Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
08.02.2007
10:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon
74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 2. februar 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 8. februar 2007
Saksnr

Innhold

PS 5/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 6/07

Prosjekt Bostedsløshet. Finansieringsplan 2007.

PS 7/07

Forslag til retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning
av alkoholholdig drikk overtres

PS 8/07

Brukerundersøkelsen 2006 - forbedringstiltak

PS 9/07

Søknad om fritak fra kommunale verv - Margot Ottesen
Wannebo

PS 10/07

Søknad om fritak fra kommunale verv - Odd-Helge Weisæth

PS 11/07

NTE - Framtidig eierskap - orientering til formannskapet

PS 12/07

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag - tilskudd orientering til formannskapet

PS 13/07

BOI - Krav om stansing / opphør av ulovlig bruk - Jfr. Plan og
bygningslovens § 113 - vedrørende Østvollv 76 i Verdal
kommune

PS 14/07

Orientering

PS 15/07

B-SAK. Klage på vedtak om ang. søknad om transporttjeneste
for funksjonshemmede
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Verdal kommune
Sakspapir

Prosjekt Bostedsløshet. Finansieringsplan 2007.

Saksbehandler: Janne Stenbakk Grande
janne.stenbakk.grande@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2007/960 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
6/07

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret ser positivt på utprøvingen av Bo oppfølgingstjenesten.
2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til finansieringsplan for prosjektet.
Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
3. Evt videreføring av tjenesten må avklares gjennom behandling av økonomiplan
2008 – 11/ budsjett 2008.

Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet i møte 04.04.05 sak om Boligsosial handlingsplan.
Kommunestyret gjorde slikt vedtak, ptk.6:
”Det arbeides med å få ut statlige midler til utprøving av et prosjekt med en
miljøvaktmester ved rehabiliteringsboligene på Reinsholm, eller når andre passende
boligprosjekter dukker opp.”
På bakgrunn av dette vedtaket ble det utarbeidet en prosjektplan: Tiltak mot
bostedsløshet i Verdal. Hovedmålet med prosjektet er at ingen skal være bostedsløs i
Verdal.
For å bidra til å nå dette målet er det igangsatt en utprøving av en Bo
oppfølgingstjeneste i Verdal kommune. Denne utprøvingen skal skje igjennom hele
2007.
Lederen for denne tjenesten informerte kommunestyret om prosjektet 20. november
2006.
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Nedenfor vises finansieringsplan for prosjektet og dekning av kommunens egenandel.
Finansieringsplan.
De samlede driftsutgifter for prosjektet er anslått til 1.620.000 kroner. Av dette beløpet
utgjør lønnsutgiftene 1.341.000 kroner.
Dette er forutsatt finansiert slik:
Tilskudd fra Husbanken
Tilskudd Sosial og helsedirektoratet
Kommunal andel

685.000 kroner
295.000 kroner
640.000 kroner

Den kommunale andel er forutsatt dekket slik:
Reduksjon i sosialutgifter
300.000 kroner
Reduksjon i utgifter flyktningetjenesten 200.000 kroner
Reduksjon i utgifter Øra PLO
140.000 kroner
Når finansieringen er forslått slik er dette med bakgrunn i en forventning om at
tjenesten vil bidra til tilsvarende utgiftsreduksjoner for de gjeldende enheter.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forslag til retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig
drikk overtres

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

Arkivref:
2007/560 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
7/07

Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:
Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres
vedtas.

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Inndragning av en alkoholbevilling er et drastisk virkemiddel, der utøvelsen av
kommunens skjønn må bygge på forvaltningslovens strenge krav til forsvarlig
behandling. Et vedtak om bevillingsinndragning må ikke være motivert ut fra
utenforliggende hensyn, ikke være vilkårlig eller urimelig. Heller ikke må
forskjellsbehandling forekomme – like tilfelle skal behandles likt dersom det ikke er
saklig grunn til å behandle dem forskjellig.
Innenfor disse grensene bygger forvaltningens avgjørelser på skjønn, og alkoholloven
gir stort spillerom for utøvelsen av dette skjønnet, også i spørsmål om inndragning av
bevillingen.
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Bevillingsinnehavere for salg og skjenking av alkoholholdig drikk er i all hovedsak sitt
ansvar bevist når det gjelder utøvelsen av de respektive bevillinger, men det kan bli
tilfeller der det kan være påkrevet med en del ”kjøreregler”.
Rådmannen vil på bakgrunn av dette fremme forslag til retningslinjer for reaksjoner
når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtredes.
Forslaget til retningslinjer er drøftet med de som utfører kontroll av bevillingene på
vegne av kommunen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Brukerundersøkelsen 2006 - forbedringstiltak

