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PS 117/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 29.10.07 godkjennes.”
Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29.10.07 godkjennes.

PS 118/07 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.
Rådmannen orienterte om saken.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Kvartsrapporten for 3. kvartal 2007 tas til etterretning.
2. Kommunestyret pålegger virksomhetsområdene å føre en streng budsjettdisiplin og
prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.
3. Det foretas følgende budsjettjusteringer:
• Skatteinntekter/rammetilskudd økes med kr. 3 500 000,-.
• Reserverte bevilgninger økes med kr. 3 500 000,-.
4. Rådmannen får fullmakt til å bruke av posten for Reserverte bevilgninger for å dekke opp
virksomhetsområdenes merutgifter knyttet til lokalt lønnsoppgjør for lærere i 2002.

PS 119/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku
oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Innstilling fra driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen.

Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben i Utdanningsforbundet ved Vuku
Oppvekstsenter til ordfører Bjørn Iversen og Verdal kommunestyre.

På vegne av SP og H fremmet Knut Snorre Sandnes følgende forslag til innstilling:
1. Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet
innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kr
2. Ny Verdalsøra Ungdomskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre
løsning) for 5 paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 148 mill.
kr
3. Eksisterende Verdalsøra Ungdomskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra
Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kr
4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kr.
5. Ny flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdal Videregående skole med netto
kostnadsramme på 22 mill.kr
6. Organisering av byggeprosess legges frem som egen sak
7. Rådmann bes innarbeide byggekostnader i budsjett og økonomiplaner.
Finansiering som beskrevet i eget pkt 9 innarbeides i budsjett og
økonomiplaner
8. Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for
ungdomskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av
gruppestørrelser ved skolene.
9. Følgende reduksjoner og finansieringsmodeller legges til grunn i budsjett og
økonomiplan:
Finansiering av investering
Differanse mellom b-skole i u-skole 58 og ren u-skole 66
Salg av barneskoleareal + bygninger
Fylkeskommunal leie av hall 1000000 pr år
Utsettelse av undergang i sentrum til 2009
Reduksjon i størrelse barneskole tilpasset rådmanns forslag
Ikke behov for leie andre lokaler ved renovering b-skole

8,000,000
13,000,000
10,000,000
10,000,000
0
3,000,000

Total reduksjon i
investeringsramme

44,000,000

Dette betyr at forslag til løsning er innenfor de økonomiske rammer som
Rådmann legger opp til i sitt forslag til økonomi-plan og budsjett for 2008.
I dette forslaget er ny barneskole dimensjonert for 420 elever, som er det
estimerte elevtall for Verdalsøra Barneskole
10. Kommunestyret foreslår å avsette opptil 10 mill kr. fra investeringsfondet til
undergang i sentrum i 2009.
V v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak

1. Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet
innenfor en kostnadsramme på 42 mill kr.
2. Ny Verdalsøra Ungdomsskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre
løsning) for 5 paralleller (450 elever). Det legges videre til grunn at man lar
private aktører foreta utbygging, samt eier ny ungdomsskole, og at kommunen
går inn som leietager.
3. Eksisterende Verdalsøra Ungdomsskole påbygges og renoveres til ny
Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 66
mill kr.
4. Eksisterende barneskole ved Verdalsøra legges ut for salg.
5. Organisering av bygeprosess legges frem som egen sak.
6. Rådmannen bes innarbeide endringene i budsjett og økonomiplaner.
7. Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for
ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av
gruppestørrelser ved skolene.
Det ble votert først over FRP sitt forslag som falt ved at det fikk 1 stemme. 8 stemte i mot.
Det ble så votert over V sitt forslag som falt ved at det fikk 1 stemme. 8 stemte i mot.
Det ble videre votert over forslaget fra SP/H som falt ved at det fikk 4 stemmer. 5 stemte i
mot.

Det ble til slutt votert over rådmannens forslag til innstilling som falt ved at det fikk 4
stemmer. 5 stemte i mot.
INNSTILLING:
Saken legges fram uten innstilling fra formannskapet.

PS 120/07 Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse med
sentralidrettsanlegget

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vil understreke at man har forståelse for at bortfall av automatinntekter,
som for mange andre frivillige organisasjoner, skaper store økonomiske utfordringer for
Verdal idrettslag.
2. Kommunestyret ber om at kompensasjon for tapt automatinntekt og justering av
driftstilskuddet innarbeides i budsjettet for 2008.
Det ble votert alternativt over forslaget fra FRP og driftskomiteens innstilling, der
driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra
FRP.
VEDTAK:
Søknad fra Verdal i.l. om økt driftstilskudd for 2007 avslås.

