav Verdal har hittil hatt ansvar for å utbetale økonomisk stønad til livsopphold hjemlet
i Lov om sosiale tjenester. Det anses som en dårlig løsning at flyktningens første møte
med Norge skal være NAV, når intensjonen i loven er en helt annen. Det er også en av
grunnene til at Integrering og mangfold er underlagt kommunalsjef samfunnsutvikling.
Det er også lite tjenlig at Lov om sosiale tjenester skal gjelde i den korte tiden før
introduksjonsloven tas i bruk.
Fra 01.01.2017 vil derfor slik stønad bli forvaltet av virksomhetsområde Integrering og
mangfold.
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Det er i den forbindelse nødvendig med egne retningslinjer som sikrer nyankomne
flyktninger økonomisk stønad og en standard oppstartspakke i etableringsfasen, i tiden
før deltagelse i introduksjonsprogrammet.
Vurdering:
I tiden fra bosettingsdato til mulig oppstart i introduksjonsprogram regner vi en
etableringsfase på maks 3 måneder jf. Introduksjonslovens § 3 Kommunenes ansvar for
introduksjonsprogram.
Flyktninger som bosettes har følgende løp:
Etableringsfasen
Programrådgivere bruker etableringsfasen til gjennomgang av intern sjekkliste og
økonomisk veiledning. I tillegg gis flyktninger informasjon om lover og regler, og hvilke
rettigheter og plikter den enkelte har.
Flyktninger får en gradvis innføring i introduksjonsprogrammet og formålet med
Introduksjonslovens § 1 som er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse
i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet.
Introduksjonsprogrammet
Rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram gjelder alle nyankomne utlendinger
mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og fått innvilget
opphold etter ett av punktene opplistet i Introduksjonslovens §2. Kommunen skal
administrere introduksjonsordningen, jf. §3, og kommunen har plikt til å tilrettelegge
program for, og utbetale stønad til nyankomne innvandrere som omfattes av §2.
Programmet skal være helårlig og på fulltid (37,5 t/u), og det gis ikke adgang til å delta
på deltid. Deltagerne har krav på 25 virkedager (eller 5 uker) ferie. Den enkelte
kommune kan bestemme når feriedagene skal avvikles.
Introduksjonsstønad
Introduksjonsstønad skal knyttes opp mot deltagere i Introduksjonsprogrammet.
Stønaden er lik to ganger grunnbeløpet i Folketrygden og utgjør pr. d.d kr. 185,152.Dette gjelder for alle deltagere over 25 år. Deltagere under 25 år mottar 2/3 av 2G.
Det stilles ikke krav om at deltakeren har et økonomisk behov, verken for å delta i
introduksjonsprogrammet eller for å motta introduksjonsstønaden. Det er deltagelsen i
programmet som gir rett til stønaden.
Stønaden skal i utgangspunktet dekke alle de løpende utgifter deltakeren (og familien)
måtte ha til et nøkternt forbruk.
Kommunens inntekter til dette arbeidet er:
Integreringstilskudd
Kommunen mottar hvert år integreringstilskudd fra IMDi. Det er ment å dekke de
kostnader en kommune har ved bosetting av flyktninger.
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Satser for 2017 er ennå ikke vedtatt av IMDi, derfor brukes satser for 2016 i saken.
Bosettingsår Sats
År 1 (2016) kr. 184.000,- (voksne)
År 1 (2016) kr. 184.000,- (barn)
År 1 (2016) kr. 234.000,- (enslige voksne)
År 1 (2016) kr. 184.000,- (enslige mindreårige)
År 2 (2017) kr. 220.000,År 3 (2018) Kr. 160.000,År 4 (2019) Kr. 83.400,År 5 (2020) Kr. 70.000,* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år
Barnehagetilskudd: kr. 24 500 (engangstilskudd)
Eldretilskudd: kr. 162 000 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd for enslig mindreårig: kr. 207 000
Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger:
Tilskudd 1: kr. 181 000(engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr. 1 111 000 i inntil 5 år
På bakgrunn av ovenstående saksopplysninger og vurderinger tilrår rådmann at
formannskapet innstiller på at kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for
etableringsstønad for nyankomne flyktninger.
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Verdal kommune
Sakspapir

Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport

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

Arkivref:
2013/1361 - /

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

Møtedato
14.02.2017
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
10/17
17/17

