Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

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

Verdal kommunestyre
Kommunestyresalen, Verdal rådhus
29.10.2007
18:00

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

Verdal, 22. oktober 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)

Sakliste til kommunestyrets møte den 29. oktober 2007

Saksnr

Innhold

PS 81/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 82/07

Skoleutbygging

PS 83/07

E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering
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Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2008
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Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning
Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan - Vinne. Avtale
mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen - Finansiering av
merforbruk på prosjektet
Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Godkjenning
av utbyggingsavtale
Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku.
Reparasjonsarbeid etter flommen januar/februar 2006. Garantivedtak.
Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg
2040 - Kommunevedtak

PS 86/07

PS 87/07
PS 88/07
PS 89/07
PS 90/07

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken - Garantivedtak

PS 91/07

Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

PS 92/07

Kjøp av tilleggsareal Lektor Musums gt 13, Verdal.
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Eksamenskarakterene i grunnskolen 2005/06
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Reguleringsplan Skolebakken - 1721/18/234
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Styrevervregisteret - registrering av verv og økonomiske interesser
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Fastsetting av endelig frikjøp for komiteledere - valgperioden 20072011
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Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2007-2011

PS 99/07

Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred
Boligbyggelag

PS 100/07

Søknad om fritak som meddommer til herredsretten - Arne Hamran

PS 101/07

John Hermann - søknad om fritak fra offentlige verv

PS 102/07

Orientering

Verdal kommune
Sakspapir

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

Arkivref:
2007/2578 - /614

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
51/07
82/07
103/07
82/07

Rådmannens forslag til innstilling:
Rådmannen legger fram saken uten innstilling
Rådmannen tar sikte på å legge fram saken til endelig behandling i november og ber i denne
omgang om politiske innspill til den videre saksbehandling.

Vedlegg:
1)
2)
3)
4)

Høringsuttalelsene
Kort sammendrag av hver enkelt uttalelse
Retningslinjer for utvikling av skolebygg
Silhuett arkitekter as og RG-prosjekt:Utredning skoleutbygging Verdalsøra datert
21.03.07
5) Silhuett arkitekter as: Utredning utbygging av ny Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal
videregående skole datert 01.06.07
6) Verdal videregående skole: Lokalisering av Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal
videregående skole – Helhetstenkning lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i
Verdal
7) Verdalsøra ungdomsskole: Samarbeid Verdalsøra ungdomsskole og Verdal videregående
skole datert 25.05.07

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
1. Elevtallsutvikling.
Tabell 1
Fødselstall i Verdal kommune:(Kilde: SSB)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
204 191 209 203 199 230 185 197 201 186 186 211 170 185 178
Tabell 2
Framskriving av folketallet i Verdal 2007-2025 sortert på alder (Kilde: SSB)
Alternativ
MMMM
0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-66 år
67 år og
eldre

2007

2010 Endr.

2015

Endr.

2020

Endr.

2025

Endr.
07-25
32
-213
-11
3

Endr.

1 043 1 022
2 033 2 010
761
795
8 386 8 509

-21
-23
34
123

1 015
1 879
841
8 435

-7
-131
46
-74

1 038
1 805
786
8 402

23
-74
-55
-33

1 075
1 820
750
8 389

37
15
-36
-13

1 709 1 757

48

2 194

437

2 609

415

2 943

334 1 234

Av denne tabellen framgår at elevtallet i grunnskolen vil bare bli redusert med 23 de nærmeste
tre år. I løpet av femårsperioden fra 2010 til 2015 vil imidlertid elevtallet være redusert med hele
131. Fra 2007 til 2025 vil antall elever i Verdalsskolen være redusert med 213 elever.
Tabell 3
Elevtallsutvikling Verdal 2005 - 2011

Stiklestad
Garnes
Volden
Vuku B
Vuku U
Vinne
Ørmelen
Verd.øra B
Verd.øra U

Sum

4
65
4
59
4
60
4
55
4
61
4
64
4
63
4
59
12 208
12
201
12
181 10 160
3
41
3
48
3
48
3
43
2
30
3
28
3
31
3
32
7 118
7
102
7
102
6
98
9 238
9
228
9
232
9 241
12 210
13
213
14
222 14 226
14 278
15
268
14
266 15 258
18 388
18
389
18
410 20 387
13 373
14
381
14
382 14 391
98 2010 102 1 981 102 1 997 102 1950

Elev

4
59
4
57
9 143
3
42
3
29
6
91
9 246
15 227
14 264
18 403
14 368
99 1929

4
4
8
3
3
5
9
14
14
18
13
95

-9
-8
-68
1
2
-28
-7
24
-30
19
16
-89

Kl

Endr.
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Kl

Elev

10/11

Kl

Elev

09/10

Kl

Elev

Kl

Elev

08/09

Elev

Leksdal

69
70
214
44
27
120
241
209
283
394
350
2021

07/08

Kl

Ness

Kl

Skoler

Elev

06/07

0
0
-4
0
0
-2
0
3
-1
0
0
-4

Av tabell 3 framgår at elevtallet reduseres med 92 i femårsperioden fra skoleåret 06/07 til
skoleåret 1107, dvs gjennomsnittlig i overkant av 18 elever pr skoleår. Dette samsvarer godt med
tabell 2 Framskriving av folketallet i Verdal 2007 – 2025 sortert på alder, der det framgår at
elevtallet i tiden 2007 – 2015 går ned med 154, dvs gjennomsnittlig 19 elever pr år. I neste
femårsperiode 2015 – 2020 er reduksjonen i elevtall redusert til 15 pr år; deretter er elevtallet i
grunnskolen stort sett uendret på ca 1820 elever.
Sannsynlig fordeling av elevtallsutvikling på skolekretsene
Av tabell 3 framgår at reduksjonen i elevtall fra skoleåret 06/07 til 11/12 fordeler seg ujevnt på
skolekretsene.
o Relativt sterk reduksjon ved de fire barneskolene som ”leverer” elever til ungdomstrinnet
ved Vuku oppvekstsenter
 Ca 12 % ved Ness oppvekstsenter og Leksdal skole
 Ca 32 % ved Stiklestad skole
 Ca 23 % ved Vuku oppvekstsenter – barnetrinnet
o En reduksjon på ca 11 % ved Ørmelen skole, men samlet er det en svak økning (1 %) i
elevtallet ved de tre barneskolene (Vinne, Ørmelen og Verdalsøra) som ”leverer” elever
til Verdalsøra ungdomsskole.
Tabell 4
KLASSE- OG ELEVTALL VERDAL FOR SKOLEÅRET 2011/12
1
2
3
4
5
Klasse
Enhet
Elev Kl. Elev Kl.
Elev Kl.
Elev Kl.
Elev Kl.
Ness
10
1
7
10
1
4
8
Leksdal
8
1
7
8
1
9
8
Stiklestad
15
1
16
1
16
1
19
1
23
Garnes
4
4
1
7
10
1
4
Volden
3
1
6
6
4
1
3
Vuku B
1
10
14
1
8
12
14
Vuku U
Vinne
Ørmelen
Verdalsøra B
Verdalsøra U
Sum

30
41
58

2
3
4

38
30
48

2
2
2

31
43
73

2
2
3

183 14 166 7,714 208 10,14

37
34
52

6

7

Elev Kl.
Elev Kl.
11
9
1
11
6
1
30
2
24
1
9
4
1
6
1
1
1
16
1
17
1
1
1
1

2
2
2

31
38
58

2
2
3

30
30
58

2
2
3

177 8,857

185

11

201

10

30
48
56

2
2
2

195 11,71

Dersom en summerer elevtallet på de tre første trinn skoleåret 2011/12, deler summen på tre og
ganger med 7, kommer en fram til et ”tenkt” elevtall på 1300 elever på barnetrinnet noen år
senere.
(Dersom gjennomsnittselevtallet pr trinn ganges med 10 får en et ”tenkt” totalelevtall på 1857,
som i tabell 1 tilsvarer kommunens antall innbyggere 5 – 15 år i 2016.)
Dersom de 1300 elevene på 1. – 7. trinn fordeles på barneskolene i forhold til skolenes andel av
kommunens elevtall på 1. -3. trinn skoleåret 2011/12, får vi følgende fordeling (i 2016):
o Ness oppvekstsenter
63 elever
o Leksdal skole
54 elever
o Stiklestad skole
110 elever
o Garnes oppvekstsenter
35 elever
o Volden skole
35 elever
o Vuku oppvekstsenter
89 elever

o Vinne skole
o Ørmelen skole
o Verdalsøra barneskole

231 elever
266 elever
417 elever.

Bygging av eneboliger i Forbregd Lein kan bidra til å dempe noe av den negative
elevtallsutviklingen ved Stiklestad skole.
Noe forventet boligbygging i Inndalen og Leksdal kan ha samme innvirkning på elevtallet ved
Garnes oppvekstsenter og Leksdal skole.
Eneboligene i sentrum er i ferd med å bli overtatt av småbarnsfamilier. Dette vil bidra til en
minsket reduksjon i elevtallet ved sentrumsskolene.
I Leklemsåsen er det planlagt bygget i underkant av 30 boenheter. Elevene vil tilhøre
inntaksområdet til Verdalsøra barneskole.
Et holdepunkt i elevfordelingen mellom skolene i en ungdomsskolekrets, er at ca 30 % av er
elever på ungdomstrinnet.
Med bakgrunn i ovenfor nevnte parametre har rådmannen kommet fram til at den mest
sannsynlige fordeling av elevtallsutviklingen fram mot 2025 vil være:
Tabell 5

Ness
Leksdal
Stiklestad
Garnes
Volden
Vuku B
Vuku U
Vinne
Ørmelen
Verd.øra B
Verd.øra U
Friskoler
Sum

Elevtall
06/07

Elevtall
11/12

Elevtall 2015

Elevtall 2020

Elevtall 2025

69
70
214
44
27
120
241
209
283
394
350
13
2031

59
57
143
42
29
91
246
227
264
403
368
13
2010

55
54
130
40
27
90
200
225
255
410
380
13
1879

45
45
130
33
27
80
167
220
245
410
390
13
1805

45
45
145
33
27
80
162
225
245
410
395
13
1825

Organisering av ungdomstrinnet
Av tabell 5 framgår at det i 2015 vil være 580 elever på ungdomstrinnet, dvs 7 såkalte paralleller
med samlet kapasitet for i alt 7 klasser x 30 elever x 3 trinn = 630 elever. Alt tyder på at dette vil
være framtidas ungdomsskolekapasitet.
Spørsmålet blir hvordan elevene skal fordeles mellom de to ungdomsskolene.
Verdalsøra ungdomsskole er i dag dimensjonert for 4 paralleller = 360 elever og Vuku
oppvekstsenter for 3 paralleller = 270 elever. Dersom en fortsetter med denne fordelingen, vil en
i 2015 måtte forflytte 20 elever fra inntaksområdet Verdalsøra ungdomsskole til Vuku
oppvekstsenter.
Dersom vi derimot dimensjonerer Verdalsøra ungdomsskole for 5 paralleller, dvs 450 elever, og
Vuku oppvekstsenter for 2 paralleller, dvs 180 elever, må 20 elever forflyttes fra inntaksområdet
Vuku oppvekstsenter til Verdalsøra ungdomsskole.

De 20 elevene som eventuelt skal forflyttes fra inntaksområdet til Vuku oppvekstsenter til
Verdalsøra ungdomsskole, er bosatt i gang-/sykkelavstand fra Verdalsøra ungdomsskole.
Ut fra dette synes det riktig å dimensjonere ungdomstrinnet i Vuku for 2 paralleller og
Verdalsøra ungdomsskole for 5 paralleller.
Barnetrinnet ved Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde
I inntaksområdet til Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde var det skoleåret 06/07 i alt 191
elever på barnetrinnet, mens det i 2015 vil være 157 og i 2020 140 elever.
Utviklingen av elevtallet ved barnetrinnet ved Vuku oppvekstsenter tilsier at barnetrinnet vil bli
en fådelt skole. Ettersom Vuku oppvekstsenter nå utbygges for et fulldelt barnetrinn, vil det her
være ledig kapasitet for å kunne avlaste topper på ungdomstrinnet ved oppvekstsenteret.
Av tabell 5 framgår også at elevtallsutviklingen i oppvekstområdet er slik at det samlet utgjør et
elevtall på 23 elever pr trinn i en fulldelt skole.
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde
I Stiklestad og Leksdal oppvekstområde var det skoleåret 06/07 284 elever, hvorav 214 ved
Stiklestad skole. Skoleåret 2011/12 vil det i dette oppvekstområde være i alt 200 elever, altså 14
elever mindre enn ved Stiklestad skole i fjor.
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde
Av tabell 3 og 5 framgår at det totale elevtallet i dette oppvekstområde vil ligge på i underkant av
670 elever fra og med inneværende skoleår (med unntak for skoleåret 09/10).
Ørmelen skole er en barneskole med to paralleller, dvs en elevkapasitet på 28 elever x 2 klasser x
7 trinn = 392 elever. Dersom Verdalsøra barneskole dimensjoneres tilsvarende, vil
oppvekstområdet ha en elevkapasitet på 784 elever. Med et elevtall på 670 elever vil
gjennomsnittlig gruppestørrelse i dette oppvekstområde bli 24 elever.
Rådmannen mener at disse to skolene må sees i en sammenheng, og går derfor inn for at
Verdalsøra barneskole dimensjoneres for to paralleller.
Oppsummering av høringsuttalelsene
 Et flertall av uttalelsene går inn for at det først bygges ny barneskole på Mikvold og at
ungdomsskolen deretter utbygges der den er i dag
 Uttalelsene fra de fire skolene som er direkte berørt av utbygginga:
o Samarbeidsutvalget (SU) ved Verdalsøra barneskole går enstemmig inn for at det
bygges ny barneskole på Mikvold og at dette haster
o SU ved Vinne skole var delt i saken og kom ikke til enighet
o SU ved Ørmelen skole synes det er vanskelig å ta stilling til saken
o SU ved Verdalsøra ungdomsskole konkluderer ikke, men viser til at både FAU og
elevrådet ved skolen ønsker Verdalsøra ungdomsskole lokalisert ved Verdal
videregående skole
 Uttalelsene fra de to ”brukerorganisasjonene” går i to forskjellige retninger:
o Kommunalt foreldreutvalg Verdal går inn for at det beste og billigste alternativet
er å bygge ny barneskole på Mikvold
o Verdal ungdomsråd går inn for at Verdalsøra ungdomsskole samlokaliseres med
Verdal videregående skole under visse forutsetninger




Den eneste ”ansatteorganisasjonen” som har uttalt seg, Utdanningsforbundet i Verdal, tar
ikke stilling til stedsvalg, men klubben ved Verdalsøra barneskole går inn for at ny
barneskole bygges først
De to idrettsorganisasjonene som har uttalt seg, Verdal idrettsråd og Verdal
svømmeklubb, går inn for å samle alle idrettsanleggene i Verdal ved Verdal videregående
skole.
o Idrettsrådet går inn for å bygge ny flerbrukshall ved Verdal vgs og ungdomsskole
på samme området
o Svømmeklubben går inn for at det bygges ny svømmehall ved Verdal vgs.

