Verdal kommune

Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Til stede:

Verdal kommunestyre
Konferansesal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
03.09.2007
16:00 – 19.50.
32 representanter. Knut Fortun møtte under behandlingen av sak nr. 60/07. Til
stede 33 representanter. Nils G. Leirset fratrådte som inhabil i sak nr. 63/07. Lars
Gunnar Marken tiltrådte. Til stede. 33 representanter. Einar A. Tromsdal og
Bjørn Aarstad fratrådte som inhabil i sak nr. 67/07. Til stede 31 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:
1. Kommunalnytt 6/2007 og 7/2007.
2. KS mener nr. 5.
3. Styrevedtak KS nr. 5.
4. Faktaark KS datert 06.08.07.
5. Faktaark KS datert 08.08.07.

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Kjell Stiklestad
Medlem
Kjetil Aarstad
Medlem
Kristin Johanne Hildrum
Medlem
Brit Fredriksen
Medlem
Knut Henrik Tveita
Medlem
Trude Holm
Medlem
Lars Børre Hallem
Medlem
Trine Synnøve Hallem
Medlem
Rigmor Hafell
Medlem
Katrine Bruvold
Medlem
Robert Eriksson
Medlem
Thor Bertil Granum
Medlem
Ole Gunnar Hallager
Medlem
Bjarne Haugan
Medlem
Bjørn Iversen
Ordfører
Lennart Johansson
Medlem
Leif Roger Kolberg
Medlem
Nils Georg Leirset
Medlem
Berit Musum
Medlem
Pål Sverre Fikse Pedersen Medlem
Knut Snorre Sandnes
Medlem
Anita Dagrun Steinkjer
Medlem

Representerer
SP-V
AP-V
AP-V
AP-V
AP-V
SP-V
SV-V
UAV
KRF-V
SV-V
FRP-V
AP-V
AP-V
AP-V
AP-V
UAV
FRP-V
V-V
FRP-V
SP-V
H-V
AP-V

Svein Jørgen Svensson
Einar Asbjørn Tromsdal
Rolf Tømmerås
Atle Vikan
Bjørn Aarstad
Tomas Iver Hallem
Jostein Dahle
Knut Fortun

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Kåre Norum
MEDL
Marit Voll Skrove
Medlem
Torill Elverum
Medlem
John Hermann
Medlem
Kjell Woll Sigurdsen
Medlem
Knut Fortun
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Torill Åbotnes Iversen
Torill Elverum
Kjetil Bakkan
Kjell Woll Sigurdsen
Karl Bernhard Hoel
Marit Voll Skrove
Lars Gunnar Marken
Nils Georg Leirset i sak
63/07
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rudolf Holmvik
Rådmann
Line Therese Ertsås
Konsulent

AP-V
AP-V
AP-V
SP-V
AP-V
SP-V
AP-V
FRP-V

Representerer
H-V
SP-V
AP-V
FRP-V
AP-V
FRP-V

Representerer
AP-V
AP-V
SV-V
V-V

Sakliste til kommunestyrets møte den 3. september 2007

Saksnr

Innhold

PS 58/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 59/07

Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden
2008-2011 (ISK 2)

PS 60/07

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune

PS 61/07

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for
valgperioden 2007-2011

PS 62/07

Rapport fra Ungdomskonferansen 2007

PS 63/07

Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd - endring

PS 64/07

Kommunedelplan vindmøller Verdal og Levanger

PS 65/07

Rapport "Økonomistyring i Verdal kommune, Levanger
kommune og Innherred samkommune"

PS 66/07

Søknad om fritak som lagrettemedlem i Frostating Lagmannsrett
- Kjellaug Nordset Iversen

PS 67/07

Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2006

PS 68/07

Orientering

PS 69/07

Interpellasjon fra Verdal Fremskrittsparti - Ufrivillig deltid

PS 58/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte den 28.06.07 godkjennes.”
Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Protokoll fra møte den 28.06.07 godkjennes.

