Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
27.09.2007
Dato:
10:00
Tid:
Evt. forfall eller inhabilitet i noen av sakene meldes snarest på telefon 740 48250 eller
på e-post til: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/07, 97/07, 98/07 og 99/07 vil bli utlagt i
møtet.
Til orientering så vil møte i valgstyret og administrasjonsutvalget bli avviklet før møte
i formannskapet settes.

Verdal, 21. september 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 27. september 2007
Saksnr

Innhold

PS 90/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 91/07

Utvidelse av NAV-kontorer - Tilbud fra Kinogården AS og
Coop Inntrøndelag BA

PS 92/07

Styrevervregisteret - registrering av verv og økonomiske
interesser

PS 93/07

Høring - nye vedtekter og kontingentfastsettelse KS

PS 94/07

Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse
med sentralidrettsanlegget

PS 95/07

Tine Midt Norge - Opsjon på næringsareal Ørin Sør

PS 96/07

Østnesfossen i Vuku - Vurdering av tiltak for å forbedre
flomkapasitet

PS 97/07

Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku.
Reparasjonsarbeid etter flommen januar/februar 2006.
Garantivedtak.

PS 98/07

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken Garantivedtak

PS 99/07

Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre,
anlegg 2040 - Kommunevedtak

PS 100/07

Høring: Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

PS 101/07

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Utvidelse av NAV-kontorer - Tilbud fra Kinogården AS og Coop Inntrøndelag
BA

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

Arkivref:
2007/8070 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
27.09.2007

Saksnr.
91/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til tilbud i brev av 31.8. 2007 fra Coop Inn-Trøndelag og
Kinogården AS vedr. utleie av lokaler til NAV og kommunens virksomhet i
Kinogården/Fokusbygget.
Formannskapet er godt fornøyd med den offentlige servise som ytes av virksomhetene
i Kinogården, og finner det ikke riktig å endre på den hovedstruktur i byggene det i
dag arbeides etter.
Nye anbudsrunder med hensyn til leie av lokaler til NAV/kommunens virksomhet
utenom Kinogården/Fokusbygget må unngås.

Vedlegg:
Brev av 31. august fra Coop Inn-Tøndelag BA og Kinogården AS.
Brev datert 19.09.07 fra Fagforbundet.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune, Trygdeetat og Aetat etablerte i 2003 felles offentlig tjenestetilbud i
Kinogården. Trygdeetaten hadde på dette tidspunktet sine kontorlokaler i Fokusbygget
mens Aetat hadde sine kontorer i Eriksengården ved Minsaas plass.

Side 3 av 27

Verdal kommune etablerte nytt servisekontor og bibliotek sammen med to nybygde
kinosaler i Kinogården. Kinogården AS ble realisert som et partnerskap mellom
kommunen, Coop Inn-Trøndelag, Byggmester Grande og Brødrene Vangstad.
Verdal kommune står som leietaker for arealene i Kinogården gjennom en egen
leieavtale som gjelder i 15 år fra avtaleinngåelse i 2002.
Fra starten av ble det offentlige velferdstilbudet etablert som et prøveprosjekt under
betegnelsen Arbeid og velferd. Dette var på mange måter en modell for det som i
ettertid ble den nasjonale storsatsinga på NAV. Kommunens gode resultater og
erfaring med samlokalisering av de offentlige velferdsordninger, resulterte i at Verdal
kommune ble utpekt som en av de første nasjonale NAV – piloter fra 1.10.2006.
NAV disponerer i dag lokaler i Kinogården og Fokusbygget. For å tilfredsstille de
nasjonale kravene til NAV–kontorer, ble det sommeren 2006 foretatt en del
ombygginger i Kinogården der det kommunale servisekontoret ble fysisk delt fra
NAV. Samtidig ble møterommene som skulle betjene hele Kinogården omgjort til
kontorer/publikumsareal.
I forbindelse med denne prosessen ble det bl.a vurdert å flytte av servisekontoret
tilbake til rådhuset som et ledd i å frigjøre mer areal til NAV. Ut fra hensynet til
optimal tilgjengelighet for brukerne ble det konkludert med å beholde servisekontoret i
Kinogården.
Det er i dag totalt ca 39 årsverk knyttet til NAV hvorav ca 22 er kommunalt ansatte og
17 fra staten. Dette betyr at det er et klart behov for å leie arealer utenom Kinogården
for å dekke NAV sitt behov.
I hele prosessen omkring etablering av NAV og servisekontor har det vært en
underliggende forståelse for at de to byggene måtte bygges i sammen på en måte som
lettet logistikken for de ansatte. Det var samtidig viktig å få disponert hele Kinogården
noe som har medført at Gilroy bli flyttet til nye lokaler i sentrum.
NAV (staten) har i dag en leieavtale i Fokusbygget som fornyes ett år av gangen i
påvente av en framtidig løsning. Denne avtale sammen med kommunens avtale med
Kinogården er tilstrekkelig for å kunne forhandle fram en kontorløsning for
NAV/kommunens behov uten at dette utløser noen offentlig utlysning etter
innkjøpsreglementet.

