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Sakliste kommunestyrets møte 22. mai 2007
Saksnr

Innhold

PS 30/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 31/07

Regnskap og årsrapport 2006

PS 32/07

Disponering av overskudd 2006

PS 33/07

Finansiering av merforbruk investeringsregnskapet 2006

PS 34/07

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 - Verdal kommune

PS 35/07

Garanti for husleie - Midt-norsk realfag- og teknologisenter

PS 36/07

Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk
Kinodrift AS

PS 37/07

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

PS 38/07

Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i
Innherred samkommune

PS 39/07

Innherred Boliger AS. Kjøp av Nyvegbakken 21.

PS 40/07

Kontrollutvalgets virksomhet 2006

PS 41/07

Skatteoppkreverfunksjonen

PS 42/07

Orientering

Side 2 av 39

Verdal kommune
Sakspapir

Regnskap og årsrapport 2006

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

Arkivref:
2007/2565 - /210

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

Møtedato
10.05.2007
09.05.2007
10.05.2007
22.05.2007

Saksnr.
5/07
23/07
44/07
31/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.
KomRev v/Terje Wist var til stede under behandling av saken og svarte på spørsmål.
Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr 7 232 132,11.
2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

Rådmannens foreslår at:
1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.
2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.
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Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.
2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.05.2007
BEHANDLING:
Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken og kontroller Trond Selseth svarte på
spørsmål.
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
UTTALELSE:

1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.
2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

Vedlegg:
1. Årsrapport 2006. Utsendt i egen ekspedisjon.
2. Regnskap 2006. Utsendt i egen ekspedisjon.
3. Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 05/07, Verdal kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2006.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsrapport og årsregnskap for 2006 fram til
behandling.
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Det vises til tidligere utsendte dokument i saken samt kontrollutvalgets behandling av
sak nr. 05/07.
Kommunens regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig
underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.
Rådmannen viser til egen sak hvor det foreslås disponering av fjorårets overskudd.
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Verdal kommune
Sakspapir

Disponering av overskudd 2006

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

Arkivref:
2007/2565 - /210

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Driftskomiteen i Verdal

Saksnr.
45/07
32/07
24/07

Møtedato
10.05.2007
22.05.2007
09.05.2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.
Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.
Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet
for 2006 på
kr. 7.232.132.
• Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til
driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.
• Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.
• Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.
• Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.
• Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.
• Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.
• Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.
• Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.
• Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.
• Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.
• Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
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Rådmannens foreslår at:
1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet
for 2006 på kr. 7.232.132.
• Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til
driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.
• Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.
• Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.
• Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.
• Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.
• Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.
• Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.
• Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.
• Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.
• Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.
• Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007
BEHANDLING:
Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet
for 2006 på
kr. 7.232.132.
• Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til
driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.
• Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.
• Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.
• Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.
• Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.
• Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.
• Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.
• Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.
• Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.
• Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.
• Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
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Saksopplysninger:
Verdal kommunes regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk(overskudd) på kr 7.232.132,11. I tillegg ble det avsatt betydelige midler
til disposisjonsfond, slik at dette ved utgangen av 2006 er på ca. 19 mill. kroner.
Det er viktig å være klar over at størstedelen av overskuddet er relatert til økte
inntekter og redusert utgifter som ikke kan påregnes som langsiktige. Av overskuddet
er ca. 1,4 mill. kroner relatert til innsparinger på virksomhetene.
Rådmannen vil derfor være forsiktig med å foreslå disponering av overskuddet som vil
medføre varige driftsutgifter og dermed et økt driftsnivå.
Rådmannen vil foreslå at overskuddet disponeres på følgende måte:
• Idretts- og kulturanlegg
I investeringsbudsjettet for 2007 er det ført opp 1 mill. kroner til idretts- og
kulturanlegg. Dette var tenkt brukt som kommunal bidrag i forbindelse med
utbygging av motorsportsanlegg, golfbane m.m. Det ble i forbindelse med
avslutningen av regnskapet for 2006 påpekt fra revisjonen at dette ikke kunne
føres i investeringsregnskapet, men måtte finansieres ved driftsmidler.
Tilsvarende beløp var også ført opp i investeringsbudsjettet i 2006. Dette må
også følges opp i budsjettet for 2007.
• Tilskudd Stiklestadmuseene.
Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2006 ble statstilskuddet til
Stiklestadmuseene økt mer enn hva som var lagt inn i kommunens budsjett. I
henhold til tidligere Knutepunktavtale og gjennom indeksregulering av
tilskuddene skal kommunen dekke ca. 200.000 kroner mer enn hva som ligger i
kommunens budsjett for 2007. Kommunens totale tilskudd for 2007 blir etter
dette på 3.134.000 kroner.
• Seniorpolitiske tiltak.
I forbindelse med behandling av budsjettet for 2007 gjorde arbeidsmiljøutvalget
vedtak hvor de ba kommunestyre legge inntil 500.000 kroner til seniorpolitiske
tiltak i 2007. Ved kommunestyrets behandling av budsjettet sa kommunestyret
følgende om saken:” Kommunestyret ser positivt på arbeidsmiljøutvalgets
forslags intensjoner. Forslaget oversendes rådmannen for saksbehandling.
Politisk realitetsbehandling skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen av
2006-budsjettet.” Dette følges nå opp. Det vises forøvrig til egen sak om
seniorpolitikk.
• Trafikksikkerhetsplan.’
Kommunestyret vedtok i sak 131/06 Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune,
ptk. 2. at det opprettes egen budsjettpost for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid
med bevilgning på kr. 500.000 fra år 2007. Kommunestyret ville komme tilbake
til inndekning og disponering av de ekstra trafikksikkerhetsmidlene i
forbindelse med regnskapsavslutningen av 2006-budsjett. Rådmannen følger
opp dette med å foreslå 500.000 kroner for 2007.
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• Innkjøp av nye læremidler.
I budsjettet for 2006 var det avsatt 800.000 kroner til innkjøp av nye læremidler
i grunnskolen. Skolene ønsket ikke å bruke disse midlene i 2006, men bruke
noe mer tid på å avklare behov og muligheter før innkjøp. Rådmannen foreslår
at disse midlene tilbakeføres i 2007. Samtidige foreslås det at disse midlene,
samt de allerede avsatte midlene til formålet i 2007, gjøres overførbare til neste
år.
• Verket ”Verdalsspill”.
I formannskapssak 14/07 orienterte rådmannen om at det var skrevet kontrakt
med Jesper Halle om skriving av manus til verket ”Verdalspill”. Finansiering
skulle legges fram senere. Kostnadene er beregnet til 300.000 kroner. Dette
inkluderer honorar til manusforfatter, reiser, diett m.m.
• Driftsfond virksomhetsområdene.
Det avsettes til sammen 1,0 mill. kroner til et driftsfond. Dette som en start på
prinsippet om overføring av innsparte midler fra ett år til det neste. Rådmannen
ber om fullmakt til å fordele dette beløpet på virksomhetsområdene etter
nærmere drøfting med virksomhetslederne.
• Vedlikehold.
Det er store etterslep innen vedlikehold. Dette gjelder både på bygninger og
veg. Det foreslås å styrke disse postene med 1 mill. kroner.
• Distriktstilskudd elveforbygging.
Etter flommen 2006 er det utsatt omfattende reparasjonsarbeider langs
Verdalsvassdraget. Totalt kostnad ligger på ca. 2,5 mill. kroner, hvorav
kommunen må dekke 20 prosent(distriktsandel). Det vises til kommunestyresak
22/07 og 23/07. Det vil komme flere tilsvarende saker senere i år. Total
kommunal kostnad settes til 0,5 mill. kroner.
• Avsetning til kompetanseformål og annet utviklingsarbeid.
Tiltak for å styrke kompetanse er sterkt vektlagt ved mange anledninger. Det
samme gjelder kommunens mulighet til å drive aktivt utviklingsarbeid. Det
foreslås derfor å avsette 750.000 kroner til et eget fond for
kompetanseheving/utviklingsarbeid. Disse fondsmidlene disponeres ved å
styrke budsjettposter til bruk i 2007 eller senere år. Disse områdene har tidligere
vært underbudsjettert og det ansees å være fornuftig å avsette midler for å
styrke disse områdene for 2007 eller senere.
• Lønnsoppgjøret 2007.
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt lønnsoppgjøret for 2007. I budsjettet for
2007 er det lagt inn reserver til å dekke et tillegg på 7500 kroner pr. årsverk i
2007. Rådmannen foreslår at det resterende beløp av overskuddet, kr. 682.000
avsettes til styrking av denne reserven.

