Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR
PERIODEN 2007-2011
Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Verdal kommunestyre
Kommunestyresalen, Verdal rådhus
15.10.2007
18:00

Sakliste og en del dokumenter legges ved.
Innkallinga sendes også til varamedlemmer.
Forfall meles til rådmannskontoret på telefon 740 48250 eller på e-post
line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.
Valgnemndas innstilling i sakene 75/07, 76/07 og 77/07 vil bli utlagt i møtet.

Verdal, 1. oktober 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste konstituerende møte i kommunestyret 15.10.07
Saksnr

Innhold

PS 70/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 71/07

Godkjenning av kommunestyrevalget 2007 valgresultater/rapportering

PS 72/07

Valg av formannskap for perioden 2007-2011

PS 73/07

Valg av ordfører for perioden 2007-2011

PS 74/07

Valg av varaordfører for perioden 2007-2011

PS 75/07

Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret
i Innherred samkommune

PS 76/07

Valg av Verdal kommunes representanter til KS sine organer for
perioden 2007-2011

PS 77/07

Valg av kontrollutvalg og komiteer for perioden 2007-2011

PS 78/07

Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2007-2011

PS 79/07

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag orientering om status på prosjektet

PS 80/07

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Godkjenning av kommunestyrevalget 2007 - valgresultater/rapportering

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

Arkivref:
2007/7911 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal valgstyre
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.09.2007
15.10.2007

Saksnr.
13/07
71/07

Rådmannens forslår at valgstyret innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget 2007 er gyldig.
Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 27.09.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget 2007 er gyldig.

Vedlegg:
Møtebok for valgstyret med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
I Verdal er det avholdt kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 9. og 10. september
2007.
Vedlagte møtebok (valgprotokoll) viser valgresultatet og valgstyrets behandling i
forbindelse med valget.
Valglovens § 13-4 sier følgende: ”Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om
fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om
kommunestyrevalget er gyldig.”
Saken legges med dette fram for behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av formannskap for perioden 2007-2011

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

Arkivref:
2007/8772 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
72/07

Vedlegg:
Rundskriv H-10/07 fra Kommunal- og Regionaldepartementet.
Saksopplysninger:
Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. Det er bare de
faste kommunestyremedlemmene, ikke varamedlemmene, som kan velges som
medlemmer til formannskapet.
I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.
Valget skjer som forholdstallsvalg når det kreves av minst 1 medlem.
Når det gjelder regler m.v. for valg av formannskap vises til vedlagte rundskriv H10/07 fra Kommunal- og Regionaldepartementet.
Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret
som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for perioden
2007-2011.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av ordfører for perioden 2007-2011

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

Arkivref:
2007/8780 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
73/07

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 9 velge ordfører blant
formannskapets medlemmer.
Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Ved flertallsvalg er
den valgt til ordfører som ved første avstemning får mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Hvis ingen ved første avstemning får flertall av de avgitte
stemmer, holdes ny avstemning. Ved denne avstemning blir den som får flest
stemmer valgt til ordfører. (Enkelt flertall).
Hvis flere får likt stemmetall ved denne avstemning, avgjøres valget ved loddtrekning.
Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken fram for kommunestyret som
bes foreta valg av ordfører for perioden 2007-2011.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av varaordfører for perioden 2007-2011

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

Arkivref:
2007/8782 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
74/07

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 9 velge varaordfører blant
formannskapets medlemmer.
Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. For øvrig gjelder de
samme avstemningsregler som ved valg av ordfører.
SAKSOPPLYSNINGER:
Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken med dette fram for
kommunestyret som bes foreta valg av varaordfører for perioden 2007-2011.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret i Innherred
samkommune for perioden 15.10.07 til 31.12.07

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

Arkivref:
2007/8785 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
75/07

Saksopplysninger:
I henhold til § 4 i grunnavtalen for Innherred samkommune skal samkommunestyret
med varamedlemmer velges av og blant de to kommunestyrene i Levanger og Verdal.
Samkommunestyret har 18 medlemmer hvor 9 representanter velges av og fra
Levanger kommunestyre og 9 representanter av og fra Verdal kommunestyre. Valget
gjelder for fire år. Ett kjønn skal ikke være representert med mindre enn 40 prosent av
medlemmene i samkommunestyret.
Innherred samkommune er godkjent som prosjekt fram til 31.12.07 og representantene
velges i første omgang fram til da. Søknad om forlengelse av prosjektet i 4 år er sendt
Kommunal- og Regionaldepartementet. Svar på søknaden er ennå ikke mottatt.
Valgnemndas innstilling vil bli framlagt i møtet.
Saken legges med dette fram for kommunestyret til behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av Verdal kommunes representanter til KS sine organer for perioden 20072011

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

Arkivref:
2007/8787 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
76/07

Vedlegg:
Brev dat. 14.09.07 fra KS.

