Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
06.04.2017
Dato:
09:00
Tid:
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 formannskapets møte bli avviklet møte i administrasjonsutvalget.

Verdal, 30. mars 2017

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Saksnr

Innhold

PS 39/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 40/17

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

PS 41/17

Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet

PS 42/17

Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale grunnet
opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune

PS 43/17

Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.03.17

PS 44/17

Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i
kommunestyret og formannskapet

PS 45/17

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS

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

Arkivref:
2017/1948 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
06.04.2017
24.04.2017

Saksnr.
40/17

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 100.000,-. Finansieres ved bruk av
ubundet investeringsfond.
4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
5. Som Verdal kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges
….…………………
6. Som vararepresentant(er) velges ….………………… og ….…………………

Vedlegg:
1 Forslag til selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS
2 Representantskapets sak 001/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS
og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.
3 Utredning - Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunen deltar i dag i samarbeid med 21 andre kommuner og Nord-Trøndelag
fylkeskommune om sekretariatstjenester for kontrollutvalg gjennom selskapet KomSek
Trøndelag IKS (KomSek). Selskapet styres gjennom et representantskap der alle deltakerne er
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representert. Verdal kommunes nåværende representanter er:
 Bjørn Iversen (personlig varamedlem er Silje Sjøvold)
 Pål Sverre Fikse (personlig varamedlem er Marit Voll)
Nord-Trøndelag fylkeskommune er KomSek sin største deltaker, og bidrar i dag med ca 20 % av
samlet honorar. Tilsvarende selskap i Sør-Trøndelag heter Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS (Konsek). Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner fra 1.1.2018
er vedtatt i Stortinget. Fra denne datoen vil den nye fylkeskommunen kun ha behov for
sekretariatstjenester til ett kontrollutvalg. Med dette som bakgrunn ba representantskapet i mai
2016 om å få utredet konsekvenser og mulige løsninger for KomSek Trøndelag IKS som følge
av kommune- og regionreformen. I fremlagt selskapsavtale heter det at deltakerne velger én (1)
representant hver, med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om
interkommunale selskaper.
I vedlagte utredning presenteres potensialet i en sammenslåing mellom KomSek Trøndelag IKS
og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. I utredningen anbefales sammenslåing og
videreføring av interkommunalt selskap som organisasjonsform. Et sammenslått selskap
vurderes som det som i størst grad gir mulighet til å videreføre de ambisjonene deltakerne i
samarbeidet har hatt.
Dette er foreslått gjennomført ved at Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS videreføres
under navnet Konsek Trøndelag IKS (Konsek). Virksomhet og ansatte i dagens KomSek
overføres til det nye Konsek gjennom en virksomhetsoverdragelse og dagens deltakere i
KomSek inviteres med som nye deltakere. Dagens selskap i Nord-Trøndelag avvikles som en
konsekvens av dette.
Det er i utredningen foreslått at innskuddskapitalen økes i det sammenslåttes selskapet til 25.000
pr eierandel. KomSek har i dag i hovedsak tilstrekkelig opptjent egenkapital til at det kan dekke
det nye innskuddet for deltakerne. Denne kapitalen kan imidlertid ikke utbetales fra KomSek før
selskapet er avviklet tidligst i 2018, og kommunen må derfor forskuttere dette i
investeringsbudsjettet i 2017. Verdal kommunes vil eie 4 andeler i det nye selskapet, dette
medfører et behov for en innskuddskapital på kr. 100.000,-.
I tillegg til innskuddskapitalen vil dagens to selskaper hver for seg måtte setter av tilstrekkelige
midler til å dekke estimerte udekkede pensjonsforpliktelser hos KLP. Driftskostnadene for det
nye selskapet forutsettes dekket etter lignende modell som i Konsek i dag etter medgått tid.
Representantskapet vedtar det årlige honorar på bakgrunn av erfaringsmessig forbruk med et likt
beløp for hver budsjetterte time.
Det er lagt inn som en forutsetning at fylkeskommunen opprettholder sitt økonomiske bidrag
frem til 1.1.2020 og at det ikke skal skje bemanningsreduksjoner før den tid. Dette begrunnes
blant annet med at det vil være nødvendig med en ny vurdering av ressurser som konsekvens av
kommunereformen fra 2020.
Representantskapet i KomSek, fattet 28. februar 2017 følgende vedtak i tråd med innstilling fra
selskapets styre:
Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten mellom
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS, med følgende
forutsetninger:
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1. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og
ansatte og arbeidsoppgaver fra KomSek Trøndelag IKS overføres til dette selskapet.
2. Deltakerne i KomSek Trøndelag IKS, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som
deltakere i Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas
rapport.
4. KomSek Trøndelag IKS avvikles
Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i
deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye
representantskapet.
Representantskapet foreslår Skjalg Åkerøy og Trine Haug som medlemmer av valgkomité i
Konsek Trøndelag IKS.
Forslaget til ny selskapsavtale må vedtas likelydende av kommunestyre eller fylkesting hos alle
deltakerne. I tillegg ber representantskapet om at deltakerne oppnevner nye representanter til det
nye representantskapet.