Vurdering:
For Verdal kommune har det i hele prosessen vært viktig at arealene i Kinogården som
kommunen leier blir maksimalt utnyttet. Dette betyr at det har vært uaktuelt for oss å
vurdere andre kontorarealer for NAV enn de som allerede ble benyttet i kinogården.
Det har under hele prosessen vært forutsatt at dagens delte løsning i de to byggene
måtte finne sin løsning gjennom et mellombygg. Dette mellombygget ligger på areal
som tilhører Fokusbygget og dermed blir bygget en del av dette. Det er diskutert
forskjellige alternative løsninger med utbygger og en omforent løsning er i sikte
dersom vi får en enighet mellom de to byggeierne.
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I forbindelse med denne prosessen er det først kommet et muntlig innspill fra
Kinogården/Coop Inn-Trøndelag om et alternativ tilbud som tilbyr kontorlokalene til
Coop som tillegg til arealene i Kinogården og at lokalene bindes sammen med en
lukket bro over Bruns gate. Dette tilbudet er skrifteliggjort i brev av 31.august
2007(vedlegg) og går ut på at biblioteket flyttes over til kontorlokalene til Coop og at
NAV tar i bruk eksisterende bibliotek. En alternativ løsning med at NAV overtar
kontorlokalene til Coop er også skissert.
Dette tilbudet ble vurdert av ledelsen i NAV og kommunen uten at vi fant det riktig å
gå videre med dette planforslaget ut fra følgende hovedbegrunnelse.
• Eksisterende lokaler i Kinogården er utformet med tanke på en logistikk som
har sekundære arbeidsplasser i forhold til publikum i Fokusbygget. Forutsetning
om sammenbygging har hele tiden ligget til grunn for utforming av NAV i
kinobygget.
• Vi har optimale lokaler med langsiktig avtale for biblioteket i Kinobygget og
ønsker ikke å legge opp til noen ny ressurskrevende anbudsrunde for leie av
lokaler slik kommunens innkjøpsreglement vil kreve. Verken Verdal kommune
eller NAV har i dag noen avtale med Coop Inn-Trøndelag om leie av arealer i
dette området.
Rådmannen finner det ikke riktig å gå inn i detaljer i forslaget da det her er et første
planutkast som må bearbeides videre dersom det blir aktuelt å realisere.
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Verdal kommune
Sakspapir

Styrevervregisteret - registrering av verv og økonomiske interesser

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

Arkivref:
2006/8320 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Verdal formannskap

Møtedato

Saksnr.

27.09.2007

92/07

Rådmannen foreslår at:
1. Verdal kommune oppretter register over folkevalgtes, ansattes og
styremedlemmers styreverv og økonomiske interesser. Registeret opprettes fra
01.01.08.
2. Retningslinjer for registrering vedtas.
3. Registeret administreres av rådmannen.