4. Tekniske avklaringer.
Oppsummering av møte med ledelsen i Statens vegvesen, Nord-Trøndelag, om tekniske
løsninger vedr trafikale forhold i forbindelse med soleutbyggingen:
Bygging av ny barneskole Mikvold.
Foreslått omlegging av eksisterende fylkesveg inkl/gang/sykkelveg er helt kurant for Statens
Vegvesen. Det forutsettes at Verdal kommune dekker alle utgifter til omlegging av vegen.
Bygging av ny Ungdomsskole på sørside av RV 757 ved Verdal Videregående skole
Statens Vegvesen mener at det rent prinsipielt er feil å bygge ut skoler på begge sider av en sterkt
belastet riksveg. Etter å ha vurdert de framlagte utbyggingsforslag, vil alternativet med utbygging
av ny barneskole på Mikvold gi den beste trafikale løsningen.
Ved en eventuell utbygging av ny ungdomskole ved Verdal videregående skole vil Statens
Vegvesen minimum sette krav om planfri kryssing for gående og syklende. Det forutsettes at en
ved utbyggingen av kryssingen tas hensyn til universell utforming.
Skoleutbygging på begge sider av RV757 vil skape svært uryddige trafikkaviklingsforhold i
området. Statens Vegvesen vil i den forbindelse vurdere løsningen med en felles avkjørsel til
begge skoleområdene. En slik løsning vil kreve ei kjørbar bru, eventuelt en kjørbar undergang,
over/under RV757. De eventuelle vurderingene i forbindelse med dette ønsker Statens Vegvesen
å bidra med gjennom deltagelse ved utarbeidelse av reguleringsplanen.
Statens Vegvesen vil dessuten påpeke de åpenbare miljøulempene med hensyn til støy og
forurensing som påføres skoleområdet ved å etablere dette inntil den sterkt trafikkerte riksvegen.

5. Økonomi.
For oversiktens skyld gis det nedenfor en kort oversikt over hovedtallene for utbyggingen av
skoler på Verdalsøra og i Vuku. Det vises til de vedlagte utredninger for ytterligere detaljer
Alternativ 1.
Ny barneskole Mikvold
Ungdomsskole eksisterende tomt

109,0 mill. kr
66,0 ” ”

Rehabilitering av eks. svømmebasseng
Tilbygg varme- og barnebasseng
Nye garderober
Ny idrettshall

11,2 ” ”
7,6
” ”
3,4
” ”
22,3 ” ”
219,5 mill. kr

Bygging av barneskolen er basert på at det bygges for 420 elever mens rehabilitering/nybygg ved
ungdomsskolen er basert på at det utbygges for 450 elever.
Alternativ 2.
Ny ungdomsskole i Stiklestad Allé (sør)
Svømmehall (samme pris som i alt. 1)
Flerbrukshall(samme pris som i alternativ1)
Flytting av barneskole til eks. ungdomsskole

137,0 mill. kr
22,0 ” ”
22,3 ” ”
66,0 ” ”
247,3 mill. kr

Bygging av ny ungdomsskole er også her basert på 450 elever.
Vuku ungdomsskole.
Et annet forhold som må gis oppmerksomhet er kostnadene ved utbygging ved Vuku
ungdomsskole. De kostnadsoverslag som nå foreligger, innebærer en kostnad ved utbygging av
tre paralleller på ca. 51 mill. kroner. I dagens økonomiplan er det gjenstående ca. 27 mill. kroner
av de avsatte midlene i økonomiplanen. Dette innebærer at det vil være behov for en ytterligere
bevilgning på ca. 24 mill. kroner. En utbygging for to paralleller vil være ca. 10 mill. kroner
rimeligere, dvs. et behov for en bevilgning på 14 mill. kroner.
Kostnadsoverslagene for Vuku er basert på en byggekostnad på 23 000,- kr pr. kvadratmeter, alle
kostnader inkludert.

Verdal kommune
Sakspapir

E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering.
Saksbehandler: Øivind Holand
oivind.holand@innherred-samkommune.no
E-post:
74048512
Tlf.:

Arkivref:
2006/3229 - /C42

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
87/07
104/07
83/07

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller på at kommunestyret gjør slikt
vedtak:
Verdal kommune bidrar med kr. 250.000,- i finansieringen av E6-skulpturen. Tilskuddet bevilges
under forutsetning av at Innherred Vekst bidrar med tilsvarende beløp og at næringslivet
gjennom Verdal Næringsforum bidrar med resterende finansiering.
Kommunens kostnad dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta
budsjettmessige endringer.
Bygging starter etter framlagt fullfinansiering.

Vedlegg:
Skisse
Eksempel på framdriftsoversikt
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
3 D versjon
Saksopplysninger:
”E6 – skulptur som utsmykning og identitetsskaper” ble behandlet av kommunestyret 19. juni 06 som sak 44/06 med følgende vedtak: ”Administrasjon får fullmakt til å arbeide videre med
prosjektet ”E6 skulptur som utsmykning og identitetsskaper”.
Før gjennomføring ber kommunestyret seg forelagt finansieringsplan og gjennomføringsplan”.
Skulpturen skal ha følgende formål/effekt:

- Skape vegkunst
- Skape gjenkjennelses og identitet
- Skape stoppeffekt og invitasjon til Verdal by og Stiklestad
- Profilere Verdal som sagabyen
- Profilere industrikommunen Verdal
- Forskjønne området.
Historikk:
Over mange år har en arbeidet for å anskaffe en E6 skulptur av monumental karakter:
•

•

•
•

•

1996/97. I samarbeid med Levanger kommune ble det planlagt et ”Turist-stopp anlegg”
ved Shellstasjonen, Vinne. Nils Aas fikk i oppdrag å lage utsmykning med stoppeffekt.
Oppdraget resulterte i et forslag til skulptur, et bevegelig kornaks med høyde 25 m.
Prosjektet ble skrinlagt
2000. Etter at kornaks-prosjektet ble avsluttet ble det arbeidet med en skulptur ved
avkjøringa til Verdal fra sør. Skulpturen som ble foreslått var logoen til Stiklestads
Venner som utgangspunkt, og gikk under betegnelsen dobbeløksene. Tillatelse fra
opphavsmann var innhentet, prosjektert og kostnadsberegnet. Vedtaket i formannskapet
var: ”Saken utsettes inntil videre”.
2002. Prosjektet med dobbeløksene tatt opp igjen.
2003. Dobbeløksene ble behandlet i nyopprettet ”Tettstedsutvalg for formgivning”.
Samtidig arbeidet Stiklestad Nasjonale Kultursenter med sitt profilprogram. Resultatet av
dette arbeidet ble at tillatelsen til å bruke logoen som motiv ble trukket tilbake.
2004 - 2006. Tettstedsutvalg for formgivning så det som sin oppgave å frambringe nytt
utkast til skulptur. 7 forskjellige forslag ble drøftet. Utvalget har gått enstemmig inn for
utkastet som er laget av Oddgeir Vold.

Kort beskrivelse:
Hovedformen består av to halvmåneformete plater som vender mot hverandre med overlapping.
Formasjonene avsluttes i toppen i med en oppadgående linjeføring. På begge plater er
kommunevåpenet (Olavskorset) skjært ut og belyses innen i fra. Opp mellom og over platene
rager en høy stang i rustfritt stål. Toppen av stanga rager 21,30 m i været. Platene avsluttes i to
høyder, 20,00 m og 18,56 m. Platene er tenkt laget av corten (ferdig rustet stål). Skulpturen
belyses innenfra og det dannes en lysstripe/konturlinje mellom stålplatene.
Tema fra sagaen og mytologien er i Strategisk næringsplan foreslått som gjennomgående motiv
til skulpturelle utsmykning i byen. Foreslåtte skulptur har mange tolkningsmuligheter med bl.a.
fragmenter av vikingeøks, seil, sverd med mer. Materialbruken inngår kultursenterets profil.
Skulpturen skal stå på et fast belegg.
Plassering og monumentalitet:
Skulpturen er tenkt oppført ved søndre avkjøringshanke fra E6 mot Verdal sentrum. For å gi best
og tidligst mulig sikt til skulpturen ønskes det en plassering nær E6. Endelig plassering vil skje i
samråd med vegvesenet.
Skulpturen er dimensjonert ut fra rent skulpturelle forhold, men også for å kunne ses på flere
hundre meters avstand. Det kan bli aktuelt å ”toppe” ore-vegetasjonen langs vegen sørover fra
avkjøringa.

Arbeid etter kommunestyrevedtaket:
Verdal næringsforum takket ja til å arbeide videre med bakgrunn i kommunestyrets vedtak.
Arbeidet har vært omfattende. Mange personer har vært med i arbeidet. Følgende har vært mest
sentral: Torolf Kvello, Svenn Wiseth, Kjell Morten Myrvang, Annar Kvistad, Dag Voll,
Av økonomiske, funksjonelle og visuelle grunner har skulpturen blitt redusert i høyde med 20%
fra siste politiske behandling, se vedlagt måltegning. Det er gjort avtaler med vegvesenet om
plassering i forhold til vegen. Belysningskonsulent har gitt uttalelse ang. belysningsmåte og kostnader. Videre er det foretatt styrkeberegninger og justeringer i forhold til disse. Skulpturen
har vært prøvd i modellforsøk for å sikre seg i forhold til vindpåvirkning.
Framdrift:
Bygge- og monteringsarbeidet er beregnet til 3 måneder.
Vurdering:
Målsetningene med skulpturen er mange og effekten av skulpturen for å bringe handlende og
besøkende til Verdal bør være udiskutabel. Erfaring fra andre kommuner har også vist at
identitetsskaping ofte skjer gjennom slike tiltak.
Markeringa av Verdal som industrikommune er meget sentral. Arbeidet gjennom Verdal
næringsforum mot industrien har derfor vært betydelig både i forhold til gjennomføring og
finansiering. Viljen til å delta er stor.
Arbeidet med en oversikt over nettokostnadene er ikke sluttført, og det er ovenfor næringslivet
behov for å vise kommunens vilje og ønske for å satse på skulpturen.
En tilrår derfor at Verdal kommune bidrar med kr. 250.000,- forutsatt at Innherred Vekst bidrar
med tilsvarende beløp og at næringslivet gjennom Verdal Næringsforum bidrar med resterende
finansiering.
Evt. byggestart kan ikke skje før finansieringsplanen foreligger.

Verdal kommune
Sakspapir

Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2008
Saksbehandler: Joar Aksnes
joar.aksnes@nav.no
E-post:
74 73 20 04
Tlf.:

Arkivref:
2007/8407 - /151

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
56/07
105/07
84/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til innstilling:
Rådmannen tilrår at driftskomiteen avgir slik innstilling:
1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2008 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.
2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i NordTrøndelag forskutterer den kommunale egenandelen av finansieringen for 2008. Verdal
kommune krever refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut fra folketallet i
den enkelte kommune.

Vedlegg:
Forslag til budsjett for 2008 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Årsmelding 2006 inklusive revidert regnskap for 2006.
Saksopplysninger:
Verdal kommune er vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag og har derfor ansvar for
godkjenning av de årlige budsjett.