Vurdering:
Fylkessammenslåing og kommunereform får konsekvenser for fremtidig
sekretariatsløsning for kontrollutvalgene i deltagerkommunene.
Deltakerne har gjennom representantskapene anbefalt sammenslåing som den beste
løsningen for å ivareta behovet for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. Det er
viktig at kommunestyrene og fylkesting gir sin tilslutning til sammenslåingen slik at
denne kan gjennomføres iht. utredningen.
Rådmannen anbefaler derfor å vedta forslaget til ny selskapsavtale.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utarbeidelse av innkjøpsstrategi og grep for å hindre svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet

Saksbehandler: Jon Erik Isidor Carlsen Englund
jon.erik.isidor.carlsen.englund@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/2040 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
06.04.2017
24.04.2017

Saksnr.
41/17

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunestyre vedtar at de strategiske grep for å hindre svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner innarbeides i ny
innkjøpsstrategi for Verdal kommune.
2. Verdal kommune skal innarbeide disse anbefalingene i sine anskaffelsesreglement/rutiner
og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om
prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er
overholdt.

Vedlegg:
«Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i
kommuner og fylkeskommuner»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO har sammen utarbeidet en strategi mot svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser som de har samlet i "Strategiske
grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner
og fylkeskommuner". Jfr. vedlagte hefte.
I strategien er det i tillegg til å ta et klart holdningsstandpunkt om at vi ikke skal ha svart
økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser utarbeidet råd om konkrete
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tiltak som å begrense antall ledd i kontraktskjeden, sette krav til fagkunnskap, å vite
hvem som arbeider for oss, å vite hvem vi betaler til, kreve innsyn i relevante
skatteopplysninger, gjennomføre kontroller m.v.
Trønderske kommuner og fylkeskommuner handler hvert år varer og tjenester for
milliarder av kroner og det vil bety mye at kommunene har en aktiv holdning til det å
hindre useriøse tilbydere til offentlige oppdrag. Samarbeidspartnerne har derfor oppsøkt
trønderske kommuner og fylkeskommuner og oppfordret kommunene til å innarbeide
tiltakene i sine anskaffelsesbestemmelser
Johan Hægstad, Skatt Midt-Norge og leder i SMSØ i trøndelagsfylkene har i den
forbindelse hatt dialog med innkjøpsansvarlig i Innherred samkommune og på politisk
nivå i Verdal kommune.
Vurdering:
Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et stort problem som undergraver seriøse
bedrifter, rettferdig konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansiering av velferd.
Metodene blir mer og mer avanserte, og det er nødvendig å ha gode rutiner som kan
forebygge og hindre at det offentlige bruker useriøse aktører. Det offentlige er en stor
kunde når det gjelder kjøp av varer og tjenester, og det vil bety mye at det offentlige har
klare standpunkter og gode rutiner på området. Svart økonomi skaper ikke verdier og
velferd, men finansierer kriminell virksomhet.
Rådmannen foreslår at kommunen innarbeider de anbefalte tiltak i ny innkjøpstrategi,
anskaffelsesreglement og oppfølgingsrutiner. Rådmannen er prinsipielt enig i at det skal
settes krav om faglærte og lærlinger, men foreslår likevel at det innarbeides en mulighet
til å gjøre unntak. Lokalt har vi fortsatt mindre bedrifter som ikke kan innfri slike
prosentkrav, men som er absolutt seriøse og innfrir de øvrige krav.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring i Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale grunnet opptagelse av
Tydal kommune som ny deltakerkommune, samt behov for økt låneramme

