Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
07.12.2017
Dato:
Tid:
08:00 – obs merk 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.
Før møtet vil det bli avviklet eiermøte i Verdal Boligselskap – dette starter kl. 08.00 og
vil vare ca 1 time.
Det vil bli gitt følgende orienteringer før formannskapet settes:
- Orientering Innherred Renovasjon v/direktør Geir Tore Leira – 30 min.
- Presentasjon av status og kvalitetsmelding grunnskolen v/kommunalsjef oppvekst
– 60 min.

Verdal, 1. desember 2017

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 7. desember 2017
Saksnr

Innhold

PS 132/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 133/17

Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal
kommune

PS 134/17

Stiklestad IL. Søknad om kommunal garanti for lån.

PS 135/17

Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal
kommune

PS 136/17

Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og
Levanger kommune

PS 137/17

Vuku Pensjonistlag: søknad om tilskudd til flytting av
"klubbhuset" i Vuku

PS 138/17

Prostistruktur Nidaros bispedømme - uttalelse

PS 139/17

Behandling av høringssaker - oversikt pr 27.11.17

PS 140/17

Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd

PS 141/17

Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv
fram til og med mars 2019

PS 142/17

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune

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

Arkivref:
2017/8484 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
07.12.2017
11.12.2017

Saksnr.
133/17
107/17

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med
vedlagte oversikt.
2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 50,425 millioner kroner og
momskompensasjon reduseres med 13,88 millioner kroner. Det avsettes 3,69
millioner kroner til ubundet investeringsfond.
3. I 2018 økes låneopptak med kr. 7,16 millioner kroner og momskompensasjon
økes med 0,24 millioner kroner.
4. Verdal kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
 Virksomhetsområdet Institusjonstjenesten tilføres kr. 587.000,-.
Inntektsposten rammetilskudd økes tilsvarende.
 Virksomhetsområdet Rådmannen tilføres kr. 1.950.000,-. Inntektsposten
for inntektsutjevning økes tilsvarende.
Vedlegg:
1 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes
økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av
året. Verdal kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for
budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.
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Vurdering:
Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2017 og økonomiplan for
2017-2020 både en investerings- og en driftsdel i budsjettetene. Budsjettet er justert et
par ganger tidligere i år. Rådmannen finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte
justeringer på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse er:
Investering:
Tiltakene som foreslås justert vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er
ikke tatt med i oversikten). Enkelte av tiltakene foreslås nedjustert i 2017, og samtidig
opprettet eller styrket i budsjettet for 2018. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at
denne endringen foretas allerede nå for å sikre at man i 2018 kan videreføre prosjekter
som ikke blir avsluttet som planlagt i 2017. Dette gjelder prosjekter man ikke hadde full
oversikt over når kostnadene påløper ved utarbeidelsen av budsjett 2018.
Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er
forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2017. De aller fleste
av disse er planlagt gjennomført i 2018, og foreslås allerede nå rebudsjettert eller er tatt
med i rådmannens forslag til budsjett 2018. Noen prosjekter justeres noe opp ettersom
kostnadene er noe høyere enn planlagt, eller på bakgrunn av de ikke var med i
opprinnelig plan for 2017 (etterslep fra 2016). Det vises til kommentarer knyttet til
prosjektene i vedlegget.
De fleste prosjektene er det relativt små endringer på, men rådmannen ønsker å knytte
kommentarer til noen prosjekter.
Kommunestyret bevilget i vår midler til forskuttering av «FV 757 Holbergkrysst –
Hamnekrysset øst». Det var forventet at hele denne forskutteringen kom til utbetaling i
