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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
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Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Før møtet vil det bli gitt følgende orientering:
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Verdal kommune
Sakspapir

Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune

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

Arkivref:
2016/5989 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.03.2017
16.03.2017

Saksnr.
6/17
28/17

Rådmannens innstilling:
1. For å ivareta vedtatte oppgavefellesskap for Verdal og Levanger fra 1.1.2018
opprettes følgende samarbeidsordninger etter kommunelovens §27.
a. Samarbeidsordning for regnskap, fakturering, innfordring og lønn, lokaliseres i
Verdal.
b. Samarbeidsordning for IKT, kemner, innkjøp og kommuneadvokat lokaliseres
i Levanger.
2. Styret for samarbeidene utgjøres av rådmennene i de to kommunene. Fagledere møter
i styret med tale- og forslagsrett. Representant for ansattes organisasjoner gis også
møte- og talerett i styret.
3. Vedtekter for hver av samarbeidsordningene og samarbeidsavtale legges fram til
politisk behandling før sommeren 2017.
4. De ansatte blir tilsatt i den kommunen vedkommende samarbeid har kontoradresse.
5. For at samarbeidsordningene skal kunne løse sine oppgaver for kommunene på en
effektiv måte må kommunene samkjøre seg og ha samme ikt-systemer, lik arkivplan,
så like rutiner som mulig. Dette er også viktig i beredskapssammenheng da
kommunene kan avlaste hverandre, hjelpe hverandre og kjøpe tjenester av hverandre
der det er nødvendig.
6. Budsjett for samarbeidet besluttes av styret før kommunenes behandler sine
årsbudsjetter. Endelig godkjenning av det enkelte samarbeids budsjett blir med det
del av kommunestyrenes ordinære budsjettvedtak. Kostnader fordeles som
hovedregel etter innbyggertall. Avvik fra denne kan være som følge av
kommunespesifikke satsninger m.v., som gjør dette unaturlig i enkeltstående tilfeller.
7. Kommunen ønsker fortsatt felles brann- og redningstjeneste. Samarbeidsløsning
konkretiseres for kommunestyrebehandling i juni.
8. Oppgavene i dagens Dokumentsenter føres i sin helhet tilbake til kommunene.
9. Kostnader til pensjon for ansatte som har hatt Innherred samkommune som siste
arbeidsgiver overtas av vedkommende morkommune.
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10. Eventuell gjeld og fordringer mellom samkommune og deltakerkommunene gjøres
opp ved avviklingen.
11. Samkommunen har ingen anleggsmidler. Omløpsmidler følger samarbeidsordningene
og fordeles for øvrig etter innbyggertall som hovedregel.
12. Eierskapsposter og avtaler med andre partnere og kommuner gjennom Innherred
samkommune gjennomgås og posisjoneres i den enkelte kommune i egen sak etter
sommeren.
13. Fondsavsetninger i samkommunens regnskap skal fordeles slik intensjonene bak
midlene tilsier, eller har sin opprinnelse. Fondsmidler som er opparbeidet i
samkommunen i fellesskap skal fordeles etter folketall, såfremt det ikke er juridiske
føringer for annet.
Vedlegg:
Vedtak i kommunestyresak 59/16 den 23.11.1016 i Levanger kommunestyre
Vedtak i kommunestyresak 98/16 den 28.11.2016 i Verdal kommunestyre
Drøftingsprotokoll av 9. mars 2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid fra KS
Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet sak om oppløsning av Innherred samkommune som del av
kommunereformsaken 23. november 2016 (Levanger)/28. november (Verdal), med
følgende like punkter om videre samarbeid:
1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter
avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet
i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert
samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen
flere områder.
2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform
opphører 1. januar 2018.
3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i
samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen
kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at
ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens
lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i
dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse
etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen
vurderes nærmere av rådmennene.
9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
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10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen
økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap,
innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det
gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege,
koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at
utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og
samfunnsutvikling for innherredskommunene.
12. Rådmann har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne
hovedstruktur.
13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og
medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny
organisasjon.
14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for
kommunestyret tidlig våren 2017
Rådmennene har, i likhet med «novembersaken», samarbeidet om dette saksframlegget.
Mens samkommune fortsatt var en av mulighetene for interkommunalt samarbeid ga KS
sommeren 2013 ut et introduksjonshefte om interkommunale samarbeidsmodeller. I
heftet gis følgende oversikt over ordningen som da fantes. Samkommunemodellen finnes
som kjent ikke lenger.
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I samme hefte er grad av selvstendighet og politisk styring illustrert slik:
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Rådmannen har ved flere anledninger orientert om framdrift for arbeidet, og i prosessen
ble det tidlig avklart at kommuneloven ble løsningsrammen for nye samarbeid. Dette
betyr også at alternativer som for eksempel aksjeselskap og samvirkeforetak ikke blir
aktuelle. I samarbeid med de tilsattes organisasjoner er det utarbeidet en
«omstillingshandbok» med klar framdriftsplan både for valg av organisasjonsform for
det en skal samarbeide om videre, og prosedyrer for innplassering av ansatte i Innherred
samkommune. De nødvendige avklaringer med KLP m.h.t. pensjonsrettigheter og –
forpliktelser er også gjort, slik at alle har trygghet for at opparbeidede rettigheter
ivaretas.
Vi har sett spesielt på IKS og §27-samarbeid da vi i utgangspunktet har utelukket både
vertskommune og AS som samarbeidsform. Grunnen til at Vertskommune ikke er
nærmere vurdert er at denne samarbeidsformen innebærer at den ene kommunen
innordner seg den andre og vi får en «A» og en «B» - kommune. Noe som ikke er
naturlig med såpass jevnstore kommuner. AS er ikke vurdert da det vil innebære en
«outsourcing» ingen av kommunene ønsker.
Interkommunale selskap(IKS)
IKS organiseres etter lov av 29. januar 1999 nr 6 og vil være et eget rettssubjekt.
Ved å benytte seg av organisasjonsformen IKS må nevnte lov benyttes. Det gir en
organisasjonsform som er lovregulert, det er mao helt klare føringer ift representantskap,
styre og daglig leder. Det blir også viktig med selskapsavtale, instrukser og avtaler.
Kommunene som er med velger sine representanter, det kan være forskjellig antall
representanter fra den enkelte kommune. Selskapsavtalen vil være det viktige ift
handlingsrom et IKS skal ha.
Styring vil skje fra kommunestyret til kommunenes representant i representantskapet, fra
representantskapet til styre og fra styre til leder. Dette betyr at kommunene ikke kan gå
rett på daglig leder, kommunen kan heller ikke gi instrukser til styret. Kommunenes
bestillinger må skje ved utarbeidelse av avtaler eller at kontrakter inngås om leveranser.
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Dersom et IKS skal inngå i et annet IKS kan det gjøres ved at et evt annet IKS går inn på
eiersiden eller ved at IKS’et oppløses dersom deltakerne er enige i det for deretter å bli
en del av et annet IKS. Ved et §27 samarbeid kan ikke et IKS komme inn på eiersiden.
Se for øvrig Lov om interkommunale selskaper
Interkommunalt samarbeid § 27- selskap
Rettslig stilling og lovgivning: Lov om kommuner og fylkeskommuner § 27 har regler
om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er
organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan det hjemles at et interkommunalt
samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt.
Styrende organ
Det kreves bare ett styringsorgan – dette blir både eierorgan og styre. Styret for
interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men
den må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Dette
innebærer at styrets myndighet er begrenset i forhold til det som gjelder for styret i et
interkommunalt samarbeid etter § 27. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene
må utformes i vedtektene. Vedtektene må vedtas av begge kommunene.
Det enkelte kommunestyre kan ikke instruere styret, men må styre gjennom
representantene sine. Om samarbeidet skal ha en egen administrasjon er opp til
deltakerkommunene å bestemme.
Sammensetning av styre
Når det gjelder antall i et §27 samarbeid er det ingen føringer ift antall, representasjon
fra ansatte, representasjon av begge kjønn eller om daglig leder skal være med.
Om det i vedtektene står at styret skal bestå av en fra hver kommune og det står i
vedtektene at det er rådmennene, så blir det det. Hvordan avgjørelser tas i styret kan
skrives inn i vedtektene.
I kommuneloven §26 som omhandler møterett for ansattes representanter står det at de
har møte- og talerett når saker tas opp om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker,
men som sagt det står intet om deltakelse.
Regnskap
Når § 27 samarbeidet ikke er et eget rettssubjekt inngår regnskapet i kommunen
samarbeidet er etablert.
 Regnskapsforskriften § 12
– For regnskapet og beretningen for interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27 gjelder følgende særregler:
• Regnskapet skal inngå i årsregnskapet til kontorkommunen
• Styret vedtar selv samarbeidets regnskap og beretning på grunnlag av
innstilling fra samarbeidets administrasjon.
• Note i kontorkommunens årsregnskap som angir overføringer til/fra
samarbeidet og de deltakende kommunene og fylkeskommunene,
samarbeidets egne inntekter i regnskapsåret samt disponeringen av
overføringer og inntekter som nevnt.
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• I årsberetningen til kontorkommunen skal det gis opplysninger om forhold
som er viktige for å bedømme samarbeidets stilling og resultat
 Hva betyr dette?
– Ikke eget særregnskap, men inngår i kontorkommunens regnskap
– Hva omfatter det regnskapet styret skal vedta?
• Fullstendig årsregnskap med drift, investering, balanse og noter?
• Tilstrekkelig med et «avdelingsregnskap», jf. begrepsbruken «regnskap» i
nr. 2 og «årsregnskap» i nr. 1, 3 og 4.

Sammendrag av det over
Tabell. Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale samarbeid (§ 27)
EIERSTYRING KOMMENTARER
Regulert
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 27:
Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid
Kommunestyret Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Til styret
kan kommunestyret gi myndighet til å treffe beslutninger som angår
virksomhetens drift og organisering.
Interkommunalt samarbeid etablert i medhold av § 27 er ikke et eget
rettssubjekt, med andre ord som selvstendig rettighetshaver med
selvstendig ansvar for økonomiske og andre forpliktelser (inngår i
deltakerkommunens økonomiplan og årsbudsjett).

Vedtekter

Men det er adgang til å etablere interkommunalt samarbeid etter § 27
som eget rettssubjekt hvis deltakerkommunene har ansvaret for
virksomhetens gjeld. Det interkommunale styre vil bare kunne handle
på vegne av deltakerne i medhold av helt konkrete fullmakter som
disse gav det, fullmakter som den enkelte deltaker kan trekke tilbake
til enhver tid, om enn med mulig ansvar ovenfor andre deltakere hvis
dette er i strid med inngåtte avtaler.
Vedtektene inneholder bestemmelser om formål (område for styrets
virksomhet), hvorvidt samarbeidsavtale deltakerkommunene skal
gjøre innskudd, hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på
annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser. Bestemmelser
om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for eksempel om at
enkelte typer saker skal legges frem for deltakerkommunene før styret
fatter vedtak i saken.