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

Arkivref:
2005/9302 - /037

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
06.04.2017
24.04.2017

Saksnr.
42/17

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred renovasjon IKS sin
selskapsavtale i § 1, §6 og §8 grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny
deltakerkommune.
2. Verdal kommune godkjenner at lånerammen for selskapet økes til 200 mill.kr, jfr.
§17 i revidert selskapsavtale.
Vedlegg:





Brev fra Innherred Renovasjon datert 10.11.2016.
Forslag til ny selskapsavtale (endringer markert med rødt)
Saksdokumenter PS 07/16, Tydal kommune som ny deltakerkommune
Saksdokumenter PS 08/16 Økonomiplan 2017 - 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I brev datert 10.11.16 ber Innherred Renovasjon om at deltakerkommunene godkjenner
endringer i selskapsavtalen. Endringen skyldes at Tydal kommune har søkt om
medlemskap i Innherred Renovasjon IKS, samt at vedtatt økonomiplan for selskapet
krever økt låneramme.
Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS vedtok i møte den 17.11.16 følgende:
1. Avtalen mellom Tydal kommune og Innherred Renovasjon IKS som
deltakerkommune vedtas.
2. Foreslåtte endringer i Selskapsavtalen vedtas.
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Vedtatt økonomiplan for 2017- 2020 til Innherred Renovasjon medfører at selskapet må
øke sin låneramme til 200 mill.kr, jfr. §17 i forslag til revidert selskapsavtale.
Forslag til ny selskapsavtale grunnet ovennevnte følger som vedlegg i saken.
Vurdering:
Rådmannen vil ut fra det ovenstående og vedlagte brev foreslå at formannskapet
innstiller til kommunestyret på at den nye selskapsavtalen godkjennes. Økning av
lånerammen skal være relativt risikofritt da renovasjonstjenesten drives som en
selvkosttjeneste.
Etter opptagelse av Tydal som medlemskommune vil Innherred Renovasjon bestå av 10
kommuner.
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Verdal kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.03.17

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

Arkivref:
2017/230 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
06.04.2017

Saksnr.
43/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser
på vegne av Verdal kommune.
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 eventuelt av
hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).
Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 23.03.17):
Høring
Endringer i utlendingsloven - politiets
tilgang til opplysninger om beboere i
asylmottak
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Departement
Justis- og beredskapsdepartementet

Frist
18.04.2017

Høring - Forskrift om undersøkelser av
ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet

18.04.2017

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

Kunnskapsdepartementet

21.04.2017

Høring - rammer for utmåling av
overtredelsesgebyr mv. etter
verdipapirfondloven

Finansdepartementet

21.04.2017

Høring - forslag til endringer i
eiendomsmeglingsloven og -forskriften
(forenklinger mv.)

