Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
16.02.2018 – OBS fredag
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 i starten av møtet bli gitt følgende orientering: Regnskap 2017 v/økonomisjef
Helge Holthe – 20 min.
Innstilling fra komite plan og samfunn i sakene 14/18 og 15/18 vil bli utdelt i møtet.

Verdal, 8. februar 2018

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Saksnr

Innhold

PS 12/18

Godkjenning av møteprotokoll

PS 13/18

Salg Volden skole

PS 14/18

Leklemsåsen - tomter

PS 15/18

Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport

PS 16/18

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale

PS 17/18

IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale

PS 18/18

Valg av representant og personlig vararepresentant til
skoleutvalget ved Verdal videregående skole

PS 19/18

Årsrapport 2017 - salgs- og skjenkekontrollen

PS 20/18

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 1.2.18

PS 21/18

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Salg Volden skole

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug
bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/5528 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.02.2018

Saksnr.
13/18

Rådmannens innstilling:
Eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg, som i dag er Volden skole, selges etter
prisfastsettingen i vedlagt verditakst. Kjøpesummen blir 2,7 mill.kr.
Vedlegg:
Verditakst for eiendommen Volden skole utført 23.1.2018.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen viser til Skolestruktursaken PS 56/17, og kommunestyrets vedtak om at
elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2018.
Rådmannen har fått forespørsel fra Helgådal Montessori SA om kjøp av skolen.
Helgådal Montessori SA (HMSA) vil registrere sin interesse i å kjøpe det ovenfornevnte
skolebygget, med forbehold i tillatelse fra Utdanningsdirektoratet om etablering av en
Montessoriskole i Helgådalen. Vår interesse inkluderer kjøp av skolebygget og tilknyttet
tomt, samt det å overta inventar i henhold til en eventuelt avtale med Verdal Kommune.
Det er beregnet markedsverdi på Volden skole av et uavhengig takstselskap. Selskapet
har fått bakgrunnsinformasjon av teknisk drift, og vurderingene som Arcon Prosjekt AS
gjorde for rapporten Mulighetsstudie skoler i Verdal. Der ble det gjort en
tilstandsvurdering av bygningsmassen for hver skole.
Promidt AS har lagt følgende premisser for rapporten:
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Hovedhensikten med denne rapport er å formidle takstforetakets syn på normal
salgsverdi (markedsverdi) av denne eiendommen, slik den framstår på befaringsdagen,
som skole/undervisningsbygg, solgt på en profesjonell måte over en normal tidsperiode i
dagens marked.
Oppdragsgiver ønsker en vurdering av dagens markedsverdi på eiendommen.
Markedsverdien er i dette dokument ensbetydende med den høyeste pris man kan
påregne at flere uavhengige interessenter er villig til å betale for eiendommen, uten
heftelser.
Salget skal være offentlig, skje på vanlige markedsvilkår, det skal foreligge normal frist
for salgsforhandlinger idet det skal tas hensyn til eiendommens art. Det sees bort fra
kjøpere som måtte være villig til å betale en unormal høy pris på grunn av "spesielle
interesser" i eiendommen, eksempelvis naboer o.l.
Verdikonklusjon:
Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes markedsverdien til 2,7 mill. kr.
Markedsverdi er beregnet på bakgrunn av stipulerte leieverdier, med bakgrunn i
erfaringstall, bygningenes kvalitet, brukbarhet og fleksibilitet, beliggenhet og etter beste
skjønn.
Inventar og utstyr som er på skolen er ikke medregnet i taksten. Det må i etterkant gjøres
nærmere vurdering av inventar og utstyr, men rådmannen er åpen for at Helgådal
Montessori kan overta inventar og utstyr som kommunen ikke trenger.