Vurdering:
Bemanningsplanene for «nye Levanger» og «nye Verdal», samt de nye interkommunale
samarbeidene skal være klar i løpet av mars. Ansatte kommer med ønske om bestemte
stillinger enten i Verdal, Levanger eller samarbeidet i løpet av april og alle skal være
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innplassert i løpet av mai. Etter dette antas at det vil bli behov for at kommunene lyser
stillinger en ikke har bemanning til i dagens ISK. Det må skje i god tid før sommerferien
slik at begge kommunene har den bemanningen de behøver til 1.1.2018. Likevel er det
en klar grunnleggende administrativ tilnærming: vi skal hjelpe hverandre også etter 1.
januar 2018. For å sikre en systematikk i dette er det formålstjenlig å lage en
samarbeidsavtale. Denne må ha som formål å legge rammene for samarbeid ut over de
formaliserte samarbeidsløsningene etter kommunelovens §27 og eventuelt IKS. I denne
må en grunnleggende samarbeidsplattform, reguleringer for kjøp og salg av tjenester osv
beskrives tydelig. Dette vil utarbeides i egen sak til sommeren.
I kommunestyrevedtakene før jul var det ikke avklart om en skulle gå for fortsatt felles
arkiv. Dessuten skulle vi foreta en vurdering om hvor vidt deler av oppmålingsseksjonen
kunne videreføres felles. Det er gjort en vurdering av dette.
Når det gjelder brann og redning er framtidsperspektivene utredet i egen prosess.
Samkommunestyret behandlet rapport i sitt møte 9.februar, og det neste blir
beslutningstaker i de to deltakerkommunene.
Nødvendige drøftinger med ansattes organisasjoner er samkjørt så langt, og blir det i den
videre prosessen også.
I kommunestyresakene i Levanger og Verdal i november favnet følgende punkter videre
samarbeid om tjenesteområder i samkommunen spesielt:
 Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i
samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen
kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det
gjelder kommuneadvokatene.

Dokumentsenter er etter dette vurdert nærmere. Konklusjonen er at dette samarbeidet
løses opp, og oppgavene løses i det videre av den enkelte kommune. På et tidlig stadium
i prosessen ble det konkludert med at det vil være naturlig at de medarbeiderne ved
dokumentsenteret som hovedsakelig arbeider med informasjonsformidling (publisering
på nett m.v.), ville være naturlig å se i sammenheng med annen oppgaveløsning i den
enkelte kommune. Undervegs i prosessen har det også blitt slått tydelig fast at vi må
etablere egne arkivdatabaser (altså gå bort fra dagens felles base) for dokumentflyten.
Rådmennene har landet på at det er mest formålstjenlig å se disse oppgavene og
arkivansvaret sammen med annen tjenesteproduksjon i den enkelte kommune, som
alternativ til å lage et relativt lite felles arkivmiljø. Dette måtte da ha servet to ulike
arkivorgan, og lett blitt uønsket distansert fra informasjonsstrømmene.
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IKT-enheten fortsetter som felles organisasjon. Dette vurderes som absolutt mest
effektivt og riktig med hensyn til bruk av kompetanse og kapasitet. Et vellykket
fellesskap framover i tid fordrer at kommunene avstemmer utvikling og
bestillerfunksjonen.
Kemner fortsetter som felles organisasjon. Fagoppgavene er underlagt en statlig
styringslinje, og lite rom for lokal folkevalgt retningsstyring.
Lønnsforvaltning er stort sett enten del av personalfunksjonen eller del av
økonomifunksjonene i kommune-Norge. Når oppgavene som ligger i dagens personalog organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres
i egen kommune blir lønnsfunksjonen isolert sett liten. Derfor vurderes det som naturlig
at denne inngår i samarbeidsløsning med regnskap og innfordring. De øvrige
oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen
økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune.
Innkjøpsfunksjonen utredes for øvrig parallelt med avviklingsprosessen for eventuelt å
etableres som felles funksjon mellom Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.
Dette vil bli avklart slik at en eventuell større interkommunal felles løsning etableres
samtidig som de øvrige endringene trer i kraft, 1. januar 2018.
Kommuneadvokatfunksjonen vurderes som hensiktsmessig å holde samlet som ett
miljø, i stedet for enkeltstående enmannsfunksjoner i den enkelte kommune.
Oppmåling følger som funksjon med tilbake til den enkelte kommune. De praktiske
oppgavene er godt egnet for felles ressursbruk, men løses i så tilfelle som samarbeid
utenom samarbeidsløsningene som etableres i denne saken.
Avviklingen av samkommune medfører oppsplitting av flere fagmiljø, som hver for seg
har innebåret robuste fagmiljø og bidratt til effektiv drift. Oppdelingen av Enhet for
samfunnsutvikling er det klart største miljøet som deles opp, og etter rådmannens syn
ville en fortsatt samlokalisering av alle fag og funksjoner i Enhet for samfunnsutvikling
vært å foretrekke. Slik sett ville kommunen, selv med en organisatorisk splitting, beholdt
et stort faglig fellesskap. Dette ville vært økonomisk mest rasjonelt, samt ivaretatt et stort
helhetlig faglig fellesskap. Når dette ikke foreslås er det som følge av de politiske
uttrykk som har kommet gjennom prosessen, samt at slik utradisjonell løsning kunne gitt
noen styringsmessige utfordringer med ulike arbeidsgivere i samme arbeidsmiljø.
Kommunestyrene slo i november fast at organiseringen av Brann og redning fortsatt
skulle utredes og besluttes i egen prosess. Samkommunestyret fikk i sitt møte 9. februar
2017 (PS 7/17) «Brannutredning» til behandling, og følgende vedtak ble gjort:
Samkommunestyret tar utredning om fremtidsbildet for brann- og
redningstjenesten i kommunene til orientering.
Samkommunestyret anser utredningen som et godt utgangspunkt for
deltakerkommunene å utrede og drøfte videre samarbeidsmuligheter ut fra.
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Videre utredninger og drøftinger om brann- og redningstjeneste fases sammen
med avviklingsprosessen for øvrige tjenester i Innherred samkommune.
Frosta kommune har i dag et samarbeid med brann- og redningstjenesten. Dette
må ivaretas i den videre prosessen.
Det er den enkelte deltakerkommune som må beslutte videre samarbeid og organisering.
PS 7/17 i samkommunestyret viste ulike alternativer for videre samarbeid, med vekt på
geografisk tilstedeværelse egnet for å møte de ulike tenkbare scenarioer for overordnet
organisering. Uansett om resultatet blir èn felles brannstasjon, eller tilstedeværelse i hver
kommune med to brannstasjoner, er dette en lokal tilstedeværende struktur som er egnet
til å enten være en egen enhet eller del av for eksempel et fellesskap for hele Trøndelag i
den andre ytterlighet.
Rådmennene i kommunene ser fortsatt ikke at det er et fornuftig alternativ å splitte
dagens samarbeid til to separate brann- og redningsenheter. Med de sterke føringer som
ligger på organisering av denne virksomheten vil splittelse medføre to enhetsledere, to
ledere av forebyggende avdeling og to ledere av beredskapsavdeling. I tillegg gir dette
større utfordringer m.h.t. relevant kompetanseutvikling. Det vises for øvrig til utredning
til samkommunestyrets sak 7/17.
Rådmennene registrerer at utredningen medførte betydelig politisk engasjement og
meningsbrytning. Med denne bakgrunn vurderer vi at det er tjenlig å unne oss noe bedre
tid på innholdsdesign av det videre fellesskapet. I denne omgang slås derfor kun fast at
videre samarbeid er ønskelig, og at det brukes noe mer tid. Dersom kommunestyrene er
enig i denne vurderingen vil det ikke haste med avklaring av organiseringen da alle
ansatte vil bli overført fra ISK til det nye samarbeidet. Skulle imidlertid
kommunestyrene ønske å etablere hvert sitt brann- og redningsvesen bør vedtaket
komme nå, i forbindelse med behandling av denne saken. Dette fordi kommunene i så
fall må starte prosessen med å planlegge hver sin organisasjon, herunder gi ansatte (som
ikke har såkalt morkommune) anledning til å framføre ønske om kommunetilhørighet.
Nyrekruttering må eventuelt også startes opp i sommer parallelt med arbeidet for de
øvrige tjenestene som føres tilbake.
Hovedkonklusjonen er at vi anser samarbeidsløsninger etter kommunelovens §27 som
mest egnet for videre samarbeidsløsninger. I vårt arbeid har følgende prinsipper vært
grunnleggende viktig:

Side 12 av 46

Minst mulig flytting – balanse i arbeidsplasser mellom kommunene
I og med at Stortinget har vedtatt at det ikke lengre skal være lovlig å drive
samkommune må en endring gjøres. Et bidrag i å gjøre endringen så lite krevende som vi
kan for ansatte er et prinsipp å søke løsninger med minst mulig flytting. Noen må flytte
kontorsted, men prinsippet er gjennomgående. Samtidig sees dette opp mot at det søkes å
balansere ivaretakelse av antall arbeidsplasser i kommunene, men med naturlige
sammensettinger av fag.
Minst mulig byråkrati – mest mulig normalisert
Rådmennene er opptatt av at de nye samarbeidene skal være faglige og målrettet, med så
lite omkringliggende ressursbruk som mulig. Samtidig er det viktig at det velges
samarbeidsform og struktur som ivaretar behov for styring, ledelse og kontroll. §27samarbeid legger ansvar og beslutningsmyndighet til et styre, og et styre bestående av
rådmennene sikrer at samarbeidsoppgavene er så nært de ordinære ansvars- og
beslutningslinjer som mulig.
Prinsipp for ansvar for oppsatte pensjoner
Kostnader til pensjon for ansatte som har hatt Innherred samkommune som siste
arbeidsgiver overtas av vedkommendes deltakerkommune. Dette er kontrollert opp mot
faktiske antall og personer og er gjennomførbart.
Avgrensning av organisatoriske muligheter
Undervegs i prosessen har det blitt gjort en tydelig avgrensing i form av at vi
utelukkende har sett på organisatoriske løsninger hjemlet i kommuneloven. Dette fordi vi
her finner løsninger som samsvarer best med de prinsippene vi har lagt til grunn for nytt
samarbeid, og også for ivaretakelse av de ansattes rettigheter. Dette utelukker da
løsninger som aksjeselskap og samvirkeforetak.
Det er spesielt arbeidet med to løsningsmuligheter; IKS og §27-samarbeid. Grunnen til at
Vertskommune ikke er nærmere vurdert er at denne samarbeidsformen innebærer at den
ene kommunen innordner seg den andre og vi får en «A» og en «B» - kommune, noe
som ikke er naturlig med såpass jevnstore kommuner. Aksjeselskap e.l. er ikke vurdert
da det vil innebære en «outsourcing» ingen av kommunene ønsker.
Vi har, som nevnt, landet på samarbeidsløsninger med kommunelovens §27 som
grunnlag for de samarbeid som besluttes nå. Dette fordi det er en løsning som er godt
egnet for å ivareta ansattes rettigheter, samt at løsningen er godt egnet for å ivareta
styring, ledelse og kontroll så nært ordinære styringslinjer som mulig.
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Ansatte i samarbeidet eller i kontorkommunen
Kommunelovens § 27 åpner for at det kan gjøres tilsettinger i selve samarbeidet, eller i
en av de deltakende kommunene. Rådmennene ser klare fordeler ved ansettelse i
kommunene. Dette gir minst byråkrati m.h.t. selskapsdriften, samt at den enkelte ansatte
da her en del av hele kommunens (forretningskommunen) sin arbeidsgiverpolitikk og
forordninger for øvrig. Hele kommunen blir slik sett også «arena for» endringer ved for
eksempel behov for jobbendring.
Behov for vedtekter og avtaler
Opprettelse av samarbeidsløsning etter §27 krever at det utarbeides vedtekter for
samarbeidet. Disse blir viktige for å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i samarbeidet.
Rådmennene tar derfor sikte på å utarbeide vedtekter som regulerer samarbeidet så godt
som mulig; gjerne ut over lovens minimum, og legge disse fram som egen sak i juni.
I tillegg ser vi det som svært formålstjenlig å utarbeide samarbeidsavtale som grunnlag
for samarbeid ut over formaliserte samarbeidsløsninger. På kort sikt vil vi helt sikkert ha
behov for ressursbruk på tvers av kommunegrensene, og på lang sikt kan dette medføre
effektiv ressursbruk og tilgang på kompetanse – spesielt for små kompetanseområder.
Samarbeidsavtale kommer også som egen sak i juni.
Ledelse av samarbeidsområdene/styre
Ettersom samarbeidet som fortsetter i det alt vesentlige dreier seg om administrative
funksjoner er det naturlig at styret settes sammen slik at det er rådmennene som utgjør
styret. På den måten sikres at samarbeidsløsningene undergis samme krav til effektiv
drift og koordinering med kommunal tjenesteproduksjon samt at de som er ansvarlig
overfor kommunestyret for den øvrige kommunale tjenesteproduksjonen også er det for
samarbeidsløsningene. Det vil være naturlig at respektive fagledere møter i styret og at
også ansattes representanter gis møte- og talerett.
Budsjettprosess
For at kommunestyrene skal kunne prioritere ressursbruk på samarbeidsordningene opp
mot resten av tjenesteproduksjonen er det viktig at styret utarbeider budsjett før
kommunebudsjettet skal vedtas. Det vil være kommunestyret som vedtar de endelige
budsjettrammene slik det også har vært i samkommunemodellen.
Kostnadsfordeling
Med unntak av brann og redning som har hatt en spesiell finansieringsmodell er
kostnadene til drift av samkommunen fordelt etter folketall. Rådmennene foreslår at
dette fortsatt blir hovedregelen.
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Organisering av «bestillerfunksjonen»
For at samarbeidet om administrative tjenester skal kunne fungere rasjonelt er det helt
nødvendig at kommunene har klare bestillinger til samarbeidsløsningene og at nivå på
tjenestene avtales tydelig. Det vil være nødvendig å sikre at kommunene samkjører sine
bestillinger, ikke minst når det gjelder dataløsninger. Hvordan dette skal løses må
avtalefestes.
Fortsatt samarbeidsbehov
Selv om det gjøres et skille i form av avvikling av samkommunen vil kommunene ha
behov for, og god nytte av, tett samarbeid også på områder som ikke legges i felles
samarbeidsløsninger nå. Dette gjelder både i overgangsperioden, men også på lengre
sikt. Dette kan løses for eksempel med kjøp og salg av tjenester for mindre omfattende
behov.
På samme måte er etablering av samarbeid slik det nå foreslås godt egnet for å ivareta
økt geografisk samarbeid, jf. «novembersakens» punkt 1.
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Verdal kommune
Sakspapir

Helsebygg Verdal kommune - entreprisemodell, tomt, organisering av planarbeidet

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

Arkivref:
2017/1129 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.03.2017
27.03.2017

Saksnr.
29/17

Rådmannens innstilling:
1. Som entrepriseform velges konkurranse på pris/løsning med påfølgende
samspillkontrakt og totalentreprisekontrakt. Et egnet antall
entreprenørgrupperinger prekvalifiseres.
2. Tomt for det nye helsebygget i Verdal kommune blir mellom Verdal bo og
helsetun og Verdal videregående skole.
3. Regulering av tomt for det nye helsebygget iverksettes.
4. Organisering av planleggings- og samspillsprosessen vedtas slik rådmannen har
foreslått.
Vedlegg:
Sweco: Utredning av ulike entreprisemodeller og kontrakter i forbindelse med bygging
av nytt helsehus.
Brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune vedrørende tomt.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I vedtatt Budsjett 2017 og Økonomiplan2017-2020 som kommunestyret vedtok i sak 116/16 står
det på side 24 og 25 følgende:
Ved å omsette andre kommuners samlede løsning til lokale forhold i Verdal – og opprettholde
den strategiske retningen kommunestyret vedtok med økonomiplanvedtaket i desember 2015 (PS
112/15) - kan dette fylles med:
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- 40 rom i bofellesskap dedikert demente
- Aktivitets- og kultursenter
- 20 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- 90 institusjonsplasser
- Dagsenter
- Lege- og fysioterapisenter
- Produksjonskjøkken
- 4-avdelings barnehage
Listen representerer en relativt sett fullskala løsning, med både kommunal og ikke-kommunal
aktivitet. Realisering av dette vil måtte gå i flere etapper over flere år, og også i så fall involvere
flere partnerskap utenfor kommunen.
Potensialet for konseptet er ikke fullt utredet, men er betydelig målt opp mot kommunens
nåværende struktur for tjenesteleveranser – også innenfor helse- og omsorgstjenestene isolert
sett.
Trinn 1 iverksettes med etablering av:
- 40 rom i bofellesskap dedikert demente
- Aktivitets- og kultursenter
- 20 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- 90 institusjonsplasser
- Dagsenter
- Produksjonskjøkken
Samtidig bør det søkes å skape prosesser hvor lege- og fysioterapitjenester blir involvert for
mulig samlokalisering.
Prosessen må også ta opp i seg behov for videre utvikling av konseptet, altså en fleksibilitet.
Dette er nødvendig for å kunne gjøre nye utviklingstrekk fram i tid. Barnehageutbygging kan
være et slikt trekk, jf listen over kan-funksjoner. Dette ligger imidlertid lengre fram i tid, men
representerer et mulighetsrom Ladesletta helse- og velferdssenter har god erfaring med. Dette
mulighetsrommet kan ikke realiseres før det er befolkningsmessig grunnlag og/eller
bygningsmessig behov for slik kapasitet.
Det som står fast i det videre arbeidet er 89 institusjonsplasser, 43 omsorgsboliger med heldøgns
bemanning for demente og produksjonskjøkken. De øvrige forslagene må bearbeides mer før det
legges fram sak for kommunestyret om endelig vedtak på byggets totale innhold.

Saken som legges fram for kommunestyret nå, handler om hvilken entrepriseform som er
best egnet for det nye helsebygget, tomtevalg, framdriftsplan og organisering av plan- og
byggeprosessen.
Valg av entrepriseform
Verdal kommune har engasjert rådgivningsfirmaet Sweco til å gi en vurdering av 6 ulike
entreprisemodeller:
1. Delte entrepriser
2. Hovedentreprise
3. Generalentreprise
4. Totalentreprise
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5. Samspillentreprise (variant av totalentreprise)
6. Dialogpreget konkurranse/leverandørutvikling
På bakgrunn av Sweco sin rapport, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) av de ulike modellene. Konklusjonen etter ROS analysen, er at en form for
totalentreprise viser best score. I tillegg har Levanger kommune delt sine erfaringer i
valg av entrepriseform sett opp mot det nye Helsehuset på Staup og omsorgsboligene i
Åsen.
Levanger kommune sin erfaring er at en konkurranse på pris/løsning har først og fremst
sin styrke i god framdrift. Det er viktig å bruke nødvendig tid i programmeringsfasen og
i samspillfasen for å sikre god brukermedvirkning og få best mulig resultat. Erfaringene
fra utbygginga av Verdalsøra barne- og ungdomsskole er også gjennomgått. Vi har gode
erfaringer fra denne utbygginga med valgt entrepriseform, og resultatet vurderes som
vellykket resultat.
Tomt for det nye helsebygget.
I forbindelse med tomtevalg er det sett på flere alternativer som ved Lensevegen, Ørmelen nord
og ledig byggeområde på Reinsholm. Tomt ved grusbanen og Verdal videregående skole peker
seg ut fordelaktig med hensyn på
- Trafikkforhold og adkomst (ikke nødvendig å lede all trafikk gjennom boligområde etc)
- Beliggenhet nært videregående skole og helseinstitusjon, synergieffekter
- Antatt rimelig bra byggegrunn (ikke bratt, fareområde, forurenset grunn)
- Godt forberedt reguleringsforhold (ikke landbruk, friluft, friområde osv)
- Rimelig bra med kommunaltekniske anlegg med veg, vann- og avløp
- Tomta eies av kommunen
Administrasjonen har initiert samarbeid med Verdal videregående skole/Nord-Trøndelag
fylkeskommune for å se på hva nybygg på grusbanetomta kan gi av synergier for idrettsfag og
helse- og oppvekstfag. Uteområdet sin funksjonalitet bør være av en slik karakter at idrettsfag
kan benytte det som en del av sin opplæring. Helse- og oppvekstfag vil ha tilgang på praksis og
opplæring i nytt bygg som styrker utdanningen for Verdal videregående skole sin del. Helse og
velferd vil på sin side få en arena som skal utvikle en kultur og et miljø for opplæring av elever
og studenter. Dette vil bidra til økt rekruttering. Økt rekruttering vil være ei utfordring i årene
fram mot 2040.
Tomta/området er regulert til offentlig formål i gjeldende kommunedelplan. I forslag til ny
kommunedelplan er tomt/område foreslått regulert til byggeområde for tjenesteyting (BO P3).
Tomta er markert som «kjellerfri sone» i NVE’s kartverk. Det betyr at den ligger mindre enn 2,5
meter over beregnet 100-årsflom og dermed fare for vanninntrenging i kjeller. Det er ikke kjent
at det er forurenset grunn der.
I arbeidet med en reguleringsplan vil tomta vurderes nærmere med hensyn på mange forhold og
dermed bidra til en kvalitetssikring i valg av tomt. Dette skal skje i nært samarbeid med NordTrøndelag fylkeskommune.