Fra 2006 har Verdal kommune som vertskommune forskuttert kommunenes beregnede andel av
drift av senteret. Finansieringen av krisesenterne er delt mellom staten og kommunene med en
fordeling der staten betaler 80% og kommuene 20%. Tilskuddet fra kommunene utløser nivået
på statstilskuddet.
Krisesenterets budsjett for 2008 gir en kostnad pr. innbygger i kommunene på kr. 4,09 mot kr.
3,85 pr. innbygger i 2007. Det totale budsjettet for krisesenteret er på kr. 2 638 225 for 2008,
mot kr. 2 486 742 i 2007. Dette er en økning på 6%. Mesteparten av dette relaterer seg til
lønnsøkninger for de ansatte.
Vurdering:
Krisesenteret i Nord-Trøndelag er et godt drevet krisesenter med stabilt personale, både fast
ansatte og frivillige vakter. Forslaget til budsjett har, med unntak av det som er nevnt ovenfor i
forhold til lønn, ingen spesielle forhold som medfører vesentlige endringer sammenlignet med
tidligere budsjett. Rådmannen vurderer det derfor slik at det fremlagte forslag til budsjett for
Krisesenteret i Nord-Trøndelag kan godkjennes.
Ordningen med at vertskommunen forskutterer den kommunale andelen av finansieringen har
vist seg å fungere bra, da kommunen har bedre og mer effektive innkrevingsrutiner enn det
Krisesenteret selv hadde. Dette har medført at de som er ansatte på Krisesenteret slipper å bruke
ressurser på purring for å få inn kommunal andel av finansieringen, og på den måten får tid til å
jobbe med den enkelte bruker av senteret. Erfaringsmessig så byr det heller ikke på store
problemer med å få inn den kommunale andelen fra de øvrige kommunene i fylket. Rådmannen
vurderer det derfor hensiktsmessig i videreføre denne ordningen.

Verdal kommune
Sakspapir

Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning
Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2007/7735 - /035

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
55/07
106/07
85/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune tegner andeler for 50.000 kroner i Innherred Seniorbedrift BA. Andelskjøpet
finansieres ved å redusere avsetningen til reserverte bevilgninger tilsvarende.

Vedlegg:
1
2
3

Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning
Forretningsplan
Utkast til vedtekter

Saksopplysninger:
Eldrehøgskolen i Levanger er i ferd med å omorganisere sin virksomhet og har i den
forbindelse invitert kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy til å tegne andeler i
Innherred Seniorbedrift BA. Både Verdal kommune og Levanger kommune er anmodet om å
tegne en andel på 50.000 kr. De to andre kommunen er anmodet om å tegne andeler for 30.000
kroner hver.
Eldrehøgskolen i Levanger tok våren 2006 initiativ til et prosjektet om etablering av
seniorbedrift. Prosjektet ble finansiert med et tilskudd på kr 50 000 Nord Trøndelag
Fylkeskommune og et tilsvarende beløp fra Innherred Vekst AS. Det foreligger en sluttrapport
hvor det konkluderes med at det bør etableres en seniorbedrift på Innherred.
I brevet til kommunene opplyser eldrehøgskolen at de har presentert prosjektet både for statsråd
Bjarne Håkon Hanssen og fylkesrådsleder Alf Daniel Moen. Begge har gitt positive

tilbakemeldinger til ideen. Fylkeskommunen har forespeilet et rente- og avdragsfritt lån på
100.000 kr til seniorbedriften, men at man ikke ser for seg å gå inn som andelseier.
Seniorbedriften (ISB) er tenkt som et instrument for sysselsetting av personer over 55 år som av
ulike grunner er utenfor yrkeslivet.
I tillegg til at man ønsker å ha med kommunene i regionen som andelseiere er det åpnet for
medeierskap for interesserte enkeltpersoner og organisasjoner. Interimsstyret har arbeidet aktivt
for en framtidig lokalisering på Staup.
Vurdering:
Forretningsideen er at seniorbedriften formidler eldre arbeidskraft til ulike private og offentlige
virksomheter som har behov for slik arbeidskraft. I søknaden varsles at det vil bli tatt initiativ til
å etablere en seniorinkubator for seniorer som ønsker å starte egen virksomhet. Seniorbedriften
ønsker å delta i fremtidige drift og vedlikehold av Staupområdet. Det er for tidlig å ta standpunkt
til om dette blir en lokalisering og en oppgave for seniorbedriften, men rådmannen deler
interimsstyrets vurdering om at det med dagens arbeidsmarked og framtidig pensjonsordninger
bør være et marked for denne typen bedrift.
En tar sikte på en andelskapital/ egenkapital på 500 000 kroner. Kommunen vil i så fall bli eier
av 10 % av andelene. Som i et aksjeselskap er eiernes ansvar begrenset til den innskutte
kapitalen. Det vil derfor ikke være noen større risiko for kommunen å delta i andelslaget.
Kjøp av aksjer og andeler er av de saker kommunestyret ikke kan delegere til underliggende
organer. Saken må derfor sluttbehandles i kommunestyret.

Verdal kommune
Sakspapir

Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan - Vinne. Avtale mellom Verdal
kommune og Statens Vegvesen - Finansiering av merforbruk på prosjektet
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2005/6576 - /L12

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
53/07
107/07
86/07

Rådmannen foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
1. Verdal kommune garanterer for et beløp på totalt inntil 5,6 mill.kr til bygging av ny
gangveg langs RV72 i Vinne.
2. Det er tidligere gitt garanti på ett beløp på 5,0 mill.kr. til prosjektet, jfr. K-sak 77/06.
Merforbruk på 0,6 mill.kr. finansieres ved bruk av Verdal kommunes kapitalfond.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

Vedlegg:
•
•
•

Kopi av brev fra Statens Vegvesen datert 18.08.2006
Kopi av K-sak 77/06
Kopi av brev fra Statens Vegvesen datert 21.08.2007

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre garanterte i møte den 02.10.2006, K-sak 77/06, for et beløp på inntil 5,0
mill.kr til bygging av ny gangveg langs RV72 i Vinne på vegne av Verdalskalk og Innherred
Renovasjon.

Anlegget er nå sluttført. Det viser seg prosjektet har hatt et merforbruk i forhold til opprinnelig
ramme på 0,6 mill.kr. Total kostnad på prosjektet blir dermed 5,6 mill.kr.
Vurdering:
En forutsetning for oppstart for dette prosjektet var at Verdal kommune garanterte for et beløp
tilsvarende prosjektets kostnad. Gang/sykkelvegen er nå ferdigstilt. Kostnaden på prosjektet er nå
kommet opp i 5,6 mill.kr.
Innherred Renovasjon og Verdalskalk har forskuttert 5,0 mill.kr av ovennevnte beløp.
Rådmannen ser det som lite sannsynlig at disse partene vil gå inn med ytterligere midler. Av den
grunn foreslår rådmannen at resterende beløp på 0,6 mill.kr. forskutteres av Verdal kommune.
Midlene forventes tilbakebetalt fra Statens Vegvesen i vegplanperioden 2010 – 2013.

Verdal kommune
Sakspapir

Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Godkjenning av
utbyggingsavtale
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2005/10131 - /Q60

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
52/07
108/07
87/07

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og
kommunestyre.
Verdal kommunstyre godkjenner utbyggingsavtalen mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag
Fylkeskommune og Verdal kommune datert september 2007, innenfor en kostnadsramme på 22,0
mill.kr.

Vedlegg:
•

Forslag til utbyggingsavtale datert september 2007

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Generelt:
I forbindelse med behandlingen av sentrumsplanen i 1995 ble det vedtatt å prioritere utvikling av
jernbanestasjonsområdet som en felles kollektivterminal, samt gjøre tilgjengeligheten på tvers av
jernbanen bedre. I den forbindelse har det i i lang tid foregått arbeider med realisering av
fotgjengerundergang i kryss med jernbanen i området mellom Framgården og Verdal hotell.
Detaljprosjektering av ny undergang med omkringliggende parkanlegg er i full gang. Det er lagt
stor vekt på undergangen skal være attraktiv å bruke. Av hensyn til framkommelighet for
rullestoler, barnevogner og sykler er det i forbindelse med undergangen lagt opp til bygging av

ramper. Området på vestsiden av jernbanen som frigis av Jernbaneverket, er i tillegg til
inngangsparti for undergangen i hovedsak foreslått brukt til parkering.
Framdrift

•
•
•

Levering av prefabrikkert betongkulvert er planlagt sendt ut på anbud i løpet av desember
dette år. Normal leveringstid oppgis av Jernbaneverket å ligge på ca. 9 måneder.
Anleggstart på hovedanlegg vil bli sendt ut i vår med forventet anleggstart i august 2008.
Hele anlegget vil ferdigstilles i løpet av høsten 2009. Forslag til framdriftsplan er nå til
godkjenning i Jernbaneverket. Blant annet må dato for montering av prefabrikert
elementkulvert bestemmes slik at toglukke kan bestilles.

Kostnader:
Totale anleggskostnader er beregnet til ca. 22.mill.kr.
Revidert utbyggingsavtale:
Utbyggingsavtale er nå revidert med en kostnadsramme på 22,0 mill.kr. Dette er 2,0 mill.kr.
høyere enn det som var forutsatt ved behandling av økonomiplanen for 2008-2011. Økningen
skyldes forventet prisstigning på anleggsarbeider samt kostnader i forbindelse med arbeider på
jernbanesporet som Jernbaneverket vil belaste prosjektet. Kostnadsfordelingen er som følger.
• Verdal kommune:
14,85 mill.kr
• Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
0,65 mill.kr
• Jernbaneverket Utbygging:
6,50 mill.kr
---------------------------------------------------------------------• Totalt:
22,00 mill.kr
----------------------------------------------------------------------Finansiering Verdal kommune/private:

• Ubenyttede lånemidler sentrumstiltak 2005/2006:
1,70 mill.kr
• Ubenyttede lånemidler sentrumstiltak 2007:
2,30 mill.kr
• Oppført på økonomiplan for 2008:
5,00 mill.kr
• Vann/avløp:
3,50 mill.kr
• Fra private:
1,35 mill.kr
• Oppføres ved revisjon av økonomiplanen for 2009:
1,00 mill.kr
-----------------------------------------------------------------------------------------• Totalt:
14,85 mill.kr
------------------------------------------------------------------------------------------Det presiseres at kommunen må stå som garantist for beløpet på 14,85 mill.kr.
Vurdering:
Ny fotgjengerundergang under jernbanen mellom Frambygget og Verdal stasjon er en viktig del
av sentrumsplanen. Undergangen vil forbinde øst og vestsiden av sentrum, noe som er viktig
både for forretningsstand og publikum. Sikkerheten omkring jernbanestasjonsområdet vil også
bli betydelig hevet da en forhåpentligvis vil unngå villkryssinger av jernbanelinjen. I tillegg vil
det bli opparbeidet en god del parkeringsplasser på vestsiden av sporet mot Tindved og
Frambygget.

Rådmannen ser realiseringen av dette prosjektet som en viktig del av arbeidet med å gjøre Verdal
sentrum mer attraktivt. Rådmannen tilrår derfor at revidert utbyggingsavtale mellom Verdal
kommune, Jernbaneverket Utbygging og Nord-Trøndelag Fylkeskommune godkjennes.

Verdal kommune
Sakspapir

Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku. Reparasjonsarbeid etter
flommen januar/februar 2006. Garantivedtak.
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2006/3101 - /K54

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007
29.10.2007

Saksnr.
46/07
97/07
88/07

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

Vedlegg:
•
•

Brev fra NVE datert 13.04.07
Skjema for kommunevedtak

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

Vurdering:
Anlegget er en helt nødvendig reparasjonsjobb etter flommen januar/februar 2006. Rådmannen
tilrår derfor at garantivedtak for tiltaket blir gitt slik at anleggsarbeidene kan starte opp raskest
mulig.

Verdal kommune
Sakspapir

Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg 2040 Kommunevedtak
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2007/2650 - /K54

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007
29.10.2007

Saksnr.
47/07
99/07
89/07

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

Vedlegg:
•
•

Brev fra NVE datert 22.03.07
Skjema for kommunevedtak

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Under flommen januar/februar 2006 forårsaket Inna skader på eksisterende sikringsanlegg på
anlegg 2040 ved Holmen nedre. Deler av anlegget er helt bortrevet, og infrastruktur samt resten
av sikringsanlegget er derfor svært utsatt for ytterligere skadeutvikling ved en ny stor
flom/isgang.

Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.150.000,-. Kommunes distriktsandel utgjør 20 % av
dette, dvs. kr. 30.000,-.

Vurdering:
Anlegget er en helt nødvendig reparasjonsjobb etter flommen januar/februar 2006. Rådmannen
tilrår derfor at garantivedtak for tiltaket blir gitt slik at anleggsarbeidene kan starte opp raskest
mulig.

Verdal kommune
Sakspapir

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken, avkortet plan - Garantivedtak
Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2005/10508 - /X53

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
26.09.2007
27.09.2007
29.10.2007

Saksnr.
48/07
98/07
90/07

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

Vedlegg:
•
•

Brev fra NVE datert 09.08.07
Garantivedtak

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
NVE og Verdal kommune har blitt forelagt en problemstilling der et hus ved Brokskitbekken,
Stiklestad, er direkte truet av erosjon/utglidning. Det er derfor sett nærmere på sikring av en
mindre strekning av Brokskitbekken ut fra erosjonsproblematikk. Dette er øvre del av en gammel
forbygningsplan laget i 2001. I avkortet plan inngår parsell 2 av gammel plan som går fra RV759
og ca.250 meter nedstrøms denne, pluss sikring av 40 meter nedstrøms parsell 2. I parsell 2 går
bekken i rør forbi Stiklestad skole. Bekken foreslås nå åpnet. Bekketverrsnittet sikres deretter
med en vanlig steinfylling for å hindre erosjon. Planlagt sikret strekning utgjør totalt ca. 290 m.

Kostnadene ved tiltaket er beregnet til kr.500.000,-. Kommunes distriktsandel utgjør 20 % av
dette, dvs. kr. 100.000,-.
Vurdering:
Anlegget er en helt nødvendig utbedring av bekken for å hindre erosjon og ras i nærheten av
bekkeløpet. Blant annet er et hus truet av erosjon/utglidninger. Rådmannen går derfor inn for at
kommunestyret garanterer for distriktstilskuddet på kr.100.000,- for å få sikringstiltakene utført.