Saksbehandler: Arvid Vada
arvid.vada@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2006/1846 - /030

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato
17.01.2007
08.02.2007

Saksnr.
1/07
8/07

Rådmannen tilrår at driftskomiteens innstiller på at formannskapet gjør slikt
vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering.
2. Formannskapet ber rådmannen vurdere å innføre brukerundersøkelser ved de andre
kommunale tjenesteområdene.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.01.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Formannskapet tar saken til orientering.
2. Formannskapet ber rådmannen vurdere å innføre brukerundersøkelser ved de andre
kommunale tjenesteområdene.

Vedlegg:
Brukerundersøkelsen 2006: Forbedringstiltak i oppvekstområdene, pleie- og
omsorgsdistriktene og to private barnehager
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Brukerundersøkelsen 2006 ble gjennomført i alle pleie- og omsorgsdistriktene og
oppvekstområdene. For de private barnehagene var deltakelsen frivillig.
I sak nr 88/06 Brukerundersøkelsen 2006 gjorde kommunestyret følgende vedtak:
1. Verdal kommunestyre er fornøyd med at Verdal på flere områder skårer høyt i
brukertilfredshet når en sammenligner med landsgjennomsnittet og
nettverkskommunene.
2. Verdal kommunestyre ser med bekymring på enkelte resultat som
brukerundersøkelsen avdekker ved Verdalsøra ungdomsskole.
3. Rådmannen bes legge fram en tiltaksplan for skolen med sikte på forbedringer
målt ved
framtidige brukerundersøkelser.
Planen legges fram i driftskomitè og formannskap i løpet av oktober -06.
4. Verdal formannskap ber om å bli holdt løpende orientert.”
Vedtaket er i samsvar med driftskomiteens og formannskapets behandling av saken i
møter henholdsvis 16.08.06 og 14.09.06.
Tiltaksplanen som - med utgangspunkt i brukerundersøkelsen - ble utarbeidet
Verdalsøra ungdomsskole, ble behandlet av driftskomiteen i møte 15. 11.06 som sak
0060/06 Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006.
Saken ble behandlet i formannskapet 23.11.06.
De andre oppvekstområdene og pleie- og omsorgsdistriktene fikk en frist av
rådmannen til 06.11.06 med å rapportere minst ett forbedringstiltak pr enhet som skal
iverksettes med utgangspunkt i brukerundersøkelsen.
Vedlagt følger rapportene fra disse virksomhetsområdene samt fra to private
barnehager:
Virksomhetsområder
o Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde
o Vinne og Ness oppvekstområde
o Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde
o Stiklestad og Leksdal oppvekstområde
o Øra pleie- og omsorgsdistrikt
o Vinne pleie- og omsorgsdistrikt
o Vuku pleie- og omsorgsdistrikt
Private barnehager
o Maritvold barnehage
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o Melakollen barnehage
Vurdering:
Alle virksomhetsområdene som var målgruppe for brukerundersøkelsen 2006, har
rapportert om iverksetting av ett eller flere forbedringstiltak i forhold til det
området/de områdene der brukertilfredsheten var lavest. Noen av virksomhetslederne
har levert relativt omfattende rapporter, bl.a. med oversikt over gjennomførte tiltak og
resultat av disse.
En del skoler og barnehager rapporterer at brukerundersøkelsen er behandlet i skolens
lovpålagte organer (elevråd, foreldreråd og samarbeidsutvalg) og med de ansatte.
Rådmannen forutsetter at dette er gjort også ved de enhetene som ikke spesielt har
nevnt det i sine rapporter.
Rådmannen er meget tilfreds med at brukerundersøkelsen har dannet grunnlag for
iverksetting av en rekke forbedringstiltak i virksomhetsområdene både når det gjelder
kvaliteten på tjenestene og det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.
Ved skolene og barnehagene danner brukerundersøkelsen et utmerket grunnlag for at
skole og heim kan samarbeide om planlegging og gjennomføring av konkrete
forbedringstiltak som foreldrene og elevene har blinket ut gjennom deltakelse i
brukerundersøkelsen. Dette er en utmerket anledning for å stimulere skole-heimsamarbeidet, et samarbeid som nødvendig for å øke kvaliteten ytterligere på det
arbeidet som utføres i skolene og barnehagene.
Av rapportene fra pleie- og omsorgsdistriktene framgår at brukerundersøkelsen har
dannet grunnlag for forsterket kommunikasjon og samarbeid med både brukere og
pårørende.
Rådmannen mener at erfaringen med brukerundersøkelser er så god i forhold til
forbedring av kvaliteten på kommunens tjenestetilbud, at brukerundersøkelser så snart
som mulig bør vurderes gjennomført i de andre virksomhetsområdene i kommunen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra kommunale verv - Margot Ottesen Wannebo

