Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
23.08.2007
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.
Innstilling fra driftskomiteen i sakene 81/07, 83/07 og 85/07 og innstilling fra plan- og
utviklingskomiteen i sak nr. 84/07 vil bli utlagt i møtet.
B-saker behandles i lukket møte.

Verdal, 17. august 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 23. august 2007
Saksnr
Innhold
PS 80/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 81/07

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune

PS 82/07

Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2007

PS 83/07

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

PS 84/07

Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i
Nord-Trøndelag

PS 85/07

Utbygging FV-173 Sulkrysset - Verdalsøra Ungdomsskole Kommunal kostnad

PS 86/07

Orientering

PS 87/07

B-sak: Forhandling om kjøp

PS 88/07

B-sak. Klage - Søknad om transporttjeneste for
funksjonshemmede
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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.

23.08.2007

81/07

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.
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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
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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Verdal kommune
Sakspapir

Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

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

Arkivref:
2007/7146 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
23.08.2007

Saksnr.
82/07

Rådmannens forslag til vedtak:
1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis
ingen møtegodtgjøring.
2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 297,50 pr. møte.
3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr.
person.
4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr.
dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til
gjeldende reglement.
5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og
stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
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Saksopplysninger:
Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i
valgstyret og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskaper og
stemmestyremedlemmer ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007.
Rådmannen vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære
formannskapsmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis
møtegodtgjøring på kr 297,50 pr. møte. Videre vil rådmannen tilrår at godtgjøringen til
tellemannskaper fastsettes til kr 800,- pr. teller. Det samme beløp tilrås pr. dag til
medlemmer av stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i
arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.
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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
23.08.2007

Saksnr.
40/07
83/07

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

Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag

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

Arkivref:
2007/6208 - /C30

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

Møtedato
21.08.2007
23.08.2007

Saksnr.
68/07
84/07

Rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune slutter seg til forslagene til reglement for Nord-Trøndelag Teater og
reglement for Musikk i Nord-Trøndelag, men at det nye rådet for Musikk i NordTrøndelag gis et navn som ikke tydeliggjør forskjellen til Nord-Trøndelag Musikkråd.

Vedlegg:
Brev ”Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag”,
datert 6.7.2007
Saksopplysninger:
Reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag er sendt ut på
høring til bl.a. kommunene i fylket.
Arbeidet med reglementene er gjort i sammenheng med at Fylkestinget har nedsatt et
utvalg som for tiden arbeider med justeringer i den parlamentariske styringsmodellen
for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Et av temaene for parlamentarismeutvalgets
arbeid er hvilken rolle interne styrer/utvalg/råd i fylkeskommunen bør ha i tiden
framover, innenfor en parlamentarisk styringsmodell.
Reglementene for de to institusjonene er laget over samme lest, og den mest vesentlige
endringen er at nåværende institusjonsstyrer blir omdannet til rådgivende organer, etter
samme modell som for skoleutvalgene. Det driftsmessige ansvaret vil entydig bli
plassert på fylkesrådet, og en unngår en tvetydig styringsmodell.
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De nye rådene forutsettes også å ha stor reell innflytelse på kunstneriske og estetiske
problemstillinger innenfor fylkets teater- og musikkliv.
Vurdering:
Det viktigste for kommunene er at de to institusjonene fortsatt skal yte tjenester i hele
fylket. Det er også viktig at institusjonene kvalitativt yter best mulige tjenester, og bak
det ligger viktigheten av gode faglige og utviklende miljøer samt hensiktsmessige
styringsmodeller for institusjonene.
I det store og hele synes det hensiktsmessig å slutte seg til de to forslagene til
reglement som foreligger.
Men det må imidlertid pekes på at navnevalget for det rådgivende utvalget for Musikk
i Nord-Trøndelag – ”Musikkrådet i Nord-Trøndelag” – kan bli noe forvirrende. En har
fra før organisasjonen ”Nord-Trøndelag musikkråd” som er en sammenslutning av
amatørmusikkorganisasjoner. I dagligtale omtales denne organisasjonen ofte som
”musikkrådet”. For enklere å skille disse to organisasjonene ad, foreslås derfor at det
nye rådet bør få et annet navn som for eksempel ”Råd for Musikk i Nord-Trøndelag”.
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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
23.08.2007

Saksnr.
37/07
85/07

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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