Verdal kommune
Sakspapir

Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksbehandler: Arvid Vada
arvid.vada@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2007/8744 - /G10

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
58/07
109/07
91/07

Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik overfor formannskap og
kommunestyre:
1. Det etableres eget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et
kommunalt utvalg etter § 10 i kommuneloven
2. Rådet består av fire representanter etter forslag fra brukerorganisasjonene og fire
politisk oppnevnte representanter. Kommunestyret oppnevner leder og nestleder for
rådet for valgperioden.
3. Mandat for rådet:
• Arbeidet med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, sikre
universell utforming i kommunens ansvarsområder og påvirke universell
utforming overfor private utbyggere, transportytere og andre som driver
tjenesteyting for befolkningen i kommunen
• Arbeide mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
• Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Arbeide for at samfunnsskapte barrierer blir fjernet
• Være høringsinstans i alle saker som berører rådets arbeidsområde
• Rådet har rett til å komme inn i prosesser som fører fram til vedtak, når det
foreligger alternative måter å gå videre på
• Uttalelser fra rådet skal følge med saken fram til det kommunale organet som gjør
endelig vedtak i saka
• Rådet kan ta opp saker av eget initiativ
• Det kan inngås nærmere avtale mellom rådet og kommuneadministrasjonen om
hvilke andre saker rådet skal få til behandling
• Rådet skal avgi årsmelding til kommunestyret
• Møteinnkalling og saker som rådet skal ha til behandling, sendes ut senest ei uke
før møtet
• En representant for rådmannen møter i rådet (uten stemmerett) for å besvare
spørsmål

Rådmannen er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Sekretæren sender ut
innkalling og saksdokumenter til møtene og fører møtebok
4 Rådmannen utarbeider forslag til budsjett for rådet.
5. Oppnevning av medlemmer for valgperioden 2008 – 2011 behandles som egen sak.
•

Vedlegg:
1) Rundskriv A-28/2007 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Om lov om råd eller
anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m.
2) Innspill til saksbehandlingen fra Rådet for funksjonshemmede
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker
med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft 10. september 2007.
I rundskriv A-28/2007 gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet rettledning til loven. Viktige
momenter i rundskrivet:
• Formålet med loven er at kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir sikra åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som
er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter omtalt som rådet) er viktig for å
sikre god brukermedvirkning
• Loven åpner for at det kan være et felles råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne, men hovedregelen er at det opprettes et eget råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
• Det er et krav i loven at alle vedtak og uttalelser i rådet skal være vedlagt
saksdokumentene til det organ som endelig avgjør saka
• Eksempel på saker som er særlig viktig for rådet:
o Arbeidet med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven – sikre
universell utforming
o Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
o Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne
o Arbeide for at samfunnsskapte barrierer blir fjernet
o Rådet kan ta opp saker av eget initiativ
Forvaltningsoppgaver skal ikke ligge til rådet.
• Kommunestyret vedtar mandat for, sammensetning av rådet, som er et kommunalt utvalg
etter § 10 nr 1. i kommuneloven og fastsetter hvor mange representanter rådet skal bestå
av.
• Reglene om forholdstalsvalg i §§ 36 og 37 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Leder og nestleder for rådet skal oppnevnes av kommunestyret og gjelder for
valgperioden

•
•
•
•

Brukerrepresentantene i rådet bør så langt mulig være representative for kommunen sine
innbyggere med nedsatt funksjonsevne
Sentrale politikere vil som rådsmedlemmer kunne styrke rådet sin innvirkning
Departementet vil ikke tilrå at representanter for kommuneadministrasjonen blir oppnevnt
som rådsmedlemmer
Loven sier ikke noe om hvem som skal ha flertall i rådet

Verdal kommune har de siste årene hatt et råd for funksjonshemmede bestående av fire
politisk oppnevnte medlemmer, fire brukerrepresentanter og fire representanter oppnevnt av
rådmannen.
Rundskriv A-28/2007 ble drøftet i møte i Det kommunale råd for funksjonshemmede torsdag 20.
september. Rådet oppnevnte ei arbeidsgruppe på tre medlemmer for å gi innspill til kommunens
saksbehandling ved å besvare følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.

Eget råd eller felles råd for eldre og for menneske med nedsett funksjonsevne?
Hvem er menneske med nedsett funksjonsevne?
Hva legges i begrepet ”open, brei og tilgjengelig medverknad”?
Hvordan skal kommunen sikre at befolkninga får ”kjennskap til dei fråsegn som rådet kjem
ram til”?
5. ”Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker”. Nevn eksempel
6. Hvordan skal rådet ”medvirke til å synleggjere dei behova ulike grupper med nedsett
unksjonsevne har, og kva som er gode løysingar for desse”?
7. Sammensetting av eget råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Verdal:
i. Skal representanter for kommuneadministrasjonen oppnevnes som rådsmedlemmer?
ii. Hvem skal ha flertall i rådet?
iii. Hvor mange representanter i alt? Og hvordan skal de fordeles mellom brukere og
politikere (og eventuelt kommuneadministrasjon)
iv. Hvordan skal brukerrepresentantene oppnevnes?
8. Mandat for rådet – innhold?
9. ”Det er erfaring for at brukarmedverknaden ofte kjem inn for seint i vedtaksprosessar”.
Hvordan skal vi forhindre det?
10. ”Saker som skal handsamast i rådet skal kome dit i god tid”. Hva er ”god tid”?
11. Budsjett for rådet. Hvilke poster bør det inneholde?
Arbeidsgruppen har besvart spørsmålene slik:
1. Det opprettes eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Nedsatt funksjonsevne vil si tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av
kroppsfunksjonene, f.eks. nedsatt bevegelse, hørsels- eller synsfunksjon, nedsatt
kognitiv funksjon eller ulike former for nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom.
Nedsatt funksjonsevne trenger ikke å resultere i begrensninger når det gjelder
samfunnsmessig deltakelse dersom atkomst til arbeid, barnehager m.m. er god nok
3. Begrepet ”open, brei og tilgjengelig medverknad” betyr tilgjengelighet for alle, ikke
bare fysisk
4. Rådet må få en tilgjengelig og framskutt plass på kommunens internettside med
informasjon om hvem som er med i rådet og deres e-postadresser, hva rådet arbeider
med og møtereferat; det bør finnes en folder med informasjon om rådet på
servicekontoret, helsestasjon og legekontor
5. Eksempel på større og overgripende saker:



Plan- og bygningsloven og samferdsel, påvirke universell utforming både i
kommunens ansvarsområder og overfor private utbyggere, transporttjenesteytere
m.m.
 Barnehagene og skolene
 Kultur, idrett, friluftsliv
 Helse, pleie og omsorg
 IKT-løsninger tilpasset alle
6. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behov ulike grupper med nedsatt funksjonsevne
har, ved skolering, deltakelse på kurs og konferanser
7. Sammensetning av rådet:
 Rådet må ikke bli for stort
 Fire brukerrepresentanter og fire politisk valgte representanter samt en sekretær fra
administrasjonen, men uten stemmerett
 Oppnevnelse av brukerrepresentanter gjøres av paraplyorganisasjonene FFO og
SAFO
8. Mandatet for rådet bør bl.a. inneholde:
 Hvem som har ansvaret for sekretærfunksjonen og hvilke oppgaver
 Saksområde – selv om rådet fritt kan ta oppsaker ved behov. Det må avtales med
kommunen hvilke saker som automatisk skal opp i rådet
 Høringer: Interne og eksterne. Rådet må bli høringsinstans i saker som berører
deres område. Rådet må selv bestemme hvilke områder de vil avgi høringer i
 Referatplikt og tilgjengelige referater
 Årsmelding
9. At brukermedvirkning kommer inn for sent, kan hindres ved at kommunens organer
blir skikkelig informert om hvilke områder rådet skal delta i. Uttalelser fra rådet skal
ligge ved saksdokumentene fram til det organet som gjør endelig vedtak i saka. En slik
saksbehandlingsfeil kan føre til at vedtaket blir kjent ugyldig
10. Sakene sendes ut minimum ei uke før møtet
11. Budsjettet bør være stort nok til å ivareta bl.a.:
 Opplæring og oppgradering av rådets medlemmer ved kurs, konferanser,
seminarer
 Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste
 Spesialskyss for de medlemmene som trenger det
 En orientering om rådet bør komme i alle kommunens postkasser
 Enkel servering på møtene
 Penger til å komme på nettet på skikkelig vis
Vurdering:
Eget råd
I Verdal kommune har vi i flere år hatt eget råd for funksjonshemmede som både
administrasjonen og brukerrepresentantene har gode erfaringer med. Det bør vi fortsette med ved
at det etableres et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Sammensetning av rådet, antall representanter, oppnevning
Selv om ingen har hatt innvendinger mot den sammensetningen rådet har hatt fram til nå, mener
rådmannen at det nye rådet, som er hjemlet i egen lov, bare bør bestå av brukerrepresentanter og
politisk oppnevnte representanter. Grunnen er at ordningen med kommuneadministrasjonens
deltakelse i rådet i enkelte saker kan være vanskelig i forhold til kommunelovens bestemmelse
om inhabilitet.

Rådmannen slutter seg til forslaget fra arbeidsgruppen for det kommunale rådet for
funksjonshemmede om at rådet skal bestå av fire brukerrepresentanter og fire politisk oppnevnte
representanter.
Rådmannen mener at de to paraplyorganisasjonene i Verdal FFO og SAFO skal anmodes om å
samarbeide om forslag på de fire brukerrepresentantene med varapersoner, slik at
brukerrepresentantene så langt mulig er representative for kommunens innbyggere med nedsatt
funksjonsevne. Alternativt bør en representant oppnevnes etter forslag fra SAFO og tre etter
forslag fra FFO.
En erfaring med det kommunale råd for funksjonshemmede er at rådet har behov for direkte
dialog med administrasjonen, bl.a. ved å stille spørsmål. Dette behovet kan tilfredstilles ved at en
av kommunalsjefene møter i rådet, men uten stemmerett. Rådmannen stiller med møtesekretær.
Leder og nestleder for rådet skal oppnevnes av kommunestyret, og gjelder for valgperioden.
Mandat
I departementets rundskriv om saken heter det at av mandatet bør framgå
 saksområdet til rådet
 om det er rom for nærmere avtale mellom rådet og kommuneadministrasjonen om hvilke
saker rådet skal få til behandling
 rutiner og rettledninger for samarbeidet mellom rådet og kommunen
 hvem som er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen og hvilke oppgaver sekretariatet skal ha
 krav til møtebok og til årsmelding.
Med utgangspunkt i dette og til pkt 8 i innspillet fra arbeidsgruppa forslår rådmannen følgende
mandat for rådet:
o Arbeidet med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, sikre
universell utforming i kommunens ansvarsområder og påvirke universell
utforming overfor private utbyggere, transportytere og andre som driver
tjenesteyting for befolkningen i kommunen
o Arbeidet mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
o Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne
o Arbeidet for at samfunnsskapte barrierer blir fjernet
o Høringsinstans i alle saker som berører rådets arbeidsområde
o Rådet har rett til å komme inn i prosesser som fører fram til vedtak, når det
foreligger alternative måter å gå videre på
o Uttalelser fra rådet skal følge med saken fram til det kommunale organet som gjør
endelig vedtak i saka
o Rådet kan ta opp saker av eget initiativ
o Det kan inngås nærmere avtale mellom rådet og kommuneadministrasjonen om
hvilke andre saker rådet skal få til behandling
o Rådet skal avgi årsmelding til kommunestyret
o Møteinnkalling og saker som rådet skal ha til behandling, sendes ut senest ei uke
før møtet
o En representant for rådmannen møter i rådet (uten stemmerett) for å besvare
spørsmål
o Rådmannen er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Sekretæren sender ut
innkalling og saksdokumenter til møtene og fører møtebok

Verdal kommune
Sakspapir

Kjøp av tilleggsareal Lektor Musums gt 13, Verdal.
Saksbehandler: Åge Isaksen
aage.isaksen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048519
Tlf.:

Arkivref:
2007/8236 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.09.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
76/07
111/07
92/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen mener det omsøkte areal kan være aktuelt for framføring av ny vegtrasé, og salg av
arealet kan derfor ikke imøtekommes.

Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Eplehagen Levanger as v/Trond Stensland har kjøpt eiendommen 19/231, Lektor Musums gt. 13.
Kommunen er eier av eiendommen 19/120 som grenser til Lektor Musums gt. 13 mot nord.
Gjennom kommunens eiendom går det i dag gang- og sykkelveg mellom Lektor Musums gate og
M. B. Landstads gate. Eplehagen Levanger as søker kommunen om å få kjøpe den del av
eiendommen 19/120 på ca 155 m2 som ligger mellom eiendommen 19/231 og gang- og
sykkelvegen.