Det ble i k-styret 29.1.18 vedtatt at kommunen skal redusere sin bygningsmasse.
PS 3/18: Verdal kommune er en stor eiendomsbesitter med 87 000 m2 bygg samt ca. 100
000 m2 uteareal i tilknytning til byggene. Kommunen har økt sin eiendomsmasse de siste
årene. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og
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vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig må kommunen til
enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en
forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Rådmannen bes legge
frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer.
Rådmannen mener det er ryddig å få en uavhengig part til å ta takst på eiendommen, og
vurdere en markedsverdi på skolen. Det bør også gjøres for fremtidige bygg som skal
avhendes av kommunen.
Rådmannen gjorde denne vurderingen når vi solgte Stekke legesenter, da ble
markedsverdien lagt til grunn for salget. Takstrapport med markedsverdi ble også gjort
for tomta i Nyvegsbakken 21. Den ble festet bort for 6 % av verdien, det samme som vi
gjør med næringsareal som vi fester bort.
Når vi kjøpte barnehagen oppi Vuku fra Vuku IL, ble den også kjøpt til markedsverdi
etter en takst gjort av uavhengig part.
Hvis vi gjør det samme for Volden skole blir årlig leie av skolen 2,7 mill. kr * 6 % = 162
000 kr/året. Det bør være en leieavtale i minst 10 år med mulighet for forlenging.
Den bør årlig justeres etter konsumprisindeksen.
En annen mulighet som kan vurderes er at Helgådal Montessori inngår leieavtale etter
vurdering av normal markedsleie med kommunen i minst 10 år, med mulighet for
forlenging.
Sum normal markedsleie er i takstrapporten vurdert til 284 400 kr/år. Den bør årlig
justeres etter konsumprisindeksen.
Vurdering:
Takst gjort av en uavhengig part, og er en ryddig måte å fastsette verdien på eiendom.
Rådmannen foreslår at en takst med markedsverdi legges til grunn for salg av Volden
skole.
Det vurderes at salg av denne eiendommen imøtekommer kommunestyrets forventning
om redusering av kommunal eiendomsmasse.
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Verdal kommune
Sakspapir

Leklemsåsen - tomter

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

Arkivref:
2018/5504 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Formannskap

Møtedato
13.02.2018
16.02.2018

Saksnr.
18/18
14/18

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Virksomhetsleder teknisk drift og kommunalsjef Samfunn har den 12.01.18 avholdt et
møte med grunneier Audun Myhr og hans sønn Jostein for å diskutere eventuelt et erverv
av grunn for planlagt nytt boligfelt i Leklemsåsen.
Audun Myhr er i utgangspunktet interessert i å selge dette arealet til Verdal kommune. I
møtet påpekte han at han var svært betenkt over at E6 havnet på østsiden av dagens
jernbanelinje. Han hadde derfor et ønske om å vente med forhandlingene om kjøp til at
kommunedelplan for ny E6 var behandlet politisk. Dette vil forhåpentligvis skje i løpet
av dette året eller første halvår av neste år.
I tillegg ønsket han å stille med advokat som representerte hans interesser. Dette er
ganske vanlig i slike saker.
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Vurdering:
Pr. dato har kommunen ca. 10 ledige boliger i Forbregd/Lein samt 12 bebyggbare tomter
i Lysthaugen boligfelt. I Leklemsåsen er det snakk om utbygging av ca. 40 – 50
eneboligtomter dersom dette går i orden. Dette er eneboligtomter som må forventes solgt
i løpet av 3-5 år. Det er derfor viktig at arbeidet med revidering av kommuneplanens
arealdel starter opp i tråd med kommunens planstrategi.
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Verdal kommune
Sakspapir
Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport
Saksbehandler: Oddvar Govasmark
oddvar.govasmark@verdal.kommune.no
E-post:
74048531
Tlf.:

Arkivref:
2018/4968 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
13.02.2018
16.02.2018
26.02.2018

Saksnr.
16/18
15/18

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Like før jul i 2014 fattet fylkestinget vedtak om bygging av teaterbygg. Grunnsteinen ble
lagt ned i september 2015. Offisiell åpning ble foretatt den 9. september 2017.