PS 59/07 Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra samkommunestyret ble utdelt i møtet.
Rådmann orienterte om saken.
Det ble votert punktvis over innstillingen fra samkommunestyret med følgende resultat:
Pkt. 1 – vedtatt med 28 mot 4 stemmer.
Pkt. 2 – vedtatt med 28 mot 4 stemmer.
Pkt. 3 – vedtatt med 28 mot 4 stemmer.
Pkt. 4 – vedtatt med 28 mot 4 stemmer.
Pkt. 5 – vedtatt med 30 mot 2 stemmer.
Pkt. 6 – vedtatt med 31 mot 1 stemme.
VEDTAK:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008. Jfr
samkommunestyresak 15/07.
Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner gir sin tilslutning til
konklusjonene i sluttrapport Innherred samkommune, Videreføring av forsøket i
perioden 2008 – 2011.
Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar at foreliggende ”Grunnavtale for
Innherred samkommune” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.
Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar ”Forskrift om godkjenning av
vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal
kommuner, Nord Trøndelag”.
Samkommunestyret ønsker ikke å opprette felles administrasjonsutvalg som ledd i
ISK II.
Det er en sentral oppgave å informere godt om erfaringene med
samkommunemodellen og om målene med et nytt forsøk. Det må informeres
aktivt for å få flere kommuner eventuelt fylkeskommuner til å prøve modellen.
Det er stadig morkommunene som profileres i den eksterne publikumsrettede
informasjonen.

PS 60/07 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Knut Fortun møtte under behandlingen av denne saken. Til stede: 33 representanter.
AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”4. Kommunestyret forutsetter at driftsregnskapet er i balanse ved utgangen av året.”
Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
”2. Kommunen innfører om nødvendig ordning med minimumsavdrag på lån for regnskapsåret
2007. Ordningen vurderes på nytt for regnskapsåret 2008.”
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling pkt. 1 og 3 og forslaget til nytt pkt. 4 og
alternativt mellom formannskapets innstilling pkt. 2 og forslag til nytt pkt. 2 fra Høyre med
følgende resultat:
Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 2 alternativt mot Høyres forslag til pkt. 2 der forslaget fra Høyre
ble vedtatt med 31 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
APs forslag til nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

1. Kvartsrapporten for 2. kvartal 2007 tas til orientering.
2. Kommunen innfører om nødvendig ordning med minimumsavdrag på lån for
regnskapsåret 2007. Ordningen vurderes på nytt for regnskapsåret 2008.
3. Det foretas følgende budsjettjusteringer:
- Avdragsutgifter reduseres med kr. 7.500.000,-.
- Reserverte bevilgninger økes med kr. 4.300.000,-.
- Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 3.200.000,-.
4. Kommunestyret forutsetter at driftsregnskapet er i balanse ved utgangen av året.

PS 61/07 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden
2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Driftskomiteen og brukergrupper. Innstilling fra nedsatt utvalg. Utdelt på forespørsel fra
medlem.
AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling siste setning:
”... ved konstituering av perioden 2007-2011.”
AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag:
”Ungdomsrådet strykes i gruppe III.”
SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Rådet for funksjonshemmede og Trafikksikkerhetsutvalget flyttes fra gr. III til gr. II.

2. Leder i Driftskomiteen skal frikjøpes i 50 %. Det skal være klare instrukser for oppgaver til
leder i Driftskomiteen.
V v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Pkt 3.1 Ordførerens godtgjøring.
1. setning byttes ut med:
”Ordførerens godtgjørelse settes til 80 % av administrasjonssjefens lønn til enhver tid,
dersom annet ikke blir vedtatt av kommunestyret.”
2.

Pkt. 3.2 Varaordførerens godtgjøring.
1. setning byttes ut med:
”Varaordføreren frikjøpes i 40 % stilling og godtgjørelsen følger lønn til
kommunalsjefer.”

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Godtgjørelse for kommunestyret settes til kr 500 pr. møte.
2. Opposisjonsleders godtgjørelse settes til kr 0,-. Gruppelederes godtgjørelse settes til kr
30.000,-.
3. Kommunestyret vedtar følgende prinsipp til grunn når det gjelder foredeling av verv:
- Opposisjonen bør tildeles en av lederne i utvalgsgruppe I og utvalgsgruppe II.
4. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres med inntil 2.500 kr pr. møte.
5. Godtgjørelsen for leder av kontrollutvalget settes til 20 % frikjøp. Størrelsen av frikjøpet
beregnes ut fra samme prinsipp som utvalgslederne i utvalgsgruppe I.