Vedlegg:
1. Brev datert 05.01.07 fra KS.
2. Forslag til retningslinjer.
3. Møtereferat fra drøftinger med ansattes organisasjoner.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Denne saken ble behandlet i formannskapet 19.10.06 der det ble fattet slikt vedtak:
”Formannskapet tar pressemeldingen fra KS til etterretning og vil følge utviklingen i
saken.”
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Sentralstyret i KS har, med begrunnelse at det er en måte å styrke kommunesektorens
omdømme på, besluttet å opprette et Webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og
styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser.
På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den
enkelte og det kreves samtykke fra den enkelte for å registrere opplysninger. KS har i
den forbindelse vedtatt veiledende retningslinjer for hva som kan registreres. Det vises
i den forbindelse til vedlagte brev datert 05.01.07. KS anbefaler også at det utarbeides
lokale retningslinjer for hva som skal registreres basert på de veiledende retningslinjer.
Forslag til lokale retningslinjer følger vedlagt.
Drøftinger med ansattes organisasjoner, jfr. vedlagt referat.
Ut over kommunens arbeidskostnader med å registrere opplysningene, vil tilknytning
til registeret være kostnadsfritt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høring - nye vedtekter og kontingentfastsettelse KS

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

Arkivref:
2007/7741 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
27.09.2007

Saksnr.
93/07

Rådmannen foreslår at:
Verdal kommune gir i hovedsak sin tilslutning til forslaget til nye vedtekter for KS,
men vil foreslå at det vedtektsføres minimum 1 Fylkesmøte pr år.
Kontingenten til KS bør ikke justeres mer enn hva utviklingen av kommunesektorens
frie inntekter tilsier.

Vedlegg:
1 Forslag til nye vedtekter
2 Forslag til
kontingentfastsettelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er utarbeidet forslag til nye vedtekter for KS (tidligere Kommunenes
Sentralforbund). Før Fylkesstyret i Nord-Trøndelag avgir uttalelse til forslaget ønsker
man kommunenes syn og har sendt forslaget til kommunene i fylket med høringsfrist
24. september.
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Samtidig med forslaget til nye vedtekter er også Sentralstyrets forslag til kontingent
for 2008 og 2009 sendt på høring.
Den mest tydelige endringen i vedtektene går ut på at Sentralstyret endrer navn til
Hovedstyret, og at Fylkesmøtene får en tydeligere rolle. I dag er det vedtektsfestet et
fylkesmøte minst hvert 4. år, mens det i det nye forslaget skal være 2 pr år.
Når det gjelder kontingenten legges det opp til en relativt stor engangsøkning i tillegg
til justering i forhold til pris og lønnsnivå. Dette begrunnes med behovet for større
kapasitet.
Vurdering:
Arbeidet med nye vedtekter er et resultat av arbeidet med Styringsstrukturutvalget i
2006 og påfølgende høring av dette. Som vedlegg følger en oversikt som viser dagens
vedtekter, det nye forslaget og hvilke endringer som er foreslått.
Etter rådmannens vurdering er det naturlig å skifte ut betegnelsen Sentralstyret med
Hovedstyret på det høyeste organet mellom Landstingene. ”Sentralstyret” bringer lett
assosiasjoner til en sentralistisk organisasjon, mens KS ønsker å framstå som en
demokratisk organisasjon.
Den andre vesentlige endringen går på vedtektsfesting av fylkesmøter. Fylkesmøtene
består av valgte utsendinger fra kommunestyrene og fylkestingene etter følgende
modell for representasjon fra Kommunene:
Inntil 5 000 innbyggere – 1 representant
5 001 til 11 000 innbyggere – 2 representanter
11 001 til 25 000 innbyggere – 3 representanter
25 001 til 50 000 innbyggere – 4 representanter
50 001 til 90 000 innbyggere – 5 representanter
90 001 til 140 000 innbyggere – 6 representanter
140 001 til 200 000 innbyggere – 7 representanter
200 001 og flere innbyggere – 8 representanter
Utsendinger velges på det konstituerende kommunestyremøtet. Verdal kommunes
utsendinger til fylkesmøtet i inneværende periode er:
Bjørn Iversen
– personlig vara: Svein Svensson
Tomas Iver Hallem
– personlig vara: Trude Holm
Kristin Hildrum – personlig vara: Brit Fredriksen
Det er et ønske om å bruke fylkesmøtet mer aktivt i forhold til arbeidet med å forankre
konsultasjoner, tariffspørsmål, forpliktende avtaler og andre viktige saker for
kommune. Dette er bakgrunnen for at det foreslås å vedtektsfeste 2 møter pr år mot
tidligere minimum 1 pr valgperiode.

