Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Rådhuset
22.11.2007
10:00

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.
Dagen starter med møte i administrasjonsutvalget.
Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget i sakene 128/07 og 129/07 og innstilling fra
driftskomiteen i sak nr. 131/07 vil bli utlagt i møtet.
B-saker deles ut i møtet og behandles for lukkede dører.

Verdal, 16. november 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 22. november 2007
Saksnr

Innhold

PS 127/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 128/07

Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune

PS 129/07

Budsjett 2008 - Verdal kommune

PS 130/07

Plan for legetjenesten i Verdal

PS 131/07

Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende
molo

PS 132/07

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og
jordskiftemeddommere for perioden 1. mai 2008 - 31. desember
2012

PS 133/07

Gilroy Verdal AS: Søknad om skjenkebevilling ved nytt lokale "Aboteket"

PS 134/07

Møteplan 2008 - Verdal kommune

PS 135/07

Orientering

PS 136/07

B-sak. Klagesak vedr. avslag om transporttjeneste for
funksjonshemmede for 2007
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune

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

Arkivref:
2007/6056 - /145

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Verdal arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
14.11.2007
14.11.2007
22.11.2007
22.11.2007

Saksnr.
63/07
93/07
16/07
128/07

19.11.2007

48/07

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007
BEHANDLING:
Økonomikonsulent Berit Hakkebo svarte på spørsmål.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal
kommune.

Rådmannens foresår følgende:
Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal
kommune.
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Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007
BEHANDLING:
Frp v/ Sverre Sundfær fremmet følgende forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar økonomiplan 2008-2011 for Verdal kommune med følgende
endringer:
Pkt. 1:

Pkt. 2:
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Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK tar saken til orientering.
Det ble først votert over forslaget fra Frp. Forslaget falt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt
for forslaget.
Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og lederens forslag.
Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
PUK tar saken til orientering.

Vedlegg:
Økonomiplan for perioden 2008-2011.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen viser til forslag til økonomiplan 2008-2011.
Behandlingsrekkefølgende for økonomiplan blir som følger:
Driftskomiteen – 14. november.
Plan- og utviklingskomiteen – 14. november.
Administrasjonsutvalget – 22. november.
Formannskapet – 22. november.
Arbeidsmiljøutvalget – Ikke fastsatt
Kommunestyret – 10.desember
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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett 2008 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2007/10036 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal arbeidsmiljøutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
14.11.2007
14.11.2007
22.11.2007
19.11.2007
22.11.2007

Saksnr.
64/07
94/07
17/07
47/07
129/07

Rådmannens foreslår følgende:
1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2008 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar
følgende fordeling av budsjett for 2008 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet
for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.
Budsjett
2008
Skatt på inntekt og formue, inkl
selsk.sk.

215 350 000

Rammetilskudd mv.

198 859 000

Sum skatt og rammetilskudd

414 209 000

Eiendomsskatt

14 800 000

Integreringstilskudd flyktninger

15 500 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

3 000 000

Kompensasjonstilskudd skoler

2 000 000

Momskompensasjon

7 000 000

Sum inntekter

456 509 000

Renteutgifter

26 073 192

Avdragsutgifter

14 600 000

Netto kapitalutgifter

40 673 192

Avsatt til fond
Bruk av fond
Ramme til fordeling
Avsatt lønnsoppgjør 2008
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0
8 500 000
424 335 808
10 000 000

Avsatt forebygging
Avsatt flere timer i grunnskolen
Rådmannens stab
Oppvekstområdene
Ressurssenter oppvekst
Felles oppvekst

2 100 000
600 000
18 890 991
160 837 227
30 975 869
2 000 000

Vuku, Garnes og Volden

27 817 030

Stiklestad og Leksdal

18 063 928

Ørmelen og Verdalsøra

35 460 626

Verdalsøra ungdomsskole

24 570 495

Vinne og Ness

21 949 279

Pleie og omsorg

130 870 996

Vinne pleie og omsorgsdistrikt

58 628 320

Øra pleie og omsorgsdistrikt

72 242 676

Ressurssenter helse, omsorg og velf.

15 995 796

NAV- Sosialtjenesten

28 534 932

Kulturtjenesten

12 985 316

Flyktningetjenesten
Teknisk drift
Brann og beredskap
Kirken
Fordelt ramme ISK
Sum fordelt
Resultat

0
10 962 410
5 410 141
5 437 000
21 711 000
411 635 808
0

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2008 for det enkelte virksomhetsområde
på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2008.
Tiltak
50 år
Rehabilitering av Verdal bo og helsetun
Ombygginger ved Stekke legesenter
Rehabilitering kommunal
bygningsmasse
40 år
Vuku oppvekstsenter
Reinsholm barnehage
Mindre tiltak på skoler
Mindre tiltak barnehager
Kommunale veger
Idretts- og kulturanlegg
Enøk tiltak
Utskifting PCB gatelys
Utvikling sentrum/ Industriområdet
20 år
Maskiner
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2008
2,0
1,0
2,0
20,0
6,5
1,0
1,5
2,0
0,5
0,5
1,0
60
2,5

5 år
IT-investeringer grunnskole
IT-investeringer
Ikke avskrivning
Kirker/kirkegårder
Til sammen

Tiltak
40 år
Hovedplan vannforsyning
Sanering eksisterende
kloakk
Spredt avløp
Til sammen

1,0
2,0
0,5
50,0

2008
6,0
5,0
4,0
15,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke
planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

Finansiering
Totale investeringer:
Finansiering:
Bruk av lån
Momskompenasjon

2008
65,0
63,6
1,4

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 63.600.000,-. Rådmannen får i
samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om
rentevilkår/rentebindingsperiode.
5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen
settes til 8%.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2008 settes
til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor
kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises
til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med
vedlagte oversikt.

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av
selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
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7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2008. Vilkårene skal følge Husbankens til
enhver tid gjeldende satser.
8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2008 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om
sosiale tjenester.
9. Det er avsatt 10 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av
kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er
avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
10. Det er avsatt 0,6 mill. kroner til dekning av nye timer i barneskolen. Rådmannen får
fullmakt til å fordele disse midlene til oppvekstområdene.
11. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele
disse midlene.
12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de
bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de
forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for
år 2008.