2017, men deler av dette kommer først i 2018. Rådmannen foreslår derfor at disse
midlene avsettes i neste års budsjett.
Vedtatt avsetning til ny barnehage i Vuku må justeres ned i år ettersom byggingen først
skjer i 2018. Dette prosjektet er tatt med i forslag til investeringsplan i budsjettforslaget
for 2018. Også når det gjelder bevilgning til nytt helsebygg er midlene bevilget i år tatt
med inn i forslaget for 2018, bevilgningen for 2017 må med bakgrunn i dette
nedjusteres.
Det er i 2017-budsjettet bevilget 20 mill. kroner til bygging av Nord-Trøndelag teater,
dette beløpet er for høyt da en større del av investeringene enn forventet ble belastet
2016-budsjettet. Samlet er kostnaden for teaterbygget som forutsatt.
Friidrettsanlegg er budsjettet med en kommunal investering på 13,2 mill. kroner i 2017.
Dette prosjektet blir ikke startet opp i år, og budsjettet foreslås derfor nedjustert.
Til bygging av ny «Holmen bro» er det i 2017 avsatt 7 mill. kroner. Hoveddelen av
investering i ny bro kommer ikke før i 2018, og bevilgningen for 2017 foreslås derfor
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nedjustert med 6 millioner kroner. Bevilgningen er foreslått på nytt i rådmannen
budsjettforslag for 2018.
Rådmannen foreslår å øke bevilgningen til diverse prosjekter knyttet til vann og avløp.
Innen dette området har det over flere år stått igjen ubrukte investeringsmidler ved årets
slutt, eller så har budsjettet blitt justert ned mot slutten av året ettersom prosjekter har
vært forsinket. Nå har en god del prosjekter kommet lengre enn planlagt i 2017 eller blitt
startet opp tidligere enn forventet (jfr. K-sak 67/17). Rådmannen foreslår derfor at
avsetningen til investeringsprosjektet innen vann/avløp samlet økes med 13,1 millioner
kroner.
Verdal kommune har forpliktet seg til å betale en andel av kostnaden ved bygging av
gang-/sykkelveg «Holte – Minsås – Lein». Dette er det ikke avsatt midler til i
inneværende års budsjett, og det foreslås nå bevilget 9,645 mill. kroner til formålet.
Verdal kommune har gjennom året solgt et par boliger (Prestebolig og Tangenvegen).
Salgsinntektene foreslår rådmannen å avsette til investeringsfond til investeringsfond for
senere bruk som egenkapital i ulike investeringsformål (eksempelvis
egenkapitalinnskudd i KLP eller kjøp av aksjer som ikke kan lånefinansieres). En slik
behandling gir også en styrket likviditet som trengs når det tar tid å få utbetalt
tilskuddsmidler.
Øvrige investeringsprosjekter som foreslås justert er kommentert i vedlegg til saken.
Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av
investeringene. Denne må også endres nå. Samlet reduseres investeringsbehovet i 2017
med kr. 64,305 mill. kroner. Bruk av lån foreslås redusert med 50,425 millioner kroner
og momskompensasjon foreslås redusert med 13,88 millioner kroner. I tillegg foreslås
3,69 millioner kroner avsatt til investeringsfond.
For 2018 foreslås det at investeringsrammen økes med 7,4 millioner kroner. Dette
finansieres ved låneopptak på 7,16 millioner korner og økt momskompensasjon på 0,24
millioner kroner.
Drift:
Verdal kommune mottar i 2017 skjønnsmidler fra Fylkesmannen på bakgrunn av at
kommunen har høyere kostnader til ressurskrevende tjenester enn forventet (spesielt til
brukere over 67 år). Rådmannen foreslår at disse midlene tilføres området som har
kostnader knyttet til disse tjenestene. Kr. 587.000,- tilføres Institusjonstjenesten.
Verdal kommune er dømt til å betale erstatning i en barnevernssak. Erstatningen er
fastsatt til 1,7 millioner kroner. Dette er en kostnad som ikke er budsjettert, og
rådmannen finner naturlig at budsjettet på rådmannens fellesområde oppjusteres med 1,7
mill. kroner. Ved en inkurie ble det ved utarbeidelsen av budsjett for 2017 avglemt å
budsjettere tilskuddsmidler til trossamfunn. Dette er et tilskudd kommunen er pliktig til å
betale ut på like linje med tilskudd til den norske kirke. Rådmannen foreslår at det
bevilges kr. 0,25 mill. kroner til formålet. 1,95 mill. kroner i økte utgifter foreslås
finansiert ved økt skatteinngang/inntektsutjevning som følge av prognoser for 2017 som
er lagt fram i forslag til statsbudsjett.
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Verdal kommune
Sakspapir