Side 9 av 27

Rådmannen ser behovet for å fornye funksjonen til fylkesmøtet, men er noe usikker på
hvor hensiktsmessig det er å vedtektsfeste nøyaktig antall møter det skal være hvert år.
En kan se for seg enkelte år at det vil være behov for flere slike møter, bl.a kan dette
være aktuelt i forhold til regionreformen og framtidig eierskap av NTE her i fylket. På
samme vis kan en se for seg at det enkelte år ikke er behov for mer enn ett møte. I NT
består et fylkesmøte av ca 50 deltakere. Med delvis store reiseavstander er det
ressurskrevende å fysisk samle et såpass stort forum unødig. Mye av dialogen kan i
dag skje via elektroniske tjenester. Dette har jo også en miljøside. Jeg vil derfor tilrå at
en vedtektsfester minimum 1 møte pr år i stedet for 2.
Når det gjelder kontingenten skriver KS:
KS har i dag klare kapasitetsbegrensninger. Det er et gap mellom hva
organisasjonen har mulighet for å påta seg av nye oppgaver og hvilke
utfordringer kommunesektoren står foran og som KS som utviklingspartner bør
ta fatt på. Medlemsundersøkelser viser en utbredt oppfatning blant
medlemmene om at det forventes mye av KS.
For å opprettholde og styrke kompetanse og kapasitet på viktige felt, trenger KS
en tilstrekkelig forutsigbarhet om fremtidige inntekter, som tillater
organisasjonen å vokse med minst 30 årsverk i kommende landstingsperiode.
Dette tilsier en engangsjustering av nivået på kontingentinntektene med 15 %
fra 2008, utover den generelle indeksreguleringen fra år til år.
Den foreslåtte kontingentøkingen vil gi KS en økt medlemskontingent fra kommunene
og fylkeskommunene på 28 mill kr til 220 mill kr årlig. Kontingenten fra Verdal
kommune vil øke fra ca 310 000,- til 356 000,- pr år med det nye forslaget.
Vi lever i et samfunn der organisasjonene har stor innflytelse. Det er viktig at KS har
kompetanse og kapasitet til å ”matche” sterke fagforeninger og
særinteressegrupperinger. Rådmannen er likevel betenkt over å akseptere en så vidt
stor økning i bemanningen i KS som det legges opp til med de nye kontingentsatsene.
Kommunene har begrenset økonomi og får i beste fall en årlig realvekst på 1 %. Jeg
kunne tenke meg å foreslå at kontingenten fulgte utviklingen i kommunale frie
inntekter. På den måten sikrer en at KS er i stand til å handtere veksten i kommunale
oppgaver samtidig som det påhviler organisasjonen å effektivisere driften på samme
måte som medlemmene dersom en skal få gjort mer på et område.
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Verdal kommune
Sakspapir

Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse med
sentralidrettsanlegget

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

Arkivref:
2005/7850 - /D11

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
27.09.2007

Saksnr.
94/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad fra Verdal idrettslag om økt driftstilskudd for 2007 avslås.
Justering av driftstilskudd innarbeides som en del av arbeidet med budsjett 2008.

