Verdal kommune

Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer.

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

Driftskomiteen i Verdal
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
18.04.2007
09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på
tlf. 740 48272, eller på e-post til: inger.storstad@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 11. april 2007

Bjørn Aarstad, leder
/sign./
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Verdal kommune
Sakspapir

Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt
ledningsnett i Leksdal

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

Arkivref:
2007/2026 - /M21

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
18.04.2007

Saksnr.
13/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om
kommunal garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i
Leksdal. Dette under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte
vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.
2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som
Leirsjø Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10%
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter
20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §6.
5. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag
for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine
utgifter.

Vedlegg:
Brev fra Leirsjø Vasslag datert 03.03.2007.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med pågående utbygging av nytt kloakkanlegg i Sør-Leksdal foretar
Leirsjø vasslag en omfattende utskifting av gammelt vannledningsnett i området. Nytt
vannledningsnett blir nå lagt i samme trace som det nye kommunale
kloakkledningsnettet. Kostnadene med utskifting av vannledningsnettet dekkes av
Leirsjø vasslag.
Kostnadene for utskifting av vannledningsnettet er beregnet til kr.1.250.000,- inkl.mva
etter anbudsinnhenting.
For finansiering av ovennevnte oppgradering av vannledningsnettet i Sør-Leksdal
planlegger Leirsjø vasslag å foreta et låneopptak på kr.1.250.000,- i Sparebank1 MidtNorge. Leirsjø vasslag søker i den forbindelse Verdal kommune om kommunal garanti
på dette lånebeløpet.
Vurdering:
Verdal kommune har et godt samarbeide med Leirsjø Vasslag. Kvaliteten på
drikkevannet som produseres fra Leirsjøen er godt. Vannet egner seg derfor utmerket
som reservevannkilde for det kommunale vannverket.
Ledningsnettet er alt koblet sammen i Volen. Denne sammenkoblingen vil gi
reservevann for Vuku og omegn ved behov.
Det er nå planer om å lage mulighet for sammenkobling av nett mellom Leirsjø
Vasslag og Verdal Vannverk i Leksdal. Dette vil gi Nord-Leksdal som i dag forsynes
fra Verdal Vannverk en utmerket reservevannkilde ved behov.
Utgifter som Leirsjø vasslag har dekkes over vannavgiften. Det er derfor viktig at
Verdal kommune sikrer seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine
utgifter ved at kommunen hvert år får tilsendt revidert årsregnskap.
Rådmannen anbefaler ut fra det ovennevnte at lånegaranti blir gitt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen
januar/februar 2006 - Garantivedtak

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

Arkivref:
2006/3101 - /K54

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato

Saksnr.

18.04.2007

14/07

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.

1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

Vedlegg:
• Brev fra NVE datert 15.02.2007
• Skjema for kommunevedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 ble nedre del av sikringsanlegget ved Storholmen
skadet over en strekning på 250 m. Anlegget på det aktuelle stedet er revet bort.
Anlegget har vært ute på høring uten store anmerkninger.
Kostnadene for tiltaket er beregnet til kr.220.000,-. Kommunens distriktstilskudd
utgjør 20 % av dette, dvs. kr. 55.000,-.
Vurdering:
Anlegget er en helt nødvendig reparasjonsjobb etter flommen januar/februar 2006.
Rådmannen tilrår derfor at garantivedtak for tiltaket blir gitt slik at anleggsarbeidene
kan starte opp raskest mulig.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak
etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

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

Arkivref:
2006/6552 - /K21

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
18.04.2007

Saksnr.
15/07

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

Vedlegg:
• Brev fra NVE, datert 09.08.2006.
• Skjema for kommunevedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 ble det store erosjonsskader på
erosjonssikringsanlegg ved Ness Stadion. Flommen ødela også flomvollen over en
strekning på ca. 40 m og vannet flommet innover stadionområdet og dyrka mark. Hele
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anlegget er svært slitt. Det er behov å forsterke foten over en strekning på ca. 270 m. I
tillegg er det medtatt en forlengelse av forbygningen på 140 m på strekningen mellom
anlegget ved Ness stadion og anlegg 1106 Haga fergested på grunn av aktiv erosjon.
Kostnadene for tiltaket er beregnet til kr.600.000,-. Kommunens distriktstilskudd
utgjør 20 % av dette, dvs. kr. 120.000,-.
Vurdering:
NVE har ansett dette som en hastesak som er helt nødvendig og utføre. Dette for å
unngå ytterligere skader med store økonomiske konsekvenser. Av den grunn er store
deler av anleggsarbeidene alt utført.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utredning skoleutbygging Verdalsøra

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

Arkivref:
2007/2578 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal kommunestyre
Verdal formannskap

Møtedato
18.04.2007

Saksnr.
16/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Rapport datert 21.03.07 utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett Arkitekter A/S
tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede mulighetene for utbygging av skolene på Verdalsøra i
forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for perioden 2008-2011.