13. Rammen for Innherred samkommune settes til 21.711.000 kroner.
14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2008 vedtas.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007
BEHANDLING:
Økonomikonsulent Berit Hakkebo og virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmål.
Anita Karlsen ble innvilget permisjon før det var fattet vedtak i saken. Til stede 7
representanter.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2008 tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Forslag til budsjett for 2008 tas til orientering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007
BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK tar saken til orientering.
Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og lederens forslag.
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Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
PUK tar saken til orientering.

Vedlegg:
1. Rådmannens forslag til Budsjett 2008 med betalingssatser og gebyrer.
2. Forslag til Økonomireglement for 2008.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2008 mandag 5. november d.å. Forslaget
ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte.
Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har
nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagt
dokument.
Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske
oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er
vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil
deretter bli utarbeidet.
Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal
vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig.
Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye
fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen
ved årets behandling av budsjettet.
Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de
grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra
2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred
samkommune. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal.
I tillegg vil det bli lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de
enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av
samkommunestyret i møte 29. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av
budsjettet for 2008 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred
samkommune.
Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel:
1. Innledning
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2.
3.
4.
5.
6.

Statsbudsjettet
Kommunale inntekter
Investeringsbudsjett
Driftsbudsjett
Innherred samkommune

Hovedideen bak disposisjonen er at dokumentet starter med det overordnede nivået for
deretter å bli mer detaljert for det enkelte virksomhetsområde.
Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte virksomhetsområde
som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse.
Dokumentet er utsendt ved egen utsending.
Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2008:
- Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 5. november.
- Komiteene behandler forslaget i møter 14. november.
- Administrasjonsutvalg/Formannskap behandler forslaget i møte 22. november.
- Kommunestyrebehandling i møte 10. desember.
- Møte i arbeidsmiljøutvalget er ikke fastsatt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Plan for legetjenesten i Verdal

Saksbehandler: Karin De Ridder
karin.deridder@innherred-samkommune.no
E-post:
74052875
Tlf.:

Arkivref:
2007/10053 - /

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

Møtedato
14.11.2007
22.11.2007

Saksnr.
69/07
130/07

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007
BEHANDLING:
Kommunelege Karin De Ridder svarte på spørsmål.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som
gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte:
- Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger
- Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger
- Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger
- I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av
legesentrene i sentrum
2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte
lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner
øvrige helsepersonell.

Rådmannens forslag:
1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste
legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette
gjøres på følgende måte:
- Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger
- Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger
- Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger
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- I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra
ett av legesentrene i sentrum
2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den
enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt
tilsetter og lønner øvrige helsepersonell.

Vedlegg:
Plan for legetjenesten i Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 02/07 Legesituasjonen i Verdal – fremtidige utfordringer for fastlegeordningen,
Driftskomiteens behandling 9. mai 2007.
Saksopplysninger:
Antall leger
I mai 2007 ble driftskomiteen orientert om at det ble søkt om å få opprettet en ny
fastlegehjemmel. Søknaden ble godkjent og prosessen med å tildele den nye
hjemmelen til en lege er i gang. Kommunen forventer å ha 11 operative legehjemler
innen 2008.
Optimalisering av driften av legekontorene
For å kunne optimalisere fastelegeordningen framover, både økonomisk og praktisk, er
det andre faktorer enn antallet som også er viktige; stabilitet i legetjenesten, størrelse
av legekontor og mulighet til kollegial fraværsdekning samt entydig ansvarsfordeling
med tanke på legekontorets drift.
I dag drives alle legekontorer i Verdal kommune etter en modell som benevnes som
hybrid- modell; fastlegens per capita tilskudd overføres i sin helhet til kommunen som
har økonomisk ansvar for lokaler, utstyr og øvrige personale. Ordningen er kostbar for
kommunen, og legene har ikke helhetlig ansvar for driften av legekontoret.
Liten stabilitet i Vuku
Vuku legesenter har vært preget av lite stabilitet de siste årene. Viktige faktorer er at
det er vanskelig å få leger dit, at det er et 2-legesenter med høyere arbeidsbelastning
ved kollegialt fravær samt har et lite og sårbart fagmiljø.
Ønsker om ombygging/justering av areal
I tillegg har flere legesenter ønske om utbygging/justering på eksisterende areal.
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Behovet for å ta beslutninger
For å kunne planlegge videre utvikling av legetjenesten i samarbeid med legegruppen,
må det taes noen beslutninger nå. Denne planen vil derfor bli forelagt
samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse parallelt med at saken oversendes til
Driftskomiteen.
Vurdering:
Det er viktig å få en avklaring på de viktigste uløste spørsmålene for å kunne gi gode
legetjenester også framover.
Optimal størrelse på legekontor/legesenter
For det første bør et legesenter ha minimum 4 leger for å kunne sikre en stabil
tilgjengelig legetjeneste og å ha et faglig interessant/attraktivt miljø. I tillegg vil
Verdal kommune oftere få krav til å ta imot en 2. turnuslege enn tidligere. Ut i fra
kommunens vekst samt offentlige legeoppgaver bør man innkalkulere muligheten for
kontorplass til en ytterligere legehjemmel om noen år. Dette betyr minimum 14
kontorer (11 legehjemler i dag, 2 turnusleger, 1 i reserve).
Utfordringen med manglende stabilitet i Vuku må løses
Som nevnt preges Vuku legesenter av ustabilitet. Å opprettholde et 2- legesenter 4
dager i uka vil resultere i vedvarende ustabilitet med leger som kommer og går.
Dersom alle fastlegerhjemler lokaliseres i sentrum, vil det kunne vanskeliggjøre det
gode lokale samarbeidet med hjemmesykepleien i Vuku. For å kunne oppnå en stabil
legetjeneste også i Vuku finnes det en alternativ løsning; alle fastlegehjemler knyttes
til attraktive legesenter i sentrum under forutsetning av at det utføres legetjenester 2
dager pr uke i Vuku (benevnet som utedager). Samlokalisering med flere leger og
økonomisk støtte fra kommunen til å dekke ekstrakostnader for å ha utedager, kan
være nødvendig for å bidra til større attraktivitet.
Muligheter for justering/ombygging av areal uten store investeringer
For å kunne realisere nok kontorer bør Stekke legesenter ombygges til et 5-legekontor,
Ørmelen legesenter bør justeres til et 4-legekontor og Verdal legesenter bør justeres til
å kunne ta 5 leger.
På Stekke betyr det at Ressurssenter helse vil måtte flytte over til Rådhusområdet.
Dette oppfattes å gi fordeler gjennom nærhet til bl.a. Ressurssenter oppvekst. På
Ørmelen legesenter betyr det justeringer/mindre ombygging innenfor eksisterende
areal. På Verdal legesenter betyr det justering/oppgradering innenfor eksisterende
areal.
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Valg av driftsmodell
Hybrid-driftsformen er kostbar for kommunen. Verdal kommune bør derfor sette
forgang i prosessen med å endre driftsform, selv om det avtalemessig vil kunne ta noe
tid før det er gjennomførbart. Dersom legene selv ønsker det, er det fullt ut mulig å få
til endringene før 1. januar 2011, forhandlingene i Levanger og Verdal har foregått
parallelt, og i Levanger ønsker flere leger å endre driftsform så snart det er praktisk
mulig uanhengig av oppsigelsesfristen. I Verdal derimot er det ingen som frivillig vil
endre driftsform ennå, før formell oppsigelse fra kommunen kan finne sted høsten
2009 med ett års oppsigelsestid
De andre store kommunene i Nord-Trøndelag har avviklet eller er i ferd med å avvikle
de hybride avtalene. Steinkjer har f. eks. 1 hybrid legekontor igjen (Beitstad) for å
dekke et geografisk område. Men som beskrevet ovenfor tror vi at Vuku legesenter
kan oppnå en mer stabil legetjeneste sammen med andre, enn å fortsette alene som
hybridmodell.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo

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

Arkivref:
2007/2654 - /L12

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

Møtedato
21.11.2007
22.11.2007

Saksnr.
75/07
131/07

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Verdal kommune forskutterer flytting av molo ved Ørin Nord innenfor en
kostnadsramme på 6,0 mill.kroner.
2. Investeringen finansieres ved bruk av kommunens kapitalfond.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer

Vedlegg:
Situasjonsplan
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Beliggenhet:
Ørin Nord er lokalisert ved elvedeltaet for Verdalselva med Kausmo
fuglefredningsområde i nord, med friområder og Ørin naturreservat med ramsarstatus
på østsiden, Ørin industripark og Aker som nærmeste nabo mot sør og fjorden mot
vest.
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Historikk:
1988: Et 600 daa stort areal ble regulert og en molo bygd. Moloen omkranser et areal
som har utstrekning mot nord og elvedeltaet.
2004: Ny reguleringsplan. Industriarealet planlegges med betydelig større avstand til
elva i nord og utvides mot vest. Industriarealet reduseres til 390 daa. Utforming ble
gjort ut fra retningslinjer fra Direktoratet for naturforvatning.
2005: Etter betydelig engasjement fra miljøvernorganisasjoner ble det inngått en
prinsipiell overenskomst om en ny skisse/utforming av området. Skissen bygde på
NOF’s uttalelser, men skulle i tillegg innehold friområder og landskapstilpassing av
gjenværende oppfyllingsarealer. Industriarealet redusert til 200 daa. Siva, Aker,
Fylkesmannens miljøvernavdeling, Verdal kommune, Naturvernforbundet og NOF var
parter i overenskomsten.
Jan. 2007: Pga. stor etterspørsel på industriareal og utbygningskostnader ble det i møte
med miljøvernmyndigheter og – organisasjoner fremmet en ny skisse. Formålet med
skissen var:
- tilrettelegge for 250 daa industriareal
- opprettholde intensjonene forøvrig i overenskomsten fra 2005.
- opprettholde friområdene i det omfang som tidligere planlagt
Arbeidet med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Ørin Nord startet opp i april 2007.
Planen er lagt fram til sluttbehandling i Verdal kommunestyre i møte den 19.november
i år.
Videre framdrift:
1.etappe i arbeidet med opparbeidelse av nytt industriareal på Ørin Nord er flytting av
eksisterende molo. Arbeidet med utarbeidelse av de nødvendige anbudsdokumenter er
i full gang. Anbudspapirene vil være klar til utsendelse i desember.
I KU (Konsekvensutreningen for prosjektet) er det satt krav til at anleggsarbeidene
utføres i perioden november-mars. For å kvalitetssikre dette vil det bli tatt initiativ til
et møte med Fylkesmannens Miljøvernavdeling.
Antatt kostnad for flytting av molo:
Kostnaden for flytting av molo Ørin Nord er anslått til ca. 6.mill.kr inkl.mva.
Finansiering:
Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av kapitalfondet.
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Vurdering:
Flytting av molo er 1.etappe på etablering av et 250 da. nytt stort industriareal på Ørin
Nord. For å få fortgang i arbeidene med etablering av nytt industriareal ønsker
rådmannen å forskuttere flytting av molo på Ørin Nord. Hvordan organiseringen av de
resterende mudringsarbeider samt nødvendig infrastruktur gjøres er enda uklart. Det er
igangsatt et utredningsarbeid sammen med SIVA Verdal eiendom A/S med vurdering
av utbyggingsmodell for prosjektet fram mot utbyggbart næringsareal. Dette må være
på plass i løpet av første halvår 2008. Dette med tanke på organisering og finansiering
av de resterende arbeider. Kommunens forskuttering av moloarbeidene skal inngå som
kommunenes investering i totale anlegget og forventes tilbakeført ved salg av arealet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for
perioden 1. mai 2008 - 31. desember 2012

