Verdal kommune

Møteinnkalling

Driftskomiteens medlemmer.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Driftskomiteen i Verdal
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
22.08.2007
Dato:
09:00
Tid:

OBS! Oppmøte kl 0900 ved Vuku oppvekstsenter for befaring/orientering.
Jfr. vedtak under sak 35/07 Andre saker, i møte 13.06.07.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes snarest på telefon 740 48272
eller på e-post til: inger.storstad@verdal.kommune.no Varamenn møter kun ved
særskilt innkalling.

Verdal, 16. august 2007

Bjørn Aarstad, leder
(sign.)

Verdal kommune
Sakspapir

Felles lokal forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal,
Levanger, Steinkjer og Inderøy

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

Arkivref:
2007/7172 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
36/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer legges med dette fram
for høring og offentlig ettersyn

Vedlegg:
• Forslag til ny revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer for kommunene
Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy
• Utdrag fra ”Forskrift om begrensing av forurensing, kapittel 16, Kommunale
vann og avløpsgebyrer”

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Generelt:
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Med virkning fra 01.01.2007 er det trådt i kraft en ny sentral forskrift vedrørende
kommunale vann og kloakkgebyrer. Fra forskriftens §16.4 siteres følgende.
”Årsgebyret skal enten beregnes på grunnlag av vannforbruk, eller en todelt
gebyrordning med en fast og en variabel del. Vannforbruket baseres på målt eller
stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, skal vannforbruket
stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det stipulerte forbruket skal i størst
mulig grad tilsvare reelt forbruk. Det kan dessuten tas hensyn til bebyggelsens art og
den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet.
Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes
ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og
målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.
Det kan ikke fastsettes minimumsgebyrer fra 1. januar 2008.
For eiendom som ikke brukes som bolig, kan det fastsettes særlige regler for gebyrberegning
eller inngås særlige avtaler. Den fastsatte eller avtalte beregningsmåte må normalt ikke føre
til lavere gebyr enn det som ville bli pålagt etter kommunens ordinære forskrift. Hvis det ikke
er fastsatt særlige regler eller inngått særlig avtale, skal årsgebyret, eventuelt den variable
delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt forbruk.

For ubebygd tomt kan kommunen fastsette særlige regler for gebyrberegning eller
inngå særlige avtaler.”
Gammel forskrift/ny forskrift:
I dag har både Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy vedtatt et minimumsgebyr for
årsavgift for vann/avløp. Dette innebærer at alle abonnenter uansett forbruk må betale
et minimumsgebyr for å være tilkoblet vann og kloakknettet i den aktuelle kommune.
For Verdal må alle i dag betale for et minimumsforbruk på 120 m3/år, for Levanger
150 m3/år, Inderøy 180 m3 og Steinkjer 200 m3/år. I henhold til ny sentral forskrift vil
dette ikke bli tillatt med virkning fra 01.01.2008.
I ny sentral forskrift gis det mulighet til å innføre en todelt gebyrordning med en fast
og variabel del. Dette tilsvarer samme modell som i dag benyttes av kraftselskapene
ved fakturering av salg av strøm. Administrasjonen i Verdal, Levanger, Steinkjer og
Inderøy ønsker å gå over til en slik avgiftsmodell i ny lokal forskrift for
vann/kloakkgebyrer. Dette medfører at alle abonnenter må betale et fast årsgebyr
uansett vannforbruk. I tillegg vil vann/avløpsgebyret bestå av en variabel del etter målt
vannforbruk evt. stipulert forbruk.
Fastdel for vann vil anslagsvis ligge mellom 300-1000 kroner. For avløp vil fastdelen
ligge på anslagsvis 300-1200 kroner. Det vil som før bli opp til hvert enkelt
kommunestyre å bestemme størrelsen på fastledd og variabelt ledd ved det årlige
gebyrvedtak for kommunale avgifter i desember.
Krav om vannmåler:
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Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy har i dag alle renseanlegg på
vannforsyningssiden som virker begrensende på kapasitet ved produksjon av
rentvann/drikkevann. Ved normalt forbruk har alle kommunene god kapasitet på
vannrenseanleggene sine. Ved fint og varmt vær i juni/juli med mye hagevanning, har
alle vannverkene hatt problemer med å produsere nok rentvann i perioder. Dette har
medført at kommunene har sett seg tvunget til å gå ut med vanningsrestriksjoner.
Av ovennevnte grunn er det i forslag til ny forskrift foreslått at alle nye tilknyttinger
etter 01.01.2008 pålegges montering av vannmåler.
Vurdering