PS 121/07 Sikringstiltak i Inna ved Sagmoen etter flommen 2006 - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden
beregnet til kr.60.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Inna ved
Sagmoen etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

PS 122/07 Felles forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger,
Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas. Forskriften gjøres gjeldende
med virkning fra 1.1.2008.

PS 123/07 Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2010

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Saken utsettes pga. at driftskomiteen skal behandle den 21.11.07
VEDTAK:
Saken utsettes.

PS 124/07 Gebyr renovasjon og slamtømming for 2008 - Innføring av ny
differsieringsordning

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i
brev datert 02.11.2007 vedtas.
2. Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fastsettes følgende årsgebyrsatser for 2008.
• 70 liter restavfallsdunk/Mini rest
Kr.1210,- eks. mva
• 140 liter restavfall/Liten rest
Kr.1875,- eks. mva
• 240 liter restavfall/Medium rest
Kr.2420,- eks. mva
• 360 liter restavfall/Stor rest
Kr.3267,- eks. mva
Det gis i tillegg mulighet til rabattordninger og tilleggstjenester i henhold til regelverk og
satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
3 Det vedtas en økning på 9,5 % i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og
lignende. (Slamprisene)

4. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap
godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

PS 125/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Spørsmål fra Brita K. Thorsvik:
Orientering om størrelsen på godtgjøringen til gruppelederne. FRP får dobbel så stor
godtgjøring. Hvorfor.
Svar fra ordfører: Vedtatt i reglement at det største opposisjonspartiet skal har større
godtgjøringen enn de andre partiene.
Brita K. Thorsvik – ønsker å fremme dette forslag for å få endret dette punktet. Hvordan skal
hun gå fram for å få tatt opp dette på nytt?
Svar fra ordfører: Må fremme en sak/spørsmål etter de bestemmelser som gjelder.
Ordfører/rådmann:
- ISK – Fikk telefon fra dep. at vi får 2 års forsøk i stedet for 4 år. Begrunnes med at søknaden
ikke har nok nytt i seg på driftssiden til at det kan kalles nytt forsøk, blir da forlengelse. Ikke
fått skriftlig begrunnelse. Må nå tenke framtid i denne saken fortere enn vi i utgangspunktet
tenkte.
Har allerede startet aksjon i forhold til ansatte i organisasjonen, slik at de rette prosessene
kommer på rett spor. Har innkalt til informasjonsmøte i kinosalen den 6. desember for alle
berørte. Ser for oss en ny runde i de to kommunene om hvordan løpe skal kjøres framover og
hvilke samarbeidsformer vi skal ha. Starter dette arbeidet umiddelbart etter at vi har fått
brevet. Kan legge fram skisse til workshop i samkommunestyret den første uken i februar og
legge rammer for hvordan vi skal arbeider videre med samarbeidsmuligheter.

Rådmann orienterte om:
- Overgrepsmottak.
Åpnet på sykehuset Levanger. Verdal kommune er en av deltakerkommunene. Medfører
en kostnad for oss på ca 60.000 til 70.000 kroner.
-

Vennskapskommunebesøk.
Verdal kommune sin tur å være vertskap i 2008. Har formannskapet sterke
motforestillinger til at vi fortsetter med å være vennskapskommune. Hvis nei, så må det
sette ned en komité for å planlegge dette. Vennskapskommunene har ytret ønske om å
komme hit under Olsok. Kom signal om at vi kan vurdere om vi skal fortsette med dette
etter at vi har vært vertskap, kan også legges inn som en del av programmet ved besøket.
Kommer en formannskapssak på dette.

-

Kulturskolen er 30 år. Utfordret oss i forhold til nytt piano som de ønsker seg. Kostnaden
er ca 70.000 kroner.

-

Nyorganisering av skatteetaten. Medfører at ligningsnemnd og overligningsnemnd utgår
fra 1.1.2008. Kommer en sak om dette i kommunestyret, pga. vi har oppnevnt medlemmer

i disse utvalgene.
-

Alkoholservering på kommunale arrangement.
Har sterke restriksjoner på dette i vårt AKAN-reglement. Vi har praktisert det slik at vi
ved en og annen middagsservering har servert en alkoholenhet (en flaske øl, et glass vin),
men dette er unntaket, ikke regelen.

.
PS 126/07 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Innstilling på kandidat ble utdelt i møtet.
Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Verdal kommunes Kulturpris for 2007 tildeles NN.