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

Arkivref:
2007/7880 - /X42

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
22.11.2007

Saksnr.
132/07

Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer slik innstilling overfor
kommunestyret:
Meddommere til Stjør- og Verdal Tingrett.
Utvalg kvinner:
1. Rektor Brit Fredriksen
2. Ass. butikksjef Toril Åbotnes Iversen
3. Skoleassistent Lise Tiller
4. Konsulent Turi Eitrem
5. Adjunkt Torill Varslot Hagen
6. Gruppeleder Inger Åse L. Evenmo
7. Førstesekretær Inger Grete Hjelde
8. Hjelpepleier Solveig Myrland
9. Pensjonist Kari Sundby
10. Ped. leder Hege Kolsrød Sagvold
11. Daglig leder Marit Amdal Vikan
12. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
13. Elevassistent Brit Ness
14. Husmor Karen Olsen
15. Daglig leder Anne Grete Wold Olsen
16. Lærer Rønnaug Aune
17. Psyk. helsearbeider Kjellrun Lundsaunet Myhre
18. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg
19. Rådgiver Inga Astrid Hildrum
20. Ass. rektor Aud Segtnan
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21. Sekretær Rita Svarva Ness
22. Sykepleier Laila Fikse Enes
23. Kontorleder Kari Frøseth Myhre
24. Lærer Trude Holm
25. Pensjonist Kari Nordli
26. Barnepleier Marit Voll Skrove
27. Pensjonist Unni Julnes
28. Kontaktlærer Annlaug Evensen Woll
29. Journalist Marit Arnesen Veimo
30. Assistent/markeds- og info.ansvarlig Anette Tiller
31. Avd.leder Trine Lise Valstad
32. Uførepensjonist Eli Kluken Moene
33. Kommunikasjonsrådgiver Kari Forberg Prestvik
Utvalg menn:
1. Avdelingsleder Harry Halland
2. Brannsjef Arnstein Kvelstad
3. Pensjonist Ola Anders Sagvold
4. Bedriftssykepleier John Landsem Løseth
5. Avdelingsleder Brynjar Aksnes
6. Produksjonsass. Kjell Gunnar Ottermo
7. Kontaktlærer Knut Wass
8. Fagleder Husbank Svein Arne Flyum
9. Sjåfør Sturla Martin Østgård
10. Kontaktlærer Knut Henrik Tveita
11. Pensjonist Ingolf Dillan
12. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
13. Student Lars Gunnar Marken
14. Idrettsfaglærer Modulf Slapgård
15. Avdelingsleder Dagfinn Brendmo
16. Bedriftseier Jonny Myhre
17. Avdelingsleder Joar Harry Aksnes
18. Rådgiver Håkon Lyngsmo
19. Økonomikonsulent Knut Langdal
20. Kundebehandler/konsulent Knut Gunnar Brenne
21. Pensjonist Leiv Håskoll
22. Trafikklærer Kåre Norum
23. Daglig leder Roar Forbord
24. Håndverker/fagarbeider Morten E. Haga
25. Pensjonist Tor-Petter Abelsen
26. Arbeidsformann Bjørn Kjesbu
27. Daglig leder Arvid Woll
28. Bonde/regnskapsfører Arne Holan
29. Gårdbruker Øystein Lynum
30. Avdelingsleder Hans Robert Hynne
31. Prosjektleder Paul Sverre Røe
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32. Pensjonist Johannes Overmo
33. Avdelingsleder Per Steinar Raaen
Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.
Utvalg kvinner:
1. Pensjonist Turid Margaret Nordli
2. Daglig leder Kari Woll
3. Husmor Arnhild Oline Brustad
4. Daglig leder Ingegerd Eggen Sellæg
5. Lærer Elbjørg Holmvik
6. Ped.psyk.rådgiver Solveig Aamdal
7. Rådgiver Marit Helga Steinsli
8. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
9. Kulturskolelærer Maj Brit Slapgaard Larsen
10. Nestleder Trine Wohlen
Utvalg menn:
1. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli
2. Daglig leder Jon Sellæg
3. Skogsarbeider Arnt Kjesbu
4. Økonomileder Aage Rostad
5. Daglig leder Torolf Kvello
6. Pensjonist Petter Iver Krokstad
7. Økonomisjef Stig Arild Myhre
8. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
9. Avdelingsleder Rune Storstad
10. Student Tore Granum
Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.
1. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli
2. Pensjonist Magnus Tiller
3. Varaordfører Tomas Iver Hallem
4. Pensjonist Morten Olaf Green
5. Pensjonist Ingvald Lein
6. Avløser Atle Vikan
7. Prosjektleder Paul Sverre Røe
8. Gårdbruker Jørleiv Kvakland
9. Gårdbruker Trygve Hofstad
10. Bonde Knut Voll
11. Avdelingsingeniør Kurt Sturla Ness
12. Bonde Inge Skavhaug
13. Bonde Siri-Gunn Vinne
14. Førstesekretær Inger Grete Hjelde
15. Laborant Synnøve Lian
16. Lærer Anne Lise Melhus
17. Ekspeditør Berit Gustad Nessø
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18. Daglig leder/assistent Inga Berit Lein
19. Barnepleier Marit Voll Skrove
20. Elevassistent Brit Ness