Det ble først votert over Venstre sitt forslag i 2 punkt med følgende resultat:
Pkt. 1 – falt med 32 mot 1 stemme.
Pkt. 2 – falt med 32 mot 1 stemme.
Det ble deretter votert over FRP sitt forslag i 5 punkt med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – falt med 25 mot 8 stemmer.
Pkt. 3 – falt med 26 mot 7 stemmer.
Pkt. 4 – falt med 24 mot 9 stemmer.
Pkt. 5 – falt med 26 mot 7 stemmer.
Det ble videre votert over SP sitt forslag i 2 punkt med følgende resultat:
Pkt. 1 – falt med 24 mot 9 stemmer.
Pkt. 2 – falt med 27 mot 6 stemmer.
Det ble så votert over forslaget fra AP med tillegg til innstilling fra formannskapet som ble
enstemmig vedtatt.
Det ble videre votert over forslaget fra AP med at ungdomsrådet går ut av gruppe III som ble
enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over formannskapets innstilling med de vedtatte endringer som ble
enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune
valgperioden 2007-2011 som foreslått av det kommunalt oppnevnte utvalg, med den endring at:
- Komiteledere i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen frikjøpes inntil 35 %.
Endelig størrelse på frikjøp avgjøres av kommunestyret ved konstituering av perioden
2007-2011.
- Ungdomsrådet strykes i gruppe III.
- Godtgjørelse for kommunestyret settes til kr 500 pr. møte.

PS 62/07 Rapport fra Ungdomskonferansen 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Helga Rognstad og Arild K. Pedersen orienterte om ungdomsrådets arbeid.
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Rapporten fra Ungdomskonferansen 2007 tas til orientering.

PS 63/07 Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd - endring

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Nils G. Leirset fratrådte som inhabil. Lars Gunnar Marken tiltrådte. Til stede. 33 representanter.
Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 32 mot 1 stemme.
VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Tromsdalen
kalkbrudd, sist revidert 27.07.2007.

PS 64/07 Kommunedelplan vindmøller Verdal og Levanger

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra samkommunestyret ble utdelt i møtet.

Venstre v/Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag:
”I planens punkt 5.3.2 strykes 5. avsnitt og erstattes av:
For å være i samsvar med LNF-formålet etter retningslinjene i Landbruk Pluss skal egenbruken
være en vesentlig del av produsert energi.”
Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag:
”I kommunedelplanen er ”vesentlig” definert som 50 % eller mer....”
Det ble først votert over Høyre sitt forslag som falt med 27 mot 6 stemmer.
Det ble så votert over Venstre sitt forslag som falt med 28 mot 5 stemmer.
Det ble til slutt votert over samkommunestyrets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20 – 5 vedtas ”Kommunedelplan vindmøller
for Verdal og Levanger”, revidert 14.8.07.
De rettelser som framgår av kommentarer til høringsuttalelsene er innført i planen.

PS 65/07 Rapport "Økonomistyring i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred
samkommune"

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

PS 66/07 Søknad om fritak som lagrettemedlem i Frostating Lagmannsrett - Kjellaug
Nordset Iversen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

1. Kjellaug Nordset Iversen slettes fra utvalg som lagrettemedlem og meddommer i
Frostating Lagmannsrett for resten av valgperioden 1. mai 2004 – 30. april 2008.
2. Frostating Lagmannsrett gis melding om slettingen så snart som mulig.

PS 67/07 Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Einar A. Tromsdal og Bjørn Aarstad fratrådte som inhabil. Til stede 31 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2006 til orientering.

