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Sakliste formannskapets møte 15. mars 2007
Saksnr

Innhold

PS 24/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 25/07

Plan for psykisk helse 2007 - 2011

PS 26/07

NorFraKalk AS : Søknad om tillatelse til drift av kalkverk i
Verdal - 1721/18/1090
Delegert uttalelse

PS 27/07
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Orientering

Verdal kommune
Sakspapir

Plan for psykisk helse 2007 - 2011

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

Arkivref:
2006/8481 - /G70

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

13.02.2007
07.03.2007
15.03.2007

19/07
6/07
25/07

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007
Behandling:
Revidert plan ble utdelt. Inger Marie Bakken orienterte om endringene i forhold til
utsendt plan.
Knut Fortun var ikke tilstede under behandlinga av saken. Til stede 5 representanter.
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på
området.
2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles
konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.
3. Forslag til bruk av opptrappingsmilder for 2008 - med utgangspunkt i den
helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010,
dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel
rulleres årlig innen 15. juni.

Rådmannens foreslår at:
1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.
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2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i
forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.
3. Forslag til bruk av opptrappingsmilder for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må
foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer
evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007
BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om planen og svarte på spørsmål.
Leder fremmet følgende forslag til uttalelse:
Driftskomiteen uttaler følgende:
” 1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan
på området.
2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles
konkret i
forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.
3. Forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige
planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010,
dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel
rulleres årlig innen 15. juni.

Ved votering ble leders forslag enstemmig vedtatt.
UTTALELSE:

Driftskomiteen uttaler følgende:
1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske
plan på området.
2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag
behandles konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og
budsjett.
3. Forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 - med utgangspunkt i den
helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.

Side 4 av 9

4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni
2010, dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens
tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

Vedlegg:
Plan for psykisk helse 2007-2011
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet: Opptrappingsplanen for psykisk helse. Oppdatering av
kommunenes planer for deres samlede psykiske helsearbeid. Føringer for kommunenes planarbeid
Sosial- og helsedirektoratet: Veileder. IS-1332 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Saksopplysninger:
For å sikre at opptrappingen innen psykisk helsevern gir varig virkning etter at opptrappingsperioden
er over i 2009, har sentrale myndigheter gitt føringer for at en helhetlig plan for psykisk helse skal
utarbeides i hver enkelt kommune allerede for 2007-2010. Denne planen skal omfatte alt kommunen
gjør innen feltet psykisk helse, både det som finansieres gjennom øremerkede midler og det som
kommunen finansierer på annen måte. Planen skal være vedlegg til økonomiplanen og følge
økonomiplanperioden.
For å sikre at alle kommuner utarbeider en helhetlig plan for psykisk helse, har sentrale myndigheter
satt som krav at planen skal være politisk behandlet før utbetaling av psykiatrimidler i 2007.
Rådmannen satte ned ei arbeidsgruppe for å utarbeide den helhetlige planen i oktober 2006.
Ferdigstillelse har vært utsatt et par ganger, grunnet omfattende mandat i forhold til gitt tidsramme.
Harald Myrvang har vært prosjektleder og Grethe Ekseth sekretær. Deltakelsen har vært bred, også
med 2 representanter fra brukersiden.

Vurdering:
Verdal kommune har valgt å gi planen en tidsramme 2007-2011 for å slippe å ta en ny runde når
arbeidet med økonomiplan 2008-2011 starter om få uker, jfr kravet om at planen skal følge
økonomiplanperioden.
Planen er noe større i omfang enn ønskelig, men det har ikke vært gitt tid til å komprimere den.
Strukturen på planen er imidlertid slik at det er enkelt å finne fram:
• del IV Vurdering av viktige utfordringer
• del III Status
• del II Tiltaksplan inkl økonomiske anslag
Planen gir et god oversikt over viktige utfordringer framover i forhold til barn/unge og til voksne.
Statuskapitlet starter med en tabell hvor det gis det et utmerket oversikt over hvilke
virksomhetsområder som yter tjenester til barn/unge og hvilke virksomhetsområder som yter tjenester
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til voksne innenfor helsetjenester, bo-oppfølging, sysselsetting og aktivisering samt rusrelaterte
tjenester. Kompleksiteten i arbeidet med psykisk helse kommer godt fram på denne måten.
Tiltaksplanen viser i prioritert rekkefølge hvilke nye tiltak som foreslås for 07-11 uavhengig av
finansieringsmåte, jfr kravet om helhetlig plan. Finansiering kan være gjennom opptrappingsmidler,
omdisponering av midler som tidligere er øremerket ulike tiltak innen psykisk helsevern og ordinært
kommunalt budsjett.
Tabell 4.1 er nye tiltak med økonomiske konsekvenser og tabell 4.3 er nye kompetansekrevende tiltak
med økonomiske konsekvenser, begge i prioritert rekkefølge. Tabell 4.4 er en finansieringsplan for
perioden 2007-2011. (Tabell 4.2 viser prioriteringer som ønskes gjort, men som antas ikke å ha direkte
økonomiske konsekvenser)
For rådmannen er det viktig at forslagene til tiltak er i prioritert rekkefølge.
Årlige kostnader baserer seg på anslag i mangel av konkrete beregninger. Anslagene vurderes å være
gode nok til formålet.
Det har ikke vært mulig å fremskaffe budsjettall for etablering av tilfredsstillende bolig til 10-12
bostedsløse, jfr kartlegging rundt juletider, da dette er avhengig av måten utfordringen løses på. De
bostedsløse er personer som av ulike, gjerne flere grunner samtidig, har problemer med å bo og som
derfor har en tendens til å bli kastet ut av boligen. Kommunen kan løse boligutfordringen på ulike
måter, bla med å bruke eksisterende kommunale boliger som eventuelt tilrettelegges noe. Nye
omsorgsboliger koster anslagsvis 1,2 mill pr enhet å bygge.
Når det gjelder punkt 7.1. Organisering og rutiner, ønsker rådmann at arbeidsgruppen som nedsettes
for å foreslå bruk av opptrappingsmidler jobber noe mer i fase med økonomiplanarbeidet enn foreslått.
Det er praktisk mulig å politisk behandle bruk av opptrappingsmidler for 2008 før tilsagnet foreligger,
da det gis føringer for hvor stort beløpet blir. Forslag til bruk av opptrappingsmilder – med
utgangspunkt i den helhetlige planen – bør kunne foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.
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Verdal kommune
Sakspapir