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Brev av 22.06.07 fra Domstoladministrasjonen.
Brev av 30.08.07 fra Stjør- og Verdal Tingrett.
Brev av 30.08.07 fra Frostating lagmannsrett.
Brev av 29.08.07 og 07.11.07 fra fra Nord-Trøndelag jordskifterett.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune har mottatt følgende brev med anmodning om valg av meddommere
for perioden 1. mai 2008 – 31. desember 2008:
1. Brev av 30.09.07 fra Stjør- og Verdal Tingrett.
Utvalg menn: 33 meddommere – mot 60 i inneværende periode.
Utvalg kvinner: 33 meddommere – mot 60 i inneværende periode.
2. Brev av 30.08.07 fra Frostating lagmannsrett.
Utvalg kvinner: 10 lagrettemedlemmer/meddommere – mot 25 i inneværende
periode.
Utvalg menn: 10 lagrettemedlemmer/meddommere – mot 25 i inneværende
periode.
3. Brev av 29.08.07 fra Nord-Trøndelag jordskifterett.
Utvalg på 20 medlemmer – samme antall som i inneværende periode. Hvert
kjønn skal være representert med minst 40% av medlemmene.
Lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten
samt meddommere til jordskifteretten skal nå velges for perioden 1. mai 2008 – 31.
desember 2013.
Man kan ikke velge samme person til utvalgene for tingrett og lagmannsrett, jfr. § 68 i
Domstolloven. Imidlertid er lagrettemedlemmer og øvrige meddommere ikke fritatt for
valg til jordskifteutvalget, jfr. § 8 i Jordskifteloven.
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Ved lov av 15. juni 2007 nr. 38 ble det vedtatt nye bestemmelser som lekdommere og
lagrettemedlemmer ved de alminnelige domstoler. Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli
2007. De viktigste endringene er:
• Krav til mest mulig allsidig sammensetning av utvalgene
• Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget
• Mer detaljerte personlige krav til valgbarhet
• Flere grupper utelukket på grunn av stilling
• Strengere krav til vandel
• Særskilte utvalg av fagkyndige meddommere faller bort
Når det gjelder generelle krav til den som skal velges, utelukkelse på grunn av stilling
samt utelukkelse på grunn av vandel, vises til pkt. 4 i vedlagte brev fra
Domstoladministrasjonen.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene
om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, har vi
funnet det mest praktisk å ha en forhåndskontakt. Samtlige
lagrettemedlemmer/meddommere/ jordskiftemeddommere inneværende periode er
derfor tilskrevet i brev av 26.09. d.å. med forespørsel om de vil fortsette eller ikke.
Med brevet fulgte utdrag av endringsloven av 15. juni 2007. Domstollovens § 76 slår
fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. Vi hadde
derfor en annonse i ”Verdalingen” og på vår hjemmeside på Internett hvor
innbyggerne i Verdal ble oppfordret til å foreslå kandidater. Frist for å komme med
forslag var satt til 10. oktober d.å. Det kom ikke inn forslag.
Under pkt. 5 i tidligere nevnte brev fra Domstoladministrasjonen står følgende:
5. Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels
ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør
kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er
nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72.
Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at
det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder
kontroll med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som
nevnt i §§ 70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd.
Det er via lensmannen i Verdal foretatt vandelskontroll av samtlige foreslåtte
kandidater.
Når det gjelder valget så skal formannskapets innstilling legges ut til alminnelig
ettersyn i minst 2 uker før kommunestyrets valg. Kommunestyrets valg skal være
avholdt innen 15. februar 2008.
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Verdal kommune
Sakspapir

Gilroy Verdal AS: Søknad om skjenkebevilling ved nytt lokale - "Aboteket"

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

Arkivref:
2007/9876 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
22.11.2007

Saksnr.
133/07

Rådmannen foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak:
1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal
gis Gilroy Verdal AS, organisasjonsnr. 977 189 799 alminnelig skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt.
2. Svenn Robert Berg og Janne Nøst godkjennes som henholdsvis
skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

Vedlegg:
Søknad om skjenkebevilling vedlagt skisse over skjenkeareal.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Gilroy Verdal AS, organisasjonsnr. 977 189 799, søker på fastsatt søknadsskjema om
alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i lokale
”Aboteke” i Jernbanegata 21. Det søkes om også om skjenking utendørs på avgrenset
området.
Gilroy Verdal AS v/Svenn Robert Berg har fra før skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk i gruppe 1, 2 og 3 i lokaler i Nordgata 12. Denne driften opphører 2. desember
d.å. Oppstart av ”Aboteke” er planlagt til den 15. desember d.å. Søker vil således ikke
ha skjenkebevilling på to steder samtidig.
Det søkes om endring av skjenkebevilling, men i følge alkoholloven så må det søkes
om skjenkebevilling på nytt når virksomheten flyttes til nytt lokale.
Søknaden er sendt kemneren, NAV og Lensmannen i Verdal til uttalelse.
Kemneren har ikke kommet med innvending.
NAV har avgitt slik uttalelse i brev av 12.11.07:
”NAV Verdal har mottatt kopi av søknad om ny skjenkebevilling med vedlegg. Dette er
ny søknad i forbindelse med flytting av lokaler. Ut fra det kjennskapet NAV Verdal har
til tidligere drift, så har den vært utført i henhold til gjeldende regelverk. NAV Verdal
har derfor ingen innvendinger mot en innvilgelse av søknaden”.
Lensmannen har i telefonsamtale den 15. november d.å. gitt beskjed om at uttalelse vil
foreligge til formannskapets møte den 22. november d.å.
Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen, vil
rådmannen tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, med Svenn Robert Berg og Janne
Nøst som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder.
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Verdal kommune
Sakspapir

Møteplan 2008 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2007/10449 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
22.11.2007

Saksnr.
134/07

Rådmannen foreslår at formannskapet innstiller slik til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene,
administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2008.

Vedlegg:
Forslag til møteplan for 2008.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplanen er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag
for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for driftskomiteen og onsdag
for plan- og utviklingskomiteen.
Det er også tatt hensyn til at det skal være mulig å sende ut innstillinger fra
komiteene/formannskapet til kommunestyret. Dette for å slippe å legge ut innstillinger
i kommunestyremøtet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009

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

Arkivref:
2005/6435 - /A20

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

Møtedato
14.11.2007
15.11.2007
19.11.2007
21.11.2007
22.11.2007

Saksnr.
70/07
123/07
107/07
74/07
137/07

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007
BEHANDLING:
Forslag fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen:
Strategiplan for oppvekstsektoren 2008-2009, pkt, 4.2, første setning, endres til:
På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift).
Forslag fra Frp v/Kjell H. Karlsson:
Kommunestyret vedtar strategisk plan for oppvekstsektoren 2008-2009 med følgende
endringer:
•
•
•

De fastsatte mål når det gjelder spesialundervisning tas ut av planen.
Kommunen forplikter seg til å styrke satsingen til spesialundervisning. Dette med
tanke på at alle skal ha tilpasset opplæring.
Kommunestyret forplikter deg til en opptrappingsplan når det gjelder bevilgninger til
oppvekstsektoren med 2 mill. kroner i 2008 – og ytterligere 1 mill. kroner i 2009, slik
at det blir bedre samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen.