Eiendommen 19/120 er opprettholdt som kommunal eiendom, da det her i lengre tid har
foreligget planer for framføring av ny kjøreveg mellom Lektor Musums gate og M. B. Landstads
gate. Vegtraséen har ligget inne i plansystemet fra Pedersens reguleringsplan for Verdalsøra i
1946. Den var dessuten en meget aktuell trasé for ny riksveg 757 (Stiklestad allé) i
planutredninger på 1970 – 80 tallet. Som kjent ble det ikke noe av ny riksvegtrasé over
Prærien/Garpa, og denne vegen er nå bygget sør for sentrum.
Kommunen føler at den endelige vegløsning for sentrumsområdene enda ikke er fastlagt. I dette
ligger blant annet diskusjoner om deler av Nordgata som gågate og stenging av plankryss med
jernbanen i Nordgata for biltrafikk. Dette betyr at det må ses på andre muligheter for
trafikkløsninger. Sammenbinding mellom Nordåkeren med jernbaneundergangen og
boligområdet på Prærien over eiendommene mellom Lektor Musums gate og M. B. Landstads
gate, vil da være en aktuell løsning som må vurderes. En slik løsning synes å kunne gi Prærien de
mest mulig effektive, sikre og miljøvennlige trafikkforhold. Dette må i tilfelle avklares gjennom
behandling av reguleringsplan, da arealet øst for kommunens eiendom her er i privat eie.
Vurdering:
Det er fortsatt store utfordringer knyttet til trafikkløsninger for sentrumsområdene, og i den
sammenheng kan det omsøkte arealet være aktuelt for vegbygging. Det tilrås derfor at salg av
arealet ikke imøtekommes.

Verdal kommune
Sakspapir

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

Arkivref:
2007/9376 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.10.2007
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
57/07
112/07
93/07

Rådmannen foreslår følgende:
Saken tas til orientering
Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlegg:
VG-nett: Karakterer i grunnskolen 05/06
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1) KS Effektiviseringsnettverkene: Nettverk Midt 2 Orkdal, Malvik, Stjørdal, Levanger,
Verdal og Steinkjer: Nøkkeltall (KOSTRA) for tjenesteyting og ressursbruk 2004 – 2006
pr 15.03.07 Barnehage
2) KS Effektiviseringsnettverkene: Nettverk Midt 2: Orkdal, Malvik, Stjørdal, Levanger,
Verdal og Steinkjer – Grunnskoleopplæring Nøkkeltall (KOSTRA) for tjenesteyting og
ressursbruk 2004 – 2006 pr 15.03.07 Grunnskoleopplæring
Saksopplysninger:
KOSTRA-tall for 2004 – 2006, som bl.a. sier noe om kvaliteten i grunnskolen, og VG-nett sin
rangering av de 101 kommunene som våren 2006 gjennomførte avgangsprøve i engelsk,
matematikk og norsk hovedmål, viser at Verdal kommune ligger dårlig an i forhold til andre
kommuner når det gjelder gjennomsnittskarakterer ved avsluttet grunnskole.
VG-nett sin rangering bygger på gjennomsnittsberegninger som omfatter de skoler om arrangerte
avgangsprøve i de tre fagene skoleåret 05/06. Blant disse skolene er begge vår ungdomsskoler.

Følgende resultat for 05/06 ble offentliggjort for våre to ungdomsskoler:
Skole
Engelsk Matematikk Norsk Gj.snitt
Verdalsøra ungdomsskole
3,5
2,7
3,5
3,23
Vuku oppvekstsenter
2,8
2,9
3,1
2,93
Verdal kommune rangeres som nr 94 av de 101 kommunene. Gjennomsnittskarakter i kommunen
er 3,079 (gjennomsnittet av 3,23 og 2,93).
Dersom VG-nett hadde valgt å offentliggjøre eksamensresultatene for de samme fagene for våren
2007, så ville tallene sett slik ut:
Skole
Verdalsøra ungdomsskole
Vuku oppvekstsenter

Engelsk Matematikk Norsk Gj.snitt
3,4
2,8
3,7
3,3
2,8
3,1
3,7
3,2

Resultatet i norsk i Vuku viser noe av problematikken med å bruke disse tallene; det svinger
veldig fra år til år. Og tilfeldighetene kan gjøre store utslag.
Elevenes læringsutbytte etter gjennomført 10-årig grunnskole er et resultat av mange faktorer:
o Lærernes faglige kompetanse
o Lærernes pedagogiske kompetanse
o Det kunnskapsnivå elevene har når de kommer over på ungdomstrinnet
o Innvandrerelever som gruppe skårer lavere enn elever med norsk bakgrunn
o Karakternivået er gjennomgående høyere i frittstående skoler enn i offentlige skoler
o Lærernes realistiske og faglige tilbakemeldinger til elevene (særlig på barnetrinnet har det
utviklet seg en kultur der lærerne er tilbakeholdne, jfr Utdanningsdirektoratet:
Utdanningsspeilet 2006)
o Forskning viser at utdanningsnivå hos foreldrene har mye å si for i hvilken grad elevene
lykkes på skolen. (Verdal kommune ligger meget lavt på statistikken når det gjelder andel
av befolkning med høyskole/universitetsutdanning)
o Skoleeier prioriterer oppvekst og er tydelig i sine krav og forventninger til
oppvekstsektoren.
Manglende tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i grunnskolen fører blant annet til større
sannsynlighet for frafall i videregående opplæring.
I Stortingsmelding 16 heter det bl.a. følgende i kapittel 3 Hindringer for gode læringsprosesser:
Generelle årsaker til at barn møter skolen med svært ulikt utgangspunkt:
• Manglende systematikk i arbeidet med språkvurdering ved helsestasjoner
• Manglende helhetlig tilnærming i oppfølgningen av barn som har behov for
språkstimulering
• Mangel på barnehageplasser og variasjon i kompetanse og kvalitet i barnehagene
• Manglende kommunikasjon mellom barnehage og skole ved overgang mellom barnehage
og skole
Generelle årsaker til hindringer for gode læringsprosesser i grunnskolen:

•
•
•
•
•
•
•

Undersøkelser viser at det i norsk skole er en tendens til å ”vente og se” i stedet for å
intervenere tidlig i elevenes utvikling og læring
For sen hjelp ved særskilte behov; i følge lærernes vurderinger har rundt 20 % av elevene
som mottar spesialundervisning, ikke utbytte av den
Manglende systematikk og sammenheng i læringsarbeidet: Relativt mye tid brukes på
utenomfaglige aktiviteter, og det er uklare læringsmål og kriterier for vurdering
Mangel på tydelig skoleledelse
Sammenliknet med andre nordiske land rapporterer norske elever om lavest faglige krav
fra lærerne
Norske elever rapporterer om at mye tid går med til å komme til ro
Mangel på tverretatlig samarbeid fører til at skolen bruker uforholdsmessig mye tid på å
forsøke å løse problemene innenfor rammen av en skoledag, uten å besitte verken
nødvendig kompetanse eller nødvendig verktøy.

Kostratall viser følgende når det gjelder netto driftsutgifter i kroner pr innbygger 1 – 5 år i
barnehage i 2006:
Stjørdal
Levanger
Steinkjer
Verdal

11466
5571
7373
1151

På området tilrettelagte aktiviteter (spesial pedagogiske tiltak) i barnehagene viser Kostra-tallene
følgende:
Andel utgifter til
tilrettelagte tiltak
Stjørdal
Levanger
Steinkjer
Verdal

13 %
12,4 %
17,20 %
8,20 %

Kroner pr barn som får ekstra
ressurser i kommunal barnehage.
Andelen barn
6%
221054
4%
332556
6%
312158
3%
241636

Det er grunn for å spørre seg om det er en sammenheng mellom den lave ressursbruken i
barnehagene og den høye ressursbruken til spesialpedagogikk i skolen?
Vi er på vei til å snu denne utviklingen gjennom iverksetting av den tverrfaglige planen for 0 – 6
år som kommunestyret vedtok i sommer. Der satser vi bl.a på en mer helhetlig og systematisk
tilnærming til alle disse punktene som Stortingsmeldingen peker på som avgjørende. Og gjennom
arbeidet med denne planen vil kvaliteten på det tilbudet som gies i barnehagene og helsestasjon
over tid bli styrket.
Gjennom revideringen av strategiplan for oppvekstsektoren høsten 2007 vil det politiske og
administrative trykket på disse områdene økt, og det må bli bedre systematikk i det arbeidet som
utføres. Målet er at aktiv gjennomføring av tiltakene i strategiplanen skal bidra til at elevenes
læringsutbytte øker.
Ressurssenter Oppvekst skal i løpet av skoleåret 2007/2008 utarbeide en helhetlig oppvekstplan
for aldersgruppa 6 – 16 år. Dette er en oppfølging av 0 – 6 års planen, og en del av
kvalitetskommune-satsningen der helhetlige oppvekstplaner for 0 – 20 år er vårt
satsningsområde.

Vi har definert følgende målformuleringer for de helhetlige oppvekstplanene:
•

God koordinering av og økte ressurser til tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra før
fødsel og fram til 20 år

•

Gjennom tidlig satsning sikre at så mange barn og ungdom som mulig har et godt
utgangspunkt for optimal utvikling, læring og livskvalitet.

•

Gi barna et best mulig utgangspunkt i barnehage, skole, fritidstilbud og skolefritidsordning.

Dette skal skje ved
 Tverrfaglig og kontinuerlig forebyggende satsning på barn fra før fødsel.
 Tidlig satsning ved hjelp av jordmødre og helsestasjon.
 Å sikre at barnehagene, som er viktige arenaer med en stor kontaktflate mot foreldre og
lav terskel for kontakt, nyttes best mulig til forebyggende arbeid.
 Langsiktig satsning på forebygging.
 Å fjerne den ”vonde sirkelen” der vi reproduserer problemer.
 Kompetansebygging over tid.
 Å sikre at taushetsplikten ikke blir en hindring for helhetlige løsninger.
Kostratallene for 2006 viser blant annet følgende i en sammenligning mellom Steinkjer,
Levanger, Stjørdal og Verdal når det gjelder spesialundervisning i grunnskolen:

Stjørdal
Steinkjer
Levanger
Verdal

Timer i % av
Andel elever i grunnskolen som får
antall lærertimer
spesialundervisning
10,3
2,60 %
13,4
4,69 %
19,1
5,10 %
20,1
5,50 %

Vi bruker m.a.o mest ressurser til spesialundervisning av disse kommunene. En forklaring på
dette kunne være at vi har store elevgrupper, at vi bruker lite ressurser til undervisning i skolen
eller at vi har ansatte med lav kompetanse.
Kostratallene viser imidlertid at størrelsen på elevgruppene våre skiller seg lite fra de andre
kommunene:
Gruppe størrelse i grunnskolen 1. - 7.
klasse
Stjørdal
Steinkjer
Levanger
Verdal

1.- 7. trinn 8. – 10. trinn
14,7
13,7
13,3
13,9

17,2
17,6
16,3
17,7

Ressursbruken pr elev viser heller ikke at det er noen grunn til at andelen spesialundervisning
skulle være så stor i Verdal som den er:

Stjørdal
Steinkjer
Levanger
Verdal

Brutto driftsutg. pr elev Undervisning Lokaler og skyss
62075
45310
12429
71156
53088
14507
66185
52219
10628
66060
55516
9751

Vi bruker mest pr elev på undervisning av disse fire kommunene og minst på lokaler og skyss.
Denne ressursbruken innen skoleområdet er helt motsatt av hva vi finner innen
barnehageområdet.
Det er all grunn til å stille spørsmål ved at vi bruker så mye ressurser til spesialpedagogikk.
Statistikken vår viser at vi bruker lite i småskolen og mer og mer etter hvert som eleven blir
eldre. Dette er en kurve som vi har intensjoner om å snu. Tiltakene må være målrettede og settes
ut i livet så tidlig som mulig.
Kostratallene viser at vi har høyere andel ansatte med lærerutdanning, førskolelærerutdanning
eller fagutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget enn de andre tre kommunene, men elevene
våre kommer ut med lavere grunnskolepoengsum etter 10-årig grunnskole enn elevene i de andre
kommunene:

Stjørdal
Steinkjer
Levanger
Verdal

Andel ansatte med lærer-, førskolelærer- eller
fagutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget
45 %
41 %
39 %
51 %

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
43,99
42,34
42,68
40,88

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes karakterer i 11 fag.
Konklusjon:
Eksamenskarakterene i norsk, engelsk og matematikk er et uttrykk for bare en del av
måloppnåelsen for grunnskolen. Dette gjelder også grunnskolepoengsummen, selv om den
omfatter alle fag og både eksamens- og standpunktkarakterene.
Skolen har ikke herredømme over alle de faktorer som er en forutsetning for at elever skal ha et
godt læringsutbytte.
Det er imidlertid ingen tvil om at det må iverksettes en rekke tiltak i oppvekstsektoren i
kommunen for å øke elevenes læringsutbytte etter avsluttet grunnskole:
1. Ressursbruken til spesialundervisning må snues slik at målrettede tiltak settes inn (tidlig) i
førskolealder i langt større grad enn hittil. Dette er vi i ferd med å gjøre ved iverksetting av
tiltakene i plan for tverrfaglig forebyggende satsing på barn – fra før fødsel til skolealder.
2. Ressurssenter oppvekst er i ferd med å få system på samarbeidet mellom hjelpetjenestene
(barnevern, helsestasjon og PPT) og skolene og barnehagene
3. Det er et behov for å øke trykket på å øke elevenes faglige læringsutbytte i Verdal. Dette vil
bli tydeliggjort i revidert strategiplan for oppvekstsektoren som legges fram til politisk
behandling i november 2007, bl.a.:
i. Kunnskapsutviklingen skal starte i barnehagene ved at de skal samarbeide med
skolene innen det enkelte oppvekstområde om utvikling av språk, lesing, skriving og
matematikk. Dette vil bli prioritert i budsjettet for 2008.
ii. Lærerne skal gi elevene tydelige og realistiske faglige tilbakemeldinger.
Dette arbeidet er for øvrig tatt inn i den nye forskriften til opplæringslova der det bl.a.
heter: ”Både på barne- og ungdomstrinnet skal en gi vurdering uten karakter i form
av en beskrivende vurdering av hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene i

fagene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet med sikte på at eleven på beste måte skal
kunne nå disse målene. Det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt.”
Det er også tatt inn en endring i opplæringsloven som tydeliggjør at læreren jevnlig
skal ha dialog med eleven om elevens øvrige utvikling i lys av formålsparagrafen i
opplæringsloven.
iii. Andelen ressurser som brukes til spesialundervisning i grunnskolen skal reduseres
iv. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal økes
v. Mer tydelig skoleledelse
4. Rådmannen forventer at satsingen på Mange Intelligenser, Læringsstrategier og Læringsstiler
skal øke lærernes pedagogiske kompetanse i forhold til tilpasset opplæring innenfor rammen av
fellesskapet. Dette vil framgå tydelig av strategiplanen som er under revidering.
5. Rådmannen forventer videre at kommunens satsing ved etableringen av Midt-Norsk Realfagog Teknologisenter øker lærernes faglige og pedagogiske kompetanse og dermed elevenes
læringsutbytte i matematikk
6. Kommunalsjef oppvekst vil innkalle virksomhetslederne, rektorene, hovedtillitsvalgte for
lærerorganisasjonene og skolenes plasstillitsvalgte til en konferanse for å drøfte og bli enig om
konkrete tiltak ”i klasserommet” for å øke elevenes faglige utbytte av undervisningen.

