Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

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

Verdal kommunestyre
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
24.04.2017
18:00

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.

Verdal, 7. april 2017

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste kommunestyrets møte 24. april 2016
Saksnr
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PS 31/17

Godkjenning av møteprotokoll
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Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

PS 33/17

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

PS 34/17

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

PS 35/17

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

PS 36/17

Årsmelding for Eldrerådet 2016

PS 37/17

Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016

PS 38/17

Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Verdal

PS 39/17

Årsmelding 2016 Innvandrerrådet

PS 40/17

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

PS 41/17

Orientering

PS 42/17

Spørsmål fra Sv om nedlegging av Stekke kafé
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Verdal kommune
Sakspapir

Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

Saksbehandler: Berit Hakkebo
berit.hakkebo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048222
Tlf.:

Arkivref:
2012/4489 - /140

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Samkommunestyret
Levanger kommunestyre
Verdal kommunestyre
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.03.2017
29.03.2017
27.03.2017
24.04.2017

Saksnr.
13/17
20/17
23/17
32/17

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi 2017-2020 for
kommunene Levanger og Verdal” med følgende tillegg:
 Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen
temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med
gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen
samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-,
opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til neste møte».
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.
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Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi 2017-2020 for
kommunene Levanger og Verdal” med følgende tillegg:
 Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen
temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med
gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen
samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-,
opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi 2017-2020 for
kommunene Levanger og Verdal” med følgende tillegg:
 Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen
temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med
gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen
samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-,
opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Planstrategi 2017-2020, 1. februar 2017
Saksopplysninger:
I samkommunestyrets sak 6/17 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtatt å
legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal, datert 1.
februar 2017, på høring til 15. mars 2017.
Det er mottatt ett høringsinnspill til planstrategiforslaget, fra Stiklestad Nasjonale
Kultursenter (SNK), datert 14.03.2017:
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«Verdal kommune vil som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale
satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Det vil være nødvendig med et
sektorovergripende planarbeid for å kunne utnytte mulighetene som ligger både
kulturelt, næringsmessig og samfunnsmessig.
Vi foreslår derfor at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» opprettes som
egen temaplan for Verdal kommune. Dette bør gjøres i tillegg til opprettelse av
interkommunale planer for saken.»
Vurdering:
I forslaget til planstrategi inngår det i kap. 5 en interkommunal plan for Kultur-,
opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim som bl.a. skal bygge på kultur,
Nasjonaljubileum Stiklestad 2030, kulturaksen Stiklestad-Nidaros, kulturminneløype
Trøndelag, pilegrimsleden, reiseliv/reisemål «Historiske Trøndelag» og regionale idrettsog kulturanlegg for store arrangementer.
Kommunedelplan kultur 2015-2030 for Verdal kommune innehar et eget mål og egne
strategier for Stiklestad 2030:
Mål: Med slaget i 1030 som utgangspunkt for norsk statsdannelse og innlemmelsen i den
europeiske kristne tradisjon, er Stiklestad Nasjonale Kultursenter et nasjonalt og
internasjonalt fyrtårn.
Strategier:
 Utvikle et felles ambisjonsnivå, innhold og opplegg for satsingen på Stiklestad 2030
sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Den norske kirke og Stiklestad
nasjonale kultursenter
 Sikre Spelet om Heilag Olav som inspirasjon til kunstnerisk kvalitet, frivillig arbeid
og identitetsbygging i regionen
Som det påpekes fra SNK vil Verdal kommune som eier av SNK være vertskap for store
markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Med
utgangpunkt i denne rollen kan en sektorovergripende temaplanprosess være et
hensiktsmessig redskap for kommunen for å mobilisere og avklare kulturelle,
næringsmessige og samfunnsmessige muligheter, sikre samspill mellom lokale,
regionale, nasjonale og internasjonale aktører og for å planlegge og koordinere innsatser
som skal gjennomføres i perioden.
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Samtidig vil en temaplan Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» delvis
overlappe en interkommunal plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen SteinkjerTrondheim. Med utgangspunkt i målet om at våre kommuner skal være en
utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge, og fordi det vil være
hensiktsmessig, bør disse planprosessene/planene samordnes og kobles.
Administrasjonssjefen tilrår å imøtekomme innspillet fra SNK ved at Nasjonaljubileum
«1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune
i planstrategiens kap. 5, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019.
Temaplanprosessen og temaplanen bør samordnes og kobles med en interkommunal
planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

Side 6 av 23

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
33/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017
BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til pkt. 5 og 6:
Pkt. 5 – ordfører.
Pkt. 6 – varaordfører og Marit Voll.
Votering:
Det ble først votert samlet over pkt. 1 – 4 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
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
ordfører.
6. Som vararepresentant(er) velges varaordfører og Marit Voll.