Framdriftsplan.
Realistisk framdriftsplan er:
2017 – 2018 – planleggings- og samspillsfase.
2019 – 2020 – byggefase.
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Nytt helsebygg krever en grundig planleggings- og samspillsfase, slik at bygget blir
funksjonelt ut fra de nåværende behov og fleksibelt nok for å dekke framtidas behov. I
denne fasen er det behov for ekstern prosjektledelse som får ansvaret for de prosessene
som er nødvendig. Når resultatet av dette arbeidet foreligger blir det fremmet politisk sak
om investeringsbeslutning for det nye helsebygget. I byggefasen vil det bli utlyst ny
konkurranse om ekstern prosjektledelse/byggherreombud slik at prosjektet får den
framdriften det må ha for at vi kan ta i bruk det nye bygget i løpet av 2020.
Organisering av plan- og byggeprosessen
Når det gjelder organisering av plan- og byggeprosessen er erfaringene fra bygginga av
Verdalsøra barne- og ungdomsskole lagt til grunn. Prosjektet er omfattende og vil ha
behov for justeringer undervegs i sammensetning av kompetanse. Det vil være behov for
innleie av kompetanse på områder kommunen selv ikke har kompetanse på. I
planleggings- og samspillsfasen er det behov for å oppnevne samspillsgruppe,
referansegruppe og brukergrupper.
Samspillsgruppe vil ha hovedansvar for å følge opp politiske vedtak, holde økonomisk
styring, rapportere til politisk og administrativ ledelse og sørge for et godt samarbeid
med prosjektleder. Helselederne har i hele perioden et særskilt informasjonsansvar
overfor brukere, pårørende og ansatte.
Virksomhetsleder institusjonstjenesten Unni Haugan Sellæg
Virksomhetsleder hjemmetjenesten Gunn Wolden
Virksomhetsleder bo og dagtilbudstjenesten Per Tore Sandsaunet
Virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen
Ingeniør/rådgiver Oddvar Govasmark
Innkjøpsrådgiver Jon Erik Isodor Carlsen Englund
Rådgiver Ingunn Sund Forbord
Kommunalsjef Trond Selseth
Kommunalsjef Anne Kari Haugdal
Prosjektleder (må engasjeres)
Referansegruppe
Gruppen kalles sammen for å belyse aktuelle problemstillinger i prosessen, eller kan
også selv komme med spørsmål de ønsker belyst.
Hovedtillitsvalgte helse og velferd
Brukerrepresentanter
Brukerrepresentanter fra lag og foreninger
Kommuneoverlege
Representant fra eldrerådet
Representant fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
Representant fra innvandrerrådet
Representant fra ungdomsrådet
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Ansatte/brukergrupper
Ansatte/brukergruppene skal involveres ved utformingen av rom- og
funksjonsprogrammet i plan og samspillsfasen. Disse etableres når valg av prosjektleder
er gjort.
Husbankens tilskuddsordning
Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger endres fra 2021. For å
få investeringstilskudd er det krav om netto tilvekst av plasser. Netto tilvekst betyr at det
totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke. Kommuner som mottar
tilskudd kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye,
tilskuddsfinansierte, plasser tas i bruk. Ordningen innføres gradvis i 2017, 2018, 2019 og
2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir
netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de neste årene.
For Verdal kommune betyr dette at det er viktig å få tilsagn om tilskudd i 2018.
Vurdering:
Rådmannen vurderer at totalentreprise med samspill som entrepriseform er best egnet for
planlegging og bygging av det nye helsebygget. Spesielt har rådmannen lagt vekt på
framdrift og forutsigbarhet med tanke på valg av entrepriseform.
Tomt ved grusbanen og Verdal videregående skole peker seg ut fordelaktig av de
tomtealternativer som er vurdert i saken. Rådmannen vurderer det som viktig å komme i gang
med regulering av tomta slik at denne prosessen bidrar til å realisere bygget innen 2020.

Framdriftsplan vurderes av rådmannen som realistisk. Det er viktig at framdrift i
prosjektet sikres slik at kommunen mottar investeringstilskudd i det omfang dagens
regelverk legger opp til. Helsebyggets innhold utover det som står fast vurderes av
rådmannen og bearbeides mer før det legges fram en endelig plan for dette.
Organisering av plan- og byggeprosessen omfatter i første omgang planleggings- og
samspillsfasen. Rådmannen vurderer at den foreslåtte sammensetning av
samspillsgruppe og referansegruppe er formålstjenlig. Ansatte/brukergrupper legges
fram for politisk behandling når samspillsfasen er i gang.
Fra rådmannens side er det viktig å påpeke at det legges fram egen sak for
kommunestyret om hvilken beredskap kommunen må ha for å dekke befolkningens
behov for institusjons- og omsorgsplasser i tida fram mot at nytt bygg står klart i 2020.
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Verdal kommune
Sakspapir

Interpellasjon fra kommunestyrets møte 31. januar 2017

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

Arkivref:
2016/5319 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.03.2017

Saksnr.
30/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar til etterretning at en beredskapsplan for eventuelle ukjente
behov på kort sikt er under etablering.
2. Formannskapet støtter seg til kommunestyrets vedtak i sak 31/16 m.h.t.
kapasitetsvurderinger og behovsdekning på lengre sikt.

Vedlegg:
1. Protokoll PS 07/17 – Interpellasjon
2. Saksutredning «PS 31/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal
kommune ha?»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. PS 86/14 «Utredning omsorgsboliger for demente»
2. PS 77/15 «Boligbehov i helse og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal
kommune»
Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 31. januar 2017 fremmet Venstre v/Brita Kleven Thorsvik en
interpellasjon, som endte med følgende spørsmål:
«Er ledige lokaler på Ørmelen Bo- og Helsehus aktuelle for å avhjelpe behovet for
døgnplasser fram til planleggingen av framtidig eldreomsorg i kommunen er ferdig
utredet, og nye heldøgns plasser står ferdige?
Dersom disse lokalene ikke er aktuelle hvordan har kommunen tenkt å løse behov for
heldøgns plasser inntil nye lokaler står ferdige?»
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Ordfører besvarte spørsmålet, og i det påfølgende ordskiftet fremmet Marit Voll
følgende forslag til vedtak;
«Kommunestyret ber administrasjonen kartlegge dagens og fremtidens behov for
sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger.
Fastlegene, hjemmesykepleien og inntakskontoret er blant de som det innhentes fakta
fra.»
Kommunestyret vedtok med 19 mot 16 stemmer at forslaget fra Voll vedlegges
oversending av saken til formannskapet.
Vurdering:
Det må ikke herske noen tvil om at hele Verdal kommune som organisasjon bestreber
seg på å levere tilfredsstillende og gode tjenester innen alle felt av kommunes ansvar.
Samtidig må vi utvikle både tjenesteformer og kapasiteter for å møte endrede behov fram
i tid, og også fortløpende tilpasse til endringer i rammebetingelser. Det er imidlertid ikke
unaturlig at fokus, og spørsmål, innen helse og velferdsområdet omhandler tiden fram til
nye bygninger og løsninger er realisert. Det er en viktig oppgave å skape trygghet for
ulike pleiebehov også i denne fasen av en utviklingsprosess.
Befolkningsframskrivingen fram mot 2020 for aldersgruppen 80+ er 25 personer flere
enn i 2015. Det betyr at befolkningsgruppen er relativt stabil i perioden. I Verdal
kommune var det i 2015 72 dødsfall av de som bodde i institusjon. I 2016 var det
annerledes, med mer enn halvering av antall dødsfall – 31 dødsfall. Slike svingninger er
vanlig, og har betydning for driften av institusjoner og kapasiteten. Likevel har
helsetjenestene i Verdal hatt en nedgang på antall utskrivningsklare med 37 døgn fra
2015 – 2016. Det betyr at hjemmetjenesten gir flere forsvarlige helsetjenester i hjemmet
enn før, og det er en ønsket utvikling og i samsvar med målene i samhandlingsreformen
og kommunedelplan helse og velferd i Verdal kommune.
Det gjennomføres for tiden omtrent fortløpende ROS-analyse om behov for heldøgns
plasser, for det må være befolkningens behov for forsvarlige helsetjenester som ligger til
grunn for tiltak. Dette er svært viktig for kommunen som tjenesteleverandør til borgerne,
og deres opplevelse av trygghet og faktiske trygghet. Likevel er det viktig å være
forberedt på utfordringene situasjonen kan gi. Av den grunn arbeides det med å lage en
beredskapsplan for perioden fram mot nytt helsebygg står ferdig i 2020. Med dette tas
det høyde for at det kan komme behov ut over det vi i dag har kunnskap om i
kommunen.
Tiltak 1 Det utredes en trinnvis prosess hvor noen av de 18
omsorgsboligene/leilighetene på G/H bygget (trygghetsboligene) på Ørmelen kortsiktig
kan tas i bruk for demente og bemannes døgnet rundt. Vi vet ut fra kartleggingene som
ble gjort i 2015, jf. PS 86/14 og orienteringssak PS 77/15, at det er omsorgsboliger for
demente med heldøgns bemanning som vil være mest presserende fram mot 2020.
Tiltak 2 Det er under utredning en anbudskonkurranse hvor målet er å skaffe 4-6
beredskapsplasser i sykehjem, slik at en større opplevelse av trygghet kan ligge til grunn
i endringsfasen vi nå er inne i.