Side 9 av 39

Verdal kommune
Sakspapir

Finansiering av merforbruk investeringsregnskapet 2006

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

Arkivref:
2007/2565 - /210

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.05.2007
22.05.2007

Saksnr.
46/07
33/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Udekket beløp, kr. 3 395 041 i investeringsregnskapet for 2006 dekkes opp i 2007.
2. Beløpet dekkes ved bruk av tidligere avsetning Salg av Lysgård med kr.
1.400.000,- og bruk av kapitalfond med kr. 1 995 041,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Rådmannens forslår at:
1. Udekket beløp, kr. 3.395.041 i investeringsregnskapet for 2006 dekkes opp i 2007.
2. Beløpet dekkes ved bruk av tidligere avsetning Salg av Lysgård med kr. 1.400.000,og bruk av kapitalfond med kr. 1.995.041,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
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Saksopplysninger:
Regnskapet for 2006 ble oppgjort med et udekket beløp i investeringsregnskapet på kr.
11.604.021,47. Slikt merforbruk skal, som for merforbruk innen driftbudsjettet, legges
fram for kommunestyret med forslag til finansiering.
Beløpet fordeler seg slik på de ulike investeringstiltakene:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IKT-investeringer
Adm.lokaler
Verdalsøra barneskole
Barnehage Reinsholm
Ørmelen barnehage
Vannforsyning Garnes
Råvannspumpestasjon/renseanlegg
Vannledning Ørin
Kloakk Leksdal
Egenkapitalinnskudd KLP
Totalt ufinansiert 2006

Beløp
3 254 680
359 875
884 149
399 547
980 861
2 801 932
260 827
150 245
1 136 117
1 375 789
11 604 022

I tillegg er følgende investeringer fra 2005 ufinansiert:
Beløp
11 Arkivutstyr
67 183
12 Maskiner
73 178
140 361
Totalt ufinansiert 2005
IKT-investeringer viser en betydelig merforbruk. Den kraftige utbyggingen innen dette
område ligger langt over de bevilgninger som er gitt. I budsjettet for 2007 er det avsatt
2 mill. kroner til formålet. Selv om det ikke foretas noen investeringer i 2007, noe som
er helt urealistisk, klarer en ikke å dekke opp dette merforbruket. Rådmannen vil
derfor foreslå at merforbruket nå dekkes opp gjennom at dette finansieres ved bruk av
fond avsatt i forbindelse med salg av Lysgård(1,4 mill. kroner) og bruk av
kapitalfond(1.854.680 kroner). Til sammen 3.254.680 kroner.
Rådmannen vil på det sterkeste klargjøre at enheten må forholde seg til de vedtatte
investeringrammer for 2007.
Når det gjelder prosjekt nr. 2-10 er dette alle investeringer som går videre og som må
dekkes innenfor de bevilgninger som er stilt til rådighet for disse formålene i budsjettet
for 2007.
Prosjekt nr. 11 og 12 gjelder tidligere udekkede beløp. Rådmannen foreslår at disse
dekkes ved bruk av kapitalfond.
Til sammen betyr dette at det må dekkes 3.395.041 kroner.
Det gjøres oppmerksom på at kapitalfondet pr. dato er på ca. 15 mill. kroner.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2007/3110 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Verdal formannskap

Møtedato
22.05.2007
10.05.2007

Saksnr.
34/07
43/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken og kontroller Trond Selseth var til
stede og svarte på spørsmål.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.
Vedlegg:
Rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 datert 17. april 2007.
1 Rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 datert 17. april
2007
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2007.
Rapporten legges med dette fram til behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Garanti for husleie - Midt-norsk realfag- og teknologisenter

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

Arkivref:
2007/3268 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.05.2007
22.05.2007

Saksnr.
47/07
35/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

Verdal kommune garanterer for leie av lokaler til Midt-norsk realfag og
teknologisenter med inntil kr 300.000 i fem år fra 1. januar 2008.

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune garanterer for leie av lokaler til Midt-norsk realfag og
teknologisenter med inntil kr 300.000 i fem år fra 1. januar 2008.