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

Arkivref:
2007/680 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
9/07

Rådmannen tilrår følgende:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Margot Ottesen Wannebo om fritak
som medlem i plan- og utviklingskomiteen og som varamedlem i kommunestyret.
2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Det norske Arbeiderparti rykker
opp tilsvarende.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I brev av 19.01.07 søker Margot Ottesen Wannebo pga. personlige grunner om fritak
fra sine kommunale verv for Det norske Arbeiderparti/fellesliste Det norske
Arbeiderparti/Senterpartiet for resten av valgperioden.
Margot Ottesen Wannebo er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som
medlem i følgende utvalg:
- plan- og utviklingskomiteen.
og vara til:
- kommunestyret.
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Margot Ottesen Wannebo er innvalgt på fellesliste Det norske
Arbeiderparti/Senterpartiet som har følgende medlemmer og varamedlemmer i planog utviklingskomiteen:
Medlemmer:
1. Brit Fredrisken, nestleder (AP)
2. Knut Tveita (AP)
3. Tomas Iver Hallem, leder (SP)
4. Margot O. Wannebo (AP)
5. Ole Gunnar Hallager (AP)
6. Marit Voll Skrove (SP)

Varamedlemmer:
1. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
2. Torill Å. Iversen (AP)
3. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)
4. Bjarne Haugan (AP)
5. Tone M. Følstad (AP)
6. Inga Berit Lein (SP)

Kommuneloven § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”
Rådmannen vil på grunnlag av praksis som kommunestyret har fulgt ved tidligere
behandlinger av fritaks- og permisjonssøknader, tilrå at søknaden fra Margot O.
Wannebo om fritak for resten av valgperioden imøtekommes.
Grupperingen bak felleslista Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet bes i
formannskapets møte fremme forslag på nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen og
eventuelle varamedlemmer i forhold til fritak der det er aktuelt eller forslå opprykk om
det kan være aktuelt. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra kommunale verv - Odd-Helge Weisæth

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

Arkivref:
2007/1036 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
10/07

Rådmannen foreslår at:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Odd-Helge Weisæth om fritak som
medlem i kommunestyret, driftskomiteen og samkommunestyret samt varamedlem
til formannskapet, valgstyret og skatteutvalget for resten av valgperioden.
2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet
for resten av perioden.
3. Leif Roger Kolberg rykker opp som 1. varamedlem i formannskapet og valgstyret.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I brev av 29.01.07 søker Odd-Helge Weisæth pga. arbeidssituasjon og skolegang om
fritak fra sine kommunale verv for Fremskrittspartiet/fellesliste
Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti for resten av valgperioden.
Odd-Helge Weisæth er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i
følgende utvalg:
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- kommunestyret
- driftskomiteen
- samkommunestyret
og vara til følgende utvalg:
- formannskapet
- valgstyret
- skatteutvalget
Odd-Helge Weisæth er innvalgt på fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig
Folkepart som har følgende medlemmer og varamedlemmer i de aktuelle utvalg:
Driftskomiteen:
Medlemmer:
1. Rigmor Hafell (KRF)
2. Odd-Helge Weisæth (FRP)