Rådmannens forslag til innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Generelt:
Veslefrikk bofellesskap består av 6 nye omsorgsleiligheter for funksjonshemmede
fordelt på 2 plan. Bygget er universelt utformet i henhold til TEK 10 i Plan og
bygningsloven. Totalt areal på prosjektet er ca. 700 m2. Hver enkelt leilighet er ca. 55
m2. I tillegg består bygget av teknisk rom samt fellesareal for beboere og ansatte.
Bygget ble tatt i bruk i februar 2016. Bru over Kvisla ble ferdigstilt våren 2016.
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Aktører:
Byggherre:
Arkitekt forprosjekt/funksjonsbeskrivelse:
Totalentreprenør bygg:
Entreprenør bru over Kvisla:
Kostnader:
Offentlige gebyrer:
Arkitekt/byggherreombud:
Kostnad bru:
Inventar:
Totalkostnad bygg:
Byggelånsrenter:
Mva:
TOTALT:

Verdal kommune
Letnes Arkitektkontor A/S
Kvernmo A/S
Farbu & Gausen A/S

Kr. 154.725,Kr. 873.324,Kr. 706.783,Kr. 506.302,Kr.14.366.335,Kr. 303.614,Kr. 4.005.939,Kr.20.917.022,-

Finansiering:
Lån:
9,1 mill.kr
Tilskudd fra Husbanken: 7,8 mill.kr
Momskomp:
4,0 mill.kr
Totalt:
20,9 mill.kr
Vurdering:
Forprosjekt for bygget med tilhørende funksjonsbeskrivelse ble utarbeidet av Letnes
Arkitektkontor i samarbeid med tverrfaglig prosjektgruppe bestående av ansatte ved Boog dagtilbudstjenesten, brukersiden, samt personell fra Teknisk drift. Prosjektet ble
deretter utsendt som en totalentreprisekonkurranse hvor Kvernmo A/S ble kåret som
vinner.
Byggeprosessen har gått rimelig greit uten de store overraskelser. Verdal kommune sitter
igjen med ett bra bygg til en fornuftig pris.
Kostnad for prosjektet inkl. bru over Kvisla ligger på 20,9 mill.kr. Prisen pr.m2 ligger på
ca.kr. 30000,- inkl. bygg/bru og inventar og utstyr. Dette ligger på ett normalt prisnivå
for denne type bygg.
Rådmannen må ellers nevne at finansieringen av denne type bygg er gunstig for tiden.
Bygget er finansiert med ett låneopptak på ca. 9 mill.kr , mens statstilskudd fra
Husbanken og momskompensasjon utgjør samlet ca. 12.mill.kr.
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Verdal kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.02.17

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

Arkivref:
2017/230 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.02.2017

Saksnr.
18/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Det sendes høringsuttalelse på følgende:
 Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming – frist 02.03.17. Rådmannen avgir administrativ
uttalelse.
 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) – frist 23.03.17.
Komite mennesker og livskvalitet avgir uttalelse.
 Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger –
frist 21.04.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.
 Refusjon mellom kommunene – frist 06.04.17. Formannskapet avgir uttalelse.
 Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret – frist 09.06.17. Vurderes administrativt
om det skal avgis uttalelse.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser
på vegne av Verdal kommune.
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Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første
møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuell av
hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).
Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 10.1.17):

Høring

Departement

Frist

Høring - Forslag til ny lov om utprøving av
selvkjørende kjøretøy på veg

Samferdselsdepartementet

01.03.2017

Høyring - endring av yrkestransportlova Unnatak frå løyveplikt for samkøyring,
heving av øvre aldersgrense for å ha
drosjeløyve og oppheving av krav om
tilslutning til drosjesentral

Samferdselsdepartementet

01.03.2017

Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i
arbeidslivet

Arbeids- og
sosialdepartementet

01.03.2017

Høring av NOU 2016:12 Ideell opprydding

Kulturdepartementet

01.03.2017

Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets
utredning NOU 2016: 9 "Rettferdig og
forutsigbar - voldskadeerstatning"

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.03.2017

Høring Vekt på forskningskvalitet En mulig
utvidelse av publiseringsindikatoren med en
siteringsindikator

Kunnskapsdepartementet

01.03.2017

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft

Barne- og

02.03.2017
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for å realisere grunnleggende rettigheter for
personer med utviklingshemming

likestillingsdepartementet

Høring - NOU 2016: 25 Organisering og
styring av spesialisthelsetjenesten

Helse- og
omsorgsdepartementet

03.03.2017

Høring – endringer i forskriftsbestemmelser
om avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere
mv.