Vedlegg:
1. Sluttrapport Forprosjektet Matematikksenter på Innherred
2. Prosjektplan for etablering av Midt-norsk realfag- og teknologisenter
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kunnskapsdepartementets strategiplan av juli 2006: Et felles løft for realfagene – Strategi for
styrking av realfagene 2006 - 2009
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Saksopplysninger:
I kommunestyremøtet 3. april 2006 orienterte lærer Rolf Barli, Vuku oppvekstsenter,
om den negative utviklingen i Norge og også i Verdal når det gjelder elevenes
interesse for og kompetanse i realfagene. Videre informerte han om strategisk plan for
matematikkfaget ”Matte er gøy” som er utarbeidet av ei gruppe lærere i Verdal som
representerer barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående opplæring.
Kunnskapsdepartementet utga i juli 2006 strategiplanen ”Et felles løft for realfagene”
der det bl.a. heter at ”utdanningssystemet ikke leverer tilstrekkelig kompetanse i
realfag. Dette er alvorlig og blir et hinder for en positiv utvikling for arbeidslivet
generelt, for nyskaping og for samfunnet”. Ett av målene i planen er å styrke
realfagene i barnehagen og grunnopplæringen.
I Verdal kommunes økonomiplan 2007 – 2010 heter det:
”For å styrke konkurransekraften i næringslivet, tar kommunen mål av seg å få
etablert et realfagsenter i samarbeid med Midt-Norsk Partnerskapssenter og NTNU”.
I budsjettet for 2007 er det innlagt kr 250.000 til etablering og drift av realfagsenter.
Rådmannen vil foreslå et tilsvarende beløp til drift av realfagsenter i 2008. Dette
kommer i tillegg til at kommunen dekker halvparten av lønnsutgiftene til
prosjektlederen ved Midt-Norsk Partnerskapssenter. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom Aker Kværner Verdal, Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Verdal
videregående skole og Verdal kommune, som nå har vært i drift i 5 år.
Kommunens satsing på realfagene er m.a.o. fullt og helt i samsvar med nasjonal
strategi.
I et møte i august 2006 ble realfagenes stilling drøftet med representanter for
næringslivet i Verdal, HiNT, Verdal vgs, grunnskolen og rådmannen i Verdal,
Skolelaboratoriet ved NTNU og Nasjonalt senter for matematikk ved NTNU. Det ble
konkludert med at det burde etableres et matematikksenter i tilknytning til Midt-Norsk
partnerskapssenter, og at senteret senere bør utvides til å omfatte andre realfag.
I et oppfølgingsmøte ble det nedsatt ei forprosjektgruppe med mandat å planlegge
etablering av matematikksenter i Verdal.
I sluttrapport av 17.01.07 fra forprosjektet ble følgende anbefalt:
Det etableres et matematikksenter, som sammen med Midt-Norsk
Partnerskapssenter utgjør starten på etableringen av Midt-norsk realfag- og
teknologisenter. Matematikksenteret skal være operativt 1. august 2007.
Visjon for realfag- og teknologisenteret er:
Helhetlig ivaretakelse av realfaglige læreprosesser i hele utdanningsløpet fra
barnehage til høgskole-/universitetsnivå – ”Fra bleie til master”.
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Mål:
o Øke barns og ungdoms interesse for, og kompetanse i realfag og teknologi.
o Være en arena for kontakt mellom skole og næringsliv.
• Øke motivasjon og interesse for matematikk, teknologi og realfag i
barnehage, grunnskole, videregående skole, førskolelærerutdanning og
lærerutdanning
• Legge til rette for og utvikle samhandling mellom næringsliv og utdanning
• Være pådriver i utvikling av nye og bedre lærings- og arbeidsmåter i nær
kontakt med barnehager, skoler og lærerutdanning
• Gjennomføre kurs for foreldre for å styrke deres muligheter for å motivere
sine barn og hjelpe dem i fagene
• Gi etterutdanning av lærere og førskolelærere
• Presentere bedrifter som bruker sentret.
Følgende virksomheter har gitt tilsagn om økonomisk støtte til etableringen: Levanger
kommune, Inderøy kommune, Innherred Vekst As, Utdanningsdirektoratet, Verdal
videregående skole, SIVA Verdal Eiendom, Sparebank 1 Midt-Norge og
Utspring/Innovasjon Midt-Norge.
Det er nå etablert et nytt prosjekt som, med utgangspunkt i vedlagte sluttrapport, skal
o gjennomføre samlokalisering av et matematikksenter og Midt-Norsk
Partnerskapssenter
o utrede mulighetene for, i løpet av 2008 og 2009, å utvikle senteret til å omfatte
andre realfag og teknologifag, og en mulig etablering av bachelor- og
masterutdanning koplet opp mot næringslivets behov for etter- og
videreutdanning.
Prosjekteier er Verdal kommune og prosjektleder er Knut Baglo, Innherred Vekst AS.
Etter prosjektperioden som avsluttes 31. desember, med prøvedrift av
matematikksenteret fra 1. september, skal Midt-norsk realfag og teknologisenter være i
ordinær drift fra 1. januar 2008.
Prosjektperioden er tilnærmet fullfinansiert.
Vurdering:
Rådmannen mener at etableringen av Midt-norsk realfag- og teknologisenter er viktig
ut fra flere årsaker:
o langsiktig styrking av realfagene ved å styrke barnehagens arbeid knyttet til
fagområdene ”Natur, miljø og teknikk” og ”Antall, rom og form”
o bedre kvaliteten på opplæringen i realfag og øke motivasjon og realfagenes
relevans for elevene
o øke relevansen og motivasjonen for realfag gjennom samarbeid mellom
barnehage, skole og næringsliv
o styrke utdanningen i realfag i lærer- og førskolelærerutdanningen
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o øke antall jenter som velger realfag
o etablere en møteplass for barn, elever, lærere og arbeidsliv, bl.a. med sikte på å
bedre utdannings- og yrkesveiledningen og redusere frafall i videregående skole
o styrke foreldrenes muligheter for å kunne motivere sine barn for realfag.
Rådmannen er kjent med at NAV Nord-Trøndelag er i ferd med å utrede muligheten
for at Midt- norsk realfag- og teknologisenter kan benyttes for karriereveiledning for
voksne arbeidssøkere i den søndre delen av fylket.
Matematikksenteret samlokaliseres med Midt-Norsk Partnerskapssenter på ca 360
kvadratmeter i Verdal industripark. Arealet fordeles likt mellom matematikksenteret
og partnerskapssenteret. Det forutsettes imidlertid at de samarbeider nært, bl.a. med
bruk av felles areal og utstyr.
SIVA Verdal Eiendom, som eier lokalene, kalkulerer med at det må gjennomføres
bygningsmessige tilpasninger av lokalene for inntil 1 mill. kroner. Disse utgiftene
innbakes i leieprisen. Grunnleieprisen er kr 1050 pr kvadratmeter, og omfatter
utgiftene til energi, renhold, vaktmestertjeneste.
Dersom Midt-norsk realfag- og teknologisenter inngår en 5-årig leieavtale, vil årlig
husleie bli inntil kr 600.000, dvs inntil kr 300.000 for matematikksenteret.
Partnerskapssentrets andel av leieutgiftene forventes dekket ved at de årlige
kostnadene for dette senteret overføres fra Aker Kværner Verdal, der
partnerskapssenteret holder til i dag.
Organiseringen av Midt-norsk realfag- og teknologisenter er ennå ikke avklart.
Det bygningsmessige arbeidet med lokalene i Verdal industripark må komme i gang
snarest mulig for at lokalene skal kunne tas i bruk fra skolestart i august 2007.
Rådmannen går inn for at kommunen garanterer for leie av lokaler til
matematikksenteret i Midt-norsk realfag- og teknologisenter med inntil kr 300.000 pr
år i fem år fra 1. januar 2008.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS

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

Arkivref:
2007/3521 - /

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

Møtedato
10.05.2007
22.05.2007
09.05.2007

Saksnr.
48/07
36/07
27/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.
Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om at det mangler kvadratmetertall i avtalen.
Dette vil komme inn i avtalen så snart det er klart.
Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.
2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt
medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.
2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt
medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.
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Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007
BEHANDLING:
Anita Steinkjer fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.
2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt
medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.

Vedlegg:
- Avtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS om leie og drift av Verdal
kino, behandlet i Verdal kommunestyre sak 7/03.
- Forslag til revidert avtale mellom Verdal kommune og Norsk kinodrift AS om
overtakelse av leie og drift av Verdal kino.
Saksopplysninger:
Verdal kommune inngikk i 2003 avtale med Norsk Kinodrift AS om overtakelse av
leie og drift av Verdal kino. Avtalen ble tegnet med 5 års varighet, det vil si fram til
august 2008.
Norsk Kinodrift AS har tatt initiativ overfor kommunen med hensikt å forlenge
eksisterende avtale. Det er behov for kostnadskrevende oppgraderinger av filmteknisk
utstyr ved Verdal kino, og dersom dette skal gjøres er det behov for langsiktighet i
leieforholdet. Norsk Kinodrift AS vil stå for investeringene, men har behov for å sikre
langsiktighet i leieforholdet for å påta seg kostnadene.
Det har i mange år vært arbeidet med utvikling av digital kinoteknologi, og det pågår
fortsatt flere prosjekt for utvikling av denne teknologien. Norsk Kinodrift er involvert i
et slikt prosjekt, NORDIC-prosjektet som er utarbeidet av Filmweb AS, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Telenor og Unique
Promorions/Digital. Norsk Kinodrift AS håper prosjektet vil bli utvidet under årsmøtet
til FILM&KINO i juni i år, og dersom det blir utvidet ønsker Norsk Kinodrift AS å
involvere Verdal kino i prosjektet.
De ser muligheter for ny bruk av kinosalene etter installering av digital kinoteknologi.
Både bildenes klarhet og den nye distribusjonen av innhold åpner helt nye muligheter.
Mulighetene kan deles i kategoriene film, undervisning, annen underholdning og, det
som filmbransjen så langt kaller ODS (other digital stuff) eller annet innhold som det
også blir kalt. Ved siden av hovedinnholdet som fortsatt skal være å tilby et aktuelt og
variert filmtilbud, kan dette gi kinoene og publikum live-overføring av konserter,
fotballkamper og annen underholdning.
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Utkast til revidert avtale forslår at Norsk Kinodrift AS viderefører kinodriften for en
periode på 10 år, gjeldende fra 1. januar 2008, og med mulighet for forlengelse i
ytterligere 10 år.
Når det gjelder innhold og vilkår i forslag til revidert leieavtale, er ikke det vesentlig
endret.
Et tillegg i ny avtale er at Verdal kommune skal forplikte seg til å opprettholde og
videreføre sitt medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.
FILM&KINO er en kombinasjon av en medlemsorganisasjon for norske kommuner og
en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen. FILM&KINO er en politisk
organisasjon. De forvalter bl.a. midler til utviklingsprosjekt for bransjen. Ved at
kommunen opprettholder medlemskapet gis en tilgang til disse midlene, samt at
kommunen gis mulighet til demokratisk deltakelse i organisasjonen.
Vurdering:
Det er positivt av Norsk Kinodrift AS ønsker å satse på utvikling av Verdal kino, og
spesielt gledelig er det at de ønsker å involvere vår kino i et forsøksprosjekt som gjør
at vi kan være i forkant av utviklingen.
At Norsk Kinodrift AS overtok driften av Verdal kino har entydig vært en suksess som
har gitt helt andre muligheter enn om kommunen skulle ha drevet kinoen selv. De
besitter høy og bred kinofaglig kompetanse, og de gir kinoen tilgang til et nettverk
som bidrar til utvikling. Med de erfaringene vi har gjort, må det fra kommunens side
også være ønskelig med en langsiktig videreføring av driftsavtalen.
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Innherred samkommune
Sakspapir