På grunn av endringer i sentralt lovverk er kommunene tvunget til å foreta en revisjon
av de lokale forskriftene for vann/avløpsgebyrer før 01.01.2008. Kommunene Verdal,
Levanger, Steinkjer og Inderøy har i den forbindelse gått sammen om å lage et felles
utkast til ny lokal forskrift. Hovedendringene i forslag til ny lokal
vann/avløpsgebyrforskrift vil medføre en overgang til todelt gebyrmodell med en fast
og variabel del, samt at alle nye tilknytninger etter 01.01.2008 pålegges montering av
vannmåler.
En revisjon av lokal forskrift krever behandling i henhold til forvaltningsloven. Dette
medfører at forslaget må legges ut på høring/offentlig ettersyn i henhold til gjeldende
regelverk.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging FV-173 Sulkrysset - Verdalsøra Ungdomsskole - Kommunal kostnad

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

Arkivref:
2005/7515 - /Q10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
37/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet.

1. Saken tas til orientering.
2. Kommunens resterende egenandel på kr.1.759.020,- dekkes ved bruk av
ordinære investeringsmidler tiltak 5140 Kommunale veger.

Vedlegg:
• Brev fra Statens Vegvesen til Verdal kommune datert 12.06.07
• Brev fra Verdal kommune til Statens Vegvesen datert 07.09.05

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Gang/sykkelveg langs FV173 Suulkrysset – Verdalsøra skole er nå stort sett fullført.
Total kostnad inkl. rehabilitering av Suulkrysset er beregnet til kr. 5.355.739,-.
Verdal kommune har tidligere i forbindelse med rehabiliteringen av Nordgata
forskuttert rehabilitering av Suulkrysset til en kostnad på kr.918.849,-.
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I henhold til utbyggingsavtale skal Verdal kommune dekke halvparten av
utbyggingskostnaden på dette prosjektet. Verdal kommunes egenandel på hele
prosjektet blir dermed kr.2.677.869,-. Med fratrekk av det forskutterte beløp til
rehabilitering av Suulkrysset er gjenstående egenandel på kr.1.759.020,-. Dette beløp
vil bli overført til Nord-Trøndelag Fylkeskommune med det aller første.
Vurdering:
Kostnad for ovennevnte anlegg er tidligere anslått til ca. kr.5.5 mill.kr. Kommunens
egenandel til prosjektet på halvparten av kostnaden er også godt kjent. Rådmannen
anbefaler derfor at utestående beløp på ca. 1,8 mill.kr utbetales snarest mulig. Utgiften
dekkes ved bruk av ordinære investeringsmidler tiltak 5140 Kommunale veger.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av reglement for Verdal kulturskole

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2007/6617 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
38/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Revidert forslag til retningslinjer for Verdal kulturskole vedtas.

Vedlegg:
- Retningslinjer for undervisningen ved VKM – ordensregler for elevene (1982)
- Reglement for undervisningen ved Verdal kulturskole (2007)
Saksopplysninger:
Eksisterende retningslinjer for kulturskolen ble vedtatt i 1982. Det er nødvendig å
foreta en revidering for å oppdatere de til dagens situasjon.
Det er forslag til endringer i punkt 1 og 2 (det heter f.eks. nå kulturskole og ikke
musikkskole, jfr. pkt. 1, og vi har ikke lenger noen undervisningsleder - jfr. pkt 2 i det
gamle reglementet.)
Videre ønsker vi å supplere med viktig informasjon i forhold til oppsigelse av plass og
konsekvenser dersom man ikke betaler elevavgiften m.m. - se pkt. 7 og 8. Klare rutiner
og en strammere praksis ved manglende elevbetaling er nødvendig for å kunne ha
forutsigbarhet og sikre økonomien i h.h.t. til budsjett.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samarbeidet m.m. mellom korpsene i kommunen og Kulturtjenesten Orientering fra Kulturtjenesten