Stiklestad IL, søknad om kommunal garanti for lån

Saksbehandler: Frode Strand
frostr@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/8425 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
07.12.2017
11.12.2017

Saksnr.
134/17
109/17

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad idrettslag om
kommunal garanti for et lån på kr 16 200 000,- til finansiering for utbygging og
rehabilitering av Blommen skisenter.
2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 16 200 000,- som
Stiklestad idrettslag tar opp til finansiering for utbygging og rehabilitering av
Blommen skisenter.
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16 200 000,- med tillegg av 10
prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr
17 820 000,-.
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lån og opphører etter 5 år
med inntil 2 år jfr. Garantiforskriftens §3

Vedlegg:
1. Søknad om kommunal garanti for lån på 16,2 mill. kr
2. Anleggssamarbeid i Verdal.
3. Nedbetalingsplan.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
I Blommen skisenter driver nå Stiklestad IL en omfattende utbygging og rehabilitering,
målet er å bygge et tidsriktig og moderne helårsanlegg som vil tilfredsstille behovet til
befolkningen i området i lang tid framover.
Det vises til vedlagt søknad fra Stiklestad idrettslag av 9. oktober 2017. Søknaden
gjelder kommunal garanti for et lån på 16,2 mill. kroner.
Søknaden gjelder låneopptak relatert til en omfattende utbygging og rehabilitering av
Blommen skisenter.
Det primære målet er å lage et ski- og skiskytteranlegg, men det er også inkludert turveger og
asfalterte flater som kan brukes av både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Hele Blommen
området skal kunne brukes av både aktive idrettsutøvere og mosjonister gjennom hele året.
Anlegget inkluderer bl.a. en ny skytebane med 30 selvanvisere, garasjeanlegg, 2,5 km asfaltert
rulleskiløype og snø produksjonsutstyr. I tillegg vil Stiklestad idrettslag gjennomføre en breddeutvidelse og modernisering av de eksisterende løypene. Turveier og asfalterte lekeflater er også
inkludert i dette arbeidet. I alt inkluderer dette totalt 16 ulike spillemiddelsøknader og alle disse
er godkjent av Kulturdepartementet.
Etter en formidabel dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer og samarbeidsklubber er en stor
del av det planlagte arbeidet gjennomført i sommer og svært mye av gjenstående arbeidet skal
være ferdig ved utgangen av desember 2017. Asfalteringen er planlagt gjennomført tidlig på
våren 2018 og total ferdigstillelse i løpet av 2018.
Den totale godkjente budsjetterte kostnadsrammen for alle 16 prosjektene er på 41,6 mill.kr. I
finansieringsplanen for alle prosjektene samlet er det inkludert dugnad for 25,8 mill.kr mens
resten er kontantutlegg. Disse 15,8 mill. i kontantutlegg inkluderer 11,4 mill. i spillemidler, 3,2
mill. i MVA refusjon og om lag 1,2 mill. i egne midler fra idrettslaget. Inkludert økte og
uforutsette kostnader søker idrettslaget om en kommunal garanti på 16,2 mill. kr.

Gjennom forskrift til kommuneloven er det fastslått at garantier over 500 000 kroner må
godkjennes av fylkesmannen. Ved et positivt vedtak i denne saken må således saken
oversendes til fylkesmannen til endelig godkjenning.
Vurdering:
Kommunal garanti for lånesum på 16,2 mill. kroner tilsvarer det som Stiklestad IL får utbetalt i
spillemidler, mva. kompensasjon og egenkapital. Nedbetalingsplan på lån og føringer for
tildeling av spillemidler viser at Stiklestad IL vil være gjeldfri ved inngangen av 2022.
Eksisterende praksis for tildeling av spillemidler tilsier at for lag og foreninger er ventetiden for
utbetaling ca. 3 år. For Stiklestad IL og deres prosjekt i Blommen har de allerede fått utbetalt
spillemidler i 2017 og man kan forvente at de i årene fremover får årlige utbetalinger av
spillemidler. Ordningen for momskompensasjon er ikke like forutsigbar som
spillemiddelordningen, men de siste årene har man klart å forhandle seg frem til nesten 100%
kompensasjon.
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Egenkapitalbehovet kan virke noe krevende å klare gjennom reklamesalg og sponsing.
Rådmannen er spørrende til realismen for inntjening i forhold til sponsormarkedet. Men
rådmannen ser også at Stiklestad IL eventuelt kan selge eller fradele småbruket som de eier i
Blommen. Dette kan gi de et betraktelig tilskudd til deres egenkapital hvis de ikke når sine
målsettinger i forhold til reklamesalg og sponsing.
Rådmannen legger til grunn at utbetaling av spillemidler og momskompensasjon benyttes til
nedbetaling av lån, slik det også fremgår av nedbetalingsplan til Stiklestad IL. Det vil bli
gjennomført halvårlige møter med idrettslaget for å sikre god oversikt over utviklingen.
Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at søknaden fra Stiklestad IL vedrørende
garanti for lån innvilges.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal kommune