Verdal kommune
Sakspapir

Reguleringsplan Skolebakken - 1721/18/234
Saksbehandler: Bernt Arne Helberg
bernt.arne.helberg@innherred-samkommune.no
E-post:
74048219
Tlf.:

Arkivref:
2007/2414 - /L12

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Verdal kommunestyre

Møtedato
24.09.2007
29.10.2007

Saksnr.
74/07
94/07

Rådmannens forslag til innstilling:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 23.05.07:
• Siste setning i pkt. 3.1.3 tas ut.
• Siste setning i pkt. 3.2.1 omarbeides til følgende: ”Avkjørselen må utformes slik at
den ikke utgjør noen fare for gående og syklende langs gang-/sykkelvegen.”
• Pkt. 3.2.3 i bestemmelsene tas ut.
• Tillegg til pkt. 3.4.1: ”Området er felles for tomtene som omfattes av planen.”
Deretter vedtas bestemmelsene for reguleringsplan Skolebakken, sammen med tilhørende
plankart datert 23.04.07.

Vedlegg:
01 Plankart, datert 23.04.07
02 bestemmelser, datert 23.05.07
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
04

Uttalelser

Saksopplysninger:
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn, i tråd med planutvalgets vedtak 23.05.2007.
(Se kopi av 1. gangs behandling til slutt i dette dokumentet!) Følgende uttalelser er kommet inn:

Nr
01

Fra
Tvistvold vel

Dato
07.06.07

02
03
04
05
06
07
08

Eldrerådet
Jernbaneverket
NT-Fylkeskommune
Fylkesmannen i NT
NTE
Inge Johnsen og Magnus Schjei
Trafikksikkerhetsutvalget

19.06.07
19.06.07
27.06.07
03.07.07
05.07.07
06.07.07
22.06.07

Vurdering:
Sammendrag av innkomne uttalelser m/kommentarer og eventuelle forslag til endringer:
Uttalelse nr.01: Tvistvold vel:
Har kommet med følgende merknad: ”Tvistvold Vel ønsker 30 sone i Haakon den VII's alle,

fra sentrum opp til Verdalsøra Barneskole. Alternativet til dette bør være opphøyd
gangfelt fra Asbjørnsens gt og over til Veslefrikkvegen, dette på grunn av stor trafikk og
høy hastighet. Vi er svært bekymret for våre barn, spesielt de yngste skolebarna.
Kommentar:
Kan ikke se at det aktuelle planforslag vil få vesentlig innvirkning på trafikksituasjonen i Haakon
den VIIs alle. Dette spørsmålet vil derfor ikke bli vurdert videre i denne saken.
Uttalelse nr.02: Eldrerådet:
Eldrerådet i Verdal behandlet ovennevnte sak i møte 14. d.m. under sak 13/07 og vedtok
følgende uttalelse:
”I prinsipp så likar vi ikkje garasjeanlegg i plan med hus. Det er grått, ofte samlar de seg ting
som vert liggande, og det er trafikk der som kan medføre fare både for unge og gamle. Det
tar opp verdifullt tomteareal, som gjer at utnyttelsen i bynære områder vert lågare enn den
kunne vera, med same trivselfaktor.
Vi foreslår difor å flytte alle garasjeplasser og boder i ein kjelleretasje, derved kan ein lage
hus i rekkje mot skolebakken, og flytte tomannsbustaden i nord og 4-mannsbustaden i sør ut mot
tomtegrensa. Det vert plass til minst 8 bustader i tillegg på dette viset, 18 eller meir i
alt. Dette er vist i med raud strek på vedlagte planskisse. Ved å grave ut og lage
fundamenteringen til å inkludere full kjelleretasje under rekkjehusdelen og 4mannsbustaden, reiknar eg med at det vert plass både til parkering og boder. Dersom det er
nødvendig, så kan plassen utvidast til kjeller under tomannsbustaden. Frå
parkeringskjelleren må det gå heis opp til leileghetane i rekkjehusdelen, med eventuell bru
over til 4-mannsbustaden. I andre høgda må det vera plass til ein romskleg svalgang, som
gjer det mogleg å koma fram til dei einskilde bustadane, samstundes med at ein kan sita ute
i kveldsoli.
Dette vil skape store grøntområde i tillegg til leikeplassområdet, som kan nyttast av alle som bur
der. Ved å få parkeringsarealet under bakken så vil det gjera leikeplassområdet
tryggare, heilt i tråd med pkt. 2 i innspel frå barnerepresentanten i Verdal kommune den
24.04.07. Det vert mykje grøne områder mot toglinja”
Kommentar:

I sin kommentar til eldrerådet sin uttalelse legger forslagstiller vekt på at den aktuelle
utbyggingen er et alternativ til alle de store leilighetskompleksa som er bygget i sentrum den
senere tiden. Dette er hus som er tilnærmet eneboliger både i utforming og størrelse. Heis og
parkeringskjeller er derfor av tekniske og kostnadsmessige hensyn ikke realistisk.
Vi ser at denne utbyggingen kan være et supplement til andre store leilighetbygg i sentrum, og
den er bedre tilpasset strøkets karakter enn et større kompleks. Vi har vurdert muligheten for

leik og uteopphold til å være sikra i nødvendig grad.
Uttalelse nr.03: Jernbaneverket:
Byggegrense: Forutsetter at boligene ikke plasseres nærmere midtlinje spor enn 20 meter.
Støyskjerm/gjerde: Positivt at kravet om støyskjerm på min. 1,8 meter er etterkommet. Plassering
og utforming av skjermen må godkjennes av Jernbaneverket. Jernbaneverket ønsker i
utgangspunktet ikke å ha den stående på sin eiendom.
Det er svært viktig at det settes opp et gjerde fra endene av støyskjermen. I nordenden er det
aktuelt å føre den fram til overgangsbrua eller eventuelt føre den fram til Fridheimsgata. I sør er
det aktuelt å sette opp et gjerde mot vegen der denne svinger inn mot jernbanen. Detaljene for
endegjerdene må avklares med Jernbaneverket i forkant av tiltaksrealisering
Kabler: Det ligger både langlinjekabel og fiberkabel i området, og før tiltaket kan iverksettes skal
det gjennomføres kabelpåvisning.
Byggeprosessen: Før tiltaket kan igangsettes skal det tas kontakt med Jernbaneverket for å
diskutere sikkerheten rundt selve tiltaksrealiseringen, herunder behovet for anleggsgjerde og
sikkerhetsmann fra Jernbaneverket.
Vilkår for egengodkjenning – innsigelse:
• Gjerdet og støyskjermen må være oppført iht. våre krav og retningslinjer før de første
beboerne flytter inn.
• Byggegrensen må ikke være kortere enn 20 meter.
Kommentar:
Byggegrense: Planforslaget viser ei byggegrense på 20 meter til midtlinje spor, men
bestemmelsene åpner for at garasjer kan bygges 16 meter fra midtlinje spor.
Tiltakshaver har vært i kontakt med Jernbaneverket og fått klarert at garasjer kan settes nærmere.
Det er vanlig at garasjer blir som skjerming mellom sporet og annen bebyggelse og dermed kan
settes nærmere enn byggegrensa.
Støyskjerm/byggegrense:
Tiltakshaver har også klarert med Jernbaneverket at støyskjermen kan stå på jernbanens grunn,
under forutsetning av at utbygger må stå for bygging og vedlikehold. Det forutsettes at dette
ansvaret plasseres i en privatrettslig avtale.
Uttalelse nr.04: NT-Fylkeskommune: På grunn av at planen er i samsvar med vedtatt
kommunedelplan kan de ikke gå imot tiltaket, selv om de har forståelse for argumenter om at
hele området burde disponeres til friområde. Den aktuelle fortettingen tilsier at behovet for

tilrettelegging av tilstøtende friområde øker, og Fylkeskommunen anbefaler derfor kommunen å
sørge for at friområdet opparbeides samtidig med planlagt boligområde.
Til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1.2 Plassering bemerkes følgende: Leikeplass bør kunne
anlegges innenfor hele arealet regulert til ”Felles lekeareal for barn”. Byggegrensen bør kun være
begrensning for plassering av eventuelle byggverk i tilknytning til leikeplassen.
Kulturminner: Det er ikke kjent fredete kulturminner i området, men de minner om aktsomhetsog meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.
Kommentar:
Verdal kommune v/enhet for teknisk drift opplyser om at de i nærmeste framtid ikke har midler
eller planer for å opparbeide tilgrensende friområde.
Fylkeskommunens tilråding ang. lekeplass tas til følge, slik at setning i bestemmelsene 3.1.2 som
sier at lekeplass kun skal anlegges innenfor byggegrenser tas ut.
Forslag:
Siste setning i bestemmelsene 3.1.3 tas ut.
Uttalelse nr.05: Fylkesmannen i NT:
Landbruksavdelingen: Ingen merknader.
Miljøvernavdelingen: De registrerer at planen legger til grunn at støykrav skal tilfredsstille
bestemmelsene i MDs veileder T-1442 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen. Støyskjermingen mot jernbanen skal utformes slik at de tilfredsstiller
kravene i retningslinjene.
Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Ingen kan pålegges handlingsplikt via reguleringsbestemmelsene, og forslaget til bestemmelser
pkt. 3.2.1 ang. utbyggers ansvar for utforming av avkjørsel, må derfor omarbeides.
Fylkesmannen anser forslaget til bestemmelser pkt. 3.2.3 som privatrettslig, og det bør derfor
omformes/ tas ut. Dersom kommunen ønsker å sikre at arealet kan disponeres til boligformål til
det blir behov for området til jernbaneformål, bør det vurderes å regulere området til kombinert
formål med rekkefølgebruk av arealet i bestemmelsene.
Det må alltid fremgå av bestemmelsene hvilke eiendommer fellesarealene er felles for. Under
henvisning til dette må forslaget til bestemmelser pkt. 3.4.1 gjøres klarere.
Kommentar:
Tilråding ang. ansvarsplikt i pkt. 3.2.1 tas til følge.
Tilråding ang. pkt. 3.2.3 tas til følge og bestemmelsen foreslås derfor tatt ut. Vi forutsetter at
disposisjonsretten plasseres gjennom en privatrettslig avtale, og ser derfor ikke behov for å
regulere arealet til boligformål.
Tilråding ang. 3.4.1. tas til følge.
Forslag:

•

•
•

Siste setning i 3.2.1 i bestemmelsene omarbeides til følgende: ”Avkjørselen må
utformes slik at den ikke utgjør noen fare for gående og syklende langs gang/sykkelvegen.”
Pkt. 3.2.3 i bestemmelsene tas ut.
Tillegg til bestemmelsene pkt. 3.4.1: ”Området er felles for tomtene som omfattes av
planen.”

Uttalelse nr.06: NTE:
Planen kommer ikke i konflikt med NTEs strømnett, og de har derfor ingen merknader til planen.
Uttalelse nr.07: Inge Johnsen og Magnus Schjei :
De viser til at de tidligere har vært i kontakt med tiltakshaver, og har blitt enig om byggegrensen
vist i planforslaget. De regner med at grense gås opp og at det blir satt opp gjerde mot deres
eiendommer 18/392 og 18/393. De håper på å bli holdt orientert om videre framdrift.
Kommentar:
Forutsetter at tiltakshaver går opp grensa, og at eventuelt gjerde settes opp etter avtale med
Schjei og Johnsen.
Uttalelse nr. 08: Trafikksikkerhetsutvalget:
Planen ble behandlet av kommunens trafikksikkerhetsutvalg i møte den 22.06.2007, sak nr.
28/07, der det ble gjort følgende vedtak: ”Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har ingen
trafikksikkerhetsmessige merknader til planen.”
Mindre justeringer:
• Planbetegnelsen vil bli endret fra bebyggelsesplan til reguleringsplan på plankart og i
bestemmelser, og feil i målestav vil bli retta opp.
Justeringene gjennomføres uten at det tas inn som egne pkt. i forslag til vedtak.
1. gangs behandling:

Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtedato
23.05.2007

Saksnr.
42/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til bestemmelser datert 23.04.07 endres på følgende punkter:
•

Nytt pkt 2.1.3 Parkering: ”Det skal være minimum 1 stk biloppstillingsplass pr boenhet,
og minimum 0,2 plasser for gjesteparkering pr boenhet.”