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2007/7178 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
39/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Driftskomiteen gjorde følgende vedtak under sak 35/07:
• Korpsene i kommunen.
Driftskomiteen ber om at det på driftskomiteens møte i august blir orientert om
hvordan samarbeidet mellom korpsene og kulturskolen fungerer. Videre ber
driftskomiteen om at de får vite hva kommunen bidrar med for at korpsene skal
være sikret instruksjon- og dirigenttjeneste.
Virksomhetsleder Kulturtjenesten, Ingvild Aasen og rektor (vikar) ved Kulturskolen,
Sven-Øyvind Bern, vil være tilstede i møtet og orientere om saken.
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Verdal kommune
Sakspapir

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

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

Arkivref:
2007/1452 - /080

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

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
40/07

Rådmannen foreslår at:
Kommunestyret vedtar ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune –
valgperioden 2007-2011”.

Vedlegg:
1. Utkast til nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår..
2. Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 26.05.03 i sak nr. 47/03.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommunelovens § 42 krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret selv.
Gjeldende reglement ble vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 26.05.03 og
trådte i kraft fra ny kommunevalgperiode. Det er anbefalt fra KS at slike reglement
gjennomgås før ny valgperiode starter.
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I den forbindelse oppnevnte formannskapet følgende gruppe som skulle utarbeide
forslag til nytt reglement for valgperioden 2007-2011:
Brit Fredriksen, leder
Trude Holm
Kåre Norum
Berit Musum
Lars Børre Hallem
Sekretær: Line Therese Ertsås.
Utvalget har hatt 3 møter i tillegg til telefonisk kontakt mellom leder og medlemmene.
Utvalget har tatt utgangspunkt i gjeldende reglement, i tillegg til reglement fra
tilsvarende kommuner for sitt arbeid.
I grove trekk er følgende endringer/suppleringer gjort i forhold til gjeldende
reglement:
-

Frikjøp av varaordfører i 50 % stilling.
For formannskapet og ledere/nestledere av utvalg innføres det fastgodtgjøring i
tillegg til møtegodtgjøring. Fastgjøringen gis uavhengig av oppmøte.
Frikjøp av komiteledere i 35 % stilling.
Godtgjøring gruppeledere i kommunestyret.
Pensjonsordning for alle med frikjøp i minimum 1/3 stilling.
Økt satsene generelt opp til hele hundre kroner i tillegg til at de ikke følger
ordførers godtgjøring. Satsene justeres heller ikke i løpet av valgperioden.
Ungdomsråd og Trafikksikkhetsutvalg får godtgjøring.

Saken legges med dette fram til behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Godtgjøring av støttekontakter - arbeidet med å endre satsene. Orientering

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

Arkivref:
2007/7358 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
41/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Driftskomiteen tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
På møtet i det kommunale råd for funksjonshemmede den 31. mai 2007 ble utsendt
brev fra Norsk Forbund for utviklingshemmede Levanger/Verdal lokallag angående
blant annet satsene på godtgjøring til støttekontakter behandlet.
Trine Hallem fremmet forslag om at saken med vedlegg oversendes administrasjonen
for behandling i driftskomiteen så snart som mulig.
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Vurdering:
Gjennom lengre tid har vi vært klar over at godtgjøring av støttekontakter har vært for
lav. Lav godtgjøring fører til vanskeligheter med å rekruttere personer til slike
oppgaver, og at de som sier ja, blir kun kort tid.
Som ett ledd i budsjettarbeidet for 2008, har administrasjonen derfor jobbet med
vurderinger for både Levanger og Verdal for å kunne endre godtgjøringssatsene
I 2006 ble stort sett satsen 79,95 brukt. (Det finnes ett eksempel på bruk av annen sats
i Levanger i 2006 og noen få unntak på bruk av andre satser i Verdal.) Satsen er ikke
endret siden ”tidenes morgen”
Det vil være en stor fordel å knytte godtgjøring til støttekontakter opp til et system
som gir automatisk regulering i takt med lønnsutviklingen i samfunnet, slik at en
slipper ”å passe på” å regulere godtgjøring til støttekontakter manuelt.