Bildet er tatt av Almedalsgolv

Side 8 av 21

Organisering, gjennomføringsmodell og aktører:
En arbeidsgruppe ble nedsatt i april 2014 for å bearbeide et forprosjekt fram til
realitetsbehandling. Gruppen besto av:
Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
Rune Gjermo, leder for eiendomsavdelingen i fylkeskommunen
Ketil Kolstad. teatersjef
Svein Larsen, daglig leder Tindved
Trond Selseth, kommunalsjef Verdal kommune
Ingvild Aasen, kultursjef Verdal kommune
I kommunestyrets vedtak den 31.08.2015 fastsettes det at Verdal kommune vil stå som
byggherre og eier av nytt teaterbygg i Verdal for leietaker Nord-Trøndelag Teater.
Teaterets eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, har gjort garantivedtak for husleie.
Prosjektleder fram til kontrakt med totalentreprenør ble engasjert fra Faveo A/S. Sweco
A/S ble engasjert som byggherreombud i byggeperioden.
Valgte gjennomføringsmodell ble pris- og designkonkurranse med etterfølgende
samspillfase der modellen ender opp i en totalentreprise. Det vil si samme modell som
ble benyttet på Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall.
Prekvalifisering av 4-6 grupperinger ble annonsert i Doffin. Grupperingene besto av
byggentreprenør, arkitekt og konsulenter/rådgivere. De prekvalifiserte grupperingene
bestod av:
1. HENT med Per Knudsen Arkitektkontor, Norconsult og Sweco Norge.
2. Consto med Eggen Arkitekter og Sweco Norge
3. Fuglesang Dahl med Lusparken Arkitekter og Rambøll Trondheim
4. Grande Entreprenør med Pir II arkitekter og Norconsult
5. Byggmesteran med HUS arkitekter og Sweco Norge
Grande Entreprenør vant konkurransen. Samspillsperioden ble gjennomført i perioden
15. juni 2015 – 31. august 2015. Kontrakt på totalentreprise ble signert den 03.09.2015.
Det er Norsk Standard NS 8407 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for
totalentrepriser) som er grunnlaget for kontrakten. Detaljprosjekteringsmøtene ble
gjennomført i perioden 25. juni 2015 - 13.02.2016.
I samspillperioden deltok Nord-Trøndelag teater med Nora Evensen, Øivind Holm, Ketil
Kolstad og Ragnar Prestvik. Fra entreprenørsiden møtte totalentreprenør Grande
Entreprenør med prosjektleder Trine Hynne (med flere). Caverion med Arild Holte
(delvis med flere), og Pir II med Ogmund Sørli (delvis med flere). Fra byggherresiden
deltok Trond Selseth, Ingvild Aasen og Oddvar Govasmark. I tillegg innleid
prosjektleder Kjell Kvam fra Faveo og Jens Henrik Andersen fra Kulturteknikk.
Den daglige oppfølgingen fra byggherrens side i byggefasen ble ivaretatt av
byggherreombudet fra Sweco og byggherrens representant fra teknisk drift. Kommunen
inngikk avtale med Sweco om funksjonen som SHA-koordinator i samsvar med
byggherreforskriften.
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Plan- og byggesak:
Reguleringsplan for tomta, gnr. 19, bnr. 48 ble vedtatt i kommunestyret den 15.06.2015.
Vedtaket ble påklaget og Fylkesmannen opphevet planvedtaket den 25.09.2015. Etter en
vurdering mente Fylkesmannen at planbeskrivelsen i saken var mangelfull, saken var
ikke tilstrekkelig opplyst, og den var heller ikke tilstrekkelig begrunnet.
Nytt revidert planforslag ble vedtatt i kommunestyret den 14.12.2015.
Den første rammetillatelse ble godkjent den 03.09.2015. Ny rammetillatelse for bygget
ble vedtatt 05.01.2016 og første igangsettingsvedtak er datert samme dag. Det vil si at
opphevelsen av reguleringsvedtaket medførte en forsinket byggestart med ca 4 måneder.
Foretak som ble innvilget ansvarsrett etter plan- og bygningsloven er:
Grande Entreprenør, Pir II (arkitekt), Norconsult (konsulent), Røstad Entreprenør
