Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

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

Verdal kommunestyre
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
30.04.2007
18:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret, tlf.
740 48250 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Verdal, 23. april 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste kommunestyrets møte 23. april 2007
Saksnr

Innhold

PS 22/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 23/07

Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness
stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 Garantivedtak

PS 24/07

Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen
etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

PS 25/07

Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til
finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal

PS 26/07

Årsrapport 2006 - Det kommunale råd for funksjonshemmede

PS 27/07

Orientering - godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk
med Innherred samkommune

PS 28/07

Orientering

PS 29/07

Spørsmål: Møteleder på åpent møte i brentkalksaken
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Verdal kommune
Sakspapir

Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak
etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

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

Arkivref:
2006/6552 - /K21

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

Møtedato
18.04.2007
19.04.2007
30.04.2007

Saksnr.
15/07
33/07
23/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med
reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen
januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
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3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med
reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen
januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.
Vedlegg:
• Brev fra NVE, datert 09.08.2006.
• Skjema for kommunevedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 ble det store erosjonsskader på
erosjonssikringsanlegg ved Ness Stadion. Flommen ødela også flomvollen over en
strekning på ca. 40 m og vannet flommet innover stadionområdet og dyrka mark. Hele
anlegget er svært slitt. Det er behov å forsterke foten over en strekning på ca. 270 m. I
tillegg er det medtatt en forlengelse av forbygningen på 140 m på strekningen mellom
anlegget ved Ness stadion og anlegg 1106 Haga fergested på grunn av aktiv erosjon.
Kostnadene for tiltaket er beregnet til kr.600.000,-. Kommunens distriktstilskudd
utgjør 20 % av dette, dvs. kr. 120.000,-.
Vurdering:
NVE har ansett dette som en hastesak som er helt nødvendig og utføre. Dette for å
unngå ytterligere skader med store økonomiske konsekvenser. Av den grunn er store
deler av anleggsarbeidene alt utført.
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Verdal kommune
Sakspapir

Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen 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
Verdal kommunestyre
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap

Møtedato
30.04.2007
18.04.2007
19.04.2007

Saksnr.
24/07
14/07
34/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.
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Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av
anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider
av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.
2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.
3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.
Vedlegg:
• Brev fra NVE datert 15.02.2007
• Skjema for kommunevedtak
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 ble nedre del av sikringsanlegget ved Storholmen
skadet over en strekning på 250 m. Anlegget på det aktuelle stedet er revet bort.
Anlegget har vært ute på høring uten store anmerkninger.
Kostnadene for tiltaket er beregnet til kr.220.000,-. Kommunens distriktstilskudd
utgjør 20 % av dette, dvs. kr. 55.000,-.

Side 6 av 14

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

Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt
ledningsnett i Leksdal

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

Arkivref:
2007/2026 - /M21

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

Møtedato
18.04.2007
19.04.2007
30.04.2007

Saksnr.
13/07
35/07
25/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007
BEHANDLING:
Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.
Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om kommunal
garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i Leksdal. Dette
under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte vann fra Leirsjø
vasslag til reservevann.
2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som Leirsjø
Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10% av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år
med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 6.
5. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag for
å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine utgifter.
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Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om
kommunal garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i
Leksdal. Dette under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte
vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.
2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som
Leirsjø Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10%
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter
20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §6.
5. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag
for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine
utgifter.

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre:
1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om
kommunal garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i
Leksdal. Dette under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte
vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.
2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som
Leirsjø Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10%
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter
20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §6.
5. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag
for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine
utgifter.
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Vedlegg:
Brev fra Leirsjø Vasslag datert 03.03.2007.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med pågående utbygging av nytt kloakkanlegg i Sør-Leksdal foretar
Leirsjø vasslag en omfattende utskifting av gammelt vannledningsnett i området. Nytt
vannledningsnett blir nå lagt i samme trace som det nye kommunale
kloakkledningsnettet. Kostnadene med utskifting av vannledningsnettet dekkes av
Leirsjø vasslag.
Kostnadene for utskifting av vannledningsnettet er beregnet til kr.1.250.000,- inkl.mva
etter anbudsinnhenting.
For finansiering av ovennevnte oppgradering av vannledningsnettet i Sør-Leksdal
planlegger Leirsjø vasslag å foreta et låneopptak på kr.1.250.000,- i Sparebank1 MidtNorge. Leirsjø vasslag søker i den forbindelse Verdal kommune om kommunal garanti
på dette lånebeløpet.
Vurdering:
Verdal kommune har et godt samarbeide med Leirsjø Vasslag. Kvaliteten på
drikkevannet som produseres fra Leirsjøen er godt. Vannet egner seg derfor utmerket
som reservevannkilde for det kommunale vannverket.
Ledningsnettet er alt koblet sammen i Volen. Denne sammenkoblingen vil gi
reservevann for Vuku og omegn ved behov.
Det er nå planer om å lage mulighet for sammenkobling av nett mellom Leirsjø
Vasslag og Verdal Vannverk i Leksdal. Dette vil gi Nord-Leksdal som i dag forsynes
fra Verdal Vannverk en utmerket reservevannkilde ved behov.
Utgifter som Leirsjø vasslag har dekkes over vannavgiften. Det er derfor viktig at
Verdal kommune sikrer seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine
utgifter ved at kommunen hvert år får tilsendt revidert årsregnskap.
Rådmannen anbefaler ut fra det ovennevnte at lånegaranti blir gitt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsrapport 2006 - Det kommunale råd for funksjonshemmede

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

Arkivref:
2007/423 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
30.04.2007

Saksnr.
26/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2006 fra Det kommunale råd for funksjonshemmede tas til orientering.

Vedlegg:
Årsrapport 2006.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering - godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred
samkommune

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

Arkivref:
2006/2411 - /026

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
30.04.2007

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet vedlagt ny forskrift.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte brev med vedlegg.
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Saksnr.
27/07

Verdal kommune
Sakspapir

Spørsmål: Møteleder på åpent møte i brentkalksaken

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

Arkivref:
2007/3516 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
30.04.2007

Saksnr.
29/07

Saksopplysninger:
Venstre v/Nils Georg Leirset har stilt følgende spørsmål til ordføreren:
”Spørsmålet går på valg av møteleder i det åpne møte på SNK omkring
brentkalkfabrikken.
Kommunen har et stort ansvar i saken som forvalter og saksbehandler i fht
PBL- loven mellom annet.Det har vært reist kritikk mot kommunens saksbehandling.
Mener ordføreren det i den sammenheng er riktig av ordføreren å lede et slikt åpent
debattmøte?

Mvh
Nils Georg Leirset
Verdal Venstre”
Ordføreren vil besvare spørsmålet i møtet.
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