Vedlegg:
Søknad fra Verdal idrettslag, datert 21.06.2007
Avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget på
Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, datert 21.06.2006.
Saksopplysninger:
Verdal idrettslag har sendt søknad til Verdal kommune om økt driftstilskudd for 2007.
De peker på at idrettslaget for 2006 hadde underskudd på drift av anlegget på kr.
650.000, og et budsjettunderskudd for 2007 på kr. 783.422.
De begrunner søknaden med at driften har vært finansiert opp med automatinntekter
(kr. 797.000 i 2006), og at disse inntektene falt bort pr. 30. juni i år.
De forespør kommunen om å dele anleggsunderskuddet og søker om ekstra tilskudd på
kr. 392.000.
I 2007 er, i h.h.t. driftsavtale, utbetalt driftstilskudd på kr. 537.000.
Eksisterende driftsavtale er gjeldende t.o.m. 31.12.08. I pkt. 12 i avtalen heter at:
”Forhandlinger om en eventuell ny driftsperiode f.o.m. 01.11.2009 skal være
igangsatt senest 01.03.2008 og avsluttet innen 30.06.2008.”
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Vurdering:
Det er forståelse for at bortfall av automatinntekter, som for mange andre frivillige
organisasjoner, skaper utfordringer for Verdal idrettslag. Rådmannen ser likevel ikke
mulighet til å kunne bidra med økt tilskudd for 2007. Det foreslås imidlertid at
arbeidet med ny driftsavtale framskyndes slik at eventuelle økonomiske justeringer
kan innarbeides i budsjett 2008.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tine Midt Norge - Opsjon på næringsareal Ørin Sør

Saksbehandler: John Ragnar Sæther
john.r.saether@verdal.kommune.no
E-post:
74048517
Tlf.:

Arkivref:
2007/8412 - /611

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
27.09.2007

Saksnr.
95/07

Rådmannens forslag til vedtak:
1. TINE Midt-Norge gis opsjon på arealer A og B slik det framgår av saken.
2. Ved evt. beslutning om utbygging vil Verdal kommune ha som intensjon at
areal C omreguleres til næringsformål og tillegges tomten.
3. Opsjon gis fram til 01.07.08 og er vederlagsfri i denne tiden.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre opsjonsavtale.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev av 14.09.07 fra TINE Midt-Norge v/Rognstad: ”Opsjon på industritomt”.
Saksopplysninger:
Ved brev av 14.09.07 ber TINE Midt-Norge om opsjon på næringsareal slik det
fremgår nedenfor:
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Omsøkte areal ligger sør for Havfruvegen og grenser i øst mot arealer Tommen Gram
har opsjon på. Anført arealbehov er rektangulær tomt 120 meter dyp og ca 24 da stor.
Opsjonstid er fram til 01.07.08.
Etter samtaler med søker foreligger en arealløsning som framgår av nedstående
situasjonskart. En eventuell framtidig utbygging av arealet vil omfatte en utvidelse og
videreføring av nåværende produksjonsspekter. Arealet omfatter kommunal eiendom
(A) ca. 2,5 da og et kommunalt festeareal 14 da, begge regulert til næringsformål. I
tillegg ca 6,5 da (C) i privat eie og LNF-område. En eventuell framtidig utbygging av
arealet C til næringsformål krever omregulering og avtale med grunneier. Grunneier er
gjort kjent med interessen for arealet. Saken må behandles som søknad om opsjon for
områdene A og B og interesse for om omregulering av areal C til næringsformål ved
eventuell realisering av planene.