Justis- og
beredskapsdepartementet

03.03.2017

Høring - forslag om utvidelse av fartsområde
for utenriksferger i NIS

Nærings- og
fiskeridepartementet

03.03.2017

Høring - forslag om endringer i
bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd,
samt ny forskrift om tvangsmulkt for
uforsikrede kjøretøy

Finansdepartementet

03.03.2017

Høring - Endring av yrkestransportloven og
jernbaneloven

Samferdselsdepartementet

08.03.2017

Høring - forslag om innsyns-, klage- og
søksmålsrett for kommunene i skattesaker om
verdsetting av kraftanlegg

Finansdepartementet

08.03.2017

Høring av Europakommisjonens forslag til
forordning og direktiv om europeisk
tjenestekort

Nærings- og
fiskeridepartementet

08.03.2017
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Høring av forslag til forskrifter om regulering
av fisket i Tanavassdraget

Klima- og
miljødepartementet

09.03.2017

Høringsbrev – evaluering og videreføring av
midlertidige endringer i utlendingsloven
vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–
2016)

Justis- og
beredskapsdepartementet

10.03.2017

Høringsnotat med forslag til forskrift om
behandlingsreiser til utlandet

Helse- og
omsorgsdepartementet

10.03.2017

Høring - om visitasjon mv.

Justis- og
beredskapsdepartementet

13.03.2017

Høring - Forslag til endringer i
spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning
av virksomhet og helsetjenester i
spesialisthelsetjenesten)

Helse- og
omsorgsdepartementet

13.03.2017

Høring - Forenkling av regelverket for
kommunevåpen og kommuneflagg

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

15.03.2017

Vinterpakken - høring av regelverksforslag
fra Europakommisjonen

Olje- og energidepartementet

15.03.2017

Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket –
forslag til lovverk, tiltak og ordninger for
samiske språk

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

15.03.2017
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Høring - Forslag til endringer i kart- og
planforskriften

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

20.03.2017

Høring - strengere straffer for flere lovbrudd
og endringer i utmålingen av
oppreisningserstatning

Justis- og
beredskapsdepartementet

20.03.2017

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og
brukerregister (KPR)

Helse- og
omsorgsdepartementet

23.03.2017

Høring av forslag om oppheving av
vannscooterforskriften

Klima- og
miljødepartementet

23.03.2017

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning
NOU 2016: 27

Finansdepartementet

01.04.2017

Høring av Europakommisjonens forslag til
direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger
og krav til tjenestevirksomhet

Nærings- og
fiskeridepartementet

09.04.2017

Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet
kvotesystem

Nærings- og
fiskeridepartementet

18.04.2017

Høring - forslag om bruk av utvidet
uttømmende politiattest ved tilsettinger i
Tolletaten

Finansdepartementet

19.04.2017

Høring av forslag om barns rett til å
samtykke til deltakelse i forskning

Helse- og
omsorgsdepartementet

20.04.2017
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Høring Forslag til forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet

21.04.2017

Refusjon mellom kommunene

Helse- og
omsorgsdepartementet

25.04.2017

Høring - adgangsregulering av fisket etter
reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy
under 11 meter

Nærings- og
fiskeridepartementet

28.04.2017

Høring om endringer i utlendingsforskriften –
utvidet adgang til å stille sak om utvisning i
bero mv.

Justis- og
beredskapsdepartementet

02.05.2017

Høring- bostyrers meldeplikt til arbeidsgiverog arbeidstakerregisteret ved konkurs

Arbeids- og
sosialdepartementet

02.05.2017

Høring av rapport om «Seniorer og
arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og
sosialdepartementet

02.05.2017

Høring - Beredskap for kontantdistribusjon

Finansdepartementet

02.05.2017

Høring om endringer i forskrift om felles
klagenemnd for behandling av klagesaker
etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7
til § 4-10

Kunnskapsdepartementet

02.05.2017

Høring – NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Justis- og
beredskapsdepartementet

06.06.2017
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Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret

Justis- og
beredskapsdepartementet

09.06.2017

Vurdering:
Rådmannen foreslår at følgende høringsinvitasjoner følges opp:
 Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming – frist 02.03.17. Rådmannen avgir administrativ
uttalelse.
 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) – frist 23.03.17.
Komite mennesker og livskvalitet avgir uttalelse.
 Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger –
frist 21.04.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.
 Refusjon mellom kommunene – frist 06.04.17. Formannskapet avgir uttalelse.
 Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret – frist 09.06.17. Vurderes administrativt
om det skal avgis uttalelse.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2016