Saksbehandler: Marit Berg Ness
marit.berg.ness@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/8312 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
07.12.2017
11.12.2017

Saksnr.
135/17
110/17

Rådmannens innstilling:
Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.
Vedlegg:
1
2
3
4

Finansreglement Verdal kommune
Finansrutiner Verdal kommune
Revisors uttalelse reglement
Revisors uttalelse rutiner

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver valgperiode. Det ble sist vedtatt i 2014.
Siden er det gjort tre endringer i forskrift om kommuners finansforvaltning:
- Det er spesifisert at reglementet og rutinene skal omfatte kommunens
refinansieringsrisiko ved opptak av lån.
- I rapporteringen fra administrasjonen til kommunestyret skal det spesifikt
opplyses om verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12
måneder.
- I tillegg brukes gjennomgående begrepet finans- og gjeldsforvaltning snarere enn
bare finansforvaltning.
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Finansreglementet og finansrutinene er endret slik at endringene i forskrift om
kommuners finansforvaltning er tatt hensyn til. Finansforskriften pålegger
kommunestyret å la uavhengig part med kompetanse om finansiell risiko vurdere
kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning, samt de administrative rutiner.
Dette er gjennomført ved at reglementet og rutinene er forelagt revisor.
Vurdering:
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at
kommunen til enhver tid er betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal
ha en lav risikoprofil. Kommunen vil derfor ikke plassere penger i langsiktige finansielle
instrumenter, som for eksempel verdipapirer som aksjer, ansvarlige lån, obligasjoner
med varighet (rentebinding) lengre enn 1 år og obligasjoner med løpetid (tid til
innfrielse) lengre enn 3 år, jfr Finansreglementet, kapittel 6.
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Verdal kommune
Sakspapir

Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune

Saksbehandler: Anne Grete Wold
anne.grete.wold@innherred-samkommune.no
E-post:
74048293
Tlf.:

Arkivref:
2017/8320 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
07.12.2017
11.12.2017

Saksnr.
136/17
111/17

Rådmannens innstilling:
Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger
kommune vedtas.
Vedlegg:
1 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 98/16. Avvikling av Innherred samkommune.
PS 18/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune
PS 59/17. Organisering av samarbeid etter kommunelovens §27.Inkludert vedtekter i vedlegg.
PS 77/17. Brann- og redningsberedskap i Verdal.
PS 96/17. Innherred kommunesamarbeid brann og redning. Vedtekter.