Side 22 av 46

Rådmannen ser det ikke som aktuelt å åpne institusjonsplasser på ØBH. Med den
kunnskapen vi har i dag er det ikke vurdert som behov for denne kapasiteten. I tillegg vil
dette være så vidt ressurskrevende at det handlingsrommet vi har for endring vil bli
vesentlig redusert, samt at det vil bidra til mindre fleksibilitet ved iverksetting av
tjenester i nytt helsebygg. Samtidig vil det også bli utfordrende opp mot de økonomiske
modellene staten har for tilskudd til bygging av nye institusjonsplasser. Imidlertid er det,
som nevnt ovenfor, viktig å synliggjøre og skape en faktisk buffer for å kunne håndtere
eventuelle ukjente nye behov.
Som tidligere redegjort for i PS 31/16 og 86/14 mangler Verdal kommune et adekvat
tilbud i mellomrommet for hjemmeboende med hjemmetjenester og sykehjem. Av den
grunn er det omsorgsboliger med heldøgns bemanning for demente det er størst behov
for framover.
Begge de skisserte tiltakene vil gi økte kostnader ved realisering. Tiltak 1 vil bety
styrking av bemanning slik at det gis heldøgns tjenester i de boligene som er aktuell å ta i
bruk. For eksempel vil 8 omsorgsboliger for demente med heldøgns bemanning gi et
bemanningsbehov på ca 12 årsverk - en lønnsutgift på ca 5,4 mill/år.
Tiltak 2 er uklart hva døgnpris ligger på (forespørsler under utredning, ikke iverksatt), og
hvor fleksibelt et slikt tiltak kan være med tanke på kostnad. Å ha en slik beredskap
vurderes som mer hensiktsmessig; både økonomisk, m.h.t. økt handlingsrom og
fleksibilitet til å rekruttere riktig permanent kompetanse i de ulike tjenestene når det nye
bygget står ferdig.
Når det gjelder forslag om kartlegging av framtidig behov viser rådmannen til PS 31/16
«Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?» i kommunestyret 25.
april 2016 (og for så vidt PS 86/14 og PS 77/15). PS 31/16 er grunnleggende for den
utviklingsprosess som nå er i gang, og svarer etter rådmannens skjønn opp
hovedessensen i forslaget fremmet i ordskiftet i PS 07/17. Rådmannen ser ikke pr i dag
at det er endringer fra denne utredningen som vil rettferdiggjøre en ny større utredning.
Den innholdsmessige utviklingen som ligger i de nevnte sakene viser hvordan økt
kunnskapsgrunnlag og tilpasning til endringer i statlige finansieringsordninger bidrar til
å drive en utviklingsprosess framover.
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Verdal kommune
Sakspapir

Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2009/73 - /N64

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.03.2017

Saksnr.
31/17

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunestyre tar framlagt sak til orientering og slutter seg til rådmannens
vurderinger vedrørende mobil- og bredbånddekning i kommunen.
2. Verdal kommunestyre ber om at det utarbeides en søknad til NKOM om støtte til
slik utbygging. Søknaden skal omfatte hele kommunen.
3. Verdal kommune bidrar med inntil 3 mill. kroner i bidrag til en slik utbygging.
Endelig utbyggingsalternativ, kostnader og finansieringsplan legges fram for
kommunestyret.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Bakgrunn for denne saken er Verdal kommunestyre vedtak i forbindelse med behandling av
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, ptk. 11:
«Mobil og bredbåndsdekning.
Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig
mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.»
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Kort om bredbånd.
Et bredbånd består av en nedlastningshastighet og en opplastingshastighet. Disse
hastighetene måles gjerne i Mbit (Megabit). Et godt og framtidsrettet bredbånd til
husstander bør ha en nedlastingshastighet i størrelsesorden 30 -100 Mbit. Det er mulig å
få bredbånd med både mindre og større hastighet. Behovet for økt hastighet har økt mye
de siste årene og det forventes at det vil øke i årene som kommer.
Hastigheten oppgis i Megabit (Mbit) eller i Gigabit (Gbit). Opplastingshastigheten (det
en sender fra en PC) er ofte lavere enn nedlastingshastigheten. Det skyldes at de fleste
bruker nettet hovedsakelig til å laste ned / motta informasjon med mye innhold som
filmer, dataspill og TV-programmer.
Enhver kan enkelt måle sin egen bredbåndshastighet på www.nettfart.no
Mobilt bredbånd.
Mobilt bredbånd leveres i forskjellige varianter av mange forskjellige leverandører.
Mobilt bredbånd betyr at signalene går gjennom lufta slik at en kan være tilkoplet
internett utendørs, i bil og andre steder uten ledning til en koplingsboks. En vanlige form
for mobilt bredbånd er internett-tilkopling kombinert med mobildekning. Signalene som
sendes ut på et slikt mobilnett kommer fra en såkalt 4G sender eller en 4G+ sender.
Mobilsendere som betegnes 3G eller GSM har ikke kapasitet til å bli betegnet som et
godt bredbånd.
Noen leverer også radiobredbånd, som er signaler i luft fra en sender til en bestemt
mottaker på husveggen. Disse bredbånd kan også ha høy nedlastingshastighet. Bredbånd
i luft kan være ømfintlig for dårlig vær.
En ulempe med mobilt bredbånd er at et abonnement inneholder en datakvote som
begrenser hvor mye som kan lastes ned hver måned. Blir datakvoten overskredet, vil
bredbåndet bli tregt. Da må en kjøpe mer datakvote og det kan bli kostbart. Mer om
prisene og valg av datakvoter finnes på leverandørenes hjemmesider. En annen
begrensning er at det må være fri sikt mellom sender og mottaker.
Bredbånd gjennom fiber.
Bredbånd i kabel; fiber (eller coax-kabel) har lik hastighet ved opplasting som ved
nedlasting. Bredbånd gjennom fiber har ikke begrensning med datakvoter og kan ha
svært høy hastighet. Til gjengjeld er det ganske dyrt å bygge ut slike bredbånd. For å
legge fiberkabel ut til abonnentene er ikke kostnader på 200-300 kr pr meter uvanlig. En
fiberutbygging i seg selv vil ikke forbedre mobildekningen. Mobiltelefoni over fiber er
imidlertid tilgjengelig, men benyttes helst innomhus og er således uegnet som ordinær
mobildekning.
Bredbånd ved bruk av satellitt.
Det er også mulig å få bredbånd via satellitt. På grunn av den lange avstanden signaler i
slike bredbånd må tilbakelegge (fra en PC, opp til en satellitt og tilbake til en
bakkestasjon), kan slike bredbånd oppleves som ustabile. Anskaffelseskostnad og
kostnad i bruk er omtrent i samme størrelsesorden som andre bredbånd. I områder der en
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ikke kan få andre typer bredbånd, kan satellitt-bredbånd være et alternativ i forhold til
ikke å ha noe bredbånd.
Hastighet på bredbånd.
Hastigheten avhenger av hva en skal bruke bredbåndet til og hvilke nettvaner en har. En
vanlig familie med flere familiemedlemmer som laster ned filmer, dataspill o.l. samtidig,
ønsker ofte en nedlastingshastighet på 50-100 Mbit.
De fleste ønsker seg fiber når de skal velge bredbånd, men i områder med spredt
bebyggelse blir dette kostbart å bygge ut. Bredbånd sammen med mobildekning (4G /
4G+) vil for de fleste være godt nok også med tanke på framtida.
Finansiering av utbygging.
Staten kan gi tilskudd til å bygge ut bredbånd. Det er Norsk Kommunikasjonsmyndighet
(Nkom) som formidler statlige tilskudd. Søknadsfrist i 2017 er 3. mai. Den statlige
potten er i år ca. 140 mill. Mer om vilkår og betingelser på www.nkom.no
Søknader til Nkom er ganske omstendelige og krever ganske omfattende kartlegging av
eksisterende bredbåndstilbud i kommunen.
Kommunene selv må delta med finansiering, helst også næringslivet i kommunen.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune kan i enkelte tilfeller også delta noe i finansiering av
bredbånd.
Utbyggeren selv deltar gjerne med å dekke 40-50% av utbyggingskostnadene fordi det er
utbyggeren som i ettertid vil tjene penger på abonnentene som knyttes opp til slike
utbygginger.
Tilskudd til utbygging fra Nkom.
Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan søke Nkom om tilskudd til
utbygging. En slik søknad må følge disse prosedyrene:
1. Kommunen ber Nkom om å få nyeste dekningskart for bredbånd i kommunen.
Kartet angir grovt hvilke områder som har hva av bredbåndstilbud, ikke antall
husstander. I tillegg vil det være «gråsoner».
2. Kommunen organiserer relativt omfattende undersøkelse omkring i kommunen
for å få best mulig oversikt over antall husstander som har mindre enn 4 Mbit
nedlastingshastighet og antall husstander som har mellom 4 Mbit og 30 Mbit.
Måles på www.nettfart.no
Husstander som i dag har 30 Mbit eller mer i nedlastingshastighet kan ikke inngå
som grunnlag for en søknad. Antall husstander med mindre enn 4 Mbit vektes
med 30% av de samlede vurderinger hos Nkom. Antall husstander mellom 4 og
30 Mbit vektes med 5%.
3. Kommunen må sende forespørsel til kjente potensielle bredbåndsleverandører om
de nettopp har foretatt utbygging eller har vedtatte planer for utbygging i
kommunen kommende 3 år. Hvis noen utbyggere har det, vil det området som da
skal utbygges ikke kunne gå inn som grunnlag i søknaden.
4. Kommunen legger ut høringsinfo på sine hjemmesider om at det planlegges en
søknad om støtte til utbygging.
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5. Finn ut hva næringslivet har av behov og ønsker. Bedrifter som ønsker bedre
bredbånd må helst kort beskrive behovet. Disse uttalelsene vedlegges søknaden.
6. Undersøke med leverandører hva en komplett utbygging anslagsvis vil koste og
lag budsjett og finansieringsplan Skriv søknad på www.regionalforvaltning.no
med etterspurte og nødvendige vedlegg innen 3. mai 2017. Mer info om selve
søknaden og søknadsprosessen på www.nkom.no
7. Søknaden sendes elektronisk til Fylkeskommunen som foretar en grov rangering
etter gitte retningslinjer.
8. Fylkeskommunen videresender til Nkom. Svar kan forventes i september 2017.
9. Gitt positivt svar:
a. Kommunen inviterer alle aktuelle utbyggere til dialogmøte. Invitasjon på
Doffin.
b. Kommunen gir åpning for en-til-en møter
c. Kommunen legger ut konkurransegrunnlaget på Doffin (evt alternativ
prosess iht regler for offentlige anbud)
d. Utbygger velges etter angitte kriterier. Det er et krav fra Nkom at utlysing
skal være teknologinøytral. Det betyr at kommunen ikke kan etterspørre
fiber, bare bredbånd.
e. Avtale skrives med valgt utbygger. I praksis kan en komme til
avtaleskriving våren etter at tilsagnet fra Nkom foreligger.
f. Etter fullført utbygging skriver kommunen kort rapport med regnskap til
Nkom og angivelse av hvor mange husstander som har fått et forbedret
bredbånd.
Oppnår kommunen ikke tilskudd fra Nkom, vil prosedyren langt på vei bli den samme
som punktene ovenfor, men da med annen finansiering. I realiteten vil dette bety at
kommunen må inn med ytterligere finansiering.
Nedenfor vises kort tidsfrister og forventet tidsforbruk ved de ulike aktivitetene fram til
en eventuell kontraktsinngåelse om utbygging.
Aktivitet ved søknad til Nkom
Legg ut høringsnotat på kommunens hjemmeside
Send utbyggingsforespørsel til utbyggere.
Frist for søknad med all nødvendig info og vedlegg
Forventet svar på søknad
Forberedelser dialogmøte
Annonsering av dialogmøte på Doffin
Gjennomføring av dialogmøter og forbered utlysing
Utlysing konkurranse på Doffin
Forhandlinger, kontrakter etc