Det ble først votert over forslaget fra Frp. Forslaget falt med 5 stemmer. 2 stemmer ble avgitt
for forslaget.
Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling og SP sitt forslag. Ved votering ble
rådmannens forslag til innstilling med SP sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
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INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009 med følgende endring
under pkt. 4.2, første setning: På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt
entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift).

Rådmannen tilrår at driftskomiteen og formannskapet innstiller på at
kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009.
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007
BEHANDLING:
Forslag fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen:
Saken utsettes til driftskomiteens møte 21.11.07.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes til driftskomiteens møte 21.11.07.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007
BEHANDLING:
Saken utsettes pga. at driftskomiteen skal behandle den 21.11.07
VEDTAK:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007
BEHANDLING:
Saken utsettes pga. behandling i driftskomiteen 21.11.07.
VEDTAK:
Saken utsettes.

Vedlegg:
1. Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009.
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2. Høringsuttalelsene.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 – 2008.
Saksopplysninger:
Med utgangspunkt i Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 – 2008,
vedtatt av kommunestyre 7. februar 2005, ble det utarbeidet en strategisk plan for
oppvekstsektoren for perioden 2005 – 2008, med spesiell vekt på 2005 og 2006. Den
ble vedtatt av kommunestyret i august 2005.
Fornyet strategisk plan for perioden 2006 – 2008 ble vedtatt av kommunestyret i
oktober 2006.
Vedlagte Strategisk plan for oppvekstsektoren for perioden 2008 – 2010 bygger på
evaluering av den forrige planen. Dessuten har en del nye aktuelle momenter kommet
inn.
Arbeidet med rullering av planen
Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg bestående av rektor Marit Hofstad, styrer
Lisbeth Storholmen, Lise Heggdal, Fagforbundet, og Gro Røkke, Utdanningsforbundet
som sammen med kommunalsjefen gjennomgikk planen for 2006 – 2008. Underveis
ble det samarbeidet med Ungdomsrådet, MILL-veilederne, virksomhetslederne,
styrerne og rektorene.
Utvalgets første utkast til strategisk plan ble sendt på høring til relevante
organisasjoner og virksomhetsområdene i september med tre ukers høringsfrist.
Dessuten er utkastet gjennomgått i styrer- og rektormøte.
Det har kommet inn i alt 11 uttalelser, som følger vedlagt.
Oppsummering av uttalelsene:
o Skepsis til å sette mål for reduksjon av spesialundervisningen, spørsmål ved
lovligheten
o Bra at skolen og barnehagen blir betraktet som en felles læringsarena
o Usikkerhet om hvor langt vi når med arbeidet for å utnytte den digitale
læringsplattformen It’s learning
o Det må være samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen
o Det pekes på behovet for økte rammer for bl.a. å øke elevenes læringsutbytte
målt med karakterer ved avsluttet grunnskole
o Ungdomsrådet er spesielt opptatt av at nettbruk – digital mobbing – blir tema
for både elever og foreldre, og synes det er flott at MILL er sterkt fokusert i
planen
o Verdiplattformen er ikke statisk; den må gjennomgåes og evalueres minst en
gang årlig
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o Reduksjon av spesialundervisningen kan stå i kontrast til at alle skal ha tilpasset
opplæring
o I tillegg til skolens læringsplakat bør det i innledningen være noe tilsvarende for
barnehagen
o Nybegynnersamtalene ved skolestart og ved overgang barnetrinn –
ungdomstrinn må tilpasses minoritetsspråklige foreldre med kort botid i Norge.
Det partssammensatte utvalget har justert planen på bakgrunn av høringsuttalelsene,
og går enstemmig inn for at den vedtas slik den foreligger vedlagt.
Vurdering:
Den overordnede hensikten med strategiplanen og kommunens MILL-program, som er
under revisjon, er at flere barn og elever skal få opplæring og utvikling som er tilpasset
den enkeltes forutsetninger, evner og anlegg. Det betyr at alle ansatte i
oppvekstsektområdene skal benytte arbeidsmåter som fører til at alle barn og elever
opplever gleden av å mestre og lykkes med noe.
Evaluering av Strategisk plan for 2006 – 2008
Alle skolene og barnehagene ble våren 2007 bedt om å gi tilbakemelding på
måloppnåelse i forhold til hvert enkelt punkt i strategisk plan for oppvekstsektoren
2006 – 2008.
Resultatet av evalueringen kan oppsummeres slik:
o Alle skolene og barnehagene har utarbeidet sin verdiplattform og har sine
opplegg for å gi klare forventninger til barn og elever om god oppførsel og
folkeskikk
o Det rapporteres om liten grad av opplæringstilbud for barn og unge med sosiale
og emosjonelle vansker
o Foresatte må i større grad engasjeres i arbeidet mot mobbing. Alle ansatte i
oppvekstsektoren skal for å ivareta barn og unges rett til fysisk og psykososialt
miljø som fremmer helse, trivsel og læring, ha nulltoleranse for mobbing.
o Samarbeidet med barne- og familietjenesten har ikke vært godt nok. Dette er
kraftig forbedret etter at denne tjenesten ble ført tilbake til morkommunen
(Ressurssenter for oppvekst)
o De oppvekstfaglige utfordringene i oppvekstområdene er kartlagt og tiltak
iverksatt
o Måltid er innført en dag i uka ved ungdomsskolene og noen barneskoler, og
noen skoler har planlagt å innføre dette inneværende skoleår. En skole
rapporterer at det lages matpakke i SFO for elever som glemmer matpakken.
o Tiltakene for å lette overgangen mellom barnehage – skole og barnetrinn –
ungdomstrinn oppleves som positivt både av ansatte, foresatte og elever, men
det er mye mer å hente her
o Det gjenstår en god del når det gjelder samarbeid mellom barnehagene og
skolene om utvikling av språk, lesing, skriving og matematikk
o Praktisk talt alle skolene og barnehagene har iverksatt forbedringstiltak med
utgangspunkt i brukerundersøkelsen
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o De senere år er det gjennomført kurs for elevrådene ved alle skolene;
elevmedvirkning på dette nivået ser ut til å fungere bra
o Vi har et utviklingspotensial når det gjelder elevmedvirkning ”i klasserommet”
o Vi har et utviklingspotensial når det gjelder skolesamarbeid med foreldrene.
Bruk av skolens og barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg er drøftet i
Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsktoren, KFUVerdal, og vil bli satt på
dagsorden i rektor- og styrermøte
o Foreldreveiledningskurs er iverksatt for noen foreldre med spesielle behov
