Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
12.10.2010
Dato:
09:00 (starter etter administrasjonsutvalgets møte).
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon
74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Tertialtrapporten pr. 30.08.10 vil bli utdelt i møtet. Behandling av rapporten vil bli i
formannskapets møte 21. oktober.
Det vil i møtet bli orientering om:
- Skoleutbygging v/Randi Segtnan.
I slutten av møtet vil rådmann Jostein Grimstad presentere seg.

Verdal, 6. oktober 2010

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 6. oktober 2010
Saksnr

Innhold

PS 90/10

Godkjenning av møteprotokoll

PS 91/10

SARENS AS. Søknad om opsjon på næringsareal på Ørin Sør.

PS 92/10

Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov

PS 93/10

Elin Tuseth - søknad om fritak fra kommunale verv

PS 94/10

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

SARENS AS. Søknad om opsjon på næringsareal på Ørin Sør.

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

Arkivref:
2010/8029 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
12.10.2010

Saksnr.
91/10

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Framforhandlet opsjonsavtale mellom SARENS AS og Verdal kommune godkjennes
for perioden 01.10.10 – 30.09.11.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.

Vedlegg:
Forslag til ”Opsjonsavtale mellom Verdal kommune og Sarens AS”.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Sarens AS er en internasjonal totalleverandør av kranleie, tungløft, spesialløft, rigging og
spesialtransport til offshore- og skipsindustrien, petrokjemiskindustri samt bygg og
anlegg. Aktiviteten i Verdal og Steinkjer omfatter om lag 30 arbeidsplasser. I forbindelse
med planer om samlokalisering av virksomhetene i Verdal og Steinkjer ønsker bedriften
å sikre egnet tomteareal på Ørin Sør. Opprinnelig 20 da, senere begrenset til 10 da på
grunn av endringer og en viss usikkerhet i det internasjonale marked, men med mulighet
for utvidelse. Aktuelle areal er vest for gjenbrukstorget og industrisporet, slik det
framgår nedenfor.
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Risan
Røstad
entrepr.
Gjenbrukstorg

SARENS

Området er en del av ca 35 da som festes av Kjæran. Areal er i dag skogbevokst og uten
atkomst, vann og avløp. På dette grunnlag er det framforhandlet et forslag til
opsjonsavtale som er vedlagt saken. Opsjonsperiode er 12 mnd. Ved utøvelse av opsjon
(festeavtale) vil infrastruktur opparbeides i løpet av en 5 måneders periode.
Vurdering:
Det er viktig å få etablering i området. Aktuelle område er festeareal regulert for
næringsformål. Virksomheten omfatter i hovedsak oppstilling av krankjøretøyer og noe
mekanisk arbeide og vedlikehold, samt kontor, og er således i tråd med
reguleringsplanene. En kan ikke se at det foreligger forhold som tilsier at framforhandlet
opsjonsavtale ikke bør godkjennes.
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Verdal kommune
Sakspapir

Delegasjon av myndighet etter ny havne- og farvannslov

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

Arkivref:
2009/6040 - /P30

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.10.2010

Saksnr.
92/10

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger
kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. Lov om havner og farvann av
17.04.2009 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen
§ 2.
2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement.

Vedlegg:
1. Brev datert 02.12.09 fra Kystverket – tilpasning av lokale forskrifter til ny havne- og
farvannslov – presisering av virkeområde.
2. Brev datert 11.01.10 fra Indre Trondheimsfjord Havnevesen – delegasjon av
myndighet etter ny havne- og farvannslov.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kystverket gir følgende informasjon om virkningen av den nye loven på sin hjemmeside:
”Den nye loven om havner og farvann som ble innført 1. januar 2010 endrer
ansvarsforholdet mellom stat og kommune. Kommunene vil få ansvar for kontroll med
farvannet og sjøsikkerhet innenfor kommunale sjøgrenser. Det kommunale selvstyret i
havne- og farvannssaker blir styrket, og kommunene vil få større frihet til å organisere
havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt. Den nye
lovens avvikling av kommunale havneavgifter, med unntak anløpsavgiften, åpner for
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alminnelig prising i den enkelte havn. Et nytt system av hoved- og bileder setter definerte
grenser for de statlige sjøveiene langs norskekysten. Staten beholder i følge den nye
loven ansvar og myndighet for sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde. Staten
beholder også ansvaret for drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger innenfor
kommunale sjøgrenser. ”
Vurdering:
Verdal kommune er medlem av Innherred Trondheimsfjord havnevesen (ITH).
Kommunen besitter i dag ikke kompetanse for forvaltning av kommunens sjøområder og
det er naturlig at dette fagområdet delegeres til ITH i henhold til lovens § 10.
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Verdal kommune
Sakspapir

Elin Tuseth - søknad om fritak fra kommunale verv

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

Arkivref:
2009/1859 - /460

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.10.2010

Saksnr.
93/10

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Elin Tuseth om fritak fra kommunale
verv.
2. Brit Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet.
3. Rolf Tømmerås rykker inn som fast medlem i Torill Elverums permisjon.
4. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden:
Ny 2. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for Arbeiderpartiet i
permisjonstiden:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I brev datert 28.09.10 søker Elin Tuseth pga. sin arbeidssituasjon om fritak fra sine
kommunale verv for Arbeiderpartiet/fellesliste Arbeiderpartiet/Senterpartiet. Elin
Tuseth har hatt permisjon fra sine verv i perioden 25.02.2009 – 30.09.2010.
Elin Tuseth er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i følgende
utvalg:
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- kommunestyret
- plan- og utviklingskomiteen
og vara til følgende utvalg:
- formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret.
Når det gjelder kommunestyret så rykker Brit Kverkild inn som fast medlem i
kommunestyret for resten av valgperioden etter Elin Tuseth og Rolf Tømmerås blir
fast medlem i Torill Elverums permisjonstid.
Elin Tuseth er innvalgt på fellesliste AP/SP som har følgende
medlemmer/varamedlemmer i de aktuelle utvalg:
Plan- og utviklingskomiteen:
Medlemmer:
1. Ove Morten Haugan (AP)
2. Knut Tveita (AP)
3. Elin Tuseth (AP)
4. Ole Gunnar Hallager, nestleder (AP)
5. Marit Voll Skrove, leder (SP)
6. Anne Segtnan (SP)

Varamedlemmer:
1. Anne-Eli Kjesbu (AP)
2. Kjetil Aarstad (AP)
3. Kristin Hildrum (AP)
4. Berit G. Nessø (AP)
5. Karl Bernhard Hoel (SP)
6. John Olav Skrove (SP)

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Bjørn Iversen (AP)
1. Ole Gunnar Hallager (AP)
2. Kristin J. Hildrum (AP)
2. Elin Tuseth (AP)
3. Svein J. Svensson (AP)
3. Ove Morten Haugan (AP)
4. Anita Steinkjer (AP)
4. Tove Strand Trana (AP)
5. Tomas Iver Hallem (SP)
5. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)
6. Trude Holm (SP)
6. Marit Voll Skrove (SP)
Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
”Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom elle for
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”
Rådmann vil ut i fra dette og tilrå at søknad om fritak fra kommunale verv
imøtekommes.
Felleslista AP/SP bes i møte fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer i
ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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