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

Saksbehandler: Ola Stene
ola.stene@levanger.kommune.no
E-post:
74052712
Tlf.:

Arkivref:
2007/3386 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Samkommunestyret
Levanger kommunestyre
Verdal kommunestyre

Møtedato
03.05.2007
09.05.2007
22.05.2007

Saksnr.
15/07
20/07
37/07

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007
Forslag i møte:
SV v/Jostein Trøite fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Ekstern bistand til kr 300.000,- engasjeres ikke.
2. Det utredes på objektivt grunnlag om det interkommunale samarbeidet i
samkommunen kan videreføres med vertskommunemodellen.
3. Det er uaktuelt å overføre arbeidsgiveransvaret i forsøksperioden.”
Avstemning:
Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag til innstilling som vedtatt med
16 mot 2 stemmer.
Det ble deretter votert punktvis over tilleggsforslag fra SV v/Jostein Trøite med
følgende resultat:
Pkt. 1 – Falt ved at det fikk 2 stemmer. 16 stemte i mot.
Pkt. 2 – Falt ved at det fikk 1 stemme. 17 stemte i mot.
Pkt. 4 – Falt ved at det fikk 4 stemmer. 14 stemte i mot.
INNSTILLING:
1. Det søkes om et nytt fireåreig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008
2. Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
1. Det søkes om et nytt fireåreig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008
2. Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes
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Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007
Forslag i møte:
SV v/Jostein Trøite fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Ekstern bistand til kr 300.000,- engasjeres ikke.
2. Det utredes på objektivt grunnlag om det interkommunale samarbeidet i
samkommunen kan videreføres med vertskommunemodellen.
3. Det er uaktuelt å overføre arbeidsgiveransvaret i forsøksperioden.”

Avstemning:
Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag til innstilling som vedtatt med
16 mot 2 stemmer.
Det ble deretter votert punktvis over tilleggsforslag fra SV v/Jostein Trøite med
følgende resultat:
Pkt. 1 – Falt ved at det fikk 2 stemmer. 16 stemte i mot.
Pkt. 2 – Falt ved at det fikk 1 stemme. 17 stemte i mot.
Pkt. 4 – Falt ved at det fikk 4 stemmer. 14 stemte i mot.
INNSTILLING:
1. Det søkes om et nytt fireåreig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008
2. Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
3. Det søkes om et nytt fireåreig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008
4. Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes

Vedlegg:
Prosjektplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
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Historisk tilbakeblikk
I januar 2003 vedtok kommunestyrene i Frosta, Levanger og Verdal å søke om å få
godkjent forsøk med samkommune. Endelig vedtak og behandling av forskrift ble
gjort i de tre kommunestyrene i august/september 2003. Etter hvert som oppstarten
nærmet seg ble det klart at de 3 kommune hadde noe ulike målbilder.
Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtok felles målbilde og dato for oppstart i
desember 2003, mens Frosta kommunestyret besluttet å ikke bli med videre.
31. januar 2004 ble forskrift om forsøket godkjent av Kommunal- og
Regionaldepartementet og forsøket kunne starte opp 1.2.2004 med økonomi, kemner,
IKT, Organisasjon, Landbruk og Plan- og byggesak. Fra 1.4 ble barn- og familie og
helse-rehabilitering med. I tillegg til oppgavene i de ulike enhetene ble ansvaret for
regional utvikling (bl.a næringsutvikling) flyttet fra Morkommunene til
samkommunen. Kommunene gikk sammen om Innherred Vekst as som verktøy for
næringsutvikling.
Fra starten var det intensjon å utvide samkommunens oppgaveportefølje. Høsten 2003
vedtok kommunestyrene at følgende nye oppgaver skulle vurderes overført til
samkommunen:
o Brannvern og beredskap
o Vann- og avløpstjenester
o Veg, park og parkering
o Andre stabsfunksjoner
Arbeidet ble prosjektorganisert og sak lagt fram til samkommunestyret i januar 2005,
med vedtak i kommunestyrene i februar samme år. Det ble da besluttet at en skulle
overføre ”sak-arkiv” (senere dokumentsenter) og servicekontor til samkommunen fra
sommeren 2005, men at en ikke skulle legge ytterligere nye oppgaver inn i
forsøksperioden.
13. juni 2006 behandlet samkommunestyret Midtveisevalueringen av prosjektet. I den
sammenheng ble det vedtatt å tilbakeføre helse-rehabilitering og barn-familie til
Morkommunene.
Utviklingen i stillinger i samkommunen har vært slik i løpet av forsøket:
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Budsjettet for 2005 var 125,6 i 2005, mens det er 47,8 mill for 2007.
Arbeidet med endring av kommuneloven
Samkommuneforsøket var et svar på at andre interkommunale samarbeidsformer
hadde betydelige svakheter, ikke minst i forhold til folkevalgt styring og kontroll.
Dette var også bakgrunnen for at Kommunal og regionaldepartementet i 2005
utarbeidet forslag til endringer i kommuneloven. Det ble foreslått å åpne opp for to nye
legale former for interkommunalt samarbeid: Vertskommune (med og uten felles
folkevalgt nemnd) og samkommune. Forslaget ble sendt på høring 1.9 2005 med
høringsfrist 1.12.2005. Samkommunestyret avga sin høringsuttalelse i møte 29.9.2005
hvor følgende vedtak ble fattet:
Innherred samkommunestyre anser "Forslag til nye lovregler om
interkommunalt samarbeid" som et godt bidrag til enklere interkommunale
samarbeidsformer.
Samkommunestyret vil likevel bemerke at lovforslagets § 91, 3. avsnitt, "En
kommune eller fylkeskommune kan ikke delta i mere enn én samkommune" i en
del sammenhenger, bl.a. ved større regionale samarbeidsløsninger, kan være
uheldig og begrensende.
I lovforslaget var samkommunemodellen beskrevet slik:
o Samkommunemodellen er utarbeidet med sikte på de mer omfattende
interkommunale samarbeidsordninger om tradisjonell forvaltningsmyndighet og
offentlig myndighetsutøvelse
o Kommuner og fylkeskommuner kan ikke delta i en samkommune sammen med
staten eller private
o En kommune eller fylkeskommune kan bare delta i én samkommune
o Beslutning om deltakelse i en samkommune krever tilslutning fra minst to tredeler
av kommunestyrets/fylkestingets medlemmer
o En samkommune er en egen juridisk person
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o En samkommune finansieres indirekte av deltakerkommunene
o Det bør gjelde visse minstekrav til hva som skal reguleres i en samarbeidsavtale for
en samkommune
o Det øverste beslutningsorganet i samkommunen er samkommunestyret. Dette
organet kan opprette underliggende organer på samme måte som et kommunestyre
o Hver enkelt deltakerkommune skal være representert i samkommunestyret med
minst tre representanter. Bare medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er
valgbare som kommunens representanter til samkommunestyret.
Samkommunestyret skal velges på nytt etter hvert kommunestyre/fylkestingsvalg
o Samkommunen skal ha en administrativ leder.
Det kom inn 150 uttalelser til høringsutkastet. Departementets oppsummering av
høringsuttalelsene i Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) er slik:
Haldninga til samkommunemodellen er meir reservert. Fleire instansar er
skeptiske til denne – også KS, som ønskjer meir forsøksverksemd før eventuell
lovregulering. Skepsisen har mellom anna bakgrunn i at modellen blir oppfatta
som omstendeleg og byråkratisk og kan innebere etablering av eit fjerde
forvaltningsnivå. Fleire gir også uttrykk for at modellen kan gi redusert
folkevald innverknad. Somme meiner at spørsmålet om lovregulering av ein slik
modell bør sjåast i samanheng med diskusjonen om regionnivået. Enkelte gir
også uttrykk for at ein slik samarbeidsmodell neppe vil vere kostnadseffektiv.
Nokre få går eksplisitt imot at det skal vere tilbod om ein slik modell, men for
dei fleste som har uttalt seg om denne modellen, er det uklart om skepsisen går
på at ein slik modell ikkje bør tilbydast, eller om han ikkje blir vurdert som
aktuell å ta i bruk.
Regjeringa valgte å foreslå de 2 variantene av vertskommune, og gikk ikke videre med
samkommune i denne omgang. I innstilling O. nr 21 (2006-2007) grunngis dette slik:
Departementet har etter ei samla vurdering komme til at det er grunn til å få
meir erfaring med interkommunalt samarbeid gjennom ein samkommunemodell
før ei slik samarbeidsform eventuelt blir lovfest. Slik departementet ser det, vil
den føreslåtte vertskommunemodellen i stor utstrekning dekkje behovet for
samarbeid om forvaltningsoppgåver og myndigheitsutøving.
I kommunalkomiteen fremmet flertallet følgende merknad:
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre,
Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, er enig med
departementet i at samkommunemodellen ikke lovfestes nå. Flertallet mener, i
likhet med departementet, at det er behov for mer erfaring med modellen.
Flertallet er derfor positivt til at nåværende forsøk forlenges og at flere
kommuner kan få anledning til å prøve ut modellen.
Den interne prosessen
Samkommunestyrets vedtak i sak 32/06 den 13.06.2006 var som følger:
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1. Samkommunestyret konstaterer at samkommuneforsøket i all hovedsak har vært
vellykket så langt, og at det er oppnådd store gevinster for innbyggerne i de to
kommunene
2. Som følge av etableringen av NAV-kontoret føres oppgavene som har ligget til
helse og rehabilitering tilbake til morkommunene fra 1.10.2006
3. Enheten barn- og familie føres i sin helhet tilbake til morkommunen fra
01.10.2006. Det legges fortsatt vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller
mellom kommunene.
4. På bakgrunn i at regjeringen gjennom kommuneproposisjonen for 2007 ikke
foreslår å åpne for samkommunemodellen som en varig organisasjonsform,
anses det lite aktuelt å legge nye oppgaver til samkommunen nå.
5. Samkommunestyret vil i løpet av 2006 ta standpunkt til hvordan en foreslår at
samarbeidet mellom de to kommunene skal videreføres etter 2007.
6. Politiske og administrativ ledelse må i forbindelse med vurderingen av
samkommunens fremtid arbeide opp mot kommunaldepartementet for å tilpasse
organisasjonen etter de samarbeidsordninger som er mulig på permanent basis,
slik at intensjonen med samkommunen kan videreføres etter forsøksperioden.
I henhold til punkt 6 var Ordfører og rådmann i de to kommunene i Kommunal og
regionaldepartementet den 12. september 2006. Statssekretær Sandbakken tok i mot
delegasjonen. Han viste til at regjeringa gjerne ville ha flere forsøk med samkommune
og lovte at de skulle forsøke å stimulere til dette. Vi drøftet mulig videreføring av vårt
forsøk. Det framkom at det ikke var automatikk i en to-års forlengelse slik
forsøksloven åpner for, og at det kanskje var like formålstjenlig å søke om et nytt 4årig forsøk.
Den interne prosessen i henhold til punkt 5 startet med et arbeidsseminar bestående av
enhetsledere, rådmenn og hovedtillitsvalgte i Sandvika 24.-25. oktober og arbeidsmøte
med samkommununestyret i Vuku 30. november og Levanger 1. februar. Det ble