Tidsaspekt
senest 31. mars
senest 7. april
3. mai
September 2017
1-2 mndr
3 uker
4-6 uker
4 uker
3-4 uker

Nkoms vekting ved vurdering av søknader.
1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
(Husstander som i dag har mindre enn 4 Mbit nedlastingshastighet)
30%
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2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
Best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler Investeringskostnad per aksess
Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt etc.
25%
3. Lokal (kommunal, fylkeskommunal og privat) medfinansiering og egeninnsats
20%
4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
Sannsynlighet for at bredbåndstilbudet kan opprettholdes og videreutvikles
15%
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (husstander som i dag har mellom 4
Mbit og 30 Mbit nedlastingshastighet)
5%
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for
innbyggere, næringsliv og besøkende
Konkrete eksempler på betydning for lokalt næringsliv etc.
5%

Bredbånd i Verdal.
Det er flere leverandører av bredbånd og mobildekning i Verdal.
Verdal Kabel-TV sier på sine nettsider at de leverer fiberløsning til over 3800 kunder
som er tilkoblet sitt nett.
Breiband.no tilbyr radio-bredbånd til kunder i Verdal kommune. Det er dette firmaet
som bygget ut bredbånd i Helgådalen og Inndalen
NTE leverer bredbånd gjennom fiber til ca. 600 kunder i Verdal kommune.
Telia Norge har mobildekning i deler av kommunen og leverer derved også bredbånd til
noen av sine kunder.
Telenor har også mobildekning i deler av kommunen og leverer derved også bredbånd
til noen av sine kunder.
Det kan også være andre tilbydere.
Kostnad for mobildekning og bredbånd i hele Verdal kommune
Som en tommelfingerregel vil ei ny mast med mobilsender koster i størrelsesorden 1,5
mill. + mva. Da er tilførselskostnadene for strøm ikke innberegnet. For å få signaler inn
til en slik sender, må mobilleverandøren benytte fiber eller radio-linje (signaler fra en
parabol til en annen i fri sikt).
Selv med intensjon om å tilby alle husstander, fritidshus og bedrifter i en kommune
bredbånd, vil det ofte bli noen husstander som ikke kan få dette fordi de ligger i skyggen
for trådløse sendere eller fordi avstand gjør det urimelig kostbart å føre fram fiber.

Side 28 av 46

NTE kan alene bare tilby fiberløsninger og det blir sannsynligvis dyrere enn å bygge ut
mobilt bredbånd i spredt bebygde områder. Fiberutbygging vil i seg selv ikke gi bedre
mobildekning, men NTE kan samarbeide med en mobil-leverandør i et anbud.
Fiberutbygging kan være aktuelt i områder nært der NTE har fiber i dag, gjennom
såkalte bygdafiber-prosjekter. De må finansieres etter samme prinsipp som nevnt
ovenfor.
Telia Norge kan bygge ut både fiber og mobilt bredbånd. Telia oppgir å dekke hele
Verdal kommune med bare mobilt bredbånd ved å sette opp til sammen 4 nye
mobiltelefon-basestasjoner (master med mobilsendere) som også gir bredbåndstilbud
(4G/4G+). Dessuten må de oppgradere noen eldre mobilsendere for å tilby bredbånd i
hele kommunen. Da får også kommunen, teoretisk sett, komplett mobil- og
bredbåndsdekning. De 4 nye basestasjonene vil dekke et område øst for sentrum og langs
Fv 60 og Fv 172. De vil da også tilby mobildekning og mobilt bredbånd til hytteområdet
ved Finnvola.
Telenor kan sannsynligvis tilby det samme som Telia til sammenlignbar kostnad.
Både Telia og Telenor har dekningskart liggende ute på sine hjemmesider. Slike
dekningskart er teoretisk beregnet og kan være unøyaktige. Anslaget fra Telia er basert
på deres dekningskart. Det kan derfor være flere områder i kommunen som har dårlig
mobildekning. Blir det nødvendig å bygge flere enn 4 basestasjoner, kan en
kostnadskalkyle på 1,5 mill. kr + mva + strømframføring benyttes for hver basestasjon.
Endelig avklaring av kostnadene får kommunen først ved å legge utbyggingen ut på
offentlig anbud.
Grovt anslag på kostnads- og på finansieringsløsning ved bygging av 4 nye basestasjoner
for mobildekning og bredbånd med mobilt bredbånd. Tallene er eksklusiv mva.
Kostnad ved utbygging av
mobilt bredbånd
4 nye master med mobilsendere
Strømframføring til 4 nye master
oppgradering av eksisterende
sjekk fornminner
sluttbrukerutstyr
uforutsatte utgifter
SUM KOSTNADER
Finansiering ved utbygging av
mobilt bredbånd
Nkom
Utbyggers egenandel
Kommunal andel
Egenandel / egeninnsats
sluttbrukere
tilskudd fra næringslivet
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i 1000
kr
6 000
1 250

%
75%
15%

0
50
200
600
8 000

1%
2%
7%
100%

i 1000
kr
3 500

44%

3 500
500
200

44%
6%
2%

300

4%

merknad

løst anslag, vil avhenge mye
av lokale forhold
bekostes av utbygger
ca kr 2000 pr husstand

%
alternativ finansiering må
påreknes
anslag

SUM FINANSIERING

8 000

100%

Ved forespørsel fra Verdal kommune antas at NTE kan gi eksakt tilbud på framføring av
strøm til nye basestasjoner når utbygger angir nøyaktig plassering.
Hvis en skulle bygge fiberbredbånd i hele den delen av kommunen der det ikke er
tilfredsstillende bredbånd i dag, anslås bare det økonomiske støttebehovet til utbygger å
ligge i størrelsesorden ca. 30-50 mill kr (basert på anslag fra potensielle utbyggere).
Den spredte bebyggelsen i de østlige deler av Verdal kommune vil sannsynligvis
medføre at kostnad pr husstand overstiger hva Nkom kan gi støtte til.
Utbygging av bredbånd i deler av Leksdal.
Velforeningen i Leksdal har over tid vært i kontakt med kommunen for å se på
muligheten av bredbånd. Her er det ca. 250 husstander innenfor et begrenset område på
østsida av leksdalsvannet som i utgangspunktet ønsker fiberløsning.
Antatt utbyggingskostnad for fiberbredbånd i Leksdal vil ligge i størrelsesorden 12-15
mill. kr. Støtten til utbygger anslås til 7- 8 mill. kr. Da får ca. 240 husstander tilbud om
fiber i dette området. Det gir en teoretisk kostnad pr husstand i størrelsesorden kr
50.000-60.000.
I følge dekningskart fra Nkom er det ingen husstander ved Leksdalsvatnet som har
mindre enn 4 Mbit nedlastingshastighet. Dette må etterprøves med noen målinger, men
området vil i liten grad kvalifisere for den høyeste vekting hos Nkom, som de fleste
områder for øvrig i kommunen.
Ettersom det har vært stor lokal aktivitet og interesse for fiberutbygging i Leksdal
samtidig som dette området har svært dårlig tilbud i dag, kan det være interessant å se på
muligheten for en kombinert utbygging, fiber (+ mobildekning) til 240 husstander i
Leksdal og samtidig bygge ut mobilt bredbånd østover til svenskegrensen. Det skulle gi
en samlet utbyggingskostnad i størrelsesorden 20 mill. kr.
Eksempel på kostnad ved
utbygging av fiber i Leksdal og
mobilt bredbånd i resten av
kommunen (der det ikke er
dekning fra før)
Antatt utbyggingskostnad
sjekk fornminner
sluttbrukerutstyr
uforutsatte utgifter
SUM KOSTNADER

i 1000
kr

Eksempel på finansiering ved
utbygging av fiber i Leksdal og
mobilt bredbånd i resten av
kommunen (der det ikke er
dekning fra før)

i 1000
kr
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%

merknad

20 000 93%
50
500 2% ca kr 2000 pr husstand
1000 5%
21 550 100%
%

Nkom
Utbyggers egenandel
Kommunal egenandel
Egenandel / egeninnsats
sluttbrukere
tilskudd fra næringslivet
SUM FINANSIERING

8 800
8 800
3 000
500

41%
41%
14%
2%

anslag

450 2%
21 550 100%

Kostnads-/finansieringsanalysen ovenfor må ses som et meget grovt anslag.
Imidlertid viser oppsettet ovenfor at utbygging av fiber, selv til Leksdalen med
forholdsvis mange husstander, er meget kostbart. En slik utbygging til alle husstander i
kommunen er ikke økonomisk forsvarlig.
I praksis vil graden av fiber i en kombinasjonsutbygging avhenge av finansieringen som
er tilgjengelig og hvor valgt utbygger har fiber fra før. Hvem som blir valgt utbygger vet
en ikke før en konkurranse er gjennomført.
I utlysingen av konkurransen bør kommunen søke etter utbygger som kan bygge mest
mulig fiber og samtidig komplettere kommunens mobildekning innenfor en gitt
økonomiske ramme. Utbyggingen vil da resultere i at praktisk talt alle husstander,
fritidshus og bedrifter i kommunen har tilbud om et godt og framtidsrettet bredbånd etter
utbyggingen.
Etappevis eller full utbygging
 En utbygging kan foretas i etapper, men en konkurranse mellom flere utbyggere
kan bli mest rasjonell ved større anbud.
 Det er dessuten et poeng at en leverandør bygger ut hele området samlet fordi en
oppstykking av anbudene kan føre til at forskjellige leverandører bygger ut
mobildekning i forskjellige områder. Det vil fra trafikanter oppleves som at
mobildekningen har «dekningshull» når en beveger seg fra dekningsområdet for
en leverandør inn i dekningsområdet til en annen leverandør. Mobildekningen vil
dermed ikke oppleves komplett, selv om leverandørene i sum dekker hele
kommunen.
 Legges det opp til etappevis utbygging over tid, og en ender opp med at Nkom
ikke vil gi tilskudd til alle etapper, må kommunen selv bidra med resterende
finansiering for å komplettere utbyggingen. Tiden fram til full bredbånds- og
mobildekning kan da også bli lenger.
Vurdering:
Skal en nå kommunestyrets målsetting om mobil- og bredbåndsdekning til alle
husstander i kommunen vurderer rådmannen det som mest aktuelt å gjennomføre en
utbygging basert på mobilt bredbånd, men hvor det i enkelte områder vil være ønskelig
med realisering av bredbånd i form av fiber.
Som det fremgår av vedlagte dekningskart for bredbånd har de aller fleste husstander i
Verdal kommune hastigheter som er over 4Mbit. Rådmannen vil likevel foreslå at det
arbeides med en søknad til Nkom innen fristen 3. mai i år.
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Ved forrige større utbygging av bredbånd i kommunen, som dekket store deler av de to
dalførene, Helgådalen og Inndalen, bidro kommunen med et tilskudd på 2,1 mill. kroner.
Selv om type utbygging og endelige kostnader er usikre på nåværende tidspunkt
anbefaler rådmannen i forhold til søknad om støtte, at kommunestyret allerede nå
antyder hvilke økonomisk ambisjon kommunen har. Rådmannen vil foreslå en foreløpig
ramme på inntil 3 mill. kroner. Dette er en engangskostnad som må dekkes over
kommunens driftsbudsjett.
Kommunene i Nord-Trøndelag vil fra 2018 bli eiere av NTE. Dette tiltaket vil være et
klart samfunnsutviklingstiltak hvor eventuelt framtidige utbytte fra dette selskapet kan
disponeres.
Når en kjenner resultatet av søknaden til Nkom vil rådmannen legge fram en sak som
konkretiserer utbyggingen og en finansieringsplan for dette. Dette kan først skje til
høsten 2017.
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Verdal kommune
Sakspapir
Innspill til Fylkesvegplan 2018 – 2021(2023)