Samkommunestyret:
Medlemmer:
1. Odd-Helge Weisæth (FRP)
2. Kåre Norum (H)

Skatteutvalget:
Medlem:
Birgit Bjartnes (H)

Valgt på Fremskrittspartiets liste til:
Formannskapet/valgstyret:
Medlem:
Berit Musum
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Varamedlemmer:
1. Aina Malmstein (H)
2. Kåre Norum (H)
3. Berit Musum (FRP)
4. Bjørn Nikolaisen (FRP)

Varamedlemmer:
1. Tor E. S. Malmstein (H)
2. Rigmor Hafell (KRF)
3. Leif Roger Kolberg (FRP)
4. Aina Malmstein (H)

Varamedlem:
Odd-Helge Weisæth (FRP)

Varamedlemmer:
1. Odd-Helge Weisæth
2. Leif Roger Kolberg

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”.

Felleslista FRP/H/KRF bes fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer til
driftskomiteen, samkommunestyret og skatteutvalget. Her må det tas hensyn til
kjønnskvoteringsreglene.
Videre bes Fremskrittspartiet i formannskapets møte fremme forslag på kandidater
som nye medlemmer og eventuelle varamedlemmer i forhold til fritak der det er
aktuelt eller foreslå opprykk om det kan være aktuelt. Her må det tas hensyn til
kjønnskvoteringsreglene.
Fremskrittspartiet må videre vurdere om det må foretas suppleringsvalg på
varamannslista i formannskapet/valgstyret.
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Verdal kommune
Sakspapir

NTE - Framtidig eierskap - orientering til formannskapet

Saksbehandler: Rudolf Holmvik
rudolf.holmvik@verdal.kommune.no
E-post:
74048259
Tlf.:

Arkivref:
2005/7878 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
11/07

Rådmannen foreslår at:
Saken tas foreløpig til orientering.

Vedlegg:
Brev datert 23.1. 07 Til Nord Trøndelag Fylkesting.
Notat datert 16.1.07 fra Stenstrup Stordrange.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Som det fremgår av vedlagte notat er det foretatt en juridisk vurdering av
problematikken knyttet til fordeling av fremtidige eierandeler mellom kommunene i
NTE.
Saken er av meget stor interesse for Verdal kommune, og dreier seg om langsiktige
eierinteresser som kommunen må ha en beredskap på til å forfølge videre dersom
videre utvikling i saken tilsier dette.
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Verdal kommune
Sakspapir

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag - tilskudd - orientering til
formannskapet

Saksbehandler: Rudolf Holmvik
rudolf.holmvik@verdal.kommune.no
E-post:
74048259
Tlf.:

Arkivref:
2005/9149 - /026

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
12/07

Rådmannen foreslår at:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Brev datert 16.01.07 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune om tilsagn om
tilskudd til nyskapings- og utviklingskommunen Verdal.
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Verdal kommune
Sakspapir

BOI - Krav om stansing / opphør av ulovlig bruk - Jfr. Plan og bygningslovens §
113 - vedrørende Østvollv 76 i Verdal kommune

Saksbehandler: Rudolf Holmvik
rudolf.holmvik@verdal.kommune.no
E-post:
74048259
Tlf.:

Arkivref:
2007/872 /1721/22/11

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
08.02.2007

Saksnr.
13/07

Rådmannens forslag:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Brev datert 26.01.07 fra div. familier v/fam. Rostad
Brev datert 01.02.07 fra rådmannen til div. familier i Verdal v/fam. Rostad.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte brev ang. BOI – Krav om stansing/opphør av ulovlig bruk – Jfr.
plan- og bygningslvoens § 113 – vedr. Østvollv. 76 i Verdal kommune.
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