videre arbeidet med spørsmålet på kommunenes felles dialogseminar i Åre 13, mars
2006. Kosulentfirmaet NIVI analyse utarbeidet et notat etter dialogseminaret.
Administrasjonssjefen bygger i hovedsak på dette når han skisserer den videre
framdriften.
Om forsøk etter forsøksloven
Samkommuneforsøket er hjemlet i forsøksloven
Formålsparagrafen (§1) til denne loven er slik:
Formålet med denne lov er gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive
organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig
oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer.
Det skal legges særlig vekt på å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor
borgerne og få til best mulig ressursutnyttelse. Ved forsøk som omfatter
folkevalgte organer skal det også legges vekt på å fremme gode demokratiske
styringsformer.
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Av paragraf 3 framgår hva slags type forsøk som kan godkjennes:
a) avvik fra gjeldende lover og forskrifter om hvordan staten, fylkeskommunene
eller kommunene skal organisere sin virksomhet og løse sine oppgaver
b) avvik fra bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom statlige,
fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorganer
c) unntak fra statlige kontrollordninger overfor fylkeskommunene og kommunene
d) enhetsfylke uten hinder av § 4 første ledd bokstav a. Med enhetsfylke menes at
fylkeskommunen og fylkesmannen integreres i ett regionalt organ med felles
administrativ ledelse.
Godkjenning kan gis for en periode på inntil fire år. Forsøksperioden kan forlenges
med inntil to år.
Innhold i ny søknad
Konsulentformaet Nilsen og Vinsand (NIVI analyse) har på oppdrag av
administrasjonssjefen utarbeidet et notat om mulig nytt forsøk med samkommune.
(ISK II).
Konsulentfirmaet har følgende tanker om ISK II:
Politisk mandat
Vi forstår Innhered samkommune slik at det er ønskelig å iverksette en prosess for
utvikling av Innherred samkommune med sikte på forsøk i 4 nye år fra 2008.
De viktigste oppgavene bør legges inn fra 2008, men med mulighet for tillegg fra
2009.
I arbeidet med ISK 2 så langt er det pekt på et betydelig mulighetsrom for overføring
av oppgaver og det er bl.a. signalisert at arbeidsgiveransvaret for de ansatte er aktuelt
å vurdere senere i forsøksperioden. De viktigste oppgavene bør legges inn fra 2008,
men med mulighet for tillegg fra 2009. I dette kan det ligge at de viktigste endringene
iverksettes fra for eksempel 2008, mens enkelte oppgaver overføres fra 2009. Dette
kan være av betydning for hvordan søknadsprosessen legges opp og kan være et viktig
tema for avklaring med KRD.
Prosjektorganisering
Vi foreslår at det oppnevnes en prosjektorganisasjon for arbeidet. Arbeidet bør formelt
ledes av administrasjonssjefen i samkommunen. Videre bør samkommunens
varadministrasjonsjef, enhetslederne i samkommunen og mulig berørte i
morkommunene og tillitsvalget delta i prosjektorganisasjonen. Organisasjonen bør ha
en sekretær som står for intern koordinering av arbeidet og som ansvarlig for
fremdrift.
NIVI Analyse bistår gjerne som ekstern ressurs i arbeidet. Vi vil etter deres behov
kunne vurdere mulige oppgaver for samkommunen, mulige modeller for eventuelt
tilpasninger i forhold til dagens politiske og administrative styringsmodell, bistå
prosjektet i forhold til kontakter med departementene og fylkesmann mv. Om ønskelig
kan vi bidra til klargjøring av resultater/status for samkommunen og vurdering av
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alternative løsninger som fundament for ISK 2. Endelig stiller vi oss åpen for å bidra
til informasjonsopplegg og løpende formidlingsaktiviteter underveis i prosessen.
Forankring av arbeidet i kommunestyrene og samkommunestyret
Samkommunestyret bør snarest treffe vedtak om opprettelsen av prosjektet og
eventuell vurdere behov for intensjonsvedtak/alternativt orientere kommunestyrene om
fremdriften mv.
Arbeidet opp mot departementet og fylkesmannen
Endelig behandling av søknadene fra Innherred vil ikke skje før kommunestyrene har
vedtatt søknaden. Både nåværende kommunestyrer og de nye kommunestyrene bør
vedta søknaden. Underveis i prosessen vil en nær kontakt med statlige myndigheter
være nødvendig. I dette kan det tas initiativ til et nasjonalt nettverk for nærmere dialog
med KRD og evt. andre berørte departementer, direktorater eller rammesettere med
interesse for samkommunal organisering. Fylkesmannen bør evt. være med i dette og
KS bør vurderes invitert i arbeidet. En nasjonal nettverksgruppe kan knyttes opp mot
søknadsprosessen, evt. utgjøre starten på en permanent referansegruppe for hele
forsøksperioden. En slik referansegruppe kan ha en rolle i forhold til avklaring av
oppgaver og rammebetingelser i ISK 2, evt. en bredere rolle knyttet til klargjøring av
ulike samkommunemodeller og hjelp til andre kommuner som ønsker å prøve ut denne
organisasjonsformen. I den sammenheng kan f eks kommuner som vurderer
samkommune delta i nettsverksgruppen. Dette er et spørsmål som kan drøftes nærmere
mer KRD.
Vedlagte prosjektplan er i stor grad basert på konsulentene innspill etter at de har fulgt
prosessen den siste ytiden.
Vurdering:
Det synes å være bred enighet om at samkommuneforsøket er så vellykket at man må
søke å få det videreført til ev kommuneloven måtte være endret slik at en
samkommunemodell kan gjøres permanent.
Administrasjonssjefen foreslår følgende mål og mandat for prosjektarbeidet:
Gjennom et nytt forsøksprosjekt i 4 nye år skal Innherred samkommune bidra
til at det etablerte kommunesamarbeidet mellom Levanger og Verdal
kommuner videreutvikles innenfor rammen av at de to kommunene skal bestå
som selvstendige kommuner.
Innherred samkommune videre skal bidra til:
• bedre tjenester innenfor stramme økonomiske rammer
• effektiv offentlig ressursbruk
• utvikling av lokaldemokratiet gjennom helhetlig politisk styring i et
interkommunalt samarbeid
• regional- og nasjonal utviklingskraft
• sterke fagmiljø
• økt beredskap til å møte nye utfordringer..
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• et positivt og utviklingsorientert bilde av regionen –
omdømmebygging.
• samarbeid på fagområder/tjenesteområder som fortsatt skal ligge i
morkommunene.
• at samkommune blir en lovfestet modell for interkommunalt
samarbeid
I prosjektplanen er følgende mandat for forprosjektet formulert:
Prosjektet skal beskrive innholdet som tenkes utviklet i en ny 4 – årsperiode for
Innherred samkommune som :
• Status og erfaring med ISK 1.
• Rammebetingelser for samarbeid, vurdering av veivalg etter endt
forsøksperiode
• Verdigrunnlag og mål for ISK 2
• Avdekke kjennetegn på oppgaver som er spesielt egnet for å løse i en
samkommune
• Oppgaver
o Kommunale oppgaver/tjenester
o Regionale/fylkeskommunale oppgaver
o Statlige oppgaver
• Organisering av samkommunen
o Vurdere behov for eventuelle endringer i dagens modell
• Samkommunens arbeidsform og satsing på interne utviklingstiltak
• Utarbeidelse av endelig forslag til grunnavtale og forsøksdrift
• Utarbeide en informasjonsplan for intern og ekstern bruk.
Parallelt med prosjektarbeidet vil det bli holdt løpende kontakt med fylkesmannen,
KRD og KS for å avklare om det er elementer det er viktig å legge inn i et nytt forsøk
for å imøtekomme de innvendingene KS og departementet hadde til lovfesting av
samkommune nå. For oss må et mål med forsøket være å bidra til at
samkommunemodellen lovfestes.
Administrasjonssjefen tilrår at samkommunestyret innstiller på at Kommunestyrene i
Levanger (09.05) og Verdal (21.05) vedtar å søke om nytt 4-årig forsøk og at
prosjektplan og mandat for prosjektarbeidet godkjennes.
Det legges opp til en prosess som muliggjør sluttbehandling i Kommunestyrene og
samkommunestyret i august/september, slik at det er realistisk å få forskrift om nytt
forsøk godkjent av departementet i god tid før 1.1.2008. Skulle de nyvalgte
kommunestyrene se annerledes på saken enn de sittende, vil det selvsagt være
mulighet for disse å behandle saken på nytt etter at søknad er sendt. En har imidlertid
kommet fram til at det ikke er mulig å vente med å søke til nye kommunestyrer er
tiltrådt.
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Innherred samkommune
Sakspapir
Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred
samkommune
Saksbehandler: Trond Rian / Arild Pettersen
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2007/2882 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre
Levanger kommunestyre
Samkommunestyret