Saksopplysninger:
KS har bedt om at det på det konstituerende møte i kommunestyret oppnevnes
representanter til KS sine organer.
I henhold til Verdal kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 3
representanter. Det skal i tillegg velges et antall vararepresentanter som tilsvarer
hvert partis (grupperings) antall representanter med tillegg av to.
Av brevet fra KS framgår at ordføreren bør velges som representant til fylkesmøtet.
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av kommunens
representanter med vararepresentanter til KS sine organer for perioden 2007-2011.
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av kontrollutvalg og komiteer for perioden 2007-2011

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

Arkivref:
2007/8777 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
77/07

Saksopplysninger:
Hvert parti som er representert i kommunestyret valgt for perioden 2007-2011 har
oppnevnt medlemmer til en valgnemnd som skal fremme innstilling overfor
kommunestyret på valg av medlemmer til komiteer, nemnder m.v. for perioden 20072011.
Det er enighet om at det i konstituerende møte kun skal velges medlemmer og
varamedlemmer til følgende utvalg:
Kontrollutvalget
Plan- og utviklingskomiteen
Driftskomiteen
Valg til de øvrige nemnder og utvalg vil skje i kommunestyrets møte 29. oktober 2007.
Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og valgnemdnas innstilling på medlemmer og
varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den
foreligger eller utdelt i konstituerende møte.
Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg av
hovedutvalg, nemnder m.v., men har av praktiske årsaker gjennomført valget som
flertallsvalg.
Kommunestyret må i henhold til vedtatt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår pkt.
4.2 også fastsette endelig størrelse på frikjøp for komitlederne.
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Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og
varamedlemmer til kontrollutvalget og de 2 nevnte komiteer for perioden 2007-2011og
fastsette endelig størrelse på frikjøp.
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Verdal kommune
Sakspapir

Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2007-2011

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

Arkivref:
2007/7508 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
78/07

Rådmannen foreslår at:
1. Kommunestyret vedtar å benytte seg av KS Folkevalgtprograms basisprogram.
2. Første bolk i folkevalgtopplæringen blir 26. og 27. november 2007.
3. Det tegnes abonnement på tidsskriftet ”Kommunal Rapport” for medlemmer i
kommunestyret og for de medlemmer i kontrollutvalget, komiteene og
administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret.

Saksopplysninger:
I reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår står at:
”I begynnelsen av hver valgperiode skal det arrangeres kurs for folkevalgte om de
grunnleggende prinsipper om kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg blir
lagt til grunn for opplæringen. I tillegg blir det gitt informasjon om lokale
forhold, reglementer m.v. i Verdal kommune.”
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Følgende brev er mottatt fra KS:
”KS Folkevalgtprogram tilbyr alle fylkeskommuner og kommuner et program for
folkevalgte i perioden 2007-2011.
Programmet består av et basisprogram som gjennomføres over to dager i perioden
november 2007 - mai 2008 med mulighet for 3 oppfølgingsdager – ”folkevalgtdager”
i valgperioden.
Basisprogrammet har følgende hovedbolker:
- Kommunepolitikk – oppdraget og rammebetingelsene
- Kommunen som samfunnsutvikler og tjenestetilbyder
- Folkevalgtes styringsinstrumenter
- Folkevalgtes forhold til administrasjonen
- Roller og etikk
For de 3 oppfølgingsdagene kan det velges tema fra basisprogrammet eller andre
tema.
Programmet er prosessorientert og opplegget for den enkelte kommune utformes i
nært samarbeid med den enkelte kommune/fylkeskommune.
Prosessveiledere til disposisjon
Følgende prosessveiledere stilles til disposisjon i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal:
Marianne Ornæs, ordfører i Røyrvik kommune,
Bjørn Skjelstad, styreleder i KS Nord-Trøndelag, fylkestingsrepresentant og tidligere
ordfører i Verran kommune,
Ivar Skei, ordfører Klæbu kommune
Gudmund Beitland, ordfører Malvik kommune
Maitta Ohrstrand, ordfører Frei kommune – styreleder Møre og Romsdal
Rolf Myhre, tidligere ordfører Molde kommune
Veilederne kan benyttes på tvers av fylkesgrensene. Det er likevel en forutsetning at
fylkessekretariatene finner fram til en praktisk og fornuftig samlet løsning

Kostnader
KS dekker kostnader for prosessveileder inklusiv formøte med kommunen. Kommunen
/ fylkeskommunen må selv dekke reise, diett og opphold for prosessveileder og
kostnadene for sine folkevalgte og andre deltakere.
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Gjennomføring
KS anbefaler at gjennomføringen av basisprogrammet i hver enkelt kommune/
fylkeskommune skjer fra november 2007 fram til og med mai 2008. Vi anbefaler at
dere forbereder samlingen godt, og gjerne sammen med gruppelederne for de
respektive partiene i kommunestyret / fylkestinget.”
Administrasjonen vil også ha opplæring av de folkevalgte på en del områder.
Den første bolken i folkevalgtopplæringen er foreslått lagt til mandag 27. og tirsdag
28. november 2007. Rådmannen vil foreslå at en dag er avsatt til KS og en dag avsatt
til administrasjon.
I Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår er det sagt at kommunen skal abonnere på
tidsskriftet ”Kommunal Rapport” for samtlige kommunestyrerepresentanter og de
medlemmer i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er
medlem i kommunestyret. Rådmannen vil tilrå at nevnte abonnementsordning
videreføres kommende valgperiode.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag - orientering om status
på prosjektet

Saksbehandler: Inger Marie Bakken
inger-marie.bakken@verdal.kommune.no
E-post:
74048262
Tlf.:

Arkivref:
2006/9275 - /014

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.10.2007

Saksnr.
79/07

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Status på prosjektet tas til orientering.