For sammenligningens skyld har vi satt opp ulike varianter på kommunal minstelønn
som gjelder fra og med 1. mai 2007:
Ulike varianter minstelønn fra 1. mai 2007
Minstelønn < 16 år
Minstelønn 16-18 år
Minstelønn i stillinger uten særskilt krav om
utdanning

Årslønn
kr
173 700
195 400
217 100

Timelønn kr
89,08
100,20
111,33

Administrasjonen vil fremme det konkrete forslaget til endringer for godtgjøring av
støttekontakter i Verdal kommune som en del av budsjettbehandlingen for 2008. I
Verdal ønsker vi å benytte godtgjøring lik minstelønn i stillinger uten særskilt krav til
utdanning (for 16-18 år tilsvarende), med automatisk justering pr 1. mai hvert år.
Endringene vil første gang kunne skje 1. januar 2008 og vi kan tenke oss at følgende
legges inn i kontrakter som inngås fra og med 1. september 2007; ”Godkjøring til
støttekontakter er for tiden kr 79,95, men er under endring. Ny godtgjøring fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen
høsten 2007 og planlegges iverksatt fra 1. januar 2008.”

Rådmannen anbefaler at driftskomiteen nå tar saken til orientering og at den konkrete
behandlingen av nye satser tas sammen med den formelle budsjettbehandlingen, da det
også må være økonomisk dekning for forslaget.
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Verdal kommune
Sakspapir

Re-/habiliteringskonferansen 2007 i regi av Helse Sunnmøre HF – evt.
oppnevning av representant fra driftskomiteen

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2007/6876 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal

Møtedato
22.08.2007

Saksnr.
42/07

Vedlegg:
Invitasjon til Re-/habiliteringskonferansen 2007.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Helse Sunnmøre HF, Re-/habiliteringstjenesten, har invitert til Re/habiliteringskonferansen 2007 i Ålesund 26. – 27. september. I målgruppen for
konferansen er bl.a. råd for funksjonshemmede og politikere.
Rådet for funksjonshemmede gjorde følgende vedtak under sak 28/07 i møte 31. mai
2007:
Deltakere rehabiliteringskonferanse Ålesund 26. – 27. september 2007
1 representant fra driftskomiteen – saken sendes dit.
1 representant fra rådet – bestemmes på arbeidsutvalgets møte den 5. sept. 2007.
Saken legges med dette fram for driftskomiteen som bes oppnevne evt. representant til
konferansen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2007/3110 - /

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

Møtedato

Saksnr.

Rådmannens forslår følgende:
1. Kvartsrapporten for 2. kvartal 2007 tas til orientering.
2. Kommunen innfører ordningen med minimumsavdrag på lån fra og med
regnskapsåret 2007.
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,-.
Vedlegg:
Ingen
1 Kvartalsrapport 2. kvartal
2007
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt rapport for 2. kvartal 2007.
Gjennomgangen for virksomhetsområdene viser et stipulert merforbruk ved årets slutt
på ca. 2,5 mill. kroner. Disse vurderingene er gjort under forutsetning av at
virksomhetsområdene får dekket virkningen av lønnsoppgjøret i 2007.
Rådmannen foreslår at kommunen fra og med 2007 går inn på ordningen med
minimumsavdrag på låneporteføljen. Dette vil, etter de beregninger som ble gjort i
forbindelse med økonomiplanarbeidet i år, bety i reduksjon i avdragsutgiftene i 2007
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på 7,5 mill. kroner. Av dette beløpet foreslår rådmannen at det bevilges 4,3 mill.
kroner til dekning av merutgifter ved årets lønnsoppgjør. Midlene avsettes som
reservert bevilgning og fordeles av rådmannen til det enkelte virksomhetsområde. Det
resterende beløpet, 3,2 mill. kroner, foreslås avsatt til disposisjonsfond.
Rådmannen foreslår utover disse justeringene ingen endringer i rammene for
virksomhetsområdene nå. Alle områdene pålegges å utøve en streng budsjettstyring
resten av året.
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