PS 68/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

PS 69/07 Interpellasjon fra Verdal Fremskrittsparti - Ufrivillig deltid

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 03.09.2007
BEHANDLING:
FRP v/Robert Eriksson la fram sin interpellasjon.
Ordføreren svarte slik:

”Det er flere grunner til at Verdal kommune ønsker å redusere bruk av deltid:
 Dersom kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass, må kommunen tilby
stillinger av en størrelse som gir en inntekt folk kan leve av
 Kampen om kvalifisert arbeidskraft vil øke i nær framtid, og nyutdannede,
kvalifiserte arbeidssøkere vil i hovedsak reflektere på hele stillinger/store deltids
stillinger
 Det blir bedre kvalitet på tjenestene - de ansatte engasjerer seg mer i jobben
 Større stillinger gir bedre kontinuitet og arbeidsmiljø
 Den som er ansatt i en liten deltidsstilling, opplever det som vanskelig å holde seg
oppdatert i forhold til jobben, føler lite eierforhold til jobben, har lita lønn å leve av,
har rettighet til lite pensjonspoeng og sykepenger.
I mars 2003 oppnevnte derfor rådmannen en arbeidsgruppe som skulle komme med
forslag på hvordan kommunen kan redusere antallet små deltidsstillinger, primært innen
pleie- og omsorgssektoren da det er her det er flest som jobber deltid.
Arbeidsgruppen la fram sluttrapport for arbeidet 10. mai 2005. Da denne ble behandlet i
politiske organer, ble det gitt tilslutning til å sette i gang et prosjekt for å redusere
uønsket deltid for ansatte som har mindre enn 50 % stilling og som ønsker større stilling.
Forslaget fra arbeidsgruppen var forøvrig at grensen skulle gå på 40 % stilling, for å
stille ”først i køen” for økt stillingsandel.
I tråd med hovedtariffavtalen, kan også større deltidsstillinger økes.

Forutsetningen er at prosjektet skal holde seg innenfor de lønnsmidler som Verdal
kommune har til rådighet. Målsettingen var at ingen medarbeidere skal ha ufrivillig
deltid i 2008.
Helgearbeid er en av utfordringene i forbindelse med ufrivillig deltid. Det er derfor vi
finner den største delen av ufrivillig deltid innenfor kommunens 2 omsorg- og
velfredsdistrikt. Det er enighet om at det er lite gunstig å tilby helgearbeid oftere enn
tredjehver hel - gjør vi det, finnes det andre tilbud i arbeidsmarkedet som er mer
attraktive.
Vi har intervjuet medarbeidere som arbeider deltid for å skaffe oss informasjon om hva
de selv ønsker, og hva de kan bidra med av ubekvem arbeidstid for å få dette til å gå
opp.
Vi har
o satt i gang nye turnuser som inkluderer rundturnus (jobber ulike tider på døgnet)
og hinkehelger (jobber en og annen helg ekstra, dvs mer enn tredjehver helg, men
ikke så ofte som annenhver helg i snitt).
o økt grunnbemanningen gjennom å se vikarbudsjett sammen med ordinære
lønnsmidler
o gitt noen medarbeidere tilleggsjobb som faste vikarer
o fått noen medarbeidere som utfører arbeid ved flere avdelinger innen omsorg- og
velferdsdistriktene
o fått noen medarbeidere som utfører arbeid innenfor flere virksomhetsområder.
Kreativiteten har vært stor! Både fra den enkelte medarbeider og fra virksomhetsledere
og avdelingsledere.
Innimellom opplever vi at medarbeidere helst vil ha utvidet stilling akkurat på den
avdelingen de allerede er.
Vi har kommet et godt stykke på veg.
I jan/febr 2007 ble det foretatt en oppsummering av de tiltak som var gjort så langt.
Dette ble gjort ved å sammenligne stillingsstørrelsen i 2005 med stillingsstørrelsen i
2007.
54 medarbeidere hadde hatt nytte av tiltakene ved at de fikk økt stillingsprosenten fra
38,2 til 52,9. (Gjennomsnitt).