NorFraKalk AS : Søknad om tillatelse til drift av kalkverk i Verdal 1721/18/1090
Delegert uttalelse

Saksbehandler: Øivind Holand
oivind.holand@innherred-samkommune.no
E-post:
74048512
Tlf.:

Arkivref:
2006/6503 - /K53

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

Møtedato
16.03.2007
15.03.2007

Saksnr.
2/07
26/07

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller på at formannskapet
gjør slikt vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Uttalelse til SFT datert 9.10.2006
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Området hvor kalkovnen skal etableres er tidligere regulert til industri og har ikke vært
til ny behandling. Tidligere terminalområde har imidlertid blitt omregulert til
byggeområde for industri med et tillegg om at tiltakshaver må legge til rette for at
arealet mellom industrispor og byggegrense for Rv. 757 kan benyttes av andre brukere
i forbindelse med av-/pålessing av jernbanevogner.
I forbindelse med omreguleringen av terminalområdet ga fylkesmannen følgende
uttalelse som igjen ble kommentert av kommunen:
” Anlegg for videreforedling av kalkstein til brentkalk er en prosess som representerer
fremstilling av basiskjemikalie, og kommer da inn under forskrift om
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konsekvensutredninger vedlegg 1, pkt. 5. Det framgår ikke av de tilsendte dokumenter
om kommunen har vurdert denne saken i henhold til forskrift om
konsekvensutredning. Fylkeskommunen har uttalt at det er nødvendig å behandle
denne saken etter forskriften, noe vi slutter oss til. Tiltaket må videre
konsesjonsbehandles i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven. Etterlyser en
samlet vurdering av samfunnssikkerhetsforhold, og henviser i den forbindelse til
Fylkesmannens sjekkliste.
Kommentar.
Det har vært knyttet en del uklarheter til endring av reguleringsplan for Ørin, om den
med grunnlag i planlagte etablering av NorFraKalk AS sin virksomhet utløser krav om
konsekvensutredning. Kommunen vurderer saken slik at endring av reguleringsplan
for Ørin der terminalområde omdisponeres til industriområde, vil være aktuelt
uavhengig av eventuelt spesifikt tiltak. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger
med veileder vil reguleringsarbeider for utvidelser eller endringer av industri-,
nærings- og kontorbygg m.m. (forskriftens vedlegg I pkt. 1), ikke omfattes av
forskriftens § 2 som gjelder planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, selv om
endringen overstiger oppfangingskriteriene. Dette unntaket følger av forskriftens
vedlegg I pkt. 35, og begrunnes med at denne tiltakstype ikke omfattes av EUdirektivet. Unntaket innebærer at disse planer skal behandles etter forskriftens § 3, det
vil si at planene skal vurderes om de kan ha vesentlige virkninger for miljø,
naturressurser og samfunn (forskriftens § 4). Kommunen vurderer den aktuelle
reguleringsendring å ikke omfattes av kriteriene for vesentlig virkninger for miljø,
naturressurser og samfunn. Kommunen er som planmyndighet også ansvarlig
myndighet etter forskrift om konsekvensutredning når det gjelder planer i henhold til
plan- og bygningsloven.
Tiltakshaver NorFraKalk AS må søke om konsesjon (utslippstillatelse) etter
forurensningsloven, og her er det SFT som er konsesjonsmyndighet. I den forbindelse
må det gjøres rede for konsekvensene etableringen kan medføre. I vedlagt notat fra
NorFraKalk AS er aktuelle konsekvenser i forhold til miljø og samfunn belyst”.
Med andre ord: Kommunen var klar på at omregulering av det lille terminalområdet
ikke medførte konsekvensutredning, og at dette måtte skje igjennom SFTs behandling
av konsesjon/utslippstillatelse. Plan- og utviklingskomiteen ønsket en orientering av
bedriften både om bygningsmessige og driftsmessige forhold. Tiltakshaver orienterte i
møte 25.08.06. Mye av informasjonen dreide seg om forurensning, utslipp og
utstyr/prosess/sikkerhet for å redusere og sikre området. Det ble også lagt fram
dokumentasjon på at bedriften ville anskaffe den mest moderne teknologi som finnes
på området.
I forbindelse med utslippssøknaden sendte SFT søknaden til kommunen til høring.
Høringsdokumentet ble behandlet som delegert sak og sendt SFT 09.10.06.
Dokumentet følger vedlagt.

Side 8 av 9

Kalkovnen er en stor industrietablering med mange kjemiske prosesser. Kommunen
har selvsagt ikke kompetanse til vurdering av slike forhold. Som landets fremste
fagmyndighet er det SFT som behandler utslippstillatelsen på en betryggende måte.
Utslippstillatelsen er enda ikke gitt. Kommunens oppgave var å sikre at SFT fikk de
nødvendige opplysninger for å kunne gi en utslippstillatelse på sikkert grunnlag. Dette
gjelder arealforhold, naboskap, vindretninger, kommunalt nett og utslippsforhold til
sjø.
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