Saksopplysninger:
Verdal og Levanger kommunestyrer vedtok i november 2016 å løse opp Innherred
samkommune fra 1.1.18. Her ble blant annet følgende vedtak gjort (punkt 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».
I vedtak i kommunestyret i juni 2017 (PS 59/17, pkt 5) tydeliggjøres ytterligere behovet
for en generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi.
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Noen av samarbeidsområdene fra Innherred samkommune erstattes med nye
samarbeidsløsninger organisert etter kommunelovens §27 der rådmennene sitter i styret
for å ivareta nærhet til kommuneorganisasjonene.
Formålet med denne samarbeidsavtalen er å tydeliggjøre vilje og forpliktelse i begge
kommuner om å søke samarbeid også utover §27-samarbeidene, og å gjøre samarbeidet
mer forutsigbart og systemrobust.
Deler av innholdet i avtalen har en forutsetning om at Midt-Trøndelag regionråd
etableres som foreslått.
Vurdering:
Rådmannens vurdering er at en overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal og
Levanger både er nødvendig og naturlig. De to kommunene har over lang tid hatt et
betydelig samarbeid både via Innherred samkommune og gjennom andre formelle og
uformelle nettverk.
En overordnet avtale skal bidra til å vise sammenhengen mellom §27-samarbeidene og
annet samarbeid mellom kommunene, og gi legitimitet til og forventning om samarbeid
på flere områder enn §27-samarbeidene. Den skal også bidra til å se det folkevalgte og
det administrative samarbeidet i sammenheng.
Rådmannen vurderer det slik at samarbeidsavtalen signeres av ordførerne i de to
kommunene, i etterkant av vedtak i de respektive kommunestyrene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Vuku Pensjonistlag: søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" i Vuku

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

Arkivref:
2017/7444 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
07.12.2017

Saksnr.
137/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknaden fra Vuku pensjonistlag til flytting av klubbhuset i Vuku avslås.
Vedlegg:
Søknad fra Vuku pensjonistlag av 21. september 2017.
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Vuku pensjonistlag til flytting av klubbhus i Vuku. De
totale kostnader er budsjettert til 440.000 kroner, hvorav det søkes kommunen om et
tilskudd på 100.000 kroner.
Vurdering:
Tidspunktet for flytting av klubbhuset er helt riktig sett sammen med andre tiltak som
skjer i området, det være seg heving av parkeringsplass og heving av fotballbanen.
Huset vil bli et aktivum for pensjonistlaget til å gjennomføre egne aktiviteter, og vil helt
sikkert også kunne være en god møtearena for ulike treff for andre beboere i
Vukuområdet.
I budsjettet for 2017 er det ikke avsatt midler som kan dekke tilskudd til det omsøkte
formålet.
Rådmannen vil derfor foreslå at søknaden avslås.

Side 13 av 22

Verdal kommune
Sakspapir

Prostistruktur Nidaros bispedømme - uttalelse

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

Arkivref:
2017/8480 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
07.12.2017

Saksnr.
138/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune registrerer at det foregår ressursendringsprosesser i Nidaros
bispedømme.
Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under
kirkens plass inn mot 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i
1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst tilstedeværelse i
Verdal for å være en synlig medaktør inn mot 2030.
Vedlegg:
Ressursvurdering i Nidaros bispedømme – en rapport fra partssammensatt utvalg
Saksopplysninger:
Nidaros bispedømme har sendt på høring en ressursvurdering knyttet til framtidig
prestetjeneste og prostistruktur i Nidaros. Det er en partssammensatt arbeidsgruppe som
har utarbeidet høringsnotatet. Arbeidsgruppa har hatt følgende mandat:
1. Vurdere prostistrukturen.
2. Innspill til administrative endringer.
3. Gjennomgå fordeling av presteressurser på prostinivå.
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Arbeidsgruppa foreslår at antall prosti reduseres fra ti til åtte. Forslaget fra utvalget er
at Strinda slås sammen med Heimdal og Byåsen, og at Stjørdal og Sør-Innherad blir ett
felles prosti. Det er imidlertid sagt at det vil bli lagt vekt på tilbakemeldingene i
høringsrunden.
Videre foreslår arbeidsgruppa å fjerne tre prestestillinger i Strinda, Heimdal og Byåsen
prosti, én i Nidaros domprosti og to i Namdal prosti. Det understrekes likevel at
høringsprosessen er åpen for andre innspill til hvor det er hensiktsmessig å redusere.
I utgangspunktet er det menighetsråd, fellesråd, proster og tjenestemannsorganisasjoner
som er høringsinstanser.
Arbeidsutvalget til Sør-Innherad kirkelige fellesråd vil behandle sak om uttalelse i sitt
møte 30. november, en sak som går videre til fellesrådet sitt møte den 5. desember.
Selv om kommunen ikke er høringspart vurderer rådmannen det som naturlig at
formannskapet benytter denne anledningen til å ytre sine synspunkter i saken overfor
Nidaros bispedømme.
Dette ut fra den spesielle stilling Stiklestad vil få i årene framover knyttet til 1000 års
markeringen av hendelsene på Stiklestad i 1030.
I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom
organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering
avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ
tilstedeværelse på Stiklestad.
Saken legges med dette fram for formannskapet som bes avgi uttalelse i saken.
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Verdal kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr 27.11.17