TINE

Byggmester Grand

Havfruvegen

A
Flyvegen

B

C
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Tommen
Gram

Vurdering:
Søknad fra TINE om sikring av areal for eventuell framtidig utvidelse av sin
virksomhet er interessant, og kommunen bør legge til rette for en slik utvikling.
Framtidig aktiviteten ligger klart innenfor de bestemmelser som gjelder for område
regulert til næringsformål og som kommunen disponerer. At en mulig framtidig
utbygging også vil kreve omregulering av arealer (6,5 da) for å tilfredsstille trafikale
og produksjonsmessige forhold tilsier at det er nødvendig med avklaringer med hensyn
til større framtidige tilgjengelige og egnede næringsarealer i kommunen.
Rådmannen anser TINEs nåværende virksomhet og en eventuell utvidelse som svært
viktig for Verdal, og vil derfor imøtekomme søknaden optimalt. Omsøkt opsjonstid er
innenfor en periode som de fleste virksomheter trenger for avklarende planlegging og
formell kontraktfesting. Opsjonen bør derfor gis vederlagsfritt fram til 01.07.08.
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Verdal kommune
Sakspapir

Østnesfossen i Vuku - Vurdering av tiltak for å forbedre flomkapasitet

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

Arkivref:
2006/1469 - /X53

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007

Saksnr.
45/07
96/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet.
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
• Brev fra Verdal kommune til NVE datert 22.06.2006
• Brev fra NVE til Verdal kommune datert 20.12.2006
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune ba i brev datert 22.06.2006 om at NVE vurderte tiltak for å bedre
flomkapasiteten i Østnesfossen, Vuku.
NVE har gjort dette og konkluderer med følgende i sitt svarbrev:
• Hvis en setter som krav at bebyggelse skal ligge sikkert ved en 200-årsflom vil
dette innebære en senking av hele fossetverrsnittet på ca. 1,3 m eller
utsprengning av fossetverrsnittet i annen betydelig grad.
• Et tiltak av denne størrelse anses som ikke å kunne gjennomføres uten
konsesjonsbehandling etter vannressurslovens §8 ut fra de til dels store
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virkningene et slikt tiltak forventes å medføre for selve fossen og for en lang
strekning oppstrøms fossen.
• Ut fra de resultater den utførte vannlinjeberegning gir sett i sammenheng med
flomsonekartet for Vuku, vil et tiltak for å bedre flomsituasjonen nevneverdig
bli betydelig. Hvis en setter som et krav at bebyggelse skal ligge sikkert ved
200-årsflom vil dette innebære en senking av hele fossetverrsnittet på ca. 1,3 m
slik at en 200-årsflom vil gi lavere vannstand enn dagens 10-årsflom. Dette er et
betydelig inngrep som vil gi senkingseffekter i elvebunnen langt oppover og
som vil utløse behov for erosjonssikring og bunnstabilisering.
Vurdering:
Brev fra NVE til Verdal kommune vedrørende en eventuell utsprengning i
Østnesfossen legges med dette fram til orientering.
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Verdal kommune
Sakspapir

Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku. Reparasjonsarbeid
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
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007

Saksnr.
46/07
97/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.70.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

Vedlegg:
• Brev fra NVE datert 13.04.07
• Skjema for kommunevedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 forårsaket Verdalselva store oversvømmelser i
Vuku og ødela hele sikringsanlegget nedstrøms brua over Østnesfossen. Elvebredden
ligger nå ubeskyttet og er derfor svært utsatt ved en ny stor flom eller isgang.
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Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.280.000,-. Kommunes distriktsandel utgjør
20 % av dette, dvs. kr. 70.000,-.
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

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken, avkortet plan Garantivedtak

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

Arkivref:
2005/10508 - /X53

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

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007

Saksnr.
48/07
98/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.100.000,- i forbindelse med erosjonssikring av
Brokskitbekken.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