• Nytt pkt. 2.1.4 Universell utforming: ”Prinsippene for universell utforming skal
ligge til grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40% av
boligene skal oppføres med livsløpsstandard. Før bygg i planområdet er ferdigstilt
og tatt i bruk, skal utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk.”

•
•
•
•

Tillegg til pkt. 3.2.3: ”Støyskjerm skal vær 1,8 meter høy og stikke maks 1 meter over
jernbanesporet.”
Andre setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Husene skal bygges med saltak med takvinkel
mellom 22 og 27 grader”
Siste setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Garasjene skal utføres med pulttak med maks
takvinkel 15 grader”
Siste setning i pkt. 3.1.5 tas ut og 3. setning i samme pkt. endres til: ”Tillatt nivå for maks
høyde for garasje er 3,5 m over ferdig planert terreng”.

Deretter legges forslag til reguleringsplan for Skolebakken 1721/48/234, datert 23.04.07, med

reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Forslag til bestemmelser datert 23.04.07 endres på følgende punkter:
•
•

•
•
•
•

Nytt pkt 2.1.3 Parkering: ”Det skal være minimum 1 stk biloppstillingsplass pr boenhet,
og minimum 0,2 plasser for gjesteparkering pr boenhet.”
Nytt pkt. 2.1.4 Universell utforming: ”Prinsippene for universell utforming skal ligge til
grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40 % av boligene skal
oppføres med livsløpsstandard. Før bygg i planområdet er ferdigstilt og tatt i bruk, skal
utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk.”
Tillegg til pkt. 3.2.3: ”Støyskjerm skal vær 1,8 meter høy og stikke maks 1 meter over
jernbanesporet.”
Andre setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Husene skal bygges med saltak med takvinkel
mellom 22 og 27 grader”
Siste setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Garasjene skal utføres med pulttak med maks
takvinkel 15 grader”
Siste setning i pkt. 3.1.5 tas ut og 3. setning i samme pkt. endres til: ”Tillatt nivå for maks
høyde for garasje er 3,5 m over ferdig planert terreng”.

Deretter legges forslag til reguleringsplan for Skolebakken 1721/48/234, datert 23.04.07, med
reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.
Vedlegg:
01 Plankart, datert 23.04.07
02 Planbeskrivelse og bestemmelser, datert 23.04.07
03 Snitt
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
04 Referat fra forhåndskonferanse, datert 15.02.07

Saksopplysninger:
Planstyring As v/ Kent Are Helden oversendte 24.04.07 forslag til bebyggelsesplan for
Skolebakken gnr. 18 bnr. 234. Eiendommen eies av Verdal kommune, men utbygger Innherred
Boliger AS har avtale om kjøp av eiendommen. Det er planer om å utnytte eiendommen til
boligformål.

Forslagstiller opplyser om at bygningen lengst nord er tenkt som 2 mannsbolig, mens de
to andre er 4 mannsboliger. Dette blir totalt 10 leiligheter. Det er planlagt dobbelgarasje
til alle leilighetene.
Se tiltakshaver sin beskrivelse av planen, for mer utfyllende opplysninger om tiltaket.
(vedlegg 02.)

Oversiktskart

Skolebakken

Viser områdets sentrale beliggenhet

Medvirkning: Før planforslaget ble sendt inn til kommunen , ble det avholdt en
forhåndskonferanse 15.02.07.

Annonsering om igangsetting av planarbeidet er gjort i Trønderavisa og Verdalingen i
februar 2007, og berørte naboer ble varslet direkte ved brev.
Det har kommet henvendelse til utbygger fra oppsittere i Nyvegbakken pr telefon, med spørsmål
omkring utforming av området. I den forbindelse ble det i ettertid gjennomført en avklarende
befaring i området med naboer, utbygger og konsulent. Her ble bla. det nordligste huset trukket
noe lenger bort fra skråningen.

Planforslaget er forelagt barnerepresentanten i Verdal kommune, som har kommet
med følgende innspill den 24.04.07:
1. 2 dager er alt for kort tid til at jeg som barnerepresentant skal kunne være trygg på at jeg
har fått sett godt nok på alle sider av saken.
2. Som barne- og ungdomsrepresentant i kommunen er jeg skeptisk til den fortetningen som
skjer i de sentrumsnære områdene. Spesielt er jeg redd for at viktige friarealer, områder
som barn og unge bruker til uorganiserte aktiviteter blir borte. Det er viktig at vi tar vare
på områder som kan brukes både sommer og vinter, områder som gir mulighet for både
aking/skilek og frilek /frie aktiviteter. Dersom disse områdene blir borte vil mange av
aktivitetene bli presset ut på veiene i sentrum og det vil kunne føre til trafikkfarlige
situasjoner.
Min bekymring for hva som skjer med disse ”lungene for frie aktiviteter” gjelder selv om
områdene opprinnelig er regulert til boligformål.
3. Av den tilsendte bebyggelsesplanen og kartskisse over området er ikke jeg i stand til å
finne ut hvor mange leiligheter/boenheter det skal bygges. Derfor kan jeg heller ikke si
noe om konsekvensene av en økt trafikkbelastning for barn og unge vil bli store. Men på
et generelt grunnlag kan jeg si at med økt utbygging så vil også trafikken kunne øke, noe
som vil kunne ha konsekvenser for barn og unges mulighet for leik og utfoldelse i
nærområdet.

4. Jeg håper at jeg får neste sak i så god tid at det er mulig for meg å ta kontakt med bl.a.
ungdomsråd og velforeninger før det blir forventet at jeg skal komme med innspill.
Teknisk drift i Verdal kommune er forelagt planforslaget og har ikke merknader.
Planstatus: Det aktuelle arealet er avsatt til framtidig boligområde i Kommunedelplan Verdal
byområde vedtatt 26.03.07.

Planforslaget overlapper delvis reguleringsplan
Jernbanegata – Nordåkeren vedtatt 30.03.98 Link
til planarkiv:
http://webhotel.gisline.no/GISLINEWebplan_1721/GL_pla
narkiv.aspx?planid=1998011

Mot nord grenser planforslaget til reguleringsplan
for Mikvold lille vedtatt 25.11.86. Link til
planarkiv:
http://webhotel.gisline.no/GISLINEWebplan_1721/GL_pla
narkiv.aspx?planid=1986005

Skisse av planforslaget m/tilgrensende planer.

Vurdering:
Plantype: Forslagstiller betegner planforslaget som bebyggelsesplan, en plantype som kan vedtas
i plan- og utviklingskomiteen. Bestemmelsene til gjeldende kommunedelplan sier imidlertid
følgende: ”I byggeområder som på plankartet er merket som framtidige, kan arbeid og tiltak som
nevnt i PBL § 93 ikke igangsettes før området inngår i reguleringsplan.”
På bakgrunn av dette vil planen bli behandlet som en reguleringsplan, med vedtak i
kommunestyret.
Adkomst og G/S - trafikk: Planlagt adkomst til eiendommen krysser regulert G/S – veg i
Nyvegbakken. Dette er en mye brukt ferdselsåre, og syklister passerer ofte i stor fart nedover
bakken. Det er vist sikttrekant for kjørende på 6 x 30 til senter G/S – veg, noe som tilfredsstiller

kravene i vegnormalene. I og med at byggegrense er lagt 9 meter fra senter G/S – veg er også
syklistenes sikt vurdert til å være god nok. Det er også tatt inn en bestemmelse under 3.2.1 om at
det må sørges for en utforming som gjør at avkjørselen ikke utgjør noen fare for gående og
syklende langs G/S- vegen. Det forutsettes at planer for adkomst fra Fridheimsgata og kryssing
av Skolebakken utarbeides i samråd med kommunen.
Parkering: Gjeldende kommunedelplan har følgende retningslinjer om parkering: ”Generelt for
boligformål med eneboligtomter bør det være 2 stk biloppstillingsplasser på egen tomt, hvorav
en av disse plasser kan være i garasje/carport. Boligformål for øvrig eller boligbebyggelse i
kombinasjon med annet formål bør ha 1 stk parkeringsplass pr boenhet på egen tomt eller som
fellesløsning. I tillegg bør det settes av plasser for gjesteparkering på 0,2 pr. boenhet.”
I det aktuelle planforslaget er det forutsatt 2 parkeringsplasser i garasje til hver leilighet, og
gårdsplassen gir mulighet for gjesteparkering. Parkeringstilbudet som er tenkt på eiendommen
vurderes til å være tilstrekkelig. Parkering er imidlertid ikke sikret i bestemmelsene til planen, og
kommunedelplanen inneholder bare retningslinjer. Det foreslås derfor et tillegg til
bestemmelsene.
Forslag: Nytt pkt 2.1.3 Parkering: ”Det skal være minimum 1 stk biloppstillingsplass pr
boenhet, og minimum 0,2 plasser for gjesteparkering pr boenhet.”

Planområdet sett fra sør

Støy og sikring mot jernbanen:
Det er regulert inn en støyskjerm mot jernbanen. Se snitt (vedlegg 3) Utbygger opplyser om at
skjermen er planlagt 1,8 meter høy. Den plasseres ned i skråningen slik at den stikker ca 1 meter
over jernbanesporet, som er vurdert til å være tilstrekkelig for å dempe hjulstøy. Av hensyn til
det visuelle og solforhold er det positivt at skjermen plasseres ned i skråningen. Det forutsettes at
utbygger tilfredsstiller kravene i Miljøverndepartementets retningslinjer.

Det er ikke sagt noe om høyden på skjermen i bestemmelsen, og det foreslås derfor at det tas inn
en bestemmelse om dette. Utover forholdet til jernbanen anses ikke støy å være noe problem i
dette tilfellet.
Forslag: Tillegg til pkt. 3.2.3: ”Støyskjerm skal vær 1,8 meter høy og stikke maks 1 meter over
jernbanesporet.”
Leik og uteopphold: Det er avsatt et fellesareal til lekeplass på ca 790 m2. Dette tilfredsstiller
kravet i kommuneplanen om minimum 50 m2 felles uteareal pr. bolig. Arealet ligger inntil
jernbanen i nordvestre hjørnet av eiendommen. Deler av den bratte skråningen i nord er med
innenfor arealet og gir mulighet for litt utfordrende lek særlig om vinteren. Området blir liggende
lunt og med gode solforhold store deler av dagen. Det forutsettes at lekeplassen blir tilstrekkelig
sikret mot jernbanen, også når det gjelder støykravet i kommuneplanen på maks 55 dBA.
Det foreslåtte lekearealet vurderes til å tilfredsstille bestemmelser og retningslinjer ang.
lekeareal/uteareal i kommunedelplan for Verdal byområde.
I tillegg vil området avsatt til jernbane inntil støyskjerm være tilgjengelig for opphold.
Kommentar til innspill fra barnerepresentanten: Er helt enig i at barnerepresentanten bør få
bedre tid til å vurdere planen, men i enkelte tilfeller blir det til at vi sier ja til å behandle planene
på litt for kort varsel. Vil også nevne at barnerepresentanten også får tilsendt planen i den
ordinære høringsrunden, med lengre frist til å vurdere planen og uttale seg. Da vil også vår
saksutredning være tilgjengelig, noe som forhåpentligvis gjør det letter å ta stilling til planen.
Vi deler barnerepresentantens betenkninger over at sentrum stadig fortettes og at potensielle
lekeområder nedbygges. I dette tilfellet mener vi imidlertid at muligheten for uteopphold og lek
er gode på eiendommen, i område avsatt til friområde sør for tomta og på eksisterende lekeplass
over gata på ”prærien”. Når det gjelder trafikksikkerhet vises det til kommentarer under pkt.
Adkomst og G/S – trafikk.

Planområdet sett fra nord - øst
Bebyggelsen: Boligene vil få en forholdsvis attraktiv beliggenhet selv om jernbanen på høy
fylling vil virke negativt i forhold til, utsikt, solforhold og støy m.m. Fyllingen er høyest i nedre
del av området.
Bebyggelsen vil ha liten innvirkning på andre boliger i området, selv om boliger øst for
Skolebakken vil få noe dårligere solforhold. Boligene oppe på bakken i nord vil bli lite berørt i
og med at de ligger så høyt.
Utnyttingsgrad: Planen åpner for maksimal tomteutnyttelse 35 % BYA. Kommuneplanen har
følgende bestemmelser: ”Største tillatt bebygd areal (BYA) er 33% av netto tomt.
Ved samlet utbygging av flere tilstøtende eiendommer kan BYA tillates økt inntil
66%, men ikke større enn at det kan skaffes tilstrekkelig parkeringsareal og uteareal for
beboerne” Den aktuelle utbyggingen er vurdert til å ligge innenfor den andre bestemmelsen dvs.
66%.
Bygningsform og høyder: Planen åpner for boliger med 1 etasje og sokkel, eller 2 etasjer.
maksimal gesimshøyde er satt til 6 meter og maksimal mønehøyde 8,5 meter. Dette ligger
innenfor bestemmelsene i kommunedelplan Verdal sentrum.
Kommuneplanen inneholder bestemmelser om at ny bebyggelse bla. skal tilpasses eksisterende
bygninger og strøkets bygningsmiljø. Storparten av boligene rundt området er en etasjes, men
øst for Skolebakken opp mot skolen og ned mot sentrum er det toetasjes boliger. Det aktuelle
området ligger også forholdsvis skjermet til og skråning i nord demper den visuelle virkningene
av bygningene.
Det sies ikke noe om takvinkel i kommuneplanen, men det aktuelle planforslaget åpner for saltak
med takvinkel mellom 15 og 27 grader. 15 grader er slakere enn bebyggelsen i området og det
store spennet i tillatt takvinkel gjør at det ikke er sikra en enhetlig bebyggelse på tomta. Utbygger
opplyser om at aktuelle hus på eiendommen er tenkt med takvinkel på 22 grader. Det tilrådes
derfor at bestemmelsene endres.
Forslag: Andre setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Husene skal bygges med saltak med takvinkel
mellom 22 og 27 grader”
I bestemmelsene er det sagt at garasjene skal bygges med saltak og 15 grader takvinkel.
Forslagstiller opplyser om at garasjene egentlig er tenkt med pulttak, og det er ønskelig med
tilnærmet flatt tak for at fasaden mot gårdsplassen ikke skal bli for dominerende. Dette virker
fornuftig. Garasjene er lavere og mindre bygg som ikke setter det samme preget på området. Det
er derfor tilrådelig å ha enn annen takvinkel enn bolighusa.
Bestemmelse sier maks mønehøyde for garasjene på 5,5 meter. Etter som vi snakker om pulttak
foreslås det at den bestemmelsen tas ut, og det presiseres i bestemmelsen at maksimal
gesimshøyde på 3,5 er byggets maksimale høyde. Maksimal høyde på garasjene blir innenfor
bestemmelsene om maksimal mønehøyde i bestemmelsene til kommunedelplanen.
Forslag: Siste setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Garasjene skal utføres med pulttak med maks
takvinkel 15 grader”

Siste setning i pkt. 3.1.5 tas ut og 3. setning i samme pkt. endres til: ”Tillatt nivå for maks
høyde for garasje er 3,5 m over ferdig planert terreng”.
Forutsatt at bestemmelsen om takvinkel endres anses den planlagte bebyggelsen å være tilpasset
strøkets karakter i tilstrekkelig grad.