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

Arkivref:
2017/230 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
07.12.2017

Saksnr.
139/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglementet 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
hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).
Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 27.11.17):
Departement
Høyring
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Frist

Samferdselsdepartementet

21.01.2018

Justis- og
beredskapsdepartementet

22.01.2018

Kunnskapsdepartementet

01.02.2018

Nærings- og
fiskeridepartementet

07.02.2018

Justis- og
beredskapsdepartementet

09.02.2018

Arbeids- og
sosialdepartementet

13.02.2018

Høring - forslag til endring av
vegtrafikkloven og parkeringsforskriften halv pris for parkering av
nullutslippskjøretøy på kommunale
parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn
med parkeringsvirksomheter

Høyring - framlegg til endringar i
bilansvarslova

Høring av endringer i barnehageloven mv

Høring - forslag til endring i Lov 22. juni
2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS
(eksportkredittloven) og forskrift om
eksportkredittordningen

Høring - forslag om endringer i
straffegjennomføringsloven og forskrift om
straffegjennomføring (øke
gjennomføringstiden for
straffegjennomføring med elektronisk
kontroll mv.)

Høring - endringer i utlendingsforskriften

Side 17 av 22

Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til
pensjonistenes organisasjoner

Arbeids- og
sosialdepartementet

15.02.2018

Finansdepartementet

21.02.2018

Nærings- og
fiskeridepartementet

15.03.2018

Høring om egen pensjonskonto mv

Høring av to utredningsrapporter om
dagligvaresektoren

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

Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd

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

Arkivref:
2017/6695 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
07.12.2017
11.12.2017

Saksnr.
140/17
113/17

Rådmannens innstilling:
Som kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd oppnevnes:
Vedlegg:
PS 95/17, kommunestyret 27.november 2017 - Verdal i Trøndelag fylke.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I kommunestyrets sak 95/17 27. november 2017, om Verdal kommunes plass i
Trøndelag fylke vedtok kommunestyret følgende:
1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og
Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape
balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale
og internasjonale prosesser.
2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom
Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine
ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag
regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for
kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.
3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form
av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret
slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.
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4. Midt Trøndelag regionråd består av ordførere, varaordførere, rådmenn og en
kommunestyrevalgt representant fra de deltakende kommuner.
Vedtakets punkt 4 ble vedtatt etter forslag i møtet, men det ble ikke oppnevnt
representant. Rådmannen ber derfor om oppnevning av kommunestyrevalgt representant,
uten å selv foreslå navn.
Vurdering:
Ingen ut over saksopplysningene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv fram til og med
mars 2019

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

Arkivref:
2016/3522 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
07.12.2017
11.12.2017

Saksnr.
141/17
115/17

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon
fra kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.
2. Einar Olav Larsen rykker opp som fast medlem i kommunestyret fram til
31.03.2019.
3. 2. personlige vara i fjellstyret:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Marit Anna Morken søker i epost datert 16. november 2017 om fødselspermisjon fra
kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.
Marit Anna Morken er innvalgt som medlem i kommunestyret på Senterpartiets liste og
som personlig varamedlem på fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i fjellstyret.
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Verdal Fjellstyre har følgende medlemmer/varamedlemmer fra fellesliste
SV/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlemmer:
1. Terje Aksnes (SP)
2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)

Personlige varamedlemmer:
1. Signar Musum (FRP)
2. Marit Anna Morken (SP)

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 søknaden om permisjon for perioden 11.12.2017 –
31.03.2019 imøtekommes.
Felleslisten SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes fremme forslag på personlig vara i fjellstyret
for perioden 11.12.2017 – 31.03.2019.
Til opplysning er Marit Anna Morken også medlem i SU ved Reinsholm barnehage.
Fritak og oppnevning i dette vervet gjøres av komite mennesker og livskvalitet.
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