(grunnarbeid), Caverion Norge (tekniske fag), Sweco Norge (konsulent), Rambøll Norge
(konsulent), Teknoconsult (konsulent), Kone (heis), Spenncon (hulldekker), Røra Mek.
Verksted (stål).
I tillegg var følgende foretak engasjert som underentreprenører/leverandør til Grande
Entreprenør:
Fuglesang Dahl (maling), Mur og Puss (flis), Skeie (amfistoler og amfi), Cibes
(løfteplattform), Riis Glass og metall (glass og aluminium), Bright Norge (teaterteknisk
utstyr), Exact Production (tretrapp), Modulvegger (systemhimling), Atlas Industrier
(stålporter), Master Stillas, Lian Trevarefabrikk (vinduer), Beslag-Consult (lås og
beslag), Jønland (spilevegger), Hørmann (porter), Daloc Norge (innerdører), Norfo
(ytterdører og brannporter), Byggmakker (byggevarer) Almedalsgolv (kubbvegg).
Bygget:
I første etasje inneholder bygget blant annet hovedscene med sal/amfi, blackbox
(sekundærscene), malersal, smie, snekkerverksted, greenroom (venterom for
skuespillere), monteringshaller og sidescener, lager, foaje, publikumsgarderobe,
toaletter, trapperom, tekniske rom, heis og løfteplattform. I 2. etasje er det lagerrom,
garderober, kontorer, møterom, systue, kantine, sminkerom og tekniske rom. I 3. etasje
er det snorloft og teknisk rom. I mesaninetasjen er det lager, tekniske rom samt
adkomst/korridor til øverste nivå i amfiet til hovedscenen.
Bebygd areal er beregnet til 1545 m2, bruttoareal ca 3400 m2. Gesimshøyden på største
del av bygget er nesten 12 meter høyt, mens scenetårnet er nesten 20 meter høyt. Både
verkstedhallene, blackbox og hovedscenen har stor takhøyde. Det vil si at bygget har to
vanlige etasjer/plan pluss en mesaninetasje. Over hovedscenen er det snorloft med gitter
dekke og bro. Hovedinngangen for publikum er mot Minsaas Plass, varemottak og
personalinngang ligger mot østre del av Sørgata. I tillegg er det en kombinert publikumsog personalinngang fra Sørgatas søndre del.
Bygget er prosjektert og oppført etter regelverket i teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven, versjon TEK 10. Oppvarming skjer i hovedsak med ei varmepumpe, luft
til vann.
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Scenograf og kunstner Gilles Berger har laget en utsmykning som er plassert i foajeen og
delvis går «gjennom» yttervegg. Verket har fått betegnelsen Supernova. Brit Dyrnes har
bidratt som kunstnerisk konsulent. Utsmykningen er utformet og montert i nært
samarbeid med Grande Eiendom og byggets arkitekter Pir II.
Framdrift:
Etter forsinket framdrift på planarbeidet, startet byggearbeidene 05.01.2016.
Overtakelsesprotokoll ble signert 25.01.2017. Avtalt byggetid var 12 måneder, det vil si
at byggetiden ble 14 virkedager lengre enn avtalt. Kompensasjon for dette ble gitt ved at
noen av tilleggsarbeidene ble utført uten å bli fakturert.
Økonomi:
I kommunestyrets budsjettvedtak for 2015 og 2016 er det budsjettert med 100.000.000,inkludert mva og sceneteknisk utstyr. I kommunestyrets vedtak den 30.05.2016 i sak
41/16 ble budsjettet styrket med 1 mill. kr. Det vil si samlet er budsjettet på
101.000.000,- inkludert mva.
Etter avtale er sceneteknisk utstyr for 9.000.000,- inkl mva solgt til teateret. NordTrøndelag fylkeskommune har innvilget kr 460.000,- i tilskudd til utsmykning. KORO,
opprinnelig utsmykkingsfondet for offentlige bygg, har gitt tilsagn om et tilskudd på kr
250.000,-.
Regnskapet viser samlet forbruk pr 18.01.2018 på kr
Fratrukket salg av sceneteknisk utstyr
Fratrukket tilskudd fra fylkeskommunen
Fratrukket tilskudd fra KORO
Sum utgift finansiert med lån