Universell utforming:
Vi arbeider for å få inn bestemmelser om universell utforming i alle
reguleringsplaner. I følge forslagstiller vil 4 av 10 boliger ha livsløpsstandard, og det er
derfor ikke noe til hinder for å foreslå følgende tillegg til bestemmelsene.
Forslag: Nytt pkt. 2.1.4 Universell utforming: ”Prinsippene for universell utforming
skal ligge til grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40 %
av boligene skal oppføres med livsløpsstandard. Før bygg i planområdet er ferdigstilt og
tatt i bruk, skal utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk.”
Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn:
Kjenner ikke til at området er oppfylt med noe annet enn inerte (rene) masser. Kjenner
heller ikke til at det er høy radonstråling i grunnen.
Vi har gått gjennom Fylkesmannens ”sjekkliste ved vurdering av sikkerhets- og
beredskapsmessige hensyn i kommuneplanleggingen” uten å finne hensyn som ikke er
ivaretatt. Se link: http://www.fylkesmannen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=2820&gid=2981&amid=1005322
Utbyggingsavtale:
I forhåndskonferansen hvor representant for teknisk drift i kommunen var til stede, ble det
konkludert med at det ikke var behov for utbyggingsavtale i dette tilfellet.
Bestemmelser og plankart: I bestemmelsene pkt. 3.2.1 står det at: ”Utbygger må sørge for .....” I
bestemmelsene er det ikke mulighet for å si hvem som skal utføre ting. Dette må eventuelt tas inn
i en utbyggingsavtale. Bestemmelsene rettes opp på dette punket før de legges ut til offentlig
ettersyn.
I bestemmelsene er det sagt at bygningenes plassering er veiledende. Dette kan med fordel også
presiseres i tegnforklaringen.
På plankartet ligger linje for regulert støyskjerm under linje for planens begrensning. Dette er
vanskelig å lese. Det foreslås derfor at plangrensa flyttes 0,5 meter lenger vest. Avkjørselspil
mangler i tegnforklaringen. Det bør også påføres tegnforklaringen at regulert parkeringsfelt er
veiledende på lik linje med bygningene. Grense for restriksjonsområde er ikke brukt i planen og
tas ut av tegnforklaringen.
Det forutsettes at de foreslåtte endringen på plankartet gjennomføres før planen vedtas.

Konklusjon: Det aktuelle forslaget er vurdert til å være henhold til Kommunedelplan for
Verdal sentrum m/bestemmelser.

Planforslaget viser fortetting av et attraktivt sentrumsnært område, samtidig som
muligheter for leik og uteopphold er sikra i nødvendig grad. Området har lett adkomst og
tilgang til nødvendig infrastruktur. Det er tatt nødvendig hensyn til trafikksikkerhet.
Utbyggingen anses som tilstrekkelig tilpasset omgivelsene og strøkets karakter.
Det tilrås derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Verdal kommune
Sakspapir

Avslutning av omstillingsperioden – orientering
Saksbehandler: Inger Marie Bakken
inger-marie.bakken@verdal.kommune.no
E-post:
74048262
Tlf.:

Arkivref:
2007/9467 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
29.10.2007

Saksnr.
95/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar statusrapporten til orientering.

Vedlegg:
Det lengste kysset - Budsjett pr 16.10.2007

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 32/07 Disponering av overskudd 2006
Saksopplysninger:
Verdal kommune avslutter en periode på 6 år med status som omstillingskommune. I stedet for
en prosjektrapport med ord, tabeller og kanskje ett og annet bilde, har kommunen valgt å
oppsummere med en urpremiere på bestillingsverket ”Det lengste kysset” som tar utgangspunkt i
et bondesamfunn som møter industri som møter krise og som tvinges til å tenke nytt. Kort sagt
samfunn, næringsgrunnlag og mennesker i endring i Verdal.
Gjennom behandling av regnskapsmessig overskudd for 2006, ble det vedtatt å bruke inntil
300 000 til utgifter manus ”Verdalsspill” jfr orientering om arbeidet med manus i
formannskapssak 14/07.
Manusforfatter er Jesper Halle. Regi er ved Lars Vik og sceneografi ved Jean Guy Lecat.
Musikk er ved Asgeir Skrove og teaterselskapet InnSpæll står for prosjektansvar og
produksjonsledelse.

Oppsettingen blir til i et partnerskap med Høgskolen i Nord-Trøndelag; Det lengste kysset er
samtidig eksamensarbeidet til det første avgangskullet ved HINT teaterproduksjon og
skuespillerfag.
Verdal kommune eier prosjektet og har regnskapsføring. Det er etablert prosjektstyre med Arnulf
Haga fra InnSpæll, Roar Tromsdal fra HINT og Inger Marie Bakken fra Verdal kommune.
Oppsummeringen av omstillingsperioden i teatrets språk har et budsjett på brutto 1,5 millioner
eksklusive HINT sitt bidrag med skuespillere, instruktør og koreografi. Produksjonen er ellers
planlagt finansiert gjennom like store andeler fra Verdal kommune (300 000 som er bevilget til
utgifter til manus), Nord-Trøndelag fylkeskommune, Innherred Vekst, sponsorer totalt og
billettinntekter.
Premiere er 3. april 2008 på Tindved.
Forestillingen vises 14 ganger fra 3. april til og med 20. april, hver dag med unntak av mandager
og tirsdager.
Lørdag 12. april er det matiné med kommunens nyskapingsfest på kvelden.

Vurdering:
Det kunstneriske arbeidet er godt i gang, med tilbakemeldinger om god framdrift, entusiasme og
utvikling.
Prosjektstyre har jevnlige møter, og tett samarbeid internt i styret er etablert. Prosjektstyret
arbeider nå aktivt med inntektssiden i prosjektet; konkretiserte søknader til Nord-Trøndelag
fylkeskommune og Innherred Vekst er sendt og henvendelser til større sponsorer vil bli foretatt
med det første.
Ulike aktører i verdalssamfunnet oppfordres til å legge tilrette for å bruke teaterforestillingene
aktivt. Forestillingen kan brukes til undervisning, arrangere besøk fra andre
kommuner/samarbeidspartnere, nasjonale/regionale møter og konferanser samt sosiale
sammenkomster for medarbeidere slik at flest mulig kan oppleve når det skrives teaterhistorie
basert på samvirke mellom nyere industrihistorie og kommunal utviklingshistorie.
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar statusrapporten til orientering.

Verdal kommune
Sakspapir

Styrevervregisteret - registrering av verv og økonomiske interesser
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2006/8320 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.09.2007
29.10.2007

Saksnr.
92/07
96/07

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

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Denne saken ble behandlet i formannskapet 19.10.06 der det ble fattet slikt vedtak:
”Formannskapet tar pressemeldingen fra KS til etterretning og vil følge utviklingen i saken.”
Sentralstyret i KS har, med begrunnelse at det er en måte å styrke kommunesektorens omdømme
på, besluttet å opprette et Webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan
registrere sine verv og økonomiske interesser.
På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den enkelte og
det kreves samtykke fra den enkelte for å registrere opplysninger. KS har i den forbindelse
vedtatt veiledende retningslinjer for hva som kan registreres. Det vises i den forbindelse til

vedlagte brev datert 05.01.07. KS anbefaler også at det utarbeides lokale retningslinjer for hva
som skal registreres basert på de veiledende retningslinjer. Forslag til lokale retningslinjer følger
vedlagt.
Drøftinger med ansattes organisasjoner, jfr. vedlagt referat.
Ut over kommunens arbeidskostnader med å registrere opplysningene, vil tilknytning til
registeret være kostnadsfritt.

Verdal kommune
Sakspapir

Fastsetting av endelig frikjøp for komiteledere - valgperioden 2007-2011
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2007/1452 - /080

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
29.10.2007

Saksnr.
97/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Leder i henholdsvis driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen frikjøpes i 35 % stilling for
valgperioden 2007-2011.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i møte 3. september 2007 nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. I
pkt. 4.2 i reglementet ble det bestemt at leder i henholdsvis driftskomiteen og plan- og
utviklingskomiteen frikjøpes i inntil 35 % stilling. Endelig størrelse på frikjøp avgjøres av
kommunestyret ved konstituering av perioden 2007-2011. Pga. tidspress ble ikke dette punktet
med i det konstituerende møtet. Saken legges derfor fram til behandling nå.

Verdal kommune
Sakspapir

Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2007-2011
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2007/7474 - /014

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
29.10.2007

Saksnr.
98/07

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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 og varamedlemmer til nemnder, råd og utvalg m.m. for perioden 2007-2011.
Valgnemnda har lagt forholdsvalgprinsippet til grunn for mandatfordelingen.
Nemnda er enig i at valget i kommunestyret foregår som flertallsvalg slik det er gjort ved
tidligere valg.
Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet.
Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og
varamedlemmer til nemnder, råd og utvalg for perioden 2007-2011.

Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag
Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2007/9003 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
29.10.2007
29.10.2007

Saksnr.
113/07
99/07

Vedlegg:
Ingen
Andre sksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I vedtekter for Innherred Boligbyggelag (tidligere Verdal Boligbyggelag), pkt. 3-1 Styret, står
følgende under pkt. 2 og 3:
(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges
for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Verdal kommune oppnevner et styremedlem med varamedlem.
Følgende er oppnevnt fra Verdal kommune:
Styret:
Medlem:
Knut Tveita – funksjonstid til 31.12.07

Varamedlem:
Trine Hallem – funksjonstid til 31.12.07

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes fremme innstilling overfor
kommunestyret på medlem og varamedlem til styret i Innherred Boligbyggelag med funksjonstid
til henholdsvis 31.12.09 og 31.12.08

Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om fritak som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett - Arne Hamran
Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2007/7805 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
29.10.2007

Saksnr.
100/07

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Arne Hamran slettes fra utvalg for meddommere til herredsretten, Stjør- og Verdal
tingrett, for resten av valgperioden 1. mai 2004 – 30. april 2008.
2. Stjør- og Verdal tingrett underrettes om slettingen så snart som mulig.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert 30.08.07.
Saksopplysninger:
Arne Hamran ble under kommunestyresak 04/04 oppnevnt som meddommer i Stjør- og Verdal
tingrett, herredsretten, for perioden 1. mai 2004 – 31. april 2008. På grunn av jobbsituasjonen og
at han fra 2008 kommer til å bo i utlandet mesteparten av året, søker han nå om fritak for resten
av ovennevnte periode.
Vurdering:
Domstollovens § 74 første ledd sier følgende om fritak:
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier
det, vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.

Videre sier lovens § 76 andre ledd, følgende:
Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra utvalget.
Ut fra ovenstående finner rådmannen å kunne innvilge søknaden fra Arne Hamran.
Stjør- og Verdal tingrett underrettes om slettingen.

Verdal kommune
Sakspapir

John Hermann - søknad om permisjon fra offentlige verv
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2007/8356 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
29.10.2007

Saksnr.
101/07

Rådmannen foreslår at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra John Hermann om permisjon som medlem i
kommunestyret. for perioden 29.10.07 til 29.10.08.
2. Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for
Fremskrittspartiet.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I e-post av 18.09.07 søker John Hermann pga sin jobbsituasjon om permisjon fra sine
kommunale verv for Fremskrittspartiet for 1 år.
John Hermann er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i kommunestyret
for Fremskrittspartiet.
Kommuneloven § 15, nr. 2 har slik ordlyd:
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.”

Rådmannen vil på grunnlag av praksis som kommunestyret har fulgt ved tidligere behandlinger
av fritaks- og permisjonssøknader, tilrå at søknaden fra John Hermann om permisjon fram til
29.10.08 imøtekommes.
Robert Eriksson er valgt som 1. varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret rykker inn
som fast medlem i nevnte tidsrom.