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

Arkivref:
2016/658 - /120

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

Møtedato
14.03.2017
16.03.2017
27.03.2017

Saksnr.
20/17
32/17

Rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune har følgende innspill til prioriterte investeringer ved utarbeidelse av
Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023)
Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer
Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV170, Lein – Steinkjer grense
FV. 160, Skjækerfossen - Vera
Nye gang/sykkelvegprosjekt
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum
Vedlegg:
 Referat fra dialogmøte angående Samferdselsplan og Fylkesvegplan for perioden
2018 – 2021 på Stiklestad den 23.05.2016.
 Brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune datert 02.09.2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Arbeidet med rullering av Fylkesvegplan er nå i full gang. I den forbindelse ble det den
23.05.2016 avholdt ett dialogmøte på Stiklestad Nasjonale kultursenter vedrørende
forberedende arbeid til Fylkesvegplan for perioden 2018– 2021. Dessverre mottok ikke
Verdal kommune referat fra dette møtet med tilhørende følgebrev fra Nord-Trøndelag
Fylkeskommune før i mail den 02.02.2017. Etter kontakt med Fylkeskommunens
saksbehandler har Verdal kommune lovd å levere innspill til Fylkesvegplan 2018 – 2021
(2023) i løpet av mars 2017.
Det er store utfordringer på mange områder innenfor Fylkesvegsektoren. Her kan nevnes
store etterslep på vedlikeholdssiden, manglende asfaltdekke på fylkesveger, bygging av
gang/sykkelveger, flaskehalser, trafikksikkerhet samt miljøutfordringer. Samtidig kan
det se ut som økonomiske rammene til samferdsel blir redusert i kommende
vegplanperiode.
I dialogmøtet på Stiklestad fremhevet Verdal kommune at det viktigste
samferdselsprosjektet i kommunen var å få på plass E6-prosjektet samt elektrifisering av
Trønderbanen. Dette er statlige prosjekt.
Asfaltprosjektet på Fylkesvegnettet er også viktig og må fortsatt prioriteres. Kommunen
tenker her spesielt på vegen fra Skjækerfossen til Vera samt forsterkning og asfaltering
av Fv170 Lein – Steinkjer grense.
I tillegg er det viktig å ivareta transporten og trafikksikkerheten inn mot industriområdet
på Ørin. Likeledes kalktransporten fra Tromsdalen som er en stor påkjenning for miljøet
på og langs FV72 og FV757.
Verdal kommune har i 2016 forskuttert utbedringer på FV757, Holbergkrysset Havnekrysset. Dette prosjektet må prioriteres høyt for å få tilbake de forskutterte
midlene.
Vurdering:
Rådmannen foreslår ut fra det ovennevnte følgende innspill til Fylkesvegplan for
perioden 2018 – 2021 (2023).
Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer
Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV170, Lein – Steinkjer grense
FV. 160, Skjækerfossen - Vera
Nye gang/sykkelvegprosjekt
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum
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Verdal kommune
Sakspapir

Leklemsåsen - Videre arbeid

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

Arkivref:
2013/5849 - /

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

Møtedato
14.03.2017
16.03.2017

Saksnr.
19/17
33/17

Rådmannens innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier om et eventuelt kjøp av
areal.
Vedlegg:
 Notat vedrørende Leklemsåsen utarbeidet av ViaNova A/S datert 01.03.2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen er det gjennomført en
mulighetsstudie for planområdet, der hensikten er å belyse planområdets potensiale og ta
en beslutning om hvor et eventuelt nytt boligområde kan ligge.
Planområdet ligger i svært bratt terreng, hvorav mesteparten av området ligger i terreng
med en helningsgrad mellom 1:5 og 1:11. Sammen med stigningskrav for veger gir
planområdets topografi begrensede muligheter for framføring av infrastruktur gjennom
området. Eksisterende terreng gir også begrensinger for utnyttelse av planområdet med
hensyn til etablering av attraktive boligtomter. Det øvre området gir størst begrensinger.

Side 35 av 46

Adkomsten til det øvre området påvirkes av terrenghøyden i øvre del av planområdet. En
eventuell adkomstveg vil få en stigning på over 10% for å komme opp til bebyggelig
terreng uten store inngrep i terrenget. En stigningsprosent på 10 % på adkomstvegen vil
medføre at et stort område langs denne vegen ikke vil være egnet til boligtomter.
Tomteutnyttelsen vil bli svært dårlig i øvre del av aktuelt område. Av ovennevnte
grunner utgår øvre del i den videre planlegging av et eventuelt nytt boligområde.
Grunneierne på vestlig del av øvre område er ikke interessert til å selge arealet til
boligformål. I den videre planlegging har vi av den grunn valgt å se bort fra dette
området.
Ut fra det ovennevnte er det valgt å se på den nedre del for etablering av et eventuelt nytt
boligfelt. Notatet fra ViaNova viser at her kan det bli plass til 30 – 35 nye boligtomter
med et gjennomsnittlig areal på i overkant av 700 m2. Utredningen viser også at det må
bygges i underkant av 1000 m veg, samt nytt vann/avløpsanlegg for området. Et meget
grovt kostnadsanslag for infrastruktur vil ligge på 15-20 mill.kr. I tillegg vil en få
kostnad for erverv av grunn.
Vurdering:
For å komme videre med et eventuelt boligfelt i Leklemsåsen er rådmannen av den
oppfatning at kommunen må kontakte grunneieren for et eventuelt erverv av grunn.
Kommunen har vært i kontakt med aktuell grunneier flere ganger og han har i disse
samtalene uttalt seg positivt til et eventuelt nytt boligområde i dette området.
Rådmannen vil fremlegge ny sak for politiske organ når samtale/forhandlinger med
grunneier er gjennomført.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høringssvar - forslag om oppheving av vannscooterforskriften

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

Arkivref:
2016/9425 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.03.2017

Saksnr.
34/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphøres og
at vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til
naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging
av friluftsliv.
Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder
som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er
minst mulig.
Vedlegg:
1 Høring om oppheving av vannscooterforskriften(1)
2 Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om(1)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift av 21.
juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og liknende.
En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt
særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil
fremdeles gjelde for bruk av vannscooter. Forslaget innebærer at kommunene gis
ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre
fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Havne- og farvannsloven og