2.

Verdal kommune bør ha som målsetting å få minimum 40 % kvinner inn i
kommunestyret hele perioden 2011-2014.

Vedlegg:
Pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 20. september 2007
Svak økning i andelen kvinner i kommunestyrene
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 29. mars 2003
Saksopplysninger:
Verdal kommune fikk tildelt prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i
kommunepolitikken sammen med Osen, Rissa og Steinkjer kommuner 29. mars 2007.
Prosjektet er 5 årig og formålet er å øke andelen kvinner i lokalpolitikken gjennom å
prøve ut ulike tiltak.
Kommunal- og regionaldepartementet hevdet våren 2007 at det vil ta 80 år med
dagens utvikling å få 50 % kvinner i kommunestyrene.

Side 15 av 17

En foreløpig oversikt fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at
kvinneandelen på landsbasis har økt med 1.9 prosentpoeng opp til 37,4 prosent kvinner
ved årets kommunevalg. Kommunal- og regionalministeren er ikke fornøyd med
resultatet og varsler mulige ekstra tiltak for å øke kvinneandelen.
Etter det ordinære valgresultatet har kvinneandelen i Verdal gått ned fra 40 % (Kilde:
SSB) til 34 % (Kilde: egen telling). Våre samarbeidskommuner i prosjektet har fra 27
% til 47 % kvinner slik tabellen pr 17. september viser:

Kommune

Osen

Representanter
Valgresultat 2003 (Kilde
SSB)
35 %

Representanter
Valgresultat 2007
(Kilde: oss selv)
4/15 – 27 %

Rissa
Steinkjer

33 %
40 %

10/27 – 37 %
22/47- 47 %

Verdal

40 %

12/35 - 34 %

Sum

Merknader

Kvinnelig ordfører og
varaordfører erstattes av
menn
Får kvinnelig varaordfører
Skifter kvinne på
varaordførerplass
Ble svakere ut gjennom
valgperioden grunnet
fritak, endte på 34 %

48 kvinner av 124

Prosjektet ledes av en styringsgruppe med én politiker og én fra administrasjonen i
hver av de fire kommunene. Fra Verdal er dette Torill Elverum og Inger Marie
Bakken.
De samme personene samt Trude Holm og Knut Snorre Sandnes er lokal
prosjektgruppe i Verdal. Gruppen vil sette gang sitt arbeid når styringsgruppen har
besluttet hvilke tiltak som skal kjøres felles for alle fire kommunene i prosjektet.
Det har vært avholdt styringsgruppemøter 11. juni, 20. august og 17. september.
Styringsgruppemøte er berammet til 2. oktober.
20. august ble det arrangert et partnerskapsmøte hvor ordførerkandidater, ledere og
gruppeledere i de politiske partiene i de fire kommunene var invitert til å diskutere
felles innsats for å gjøre lokalpolitikk mer attraktivt for kvinner. Ca 40 personer møtte
opp.
30. og 31. oktober arrangeres felles samling for alle kvinnelige
kommunestyrerepresentanter i de fire kommunene samt 4-5 vara fra hver kommune, i
alt ca 70 deltakere. Formålet med samlingen er å tilrettelegge for at det skal bli artig og
positivt å være kommunestyrerepresentant i de fire kommunene i Trøndelag som
samarbeider i prosjektet, og derved sikre en økende andel kvinner i lokalpolitikken.
Endelig program blir klart etter møtet den 2. oktober.
12. og 13. november er det landsdekkede samling for deltakere fra samtlige 22
kommuner som har fått status som Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken.
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Vurdering:
Arbeidet har kommet godt i gang med avstemming av planer, utredninger som
grunnlag for iverksetting av tiltak og tilrettelegging av arenaer for utvikling.
Det er spennende å samordne fire forskjellige prosjektplaner - som er grunnlaget for
innvilgelsen av de fire søknadene fra Trøndelagskommunene.
Forutsetningen er at kommunene jobber i lag, hjelper hverandre og lærer av hverandre.
Samtidig vil det trolig være aktuelt å gjennomføre noen av tiltakene kommunevis,
både grunnet forskjellige behov og betydelige geografiske avstander. Dette vil
kommunestyret bli orientert om etter hvert som planleggingen av tiltakene kommer
noe lenger.
Og allerede nå bør vel Verdal kommune ta mål av seg å få minimum 40 % kvinner inn
i kommunestyret hele perioden 2011-2014.
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