Vedlegg:
• Brev fra NVE datert 09.08.07
• Garantivedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
NVE og Verdal kommune har blitt forelagt en problemstilling der et hus ved
Brokskitbekken, Stiklestad, er direkte truet av erosjon/utglidning. Det er derfor sett
nærmere på sikring av en mindre strekning av Brokskitbekken ut fra
erosjonsproblematikk. Dette er øvre del av en gammel forbygningsplan laget i 2001. I
avkortet plan inngår parsell 2 av gammel plan som går fra RV759 og ca.250 meter
nedstrøms denne, pluss sikring av 40 meter nedstrøms parsell 2. I parsell 2 går bekken
i rør forbi Stiklestad skole. Bekken foreslås nå åpnet. Bekketverrsnittet sikres deretter
med en vanlig steinfylling for å hindre erosjon. Planlagt sikret strekning utgjør totalt
ca. 290 m.
Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.500.000,-. Kommunes distriktsandel utgjør
20 % av dette, dvs. kr. 100.000,-.
Vurdering:
Anlegget er en helt nødvendig utbedring av bekken for å hindre erosjon og ras i
nærheten av bekkeløpet. Blant annet er et hus truet av erosjon/utglidninger.
Rådmannen går derfor inn for at kommunestyret garanterer for distriktstilskuddet på
kr.100.000,- for å få sikringstiltakene utført.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg 2040 Kommunevedtak

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

Arkivref:
2007/2650 - /K54

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

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007

Saksnr.
47/07
99/07

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.30.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av forbygning i Inna ved Holmen nedre etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

Vedlegg:
• Brev fra NVE datert 22.03.07
• Skjema for kommunevedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 forårsaket Inna skader på eksisterende
sikringsanlegg på anlegg 2040 ved Holmen nedre. Deler av anlegget er helt bortrevet,
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og infrastruktur samt resten av sikringsanlegget er derfor svært utsatt for ytterligere
skadeutvikling ved en ny stor flom/isgang.
Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.150.000,-. Kommunes distriktsandel utgjør
20 % av dette, dvs. kr. 30.000,-.

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

Regional planstrategi for Trøndelag 2009 – 2012. Høring

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

Arkivref:
2007/6374 - /120

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
27.09.2007

Saksnr.
100/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslaget til regional planstrategi for Trøndelag gir godt grunnlag for å meisle ut
strategier og tiltak som fremmer utviklingen i Trøndelag. Det blir viktig i det videre
planarbeid å utforme konkrete strategier som kan være forskjellige og innovative for
de enkelte subregioner i Trøndelag.
Når det gjelder samarbeidsarenaer og arbeidsformer, vil resultatet av
forvaltningsreformen ha betydning for hvem og hvordan de samarbeidende enhetene
blir. Dersom den nåværende forvaltningsordning blir videreført i en eller annen
modifisert form, må Trøndelagsrådet utvikles videre til å kunne bli et langt mer
operativt redskap for Trøndelagsregionen gjennom et tydelig mandat og tilført
beslutningsmyndighet. Tilknytningen mot de kommunale regionsamarbeid må
defineres tydeligere og bør styrkes.

Vedlegg:
Trykte vedlegg:
- høringsbrev dat 09.07.2007 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Arena Trøndelag 1/2007.
Saksopplysninger:
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i brev dat 09.07.2007 sendt forslag til regional
planstrategi for Trøndelag til høring, bl.a. til kommunene. Forslaget er utarbeidet av
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Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune.
Trøndelagsrådet er styringsgruppe for arbeidet.
Forslaget til planstrategi er et forarbeid til, og grunnlag for, ny felles fylkesplan for
Trøndelag. Dokumentet sendes på høring til offentlige og private samfunnsaktører i
Trøndelag. Etter høringen vil det vil bli sluttbehandlet i Trøndelagsrådet før begge
fylkesting og Trondheim bystyre fatter endelig vedtak i desember 2007. Deretter vil
selve fylkesplanen bli utarbeidet i løpet av 2008.
Høringsfristen er 01.10.2007.
I planstrategidokumentet gjøres det rede for viktige utviklingstrekk, samt utfordringer
og muligheter som regionen står overfor. Dokumentet munner ut i et forslag til hvilke
områder som bør prioriteres i det regionale samarbeidet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kompetanse/forskning og utdanning (FoU)
Energi
Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv
Livskvalitet og helse
Kommunikasjoner
Klima

Det påpekes at utforming og prioritering av strategier og satsinger er basert på de
samme kriterier som er lagt til grunn i gjennomføring av gjeldende fylkesplan:
•
•
•
•