Møtedato
22.05.2007

Saksnr.
38/07

03.05.2007

14/07

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Det opprettes en stilling fra 1.1.2008 i ISK som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og
forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven, i de to
kommunene. Det stilles til rådighet et visst vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av
friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsettes innarbeidet i økonomiplanen.
Stillingen knyttes til ISK, enhet plan/byggsak/oppmåling/miljø, alternativt enhet
landbruk/naturforvaltning etter rådmannens beslutning.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007
Forslag i møte:
SV v/Jostein Trøite fremmet følgende utsettelsesforslag:
”Saken oversendes til kommunestyrene i Levanger – Verdal. Samkommunestyret kan
ikke vedta overflytting av oppgaver fra kommunene til samkommunen”.
Avstemning:
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken oversendes til kommunestyrene i Levanger – Verdal. Samkommunestyret kan
ikke vedta overflytting av oppgaver fra kommunene til samkommunen.

Vedlegg:
1. Oversikt over friluftsanlegg Verdal /Levanger

Saksopplysninger:
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Høsten 2006 inviterte rådmannen i ISK til et møte på sitt kontor for å drøfte en mer
effektiv organisering og økt ressursinnsats på særlig friluftslivsområdet. Invitert var:
Plan/byggesak/oppmåling/miljø, ISK -Landbruk/naturforvaltning, ISK - Teknisk drift
Verdal og Levanger – Kulturenhetene i Verdal og Levanger – Georg Sørmo, helse og
rehab. Verdal.
I møtet, som ble avholdt 29.11.06, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
Øivind Holand, ISK- PBOM, Bård Kotheim, Verdal kommune, teknisk drift, Arild E.
Pettersen, Levanger kommune, kultur, Trond Rian, ISK – LN, Georg Sørmo, Verdal
kommune.
Med dette utgangspunkt ble følgende mandat utarbeidet:
Gruppa kartlegger status mht. friluftslivsforvaltningen i de to kommunene. Både
anlegg/tilrettelagte områder og organisering/oppgavefordeling.
Med grunnlag i kartleggingen foreslår arbeidsgruppa hvilke
funksjoner/arbeidsområder som skal legges til en eventuell ny friluftslivsforvaltning.
Med grunnlag i de foreslåtte funksjoner legger arbeidsgruppa fram forslag til
organisering, bemanning og finansiering av en eventuell ny friluftslivsforvaltning.
Gruppa vurderer også om oppgaver innen forurensning skal ivaretas av samme
instans.
Gruppas arbeid danner grunnlag for dette saksframlegget. Arild Pettersen har vært sekretær og
Trond Rian leder for arbeidsgruppa som har hatt 3 møter.
Tilbakeblikk Verdal kommune
Innenfor arbeidsområdet har det vært flere instanser involvert: Friluftsnemnda, sekretær for
friluftsnemnda, miljøvernleder, teknisk etat v/uteavd, kulturetaten, landbrukskontoret.
Grensene mellom de ulike aktørenes ansvarsområder ofte har vært uklare. Friluftsnemnda var
tidligere en aktiv tilrettelegger av mange friluftsanlegg. Med muligheten for
sysselsetningsmannskaper ble friluftsnemndas rolle som praktisk tilrettelegger mer eller
mindre avsluttet. Mange anlegg ble skapt gjennom stor innsats og betydelige offentlige
tilskuddsmidler.
Miljøvernleder ble ansatt i 1992. Sammen med sekretær for friluftsnemnda og andre aktører
ble det bygd mange anlegg. Av Ksak 201 i 1996 framgår det at det i løpet av 3 år var skapt
verdier på kr 6,6 mill. kr. i friluftsanlegg, hovedsaklig gjennom tilskudd og betydelig bruk av
sysselsettingsmannskaper. Med bakgrunn i dette arbeidet ble Verdal i -97 kåret til fylkets
friluftsområde i kulturminneåret, og fikk 3. pris som Norges friluftskommune. Etter den tid er
det også tilrettelagt mange anlegg/friluftsområder også gjennom private organisasjoner. I
tillegg har kulturkontoret/ uteavdelingen tilsyn/vedlikehold av 13 støtter/kulturminneanlegg.
Miljøvernlederen har hatt ansvar for oppfølging i forbindelse med: Riving/brenning av
bygninger, bygningsavfall, ulovlig deponering av avfall, kontroll av oljeutskillere, akutt
forurensning mm. Pga av at prosjektene har vært mange og omfattende og ansvarsområdene
mellom samarbeidspartnere uklare, ble det ved k.sak 201/96 besluttet å opprette et
miljøkontor innen teknisk etat. Med skifte av ledelse ble organiseringen ikke gjennomført.
HULMT vedtok i sak 102/00 en sterk reduksjon av aktivitetsnivået innenfor områdene
friluftsliv og kulturminner. K-styret gjorde i sak 0146/00 vedtak om nedlegging av
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friluftsnemnda med virkning fra1.1.01. Fra samme tidspunkt ble budsjettet fjernet og
sekretærfunksjonen avviklet.
Vedtaket innebar (0146/00 pkt.21) at oppgavene vedrørende friluftsnemnda skulle fordeles
mellom teknisk etat (arealdisponering/utbyggingsoppgaver) og skole/ oppvekstetaten (øvrige
arbeidsområder). I praksis ble dette ikke helhetlig gjennomført.
Tidligere sekretær i friluftsnemnda ble overført på prosjektoppgaver, og har gjennom sitt
virke der gjennomført noe begrenset vedlikeholdsarbeid på friluftanleggene. Han har gjennom
ISK hatt en kontordag pr uke innen fagområdet. En ordning som forventes avviklet i 2007.
I forbindelse med omorganisering og at bygningssjefen sluttet 1.1.01 ble tidligere
miljøvernlederstilling avviklet og vedkommende som hadde stillingen ble avdelingsleder og
tillagt nye oppgaver. Avdelingsleder tok i begrenset grad med seg oppgavene i forhold til
forurensningsloven og har vært kontaktperson for mange av anleggene.
Mangel på ressurser har vanskeliggjort arbeid med tilrettelegging, vedlikehold og sikring av
anlegg. Tilskuddsmidlene har dermed også uteblitt. Mange av tidligere attraktive anlegg har
forfalt og trenger sårt vedlikehold, mens andre trenger sikring eller avvikling.
Tilbakeblikk Levanger kommune
Friluftsnemnd opphørte som utvalg i1980-årene og funksjonene ble lagt til kulturstyret, senere
hovedutvalg for kultur. 1989 ble det opprettet et eget hovedutvalg for natur og miljø som bla.
fikk ansvar for friluftsliv, i 1995 ble disse to slått sammen til hovedutvalg for kultur og miljø
som i 1999 ble til kultur-, miljø- og landbrukskomiteen. I 2002 gikk man bort fra modellen
med fagkomiteer og etter den tid har friluftslivsspørsmål blitt behandlet av ulike politiske
organ.
Administrativt var friluftsspørsmål, fram til 1989, tillagt kulturkontoret/-konsulent/-sjef. I
1989 ble det ansatt en egen miljøvernsjef, denne stillingen eksisterte til 2000 da miljøsjefen sa
opp sin stilling. I forbindelse ved iverksettingen av Forny 2000 ble miljøvernsjefstillingen
fjernet. Arbeidsoppgavene og budsjett ble fordelt på de nye resultatenhetene.
Miljøvernsjefstillingen var relatert til dette temaet tillagt følgende ansvarsområder :
 Friluftsliv. Viltstell ble fortsatt liggende under Viltnemnda knyttet til
Landbruksenheten.
 Naturressursforvaltning som omfattet arealforvaltning, fjorden, strandområdene.
 Kulturminnevern/Landskapsvern , planlegging, tilrettelegging, informasjon og
skjøtsel.
 Forurensning som omfattet vann/luft-støyforurensning, avfall/renovasjon/
resirkulering.
Miljøvernsjefen utarbeidet fire sentrale dokumenter:
 Miljø- og naturressursprogrammet, fastla rammene for miljøvernsjefen og
hovedutvalgets arbeidsområde. Statusrapport og program.
 Kulturlandskapsplan og kulturminneplan.
 Flerbruksplan for Frolfjellet.
Når kommunen hadde egen miljøvernforvaltning ble det tilrettelagt viktige friluftsområder,
samt anlagt turstier,sanitæranlegg og tilrettelegging av kulturminner – ofte i samarbeid med
teknisk etat. Det ble også gitt tilskudd til en rekke tiltak i regi av lag, allmennings-/fjellstyrer
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grunneierlag mv. Gjennom søknader til regionale/sentrale myndigheter skaffet
Miljøvernsjefen kommunen eksterne midler av betydelig omfang til miljøarbeid.
Sysselsettingsmidler ble også utnyttet i stor utstrekning. Da miljøvern forsvant som eget
forvaltningsområde i 2001 ble oppgavene mer eller mindre formelt fordelt på de nye
enhetene, dels ble de også nedprioritert.
Naturforvaltningen var i 1999-01 i Kultur- landbruk- og miljøetaten. Med unntak av
friluftsliv, fulgte stort sett de andre naturforvaltningsoppgavene Landbruk, når denne ble
overført til ISK i Landbruk/naturforvaltning. Naturressursforvaltning gikk til Plan og
byggesaker og fulgte denne til ISK, noen av funksjonene ble også tillagt Kommunalteknikk
(vannforsyning). Nærmiljø, Kulturminnevern og friluftsliv ble delt mellom Kultur og
Bygg/eiendom. Forurensning ble delt på flere: Kommunalteknikk,
plan/byggesak/oppmåling/miljø, Landbruk/naturforvaltning.
Situasjonen i dag
Enhet landbruk og naturforvaltning, ISK, har ansvaret for saksbehandling knyttet til søknader
om SMIL-midler i kulturlandskapet -ivaretakelse av gammel kulturmark, og stier/skjøtsel
rundt kulturminner (gravhauger etc.). Prosjektmedarbeider er ansatt for å fremme
kulturlandskaps-prosjekter. Enheten har også ansvar for mottak av søknader fra Verdal om
statlige friluftsmidler. I Verdal/Levanger er det en del turveger/kulturstier bygd ved hjelp av
statlige landbruksmidler. Stedvis er vedlikeholdsansvar utydelig, og det er fare for at noen
anlegg blir utilgjengelige. Enheten (LN) har vært involvert i ulike saker knyttet til
landbruksforurensning f.eks. saker iht. forskrifter om henholdsvis spredning av husdyrgjødsel
og silopressaft. Det er liten kapasitet til å drive forebyggende virksomhet i forhold til
landbruksforurensning.
Kulturtjenesten i Verdal har oppsynet med 13 kulturminner. Vedlikeholdet gjøres på dugnad
av nærmiljøet, eller av uteavdelingen med begrensede midler. Å basere seg på dugnadsbasert
arbeid er blitt vanskeligere etter hvert. Enhet Kultur i Levanger har ansvar for kommunale
frilufts- og kulturminneområder, og oppgaver iht. frilufts- og kulturminneloven, samt mottak
av søknader fra Levanger om statlige friluftsmidler. Ansvar for saksbehandling for.
Spillemidler til anlegg for idrettsanlegg og fysisk aktivitet, er i begge kommunene lagt til
kultur. Det er bygd flere turstier og bruer i regi av lag/foreninger og kommunen med støtte fra
spillemidlene.
Teknisk drift Verdal har vedlikehold av en del anlegg i sentrum. Enheten dekker også
utgiftene til drift (renovasjon/renhold ol.) av en del turmål/rasteplasser. I Levanger har enhet
Bygg/eiendom ansvaret for vedlikehold og fysiske tiltak i kommunalt/offentlig eide
områder/anlegg. Noe utføres av enheten, dels også satt bort til lag/foreninger mot
godtgjørelse.
Enhet for plan/byggesak/oppmåling/miljø (PBOM), ISK, behandler i begrenset omfang
henvendelser knyttet til forurensning. F.o.m. 2006 er utslippstillatelser for private/kommunale
avløpsanlegg også tillagt PBOM, men det er ikke tilført ekstra stillingsressurser. Dette
ansvaret har f.o.m. 1.1.07 økt da Fylkesmannen iht nye forskrifter har overført en betydelig
del av oppfølgingen av eksisterende utslippstillatelser til kommunene.
EUs rammedirektiv for vann er innført i norsk rett gjennom forskrift om rammer for
vannforvaltning (f.o.m. 01.01.07). Målet er helhetlig vannforvaltning med sektorovergripende
forvaltningsplan/tiltaksprogram for utvalgte vannforekomster. I N-Trøndelag er det foreslått
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oppfølging av 7 vassdrag. ISK har 4 av vassdragene (Hoplavassdraget, Levangervassdraget,
Hotranvassdraget og Verdalsvassdraget) – med oppstart 01.01.2008. Vassdragene skal følges
opp iht statlig fastsatte miljømål. Dette krever deltakelse og koordinering av kommunens
arbeid gjennom ulike fora (vannområdegruppe, arbeidsutvalg og evt vannregionutvalget).