Side 37 av 46

motorferdselloven gir kommunene mulighet til å regulere bruken av vannscootere og
øvrige fartøy etter lokale vurderinger.
Bakgrunnen til forslaget om endring kommer som et resultat av at det i dag finnes ulike
fartøyer som har tilnærmet samme brukeregenskaper som vannscooter og at det derfor
vil være unaturlig å ha et eget regelverk som kun gjelder for vannscooter.
Vurdering:
Forslaget om å oppheve vannscooterforskriften medfører at særlovgivningen for
vannscooter og lignende fjernes og at regelverket for bruken av vannscooter og lignende
motorfartøy likestilles med andre motoriserte fartøyer / fritidsbåter. For Verdal
kommune vil konsekvensen etter en eventuell opphøring av vannscooterforskriften være
at det vil være tillat å bruke vannscooter på sjøen i Trondheimsfjorden på lik linje med
bruken av andre motorfartøyer / fritidsbåter. Det vil ikke ha noen praktisk betydning for
bruken av vannscooter i vassdrag (ferskvann) da kommunen allerede har egne
bestemmelser som regulerer bruken av motoriserte fartøyer på dette området.
Dagens vannscooterforskrift trådte i kraft i 2013 som en følge av at det generelle
forbudet mot bruk av vannscooter ble opphevet. Det er i dag et regelverk med
forbudsbelter ved land i sjø og vassdrag. I sjø er det forbudt å benytte vannscooter og
lignende fartøyer i et heldekkende belte på 400 meter fra land, i verneområder og i et
heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder. Forbudsbeltet gjelder også rundt
alle holmer og skjær som er større enn 200 m2. Det er også forbudsbelter ved land i
vassdrag. I vassdrag er det forbudt å benytte vannscooter og lignende fartøyer i et
heldekkende belte på 500 meter fra land. I verneområder og i et heldekkende belte på
500 meter fra alle verneområder. Forbudsbeltet gjelder også rundt alle holmer og skjær
som er større enn 200 m2. Det er tillatt med transportkjøring over en strekning på inntil
1000 meter gjennom forbudsbeltet for å komme seg fra land og til områder utenfor
forbudsbeltet dersom følgende krav er oppfylt: Det kjøres korteste mulige vei, det kjøres
minst 30 m fra land, herunder ved passering av øyer og holmer. Det tillates ikke større
hastighet enn 5 knop. Hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøyer eller
annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt er ikke tillatt.
Motorferdselloven setter også strenge begrensninger for bruk av vannscooter i vassdrag.
Der det unntaksvis er tillatt å bruke vannscooter i ferskvann, vil kjøring uansett kreve
grunneiers tillatelse.
En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt
særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil
fremdeles gjelde. Bestemmelsene i Lov om fritids- og småbåter gjelder også for fører av
vannscooter, herunder krav om minstealder, båtførerbevis, promillegrense, tilgjengelig
flyteutstyr m.m. Fører av vannscooter plikter også å opptre aktsomt, slik at det ikke
oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader. Sjøveisreglenes bestemmelser om
forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig om vikeplikt mellom fartøy må
følges. Reglene om fartsbegrensninger gjelder, det samme gjelder regler ved passering
av badende mv.
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Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i
sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt.
Etter motorferdsellovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt
tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på
innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart
vassdrag. Kommunen kan imidlertid bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være
tillatt i disse områdene. Verdal kommune har en egen forskrift som regulerer bruken av
motorisert ferdsel på vassdrag i kommunen. (Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag,
Verdal kommune, Nord- Trøndelag av 17. juni 2004). Motorfartøy med elektrisk motor
kan fritt benyttes på alle vann i Verdal kommune dersom effekten på slike motorer ikke
overstiger 5 hk. Det er også gitt en generell adgang til bruk av motorfartøy på
Leksdalsvatnet med forbrenningsmotor på inntil 5 hk. På Veresvatnet, Innsvatnet,
Kjesbuvatnet, Høysjøen, Stor- Bellingen, Kråksjøen og Søndre Drivsjøen er det tillat å
bruke forbrenningsmotor på maksimalt 5 hk til oppgitte formål, ellers er det ikke tillatt å
bruke fartøyer med motor på vassdrag i Verdal.
Alle vannscootere har motorer med effekt som overstiger 10 HK og vil således ikke være
tillatt å bruke på noen av vassdragene i Verdal kommune. Det vil således ikke ha noen
praktisk betydning for bruken av vannscooter på vassdrag (ferskvann) i Verdal dersom
vannscooterforskriften blir opphevet.
Vannscootere har gjennomgående en skrogdybde som tillater kjøring i grunne farvann
hvor motorbåter ikke vil komme fram. Dette gjør at de også kan holde høyere fart i
grunne områder. Mer vannscootertrafikk med høy fart, særlig nære land, vil også øke
konflikten mellom menneskelig aktivitet og dyre- og fuglelivet.
Rinnleiret og Ørin er to av lokalitetene av Trondheimsfjorden våtmarkssystem som
omfatter noen av de ornitologisk sett mest verdifulle våtmarksområdene i
Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden våtmarkssystem har Ramsarstatus og består av
fire enkeltlokaliteter på sørøstsiden av Trondheimsfjorden. Rinnleiret har nasjonal verdi
som fuglelokalitet. Til sammen er det registrert omkring 210 fuglearter i området.
Rinnleiret og Ørinområdet er en viktig brikke i et større system av
våtmarksområder/rasteplasser for fugler i og langs Trondheimsfjordbassenget. I tillegg
til det meget rike fuglelivet, har også området mange andre verdifulle naturinnslag.
Verdalselva er en av Norges beste lakseelver, og områdene utenfor utløpet er et viktig
oppvekstområde for flere fiskearter som lever i Trondheimsfjorden
I høringsbrevet skriver Klima- og miljødepartementet at de ikke ser behovet for å
forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy, og har derfor besluttet å sende på
høring et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette vil sikre et mer ensartet
regelverk som er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve. De alminnelige
ferdselsregler til sjøs, som gjelder for alle fartøy, inneholder tilstrekkelige regler og
fullmaktsbestemmelser for å sikre en fornuftig og trygg bruk av farvannene.
Regelverksendringen i 2013 medførte at totalforbudet med bruk av vannscooter i norske
farvann ble opphevet, dette førte til en økning i vannscootersalget og økt bruk av dette
fartøyet. Det må påregnes en ytterligere økning i salget og bruken av vannscootere
dersom man nå opphever vannscooterforskriften. Dette kan igjen føre til økt konflikt
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mellom vannscootere og andre brukere, samt at det kan ha negative effekter på naturen. I
høringsbrevet fremgår det at en oppheving av vannscooterforskriften vil medføre økt
ressursbruk for kommunene og at disse kostandene må dekkes av kommunene innenfor
gjeldene budsjettrammer. Det er også påpekt en økt sannsynlighet for ulykker og
samfunnets kostander forbundet med dette. Fordelene med oppheving av
vannscooterforskriften kan ikke oppveie ulempene dette medfører. Ut i fra et føre var
perspektiv så bør ikke forslaget vedtas slik det foreligger. Det bør videreføres et
nasjonalt regelverk som styret bruken av vannscooter slik at de negative konsekvensene
for natur- miljø og andre brukergrupper blir minst mulig.
Konklusjon:
Rådmannen fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphøres og at
vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til
naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging
av friluftsliv.
Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder
som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er
minst mulig.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endringer av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling
av kommunale og private barnehager - sats og telledatoer 2017

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan
anne.haugskott.bjugan@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/1726 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
16.03.2017

Saksnr.
35/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endring av Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2017 med ny telledato og sats vedtas.
Vedlegg:
Verdal kommunes lokale retningslinjer 2017, med endringer
Forslag til ny sats til private barnehager 2017.
Klagebrev fra PBL
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Lokale retningslinjer ble politisk vedtatt den 30.01.17.
Sats til private barnehager ble politisk vedtatt 20.10.16.
Det ble etter den tid sendt inn klage på sats for 2017 til Verdal kommune fra Private
barnehagers landsforbund (PBL) på vegne av alle private barnehager i Verdal kommune.
PBL stilte spørsmålstegn ved Verdal kommunes telling av små og store barn ved
beregning av sats for private barnehager i 2017, jamfør vedlagte klagebrev. PBL mente
at kommunen har lagt feil antall barn til grunn for beregning av sats til private
barnehager.
Som følge av klagen sendte Verdal kommune PBL mer dokumentasjon på telling av
barn, samt at sats for 2017 ble endret som følge av at Verdal kommune hadde ved feil
talt småbarn som store fra 01.09.2015 og ikke fra 01.08.2015 i beregningen av sats.
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Denne endringen gjorde at satsen ble økt for de private barnehagene, jamfør vedlegg om
nytt vedtak på sats.
En annen følge av klagen blir imøtekommet er at Verdal kommune må gjøre endringer i
telledatoene for beregning av tilskudd, og dette framkommer av den vedlagte nye
forskriften. Barn født i 2014 skal telles som store fra 01.08.2017 og ikke fra 01.09.2017
som beskrevet i første vedtatte forslag på lokale retningslinjer.
Forslag til endring av telledatoer for 2017:
1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
Ny tekst: barn født i 2014 telles som stor fra 01.08.2017.
3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.
4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd.
Nytt vedtak på sats 2017 avslutter klagen fra PBL og saken er avsluttet.
Vurdering:
Rådmannen foreslår at klagepunktene fra PBL tas til etterretning og resultatet fra klagen
er da at sats til private barnehager 2017 økes fra:
- Småbarn: kr. 176 570 til kr. 181 384
- Storbarn: kr. 82 954 til kr. 85 628.
Skjæringstidspunktet mellom når barn regnes som småbarn og store er flyttet fra 01.09.
til 01.08.
For de private barnehagene vil dette medføre at de får utbetalt mer i tilskudd til drift som
følge av nye satser, men de vil også få regnet småbarn som små i en måned mindre enn
det som først ble foreslått. Siden det er en differanse mellom det kommunen utbetaler på
småbarn og store barn vil kommunen igjen få redusert de totale utbetalingene noe som
følge av dette.
For kommunen totalt sett blir det derfor ikke vesentlige økonomiske utgifter som følge
av disse endringene i satser og tellinger.
Vedtak på ny sats vil bli sendt ut umiddelbart etter politisk behandling. Det vil også bli
behov for etterjustering av tilskudd utbetalt ved 1. telling (januar, februar og mars) som
følge av at satsen er økt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Inger Åse Evenmo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i
innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019

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

Arkivref:
2017/1457 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.03.2017
27.03.2017

Saksnr.
36/17

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Inger Åse Evenmo om fritak fra
vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019.
2. Nytt varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Inger Åse Evenmo søker i epost datert 21. februar 2017 om fritak fra vervet som
varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden pga helsemessige årsaker.
Inger Åse Evenmo er innvalgt på fellesliste for AP/H/KRF i innvandrerrådet.
Innvandrerrådet har følgende medlem og varamedlem fra felleslista AP/H/KRF:
Medlem:
Emmanuel Bowah (AP), leder

Varamedlem:
Inger Åse Evenmo (AP)

Kommunelovens § 15 nr 2 har slik ordlyd:
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«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 fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som varamedlem i
innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019 imøtekommes.
Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt varamedlem i innvandrerrådet.
Det må her tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Helena Kruken Ulvin - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april
2017 - 30. september 2017
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2017/1763 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.03.2017
27.03.2017

Saksnr.
37/17

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Helene Kruken Ulvin om permisjon fra
folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.
2. Håkon Hafell rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30. juni 2017.
3. Medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30. september 2017:
4. Medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30. juni 2017:
5. Vara i kommunalt klageorgan fram til 30. juni 2017:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Helena Kruken Ulvin søker i epost datert 6. mars 2017 om fødselspermisjon fra
folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.
Helena Kruken Ulvin er innvalgt på Kristelig Folkepartis liste som vara til
kommunestyret og på fellesliste AP/H/KRF i komite mennesker og livskvalitet.
Helena Kruken Ulvin er i tillegg, i Tor Petter Abelsens permisjonstid fram til 30. juni
2017, innvalgt som medlem i kommunestyret, medlem i
formannskap/administrasjonsutvalget/valgstyret og kommunalt klageorgan.
Komite mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra
felleslista AP/H/KRF:
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Medlemmer:
1. Trine Reitan, leder (AP)
2. Arild K. Pedersen (AP)
3. Bjørn J. Holmli (AP)
4. Charlotte F. Aakerhus (H)
5. Helena Kruken Ulvin (KRF)

Varamedlemmer:
1. Lotte H. Kjesbu (H)
2. Torill Elverum (AP)
3. Siv Engelin (AP)
4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
5. Geir Singstad (AP)
6. Torunn Rotmo (AP)
7. Terje Rennemo (AP)

I kommunestyrets møte 27. februar 2017 ble Helena Kruken Ulvin valgt inn i fra
felleslista AP/H/KRF i følgende utvalg i Tor-Petter Abelsens permisjonstid fram til 30.
juni 2017 – som i den perioden har følgende medlemmer/varamedlemmer:
Formannskapet:
Medlemmer:
1. Bjørn Iversen (AP)
2. Silje H. Sjøvold (H)
3. Trine Reitan (AP)
4. Ove Morten Haugan (AP)
5. Helena Kruken Ulvin (KRF)

Kommunalt klageorgan:
Medlemmer:
1. Bjørn Iversen, leder (AP)
2. Silje H. Sjøvold, nestleder (H)
3. Trine Reitan (AP)

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 Asbjørn Tromsdal (AP)
7. Tor Martin Nordtømme (AP)

Personlige varamedlemmer:
1. Ove Morten Haugan (AP)
2. Helena K. Ulvin (KRF)
3. Berit G. Nessø (AP)

Det vil i denne saken da bli oppnevning i Helena K. Ulvins permisjonstid og oppnevning
i Tor-Petter Abelsens permisjonstid.
Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere eller lengre
tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om permisjon i perioden 1. april 2017 til 30.
september 2017 imøtekommes.
Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på:
Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for perioden 1. april 2017- 30.
september 2017.
Nytt medlem i formannskapet/-administrasjonsutvalget/valgstyret for perioden 1. april
2017 – 30. juni 2017.
Vara i kommunalt klageorgan for perioden 1. april 2017 – 30. juni 2017.
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