Finansdepartementet

24.04.2017

Høring – endringer i
utlendingsforskriften og
statsborgerforskriften – utlevering av
taushetsbelagte opplysninger fra
folkeregistermyndigheten

Justis- og beredskapsdepartementet

28.04.2017

Høring - forslag om blokker til utlysning
i 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet

02.05.2017

Høring om endringer i
representasjonsregelverket

Arbeids- og sosialdepartementet

02.05.2017
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Høring - forslag til endringer i
legemiddelloven - avgifter og gebyrer på
legemiddelområdet, unntak fra klagerett
for vedtak om forhåndsgodkjent
refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet

02.05.2017

Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien
- muligheter og utfordringer

Finansdepartementet

08.05.2017

Høring Endring i Forskrift om ansettelse
på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet

09.05.2017

Høring NOU 2017:1 Markeder for
finansielle instrumenter - gjennomføring
av MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet

15.05.2017

Høring Forskrift om klage på vedtak om
godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Kunnskapsdepartementet

20.05.2017

Høyring om "En mer effektiv og
fremtidsrettet hjelpemiddelformidling –
for økt deltakelse og mestring"

Arbeids- og sosialdepartementet

21.05.2017

Høring - endring i abortforskriften mv.
(reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet

22.05.2017
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Forslag til forenklinger i regelverket om
foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet

24.05.2017

Høring av utkast til gjennomføring av
winding-up direktivets
lovvalgsbestemmelser

Finansdepartementet

27.05.2017

Høyring Forslag om endringar i forskrift
om opptak til høgre utdanning

Kunnskapsdepartementet

01.06.2017

Høring – NOU 2017:3 Folketrygdens
ytelser til etterlatte - forslag til reform

Arbeids- og sosialdepartementet

01.06.2017

Høring om endring i forskrift om
rammeplan for praktisk-pedagogisk
utdanning

Kunnskapsdepartementet

02.06.2017

Høring - Endringer i kart- og
planforskriften, oppstartfasen i
planarbeidet

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

06.06.2017

Høringsnotat om forslag til endringer i
Forskrift om rettigheter og bruk av
tvang under opphold i
barneverninstitusjon
(rettighetsforskriften) § 24

Barne- og likestillingsdepartementet

09.06.2017
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Høring om forslag til ny generell del av
læreplanverket for grunnopplæringen
som skal erstatte gjeldende Generell del
og Prinsipper for opplæringen

Kunnskapsdepartementet

12.06.2017

Høring - forslag om endring av
skatteloven § 2-2 første ledd

Finansdepartementet

16.06.2017

Høring - forslag til ny
personidentifikator (fødselsnummer)

Finansdepartementet

22.06.2017
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Verdal kommune
Sakspapir

Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i kommunestyret og
formannskapet

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

Arkivref:
2017/2142 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
06.04.2017
24.04.2017

Saksnr.
44/17

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Brita K. Thorsvik om fritak fra
vervet som medlem i kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og medlem i kommunalt klageorgan.
2. Bjørn S. Hojem rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for
resten av valgperioden 2015-2019.
3. Nytt medlem i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av
valgperioden:
4. Nytt medlem i kommunalt klageorgan for resten av valgperioden:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Brita K. Thorsvik søker i brev datert 14.03.17 om fritak fra vervet som medlem i
kommunestyret og derved da også i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget og
som medlem i kommunalt klageorgan. Søknaden er begrunnet i helse og alder og at
vervet fører til en uforholdsmessig stor belastning
Brita K. Thorsvik er også leder i eldrerådet – det søkes ikke om fritak fra dette vervet.
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Brita K. Thorsvik er for inneværende periode innvalgt som medlem på felleslista
SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg (i tillegg til medlem i kommunestyret):
-

Formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget
Kommunalt klageorgan

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:
Formannskapet:
Medlemmer:
1. Marit Voll (SP)
2. Pål Sverre Fikse (SP)
3. Karl Bernhard Hoel (SP)
4. Brita K. Torsvik (V)

Kommunalt klageorgan:
Medlemmer:
1. Pål Sverre Fikse (SP)
2. Brita K. Torsvik (V)

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

Personlige varamedlemmer:
1. Karl B. Hoel (SP)
2. Marit Voll (SP)

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 søknaden om fritak fra vervet som medlem i
kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og kommunalt
klageorgan for resten av valgperioden imøtekommes.
Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem i
ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
Det gjøres oppmerksom på at valg på medlemmer/varamedlemmer i formannskapet skal
skje av og blant kommunestyrets medlemmer.
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