Vurdering:
Organisering
For å få en effektiv samordning av friluftsforvaltningen i Verdal/Levanger bør det fra
01.01.08 opprettes en stilling som friluftsforvalter i ISK, enten knyttet til Plan/ byggesak/
oppmåling /miljø, alternativt Landbruk/naturforvaltning. Stillingen må tillegges et
koordineringsansvar i forhold til andre etater når det gjelder friluftsliv og forurensning,
samt til lag og foreninger. En samordning av kommunenes innsats på disse sektorene
kan være et nytt bidrag til ISK II.
Oppgaver
Stillingen bør tillegges ansvaret for kommunale oppgavene iht friluftsloven. Det bør
opprettes et arkiv over aktuelle friluftsanlegg og etableres et kvalitetssikringssystem for
tilsyn og vedlikehold. Dette blir en koordineringsoppgave mot instanser som kan/skal
utføre vedlikehold f.eks. frivillige lag og foreninger, kommunale uteavdelinger m.fl.
Når det gjelder forurensningsloven er det særlig aktuelt at stillingen involveres i arbeid
som ikke er knyttet til utslippstillatelser. Vanndirektivet vil fra 2008 kreve betydelig
delaktighet av kommunen – stillingen vil være naturlig opp mot i prosjektarbeidet.
Endelig fordeling av oppgaver bør foretas etter en nærmere vurdering av kompetanse
og behov i ISK.
Det forutsettes at uteavdelingen i Verdal og bygg- og eiendom i Levanger viderefører det
praktiske arbeidet med parker og grøntarealer i sentrumsområdene samt andre steder i
kommunen, som enhetene hittil har gjort.
Den høyest prioriterte oppgaven på kort sikt bør være istandsetting av eksisterende
anlegg. I et lengre perspektiv bør det også satses på nye prosjekter – her kan nevnes
noen mulige eksempler:
 Sykkel-/opplevelsesvei langs fjorden Verdal – Levanger
 Pilegrimsleia Verdal – Levanger
 Kulturminneområdene v/Stiklestad (videreutvikling)
 Gruvevirksomheten på Ytterøy
Økonomi/finansiering
Med stillingen bør det følge noe midler til et eget vedlikeholdsbudsjett. Noe av dette kan
brukes til å stimulere den frivillige innsatsen når det gjelder skjøtsel og vedlikehold av
friluftsområder og anlegg. En viktig oppgave knyttet til den nye stillingen vil være
arbeid for å skaffe eksterne midler (Statlige/regionale prosjektmidler).
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Verdal kommune
Sakspapir

Innherred Boliger AS. Kjøp av Nyvegbakken 21.

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

Arkivref:
2007/3418 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.05.2007
22.05.2007

Saksnr.
50/07
39/07

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Søknad fra Innherred Boliger AS om kjøp av gnr. 18, bnr. 234 og gnr. 19, bnr.
844, til sammen 3.775 m2 imøtekommes.
2. Kjøpesummen settes til kr. 600,- pr. m2, med tillegg av oppmålings- og
tinglysingskostnader.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelse med grunnlag i
standard kjøpevilkår.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Søknad fra Innherred Boliger AS om kjøp av gnr. 18, bnr. 234 og gnr. 19, bnr.
844, til sammen 3.775 m2 imøtekommes.
2. Kjøpesummen settes til kr. 600,- pr. m2, med tillegg av oppmålings- og
tinglysingskostnader.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelse med grunnlag i
standard kjøpevilkår.

Vedlegg:
Ingen
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad av 18.04.07 fra Innherred Boliger AS, v/Bjørn Erik Lundsaunet, om kjøp av
gnr. 18, bnr. 234 og gnr. 19, bnr. 844.
Saksopplysninger:
Ved e-post av 18.04.07 søker Innherred Boliger AS, v/Bjørn Erik Lundsaunet, om kjøp
av gnr. 18, bnr. 234 og gnr. 19, bnr. 844 for bygging av totalt 10 leiligheter fordelt på 1
stk vertikaldelt 2-mannsbolig og 2 stk vertikal-/horisontal-delt 4-mannsbolig, + 10 stk
garasjer. Arealet er gitt adresse Nyvegbakken 21. Det vises til nedstående
situasjonskart.
Det omsøkte areal er på 3.775 m2 og ligger mellom jernbanen og
Fridheimsgate/Nyvegbakken. Området er i kommunedelplan regulert til boligformål.
Bebyggelsesplan er under behandling.
Vedtatt veiledende arealpris for næring/bolig i Verdalsøra sentrum er kr. 600,- pr. m2,
pluss/minus 25% avhengig av arealets bekaffenhet og nytteverdi.
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Vurdering:
Det omsøkte areal ligger i et tidligere udisponert, oppfylt område som strekker seg fra
østsiden av jernbaneundergangen ved Nordåkern og nordover langs
Fridheimsgate/Nyvegbakken. I vedtatt kommunedelplan for Verdalsøra byområde er
dette arealene regulert til parkeringsareal, friareal og boligformål. En kjenner ikke til
forhold som tilsier at søknaden ikke kan imøtekommes. Veiledende tomtepris legges
til grunn for kjøpet.l
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalgets virksomhet 2006

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

Arkivref:
2007/3809 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
22.05.2007

Saksnr.
40/07

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering.

Vedlegg:
1. Årsrapport for 2006.
2. Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har behandlet saken i møte den 23.02.07 og fattet slikt vedtak:
”1. Årsrapport for 2006 godkjennes med de forslag som ble fremmet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.”
Saken legges med dette fram for kommunestyret til behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Skatteoppkreverfunksjonen

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

Arkivref:
2007/3814 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
22.05.2007

Saksnr.
41/07

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar skattefogdens kontrollrapport til etterretning.

Vedlegg:
1. Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling.
2. Brev av 07.02.07 fra Nord-Trøndelag skattefogdkontor.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har behandlet saken i møte den 19.04.07 og fattet slikt vedtak:
”1. Kontrollutvalget ser i likhet med kontrollutvalget i Innherred samkommune med
bekymring på at en over flere år ikke har vært i stand til å etterkomme kravene til
arbeidsgiverkontroll, og ber om at en styrking av ressurser til
arbeidsgiverkontrollen vurderes.
2. Kontrollutvalgets vedtak og skattefogdkontorets kontrollrapport oversendes
kommunestyret.”
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