o Kurs i teamarbeid er gjennomført for ca 60 teamledere i skolen og barnehagen
og for alle ansatte i oppvekstsektoren. Forventningene er store til at mer
målrettet teamarbeid skal føre til at teamene arbeider med utvikling av elevenes
læringsmiljø, medlemmene i teamene lærer av hverandre og elevene/barna få
mer tilpasset opplæring.
Arbeidet med de mange intelligenser
I strategiplanen heter det at opplæringen skal bygge på et bredt spekter av metoder
som tar hensyn til mangfoldet av barn/elever og lærings-/utviklingsfaktorer. For å
utvide spekteret av arbeidsmetoder i skolene og barnehagene er arbeid med Mange
Intelligenser, Læringsstrategier og Læringsstiler (MILL) innført ved alle skolene
og barnehagene i kommunen.
MILL forutsetter at elevene må være aktive i sin egen læreprosess, samtidig som
det framheves at læring skjer ved deltakelse i et sosialt fellesskap. Et av
hovedbudskapene er at vi erkjenner forskjelligheten, at mennesker lærer på ulike
måter og i ulike sammenhenger.
Status for MILL-arbeidet:
• Det er arrangert flere kurs for alle ansatte i oppvekstsektoren i kommunen
• I høst arrangeres det MILL-kurs for alle nytilsatte i oppvekstsektoren
• Et overveldende flertall av de ansatte ser at MILL er et nyttig verktøy for å
gi hver enkelt elev tilpasset opplæring ut fra sine interesser og forutsetninger
– i et sosialt fellesskap
• Det er inneværende skoleår engasjert tre lærere i kommunen, fra
henholdsvis barnehagen, barnetrinnet og ungdomstrinnet som skal gi
skolene og barnehagene veiledning i hvordan de skal utvikle MILL videre
på sine enheter
• Alle skolene og barnehagene skal ha sin egen progresjonsplan for MILLarbeidet somkonkret beskriver utviklingsarbeidet skole-/barnehageåret.
Nye strategier og tidligere strategier som er styrket i denne strategiplanen
Rådmannen viser til kommunestyresak nr 93/07 Læringsutbytte i grunnskolen der det
ble konkludert en med del tiltak som skal iverksettes for å øke elevenes læringsutbytte.
I strategiplanen er det tatt hensyn til en del av tiltakene ved at det er satt konkrete mål
for å redusere spesialundervisningen, øke gjennomsnittlig grunnskolepoeng (summen
av alle karakterene ved avsluttet grunnskole) og for samarbeidet mellom barnehagene
og skolene når det gjelder barnas utvikling i språk, lesing, skriving og matematikk.
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På en konferanse om forebyggende arbeid i oppvekstsektoren der alle rektorene og
styrerne deltok, ble det sterkt understreket at sosial kompetanse er en helt vesentlig
forutsetning for læring i skole og barnehage. Utvikling av sosial kompetanse er derfor
”spisset” i vedlagte plan.
Skolens arbeid for å demme opp for negativ bruk av internett, digital mobbing, er et
nytt tema i vedlagte plan. Både elevene og deres foreldre skal få informasjon, ved at
Røde Kors sine nettvettregler skal gjennomgås og drøftes med elevene og på
foreldremøter. Et interessant ”eksperiment” er at MOT skal ”utdanne” 9. trinnelever til
å være ”lærere” for 7. trinnelever og også for foreldrene.
Skolene og barnehagene skal utarbeide sin plan mot mobbing som også omfatter
nettmobbing.
Skolenes og barnehagenes samarbeid med foreldrene og foreldreansvaret er styrket
ved at det ved alle skoler og barnehager skal utarbeides plan for dette samarbeidet som
bygger på kommunens verdigrunnlag. Foreldrenes ansvar for elevenes læring er mer
konkretisert enn i tidligere plan.
Rådmannen forventer at satsingsområde Foresattes medvirkning og ansvar blir
gjennomgått og drøftet under kontaktlærers individuelle foreldresamtaler.
Økning av elevenes læringsutbytte slik at grunnskolepoengsummen øker, er ikke en
jobb som kan gjøres av lærerne på ungdomstrinnet alene. For å lykkes med dette, må
hele barnetrinnet være aktivt med på å ”øke læringstrykket”, bl.a. ved mer konkret og
tydelig samarbeid med foreldrene. Det er nylig presisert i departementets revidering av
forskriften til opplæringsloven.
Satsingsområde 4 har endret navn fra ”Likeverdig og inkluderende oppvekstvilkår” til
”Skolen og barnehagen som arena for læring, fellesskap og inkludering”. Hensikten er
å tydeliggjøre at sterkt fokus på elevenes og barnas læring i skolen og barnehagen.
Kommentarer til høringsuttalelser
Enkelte høringsinstanser mener at manglende økonomiske rammer begrenser
mulighetene for å gjennomføre visse strategier.
Rådmannen er enig i at en forutsetning for å ta i bruk den digitale læringsplattformen
er at lærerne har en grunnleggende digital kompetanse og at det finnes midler til å
anskaffe datamaskiner og programvare.
Læreplanverket Kunnskapsløftet forutsetter at digital kompetanse skal integreres i alle
fag.
Grunnleggende IT-kompetanse (word, E-post, Power Point og internett) er derfor en
forutsetning for å være lærer i dagens skole. Likevel har prosjektgruppa for
Kunnskapsløftet i Verdal og Levanger nylig tildelt midler til gjennomføring av
grunnleggende IT-kurs for lærere som har behov for det.
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De fleste skolene har etter hvert anskaffet et tilfredsstillende antall datamaskiner til
bruk for lærerne. I budsjettet for 2008 er det innlagt ytterligere 1 mill. kroner til
anskaffelse av datautstyr.
Andre uttalelser går ut på at ressursmangel gjør det vanskelig eller umulig å redusere
spesialundervisningen. Verdal kommune bruker mer penger pr grunnskoleelev enn
sammenlignbare kommuner i Trøndelag, og vi ligger høyere enn de samme
kommunene når den andelen av undervisningstimetallet som brukes til gjelder
spesialundervisning. Antall elever pr lærer er ikke høyere enn i de andre kommunene i
effektiviseringsnettverket.
Rådmannen mener derfor bruken av undervisningsmidlene må gjennomgås for å
vurdere om de kan utnyttes mer målrettet og effektivt. Rådmannen mener f. eks. det
må være mulig å overføre en del av de midler som i budsjettet for 2008 er avsatt til
spesialundervisning, til gruppedeling i fag som for noen elever er ekstra krevende.
Forskning (og mye erfaring) viser at oppdeling av elevene i mindre grupper reduserer
behovet for spesialundervisning.
Et av målene med Kunnskapsløftet er at flere elever skal få tilpasset opplæring uten
spesialundervisning. Dette skal naturligvis ikke føre til at elever med behov for mer
hjelp av lærer enn gjennomsnittseleven, får et opplæringstilbud som er dårligere enn
de vil få med spesialundervisning. En elev som trenger spesialundervisning i en
gruppe på 30 elever med en lærer, trenger ikke nødvendigvis spesialundervisning for å
få tilpasset opplæring i en gruppe på 10 – 15 elever, der læreren har større muligheter
til å ta hensyn til mangfoldet av barn/elever og lærings-/utviklingsfaktorer.
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Verdal kommune
Sakspapir