Vedlegg:
• Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert
21.03.2007

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune har engasjert RG-Prosjekt A/S i samarbeid med SilHuett Arkitekter
A/S om å gjennomføre en mulighetsstudie for framtidig skoleutbygging Verdalsøra
B/Verdalsøra U. Følgende mandat er lagt til grunn for utredningen.
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1.
2.
3.
4.
5.

Ombygging og utvidelse av eksisterende Verdalsøra barneskole
Bygging av ny barneskole på ny tomt nord-øst for Ringvegen
Ombygging og utvidelse av eksisterende Verdalsøra ungdomsskole
Rehabilitering av eksisterende Verdalsøra svømmehall
Evt. bygging av ny svømmehall hvis rehabilitering ikke er økonomisk
forsvarlig/hensiktsmessig
6. Bygging av ny flerbrukshall i tilknytning til svømmehall
7. Utarbeide FDVU-kostnader for alternative utbyggingsløsninger
Alle alternativer belyses med hensyn til plassering/tomteforhold, bygninger/arealer og
kostnader.
Det vises forøvrig til vedlagte rapport.
Vurdering:
Det vises til vedlagte rapport.
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Verdal kommune
Sakspapir

Energiplan for Verdal kommune - orientering

Saksbehandler: Inger Marie Bakken
inger-marie.bakken@verdal.kommune.no
E-post:
74048262
Tlf.:

Arkivref:
2007/1775 - /233

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtedato
18.04.2007
17.04.2007

Saksnr.
17/07
36/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Søknad om finansieringsstøtte ”Kommunal energi- og miljøplanlegging”.
2. Tilskuddsbrev.
Saksopplysninger:
Verdal kommune har satt i gang et energiprosjekt med hovedmål
å påvirke ”politisk tenkesett” i retning riktige energistrategiske valg, sikre gode
løsninger i nybygg og rehabiliteringsprosjekter i egen virksomhet, samt å jobbe
planmessig for energirelatert infrastruktur og næringsutvikling i kommunen.
Planen skal gi grunnlag for utredning og realisering av anlegg og tiltak for
konvertering og energiøkonomisering
Vi har søkt og blitt tildelt midler fra Energifondet til prosjektet.
Sivilingeniør Anders Overrein AS er prosjektleder, Overrein har nødvendig
kompetanse og erfaring, samt god kunnskap om Verdal kommune. Han har erfaring fra
mange Enova-finansierte prosjekter. I prosjektgruppen har han med seg Øivind Holand
og Trond Myhre. Styringsgruppen består av Tomas Iver Hallem, Bård Kotheim og
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Inger Marie Bakken. Første styringsgruppemøte var 26. februar og det neste er 26.
mars.
Energiplanen utformes som eget plandokument, men skal forankres som delplan i
kommuneplan, med rullering/revisjon hvert fjerde år. Kommuneplanen er under
revisjon nå, og målsetninger med henvisninger til energiplanen må inn.
Det er også viktig at resultatet fra energiplanarbeidet kommer som innspill til
økonomiplan-arbeidet.
Vurdering:
Komiteene vil muntlig bli orientert på møtet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om utvidelse av Vuku barnehage for barnehageåret 2007/2008

Saksbehandler: John Olav Larsen
john.olav.larsen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2007/2904 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
18.04.2007

Saksnr.
18/07

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Driftskomiteen godkjenner kapasitetsøkningen ved Vuku oppvekstsenter, avd.
barnehage.
2. Virksomhetsleder har det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører
kommunen økte kostnader.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Barnehagen i Vuku har fått økt søknad på barnehageplasser fom høsten 2007.
I dag er Vuku barnehage godkjent for 18 helplasser fordelt på 25 barn.
Til høsten ønsker barnehagen å utvide dette til 24,5 plasser fordelt på 28 barn.
Dette er inkludert små barn under tre år som regnes som dobbel plass.
Vuku barnehage får leie mer areal av Vuku IL i eksisterende bygg. Dette arealet vil
dekke opp for de økte plassene med god margin.
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Dette vil få følgende økonomiske konsekvenser i 2007:
Utgifter
Husleie ( antydet pris )
Lønn og sosialutgifter
1 Ped.leder (+60%)og 1
assistent(+40%) i 5 mnd.
Diverse driftutgifter, div utstyr
Utgifter totalt for 5 mnd. drift.

Inntekter
Foreldrebetaling
Økt statstilskudd
Økte inntekter totalt:
Kommunalt bidrag

4000 x 5

20 000,164000.-

28450,212450.-

2330x5x6,5

75725.136725.212450.0.-

Dette oppsettet viser at det økte inntaket ikke vil koste Verdal kommune noe ekstra i
forhold til dagens drift.
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