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

Arkivref:
2017/712 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.02.2017

Saksnr.
19/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2016 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport 2016 fra Nokas.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m i henhold til avtalt program
med sekretariat (rådmannen). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er
prisverdig at Nokas har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs/skjenkestedene slik at man bl.a., kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt
kunne oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.
Det vises for øvrig til rapporten.
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Verdal kommune
Sakspapir
Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag Tingrett - Dag Einar
Innhaug
Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2017/762 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2017
27.02.2017

Saksnr.
20/17

Rådmannens innstilling:
Dag Einar Innhaug innvilges fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag tingrett for
resten av perioden 01.01.2017 – 31.12.2020
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Dag Einar Innhaug ble oppnevnt som meddommer i Inntrøndelag tingrett, utvalg menn,
under k-sak 55/16.
Av personlige grunner søker han nå om fritak for resten av perioden 2017-2020.
Domstolloven § 74 sier følgende:
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddommere i to perioder tidligere.
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.
Videre står følgende i § 76, andre ledd:
Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra
utvalget.
Det skal ikke automatisk foretas suppleringsvalg.
Vurdering:
Søknaden oppfyller de krav loven setter om fritaksgrunn.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 01.03.17 30.06.17

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

Arkivref:
2017/1145 - /
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.02.2017

Saksnr.
22/17

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor-Petter Abelsen om permisjon fra
folkevalgte verv fra 01.03.17 til 30.06.17.
2. Helena Kruken Ulvin rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til
30.06.17.
3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til
30.06.17:
Ny 1. vara i komite plan og samfunn fram til 30.06.17:
2. vara i kommunalt klageorgan fram til 30.06.17:
3. vara utmarksnemnda fram til 30.06.17:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tor-Petter Abelsen søker i epost datert 10. februar 2017 om permisjon fra folkevalgte
verv fra 01.03.17 til 30.06.17 grunnet helsemessige årsaker. Søknaden gjelder ikke
samkommunestyret.
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Tor-Petter Abelsen er innvalgt for Kristelig Folkeparti i kommunestyret og på fellesliste
AP/H/KRF i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret, komite plan og samfunn,
kommunalt klageorgan og utmarksnemnda.
Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret har følgende medlemmer og
varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:
Medlemmer:
1. Bjørn Iversen (AP)
2. Silje H. Sjøvold (H)
3. Trine Reitan (AP)
4. Ove Morten Haugan m(AP)
5. Tor-Petter Abelsen (KRF)

Varamedlemmer:
1. Charlotte F. Aakerhus (H)
2. Arild K. Pedersen (AP)
3. Bjørn J. Holmli (AP)
4. Berit G. Nessø (AP)
5. Torill Elverum (AP)
6. Einar A. Tromsdal (AP)
7. Tor Martin Nordtømme (AP)

Komite plan og samfunn har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista
AP/H/KRF:
Medlemmer:
1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H)
3. Jorunn Dahling (AP)
4. Fatima Almanea (AP)
5. Torbjørn Sellæg (H)

Varamedlemmer:
1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
2. Arild Stenberg (AP)
3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
4. Jøran Zakariassen (AP)
5. Siv Engelin (AP)
6. Lotte H. Kjesbu (H)
7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)

Kommunalt klageorgan har følgende medlemmer og personlige varamedlemmer fra
felleslista AP/H/KRF:
Medlemmer:
1. Bjørn Iversen, leder (AP)
2. Silje Sjøvold, nestleder (H)
3. Trine Reitan (AP)

Personlige varamedlemmer:
1. Ove Morten Haugan (AP)
2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
3. Berit G. Nessø (AP)

Utmarksnemnda har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:
Medlemmer:
1. Oddleiv Aksnes, leder (H)
2. Arild Stenberg, nestleder (AP)
3. Inger Åse L. Evenmo (AP)

Varamedlemmer:
1. Siv Engelin (AP)
2. Kristoffer Nicolaysen (AP)
3. Tor-Petter Abelsen (KRF)

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.»

Side 32 av 33

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om permisjon fram til 30. juni 2017
imøtekommes.
Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt medlem i
formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret og nytt varamedlem i komite plan og
samfunn, kommunalt klageorgan og utmarksnemnda.
Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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