Statens forurensningstilsyn: Utslippstillatelse - NorFraKalk AS

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

Arkivref:
2006/6503 - /K53

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
22.11.2007

Saksnr.
138/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram til behandling

Vedlegg:
1. Samlet saksframstilling av kommunestyresak 44/07.
2. Brev m/vedlegg av 30.10.07 fra Statens forurensningstilsyn.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre behandlet uttalelse i forbindelse med søknad om
utslippstillatelse fra NorFraKalk AS i møte 28/6. 07.
Kommunestyret fattet slikt vedtak:
VEDTAK:
1.

Verdal kommune er positiv til at NorFraKalk etablerer en bedrift for
videreforedling av lokale kalksteinressurser i Verdal.

2.

Verdal kommune viser til de faglige utredninger knyttet til
utslippsproblematikken fra Folkehelseinstituttet, NILU, Cowi og
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kommunelegens faglige vurdering av dette materiale. Verdal kommune
gir sin tilslutning til kommunelegens vurdering.
3.

Verdal kommune viser til Verdens Helseorganisasjon WHOs generelle
anbefalinger,uttalelsene fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF og
Kommunelege 1 i Verdal når det gjelder kvikksølv og dioxiner og deres
evne til opphoping gjennom næringskjedene.
Dette utgjør et globalt problem særlig i polområdene. Ut fra et globalt
miljøansvar er det et sentralt ansvar i enhver sammenheng å nå
lavestmulige utslipp av overnevnte stoffer.
Verdal kommune er kjent med at det eksisterer tilgjengelig teknologi og
krever derfor at kvikksølvutslippene renses.På grunn av forhøyede
utslipp av dioxiner ved bruk av spillolje (jfr. Kommuneleges 1’suttalelse)
krever Verdal kommune at annen energikilde benyttes.

4.

Med basis i et generelt føre-var-prinsipp og med bakgrunn i råd fra
Statens Institutt for Folkehelse SIFF fremmet i Verdal kommunes
informasjonsmøte 25.06.07 ber Verdal kommune om at det opprettes et
overvåkingsprogram for å fremskaffe kontinuerlig miljødokumentasjon
gjennom et prøvetakingsprogram i nærområdet med basisprøver fra jord
og prøver fra fisk. De første prøvene tas før driften startes ved
brentkalkfabrikken.

5.

Bedriftene NorFraKalk AS og Verdalskalk AS og Verdal kommune
inngår en nærmere utbyggingsavtale knyttet til tiltak relatert til trafikk,
støy, støv og kvalitetsheving av nærliggende friområder i samsvar med
delegert høringsuttalelse fra kommunen datert 9. oktober 2006.
Avtalen forelegges kommunestyret innen 1.12.07.

I den foreliggende tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven fra SFT, er ikke alle
krav som er tatt opp i høringsuttalelsen fra Verdal kommune tatt til følge.
Utslippstillatelsen konkluderer som følger:
”SFT gir tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til NorFraKalk AS. Det gis
tillatelse til bruk avspillolje som energibærer. Vilkår er stilt i samsvar med det som er
vurdert som BAT ut, fra dagens kunnskap om teknikker som er aktuelle for bedriften,
gjeldende regelverk og resipientforhold. Med de krav som er stilt, forventer SFT at
bedriftens utslipp ikke vil føre til ulemper av betydning i omgivelsene. Da bedriften vil
ha
utslipp av flere prioriterte miljøgifter ønsker SFT en særlig oppfølging av
utslippskontroll,
overvåking av eventuelle effekter i resipienten og vurderinger av muligheter for
utslippsreduksjoner.”
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SFT sitt vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre
med rettslig klageinteresse innen tre uker. Denne fristen går ut 21.11.07
Vurdering:
På grunn av ferieavvikling er saken ikke framlagt tidligere til politisk behandling.
Dersom formannskapet vurderer å påklage vedtaket kan kommunen be om utsettelse
av klagefristen med tanke på behandling i neste formannskapsmøte.
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