Balansert utvikling i hele regionen
Det må gjøre en forskjell
Det må finnes ressurser å sette inn
Sjanse til å lykkes

I høringsbrevet sies det at det er ønskelig med alle innspill, men at det særlig ønskes
synspunkter på:
• Gir planstrategien tilstrekkelig grunnlag for å meisle ut strategier og tiltak som
fremmer utviklingen i Trøndelag?
• Er det de riktige områder som er valgt?
• Hvilke innsatsområder i gjeldende fylkesplan bør videreføres?
• Hvilke samarbeidsarenaer vil det være riktig å etablere, eventuelt videreføre og
styrke?
• Hvilke arbeidsformer bør velges?
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Under utarbeidelsen av forslaget til planstrategi har man involvert et stort antall
interessenter, bl.a. i utarbeidelse en rekke scenarier for den framtidige utviklingen i
regionen. Scenariene er presentert i en spesialutgave av Arena Trøndelag (nr 1/2007,
vedlegg).
I tillegg til scenariene er det lagt særlig vekt på
• Erfaringer fra gjeldende fylkesplan Kreative Trøndelag – her alt e mulig
uansett.
• OECD’s evaluering av Trøndelag mht høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til
regional utvikling.
• RIS-prosjektet (Regionale innovasjonsstrategier)
• Nasjonale føringer
Vurdering:
Forslaget til planstrategi skal gi føringer og prioriteringer til utarbeidelse av en ny
fylkesplan. Ved å behandle dette før selve planarbeidet starter, sikrer man seg at
planarbeidet fokuserer på de utfordringer og tema som de besluttende organ selv
ønsker prioritert. Planstrategien må altså ikke forveksles med selve planen, selv om
den til en viss grad utgjør en del av planprosessen/planavklaringen.
Når det gjelder de spørsmålene som NTFK stiller i høringsbrevet, så handler flere av
dem om det samme: er det de riktige områdene som er valgt/prioritert? Til en viss grad
kan det nok bekreftes at de 6 områdene er store og viktige i Trøndelag som det er det
for verden forøvrig, kanskje de viktigste. Samtidig kan det innvendes at områdene er
så vide og generelle, at det blir utydelig hva som egentlig prioriteres. Det er heller ikke
sagt noe om hvordan vektingen mellom områdene skal være. Dette ville vært
tydeligere hvis det samtidig ble gitt en retningsgivende visjon eller hovedmålsetting,
f.eks. som i gjeldende plan, hvor visjonen er å bli den mest kreative regionen i Europa.
I høringsbrevet spørres det også om samarbeidsarenaer og arbeidsformer. Dette er det
litt vanskelig å svare på for tiden, etter som resultatet av forvaltningsreformen vil ha
betydning for hvem de samarbeidende enhetene blir. Med nåværende
forvaltningsordning, synes det som om Trøndelagsrådet er en god begynnelse på noe
som kan bli bra. Skal vi komme videre med å kunne utvikle noe i retning av visjonen,
må Trøndelagsrådet gis et mandat og myndighet til å kunne bli et operativt organ.
Hvordan fylkesplanen skal forholde seg til de kommunale regionsamarbeid er
imidlertid ikke godt nok definert/etablert. I en operativ fylkesplan må det tas høyde for
å utvikle forskjellige strategier for de forskjellige subregioner.
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Når det gjelder arbeidsformer, vil en peke på at det er behov for at kommunenes og
fylkeskommunenes plan- og utviklingsarbeid knyttes sterkere sammen på
administrativt nivå. På samme måte som fylkesmannen har omfattende faglig inngrep
på flere av de kommunale tjenesteområdene, bør fylkeskommunen ta et ansvar når det
gjelder å bidra i det overordnede plan- og utviklingsarbeid som skjer i kommunene.
Dette samarbeidet kan godt gjennomføres som en del av de regionale/interkommunale
samarbeid som skjer i ISK, INVEST, Midtre Namdal m.fl.
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