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
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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
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.
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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:
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.
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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
34/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
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.

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.

Side 11 av 23

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
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
35/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
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.

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
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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.
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

Årsmelding for Eldrerådet 2016

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

Arkivref:
2006/1552 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.03.2017
24.04.2017

Saksnr.
25/17
36/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2016 til orientering.
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes til neste møte».
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

Vedlegg:
Eldrerådets årsmelding for 2016.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4, skal eldrerådet
hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for
kommunestyret. Eldrerådet har godkjent årsmeldinga i sitt møte 21. februar.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016

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

Arkivref:
2012/747 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.03.2017
24.04.2017

Saksnr.
27/17
37/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2016 til orientering.
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes til neste møte».
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

Vedlegg:
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2016.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2016.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Den er godkjent av ungdomsrådet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

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

Arkivref:
2015/7436 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.03.2017
24.04.2017

Saksnr.
26/17
38/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2016 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til
orientering.
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes til neste møte».
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

Vedlegg:
Årsmelding 2016.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7skal rådet hvert år
legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises for øvrig til vedlagte melding.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsmelding 2016 Innvandrerrådet

Saksbehandler: Rune Gjelvold
rune.gjelvold@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2011/1955 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato

Saksnr.

24.04.2017

39/17

Rådmannens innstilling:
Innvandrerrådets årsmelding for 2016 tas til orientering.

Vedlegg:
Årsmelding 2016 Innvandrerrådet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Årsmelding for innvandrerrådet skal i henhold til sitt reglement legges fram for
kommunestyret til orientering.
Vurdering:
Det vises til vedlagte årsberetning.
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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
40/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017
BEHANDLING:
Forslag på pkt. 3 og pkt. 4 vil bli fremmet i kommunestyrets møte.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
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:

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:
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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.
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.
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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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Verdal kommune
Sakspapir

Spørsmål fra Sv om nedlegging av Stekke kafé

Saksbehandler: Bjørn Iversen
bjorn.iversen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/2322 - /
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.04.2017

Saksnr.
42/17

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal SV v/Anne Kolstad har fremmet slikt spørsmål til ordfører:
«Stekke kafe er bebudet nedlagt fra 01.08.2017. Beboerne ved Stekke har mottatt brev
om dette og saken kom som orientering til formannskapet 06.04. Begrunnelsen for
nedlegginga er at kafeen over tid har blitt driftet med større underskudd enn ønskelig, et
ønske om å bruke lokalene til samordning av dag-velferds- og mestringstilbudet, og at
det er riktig tidspunkt nå når ansatte nærmer seg pensjonsalder. På tross av at drifta av
kafeen har vært diskusjonstema i administrasjonen ved hver budsjettbehandling de siste
årene har dette aldri blitt luftet som et alternativ i politiske fora.
Stekke kaffe har vært i drift siden 2002 og er et veletablert, kjent og kjært tilbud. Den
varslede nedlegginga har medført store reaksjoner, blant annet en nylig opprettet
underskriftskampanje som i skrivende stund har 292 signaturer.
Kafeen er åpen for alle, men er særlig viktig for de eldre i nærområdet da den bidrar til å
motvirke tre store utfordringer for denne aldersgruppen. Den bidrar til å forebygge
ensomhet og dekke de eldres behov for god og næringsrik mat og fysisk aktivitet.
Beboere som har hatt behov for det har fått hjelp til å spise i kafeen, noe som har vært en
avlastning for hjemmetjenesten.
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Kafeen er også godkjent lærebedrift som institusjonskokk, utplasseringsplass for elever
ved norskutdanningen for flyktninger og en arena for arbeidstrening. Den er altså både
ett dagtilbud - velferdstilbud og mestringstilbud, og i tillegg en møteplass for bygging av
sosialt felleskap på tvers av alder, funksjonsnivå og nasjonalitet.

Spørsmål
1. Er det riktig å legge ned et slikt tilbud uten politisk behandling og før innholdet i
et varslet erstatningstilbud har blitt kjent?
2. Hvilke tiltak har blitt satt inn for å redusere de omtalte merkostnadene, og kan det
ev tenkes at den skisserte rammen har vært for liten med tanke på verdien av
tilbudet som har blitt gitt?
3. Kan man vurdere samdrift av lokalene slik at drifta kan videreføres i samarbeid
med det nye dag-velferds og mestringstilbudet?

Anne Kolstad (SV)»
Ordfører vil besvare spørsmålet i kommunestyrets møte.
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