Vi kjenner oss ikke igjen i tallet på nesten 40 % som jobber mindre enn 50 % stilling i
Verdal kommune, men det er mindre viktig. Ambisjonen om at ingen skal ha ufrivillig
deltid står ved lag. Vi har også lagt inn småstillingsprosjektet som et delprosjekt i
Kvalitetskommuneprosjektet. Så viktig mener vi dette arbeidet er.
Vi vil legge fram en egen status-sak om prosjektet for kommunestyret over nyttår.
Saken er tidligere referert til formannskapet.

Seniorpolitikken:

Forslagene til seniorpolitikk i Verdal kommune og Levanger kommune har vært ute på
andregangs høring. Vi har felles personalpolitiske retningslinjer i Innherred
samkommune, og seniorpolitikk er en naturlig del av personalpolitikk. Utfordringen har
primært vært å finne økonomiske midler til å iverksette den politikken som vedtas.
Høringsfrist var nå 1. september.
Forslagene som har vært ute til høring, gir seniortiltak av en verdi på kr 10 eller kr
12 000 pr år som alternativ til AFP, fra enten fylte 63 eller 62 år. I prinsippet kan dette
tas ut som a) seniortillegg eller b) redusert stilling med opprettholdelse av lønn eller c)
individuell tilpasning innenfor samme kroneramme.
Forslagene til seniorpolitikk vil bli behandlet i AMU så snart det er praktisk mulig,
saken står på dagsorden allerede i september-møtet.”
FRP v/Robert Eriksson takket for svaret og fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre de nødvendige tiltak slik at all ufrivillig deltid
under 50 pst i pleie- og omsorg fjernes innen første halvdel av 2008.
2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre de nødvendige tiltak slik at alle som ønsker det
tilbys 100 pst stilling i pleie- og omsorg innen utgangen av 2010.
3. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette arbeide med å utarbeide en rekrutterings-/
bemanningsplan for å møte fremtidens utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren. Det
forutsettes at de ansattes tillitsvalgte blir godt representert i dette arbeidet. Det bes videre
om at kommunestyret får seg forelagt rekrutterings-/bemanningsplanen for politisk
behandling innen 1. halvår 2008. Rekrutteringsplanen må være en integrert del av
økonomiplanen og rulleres årlig sammen med økonomiplanen.
4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en konkret opptrappingsplan for heldøgns pleie- og
omsorgsplasser. Planen må reflektere det framtidige behov. Det bes om at de ansattes
tillitsvalgte blir godt representert i dette arbeidet. Planen skal legges frem til behandling
innen utgangen av 2009, og da som en del av helhetlig pleie- og omsorgsplan.
5. Kommunestyret ber om at administrasjonen rapporterer tilbake om fremdriften i arbeidet en
gang pr. kvartal.

Ordføreren fremmet forslag om at forslagene fra FRP v/Robert Eriksson oversendes
formannskapet til behandling.
Ved votering ble ordførerens forslag vedtatt med 30 mot 3 stemmer.
VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet.
1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre de nødvendige tiltak slik at all ufrivillig deltid
under 50 pst i pleie- og omsorg fjernes innen første halvdel av 2008.
2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre de nødvendige tiltak slik at alle som ønsker det
tilbys 100 pst stilling i pleie- og omsorg innen utgangen av 2010.
3. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette arbeide med å utarbeide en rekrutterings-/
bemanningsplan for å møte fremtidens utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren. Det
forutsettes at de ansattes tillitsvalgte blir godt representert i dette arbeidet. Det bes videre
om at kommunestyret får seg forelagt rekrutterings-/bemanningsplanen for politisk

behandling innen 1. halvår 2008. Rekrutteringsplanen må være en integrert del av
økonomiplanen og rulleres årlig sammen med økonomiplanen.
4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en konkret opptrappingsplan for heldøgns pleie- og
omsorgsplasser. Planen må reflektere det framtidige behov. Det bes om at de ansattes
tillitsvalgte blir godt representert i dette arbeidet. Planen skal legges frem til behandling
innen utgangen av 2009, og da som en del av helhetlig pleie- og omsorgsplan.
5. Kommunestyret ber om at administrasjonen rapporterer tilbake om fremdriften i arbeidet en
gang pr. kvartal.

Rett utskrift attesteres:
Line Therese Ertsås
konsulent