101.461.031,9.000.000,460.000,250.000,91.751.031,-

I tillegg er det forventninger om 10 millioner i tilskudd til regionale kulturbygg.
Bevilgningene fra staten er begrenset slik at utbetalinger kan ta lang tid.
Møblering (unntatt amfiet med stoler i storsalen), innredning/utstyr er forestått av
teateret selv. Med samlet forbruk inkludert moms, blir prisen pr brutto kvadratmeter slik:
101461031 / 3400 = 29.842,Andre myndigheter og tilsyn:
I byggeperioden ble det gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kommunen mottok
rapport med ett avvik. Arbeidstilsynet mente at SHA-planen (plan for Sikkerhet, Helse
og Arbeidsmiljø) var for generell når det gjaldt tiltak for de arbeider som kunne medføre
fare for liv eller helse. I tillegg mottok kommunen et pålegg om utarbeidelse av
avtale/stillingsinstruks for byggherrens representant. SHA-planen ble straks endret og
godkjent av Arbeidstilsynet. Fullmakt ble utarbeidet og godkjent av Arbeidstilsynet.
Brannvesenet har gjennomført tilsyn med bygget etter at ferdigattesten ble utskrevet.
Tilsynet har påvist avvik som gjelder tekniske forhold, mangler i brukerens
(turneteateret) internkontrollsystem, og mangler i eierens (kommunens)
internkontrollsystem. Rådmannen forutsetter at forholdet blir bragt i orden og at
avvikene blir lukket.
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SHA, og vernerunder:
Det er gjennomført 23 vernerunder i byggeperioden. I rapporter etter vernerunder er det
vanligvis ført merknader/avvik. Det ble blant annet påpekt sikring av trapperom,
dekkekanter og hull i dekker, sikring av arbeidsområde til lift, rydding, strøing/sikring av
glatte områder, merking av avfallscontainere og sikring av armeringsjern. Det er
rapportert om en skade som medførte fravær, det gjaldt en klemskade.
Vurdering:
Bygget er først og fremst et produksjonsbygg for teater, men i tillegg er det en hovedsal
og en blackboks for øving og visning. Produksjonsrom som malerverksted,
snekkerverksted, smie og monteringshaller og lager har i stor grad gitt føringer for
volum og høyder.
Med samlet utgift på kr 91.751.031,-, anses det at drift og vedlikehold, renter og avdrag,
dekkes som forutsatt av husleien på 4.400.000,- pr år.
Samlet mener rådmannen at kommunen har fått et bygg som forventet ut fra
kravspesifikasjoner og budsjett.
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Verdal kommune
Sakspapir

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2018/4829 - /H43

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.02.2018
26.02.2018

Saksnr.
16/18

Rådmannens innstilling:
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.
Vedlegg:
1. Brev fra Indre Fosen med ønske om deltagelse i selskapet
2. Særutskrift fra protokoll Representantskapsmøte 17.10.17, sak 03/17
3. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15 med foreslåtte
endringer i rødt.
4. Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag krisesenter og kommunene
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Det kan vises til behandling av selskapsavtale i kommunestyrets møte 14.12.15 som sak
114/15.
Representantskapet i selskapet innstiller for Indre Fosen sin inntreden i selskapet.
Nord-Trøndelag krisesenter IKS har kapasitet til å gi et tilbud også til brukere fra nye
Indre Fosen kommune.
Nord-Trøndelag krisesenter IKS vil i løpet av 2018 flytte inn i nye, tilpassede lokaler på
Verdal.
På bakgrunn av vedtak i selskapets styrende organer er leieavtale med utbygger inngått
24.11.17
De nye kommunenummerene er også tatt inn i denne revisjonen av selskapsavtalen.
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Verdal kommune
Sakspapir

IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale

Saksbehandler: Anne Lovise Liaklev
anne.liaklev@verdal.kommune.no
E-post:
74048206
Tlf.:

Arkivref:
2018/4984 - /068

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.02.2018
26.02.2018

Saksnr.
17/18

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag
IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018.
Vedlegg:
1 Selskapsavtale
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og
som er eid av fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os
kommune i Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede
arkiver. IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende
forskrifter hva angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og
avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og
dokumentasjonsforvaltning.
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og
Leksvik kommune var eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge
av region- og kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om
eierskap for Indre Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om
at inngåtte avtaler overdras den nye fylkeskommunen.
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Vurdering:
Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de
kommunene som ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere
reduseres fra 42 til 40.
Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i selskapets deltakere og
enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i
selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA
Trøndelags representantskap.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal
videregående skole

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

Arkivref:
2018/4627 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.02.2018
26.02.2018

Saksnr.
18/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende velges til skoleutvalget ved Verdal videregående skole fra og med 1. august
2018 og resten av valgperioden 2015-2019:
Representant:
Personlig varamedlem:
Vedlegg:
E-post fra Verdal videregående skole datert 2. januar 2018.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med sammenslåing av fylkene, er det vedtatt nytt reglement for skoleutvalg
ved de videregående skolene i Trøndelag fylke. Der går det fram at det skal være en
representant for det lokale politiske system med personlig varamedlem.
Saken legges med dette fram for formannskapet som bes innstille på representant og
personlig varamedlem til skoleutvalget ved Verdal videregående skole. Valget gjelder fra
og med 1. august 2018.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsrapport 2017 - salgs- og skjenkekontrollen

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

Arkivref:
2018/4789 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
16.02.2018

Saksnr.
19/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2017 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport 2017 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 er i forbindelse med avvik meldt i kontrollrapporter lagt fram saker til
formannskapet for tildeling av prikker. I tillegg er det sendt brev til salgssteder som ikke
har bedt om legitimasjon ved salg av øl, med opplysning av deres plikt til å be om
legitimasjon
Det vises for øvrig til rapporten.
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Verdal kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.02.18

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

Arkivref:
2018/4622 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
16.02.2018

Saksnr.
20/18

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. 01.02.18):
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Høyring

Departement

Frist

Kulturdepartementet

14.03.2018

Nærings- og
fiskeridepartementet

15.03.2018

Kunnskapsdepartementet

03.04.2018

Samferdselsdepartementet

06.04.2018

Høring av NOU 2017: 17 På
ein søndag?

Kulturdepartementet

25.04.2018

Høyring - alternative tiltak for
å auke fisket etter reker med

Nærings- og
fiskeridepartementet

27.04.2018

Høring om endring av
forskrift om statens stipend og
garantiinntekter for
kunstnere

Høring av to
utredningsrapporter om
dagligvaresektoren

Høring av endring i forskrift
om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og
forskerstillinger

Høring - Kravet til
leveringspliktige posttjenester
i fremtiden – forslag til
endring av postloven
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Høyring

Departement

Frist

Forslag til endring i
utlendingsloven og
utlendingsforskriften effektivisering av regelverket
for bortvisning av
tredjelandsborgere (ikke
EØS-borgere) i for-bindelse
med asylsaksbehandling

Justis- og
beredskapsdepartementet

30.04.2018

Høring - forordning om
pengemarkedsfond

Finansdepartementet

30.04.2018

Høring av rapport fra
arbeidsgruppe om like
konkurransevilkår for
offentlige og private aktører

Nærings- og
fiskeridepartementet

02.05.2018

Høring Banklovkommisjonens
utredning nr. 31 om
krisehåndtering i forsikringsog pensjonssektoren

Finansdepartementet

02.05.2018

trål i Barentshavet

Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de
framlagte høringer.
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