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PS 14/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. januar 2018 godkjennes».
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. januar 2018 godkjennes.

PS 15/18 Salg Volden skole

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Utsendt før møtet:
Notat fra rådmann vedrørende salg av Volden skole.
Høyre v/Oddleiv Aksnes (H) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Eiendommene 180/2 og 6 med bygg og inventar, som i dag er Volden skole, selges til
høystbydende. Minimumspris settes til kr 50.000,-. Gjeldene reguleringsbestemmelser legges til
grunn for bruk og salg av eiendommene. Salget gjennomføres så snart som mulig. Rådmannen
gis fullmakt til å utarbeide en kjøpsavtale innenfor gjeldende regelverk, og uten heftelser for
selger. Kjøper er ansvarlig for innløsning av eventuelle heftelser som ligger i eiendommen.
Eventuelle heftelser må fremkomme i salgskunngjøringen».
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune overdrar eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg og inventar til Helgådal
Montessori SA for kr 50.000,-.
Rådmannen bes utarbeide en kjøpekontrakt i samråd med Helgådal Montessori SA med
følgende vilkår og forpliktelser for overdragelsen:
- Eiendommen skal brukes til skole- og opplæring.
- Kjøper må dekke alle omkostninger ved overdragelsen.
- Ved eventuelt opphør av formålet med overføringen, skal eiendommene med bygg
tilbakeføres vederlagsfritt tilbake til Verdal kommune.
- Det vil bli tinglyst et salgsforbud på eiendommen.
- Sterke begrensninger i mulighet til låneopptak med sikkerhet i bygningsmassen.
- Helgådal Montessori SA plikter å sette seg inn i krav som følger i forbindelse med
spillemidler og heftelser som ligger på eiendommene.»
Det ble først votert over forslaget fra SV som falt med 10 mot 25 stemmer.
Det ble så votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra H, der forslaget
fra H ble vedtatt med 19 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
VEDTAK:
Eiendommene 180/2 og 6 med bygg og inventar, som i dag er Volden skole, selges til
høystbydende. Minimumspris settes til kr 50.000,-. Gjeldene reguleringsbestemmelser legges til

grunn for bruk og salg av eiendommene. Salget gjennomføres så snart som mulig. Rådmannen
gis fullmakt til å utarbeide en kjøpsavtale innenfor gjeldende regelverk, og uten heftelser for
selger. Kjøper er ansvarlig for innløsning av eventuelle heftelser som ligger i eiendommen.
Eventuelle heftelser må fremkomme i salgskunngjøringen.

PS 16/18 Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Verdal kommune vedtar detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen, med de
endringene som er gjort etter begrenset høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med
hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.

PS 17/18 Planprogram - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) 5038/23/44 m.fl.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Vedlagte forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.), datert
05.02.2018, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

PS 18/18 IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§
1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018.

PS 19/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Verdal kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et
innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
2. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274
og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
3. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet
totalt.
4. Verdal kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne
signeres av rådmann.

PS 20/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

PS 21/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal
videregående skole

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Følgende velges til skoleutvalget ved Verdal videregående skole fra og med 1. august 2018 og
resten av valgperioden 2015-2019:
Representant: Arild K. Pedersen (AP)
Personlig varamedlem: Trude Holm (SP)

PS 22/18 Orienteringer

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Før møtet ble det gjennomført:
 Orientering HUNT 4 v/Vigdis H. Belbo.
 Prosess temaplan Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år».
Rådmannen orienterte om:
- Folkehelseprofil Verdal, link legges ved referatet.

-

Utbrudd NORO-virus VBH 1. etasje. Kommet inn ved besøk. 48 timer karenstid, husk det.
Referansegruppe Helsebygg, første møte i morgen kveld, 27.2. Tema: Beboernes
hverdagsaktivitet og også attraktivitet for besøkende.
Regnskap 2017.

Ordføreren orienterte om:
- Konstituerende møte i Midt-Trøndelag regionråd avviklet 6. februar.
- Offisiell åpning av Felleskjøpets nye gjødselsterminal på Verdal.
- Endring i tilskuddsordning av utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Gjelder
ikke lenger kun netto tilvekst.
- SSB befolkningstall.
- Fylkesmannens behandling av klage fra Coop Midt-Norge - Holbergs plass (Kiwi-saken).
Dispensasjon avslått.

PS 23/18 Interpellasjon fra Verdal FRP - innfør samboergaranti i Verdal kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.02.2018
BEHANDLING:
Bård Storhaug (FRP) fremmet sin interpellasjon.
Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen.
Mange er opptatt av tjenestetilbudet innen helse, pleie og omsorg både nasjonalt og også i vår
kommune. Ikke minst gjelder dette eldreomsorgen. Jeg er også kjent med at det tidvis foregår en
nasjonal debatt om den problemstilling dagens interpellasjon reiser.
Når begge ektefeller eller samboere har vedtak om langtidsopphold i sykehjem får de bo på
samme rom om de ønsker det – det kommer ofte an på den enkeltes funksjonssvikt og
pleiebehov. For eksempel er det ofte slik at ektefelle til personer med demens ofte er svært
påkjent etter mange år med sykdom hjemme. Det er ikke sikkert at det eksisterer et ønske om å
bo sammen på sykehjem i en slik situasjon. Sykdommen endrer som regel atferden til den
demente på en slik måte, at det er krevende og vanskelig for ektefelle eller samboer å være
sammen med sin kjære gjennom hele døgnet. Gjeldende praksis er at kommunen tilrettelegger
for overnatting/tilstedeværelse i spesielle perioder. Når det oppstår slike behov skreddersys et
opplegg i hvert enkelt tilfelle.
Verdal kommune har så langt ingen erfaring med at ektefelle eller samboer ønsker ei slik
ordning som fremmes i interpellasjonen. Interpellasjonen henviser til at ektefellen eller
samboeren som ønsker å bo sammen med sin kjære som er tildelt langtidsplass på sykehjem, må
søke om korttidsopphold. Dette forutsetter etter lovverket.at den andre part også trenger helseog omsorgstjenester, samt oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold, jf helse- og
omsorgstjenesteloven 3-2.
Slik jeg har forstått denne saken er denne interpellasjonen et ledd i et nasjonalt initiativ fra Fr. P.
Dette nasjonale utgangspunktet gjør muligens at ikke alle sider av interpellasjonens innhold
framstår like relevant i alle kommuner i landet.

Det hevdes eksempelvis at flere kommuner har innført denne typen garanti. Dette er ukjent for
meg. Hvilke kommuner gjelder det?
Er vi trygge på at vi snakker om samme sak – altså tildeling av sykehjemsplass for ektefelle /
samboer uten kartlagt eller definert pleie – og omsorgsbehov, men altså gift / samboende med
en partner med tildelt sykehjemsplass?
Dette er en eget krevende problemstilling på flere områder. Jeg minner om at det er en
uttrykkelig forutsetning – tydelig nedfelt i Helse – og Omsorgstjenesteloven – at beboere med
langtidsopphold i sykehjem må ha vedtak om tildeling av plass i sykehjem. Et slikt vedtak
baseres selvfølgelig alltid på klart behov for helse – og omsorgstjenester. Mye tyder altså på at
en lovendring vil være nødvendig i saken.»
Forslagene oversendes formannskapet.
Oversendelsesforslag til formannskapet:
 Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få
mulighet til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den
aktuelle ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold.
Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller samboer med
langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel for ektefelle eller
samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold.
 Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.
 Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av nye sykehjem.»

