Verdal kommune

oppdatert 15.01.13, kl. 14:10, sak 3/13

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Møterom 3. etasje, Herredshuset
17.01.2013
Dato:
09:00
Tid:
OBS. Merk møtested.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på
telefon 74 04 82 57, eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i sak 2/13 og fra komite plan og samfunn
i sak 4/13 vil bli utlagt på kommunens hjemmeside og utdelt i møtet.
Sak om søknad om midler til barnevernstjenesten vil bli ettersendt.

Verdal, 11. januar 2013

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke-kommunale barnehager

Saksbehandler: Lisbeth Storholmen
lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no
E-post:
74048274
Tlf.:

Arkivref:
2012/1515 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.01.2013
17.01.2013

Saksnr.
3/13
2/13

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager 2013 vedtas.
Vedlegg:
1. Høringsuttalelse.
2. Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012.
3. Forslag til forskrift for 2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at
kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale
barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til
ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.
Ut fra disse endringene ønsket Verdal å lage en lokal forskrift for likebehandling.
Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som barnehageeier og
verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble vedtatt for 2011.
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I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Vedtatt forskrift for 2012 er sendt den
23.11.12 til de private barnehagene med frist for innspill 10.12.12.
Det er mottatt innspill fra PBL datert 10.12.12 på vegne av deres medlemsbarnehager i
Verdal.
Til opplysning må nedenstående kommentarer til innspill fra PBL ses opp i mot forskrift
for 2012 og ikke forslag til forskrift 2013.
Ikke-kommunale barnehager ønsker at veileder til beregning av tilskudd som er laget av
KS og PBL skal benyttes. Dette er det ikke tatt hensyn til i forslaget da kommunen
bruker en egen modell vi har fått godkjent av fylkesmannen.
Når det gjelder fordelingsnøkkel vil PBL ha en nærmere beskrivelse av dette. Begrepet
fordelingsnøkkel er tatt ut og § 2 om tilskudd beskriver fordeling av midler til
barnehageformål er 3 punkt.
§ 2, pkt. 1 Fellespott. I sin høring skriver PBL at ingen private barnehager må pålegges å
delta i opplæring som tar ressurser som skulle vært mer målrettet brukt til barns beste. I
forslaget opprettholdes punkt 1.1. bokstav a på grunn av at satsning på fellesområder,
lederopplæring og studieturer anses som viktige for alle barnehager og i samarbeidet
mellom alle barnehager.
Bokstav b går på IST Hypernet og kvalitetslosen som er verktøy for både kommunale og
ikke-kommunale barnehager. Punktet opprettholdes.
Bokstav e og f mener PBL skal holdes utenfor. Det foreslås å opprettholde dette punktet
for å synliggjøre hva noe av de økonomiske ressursene brukes til.
Bokstav g. En buffer til uforutsette utgifter kan for eksempel være hvis det oppstår store
behov for spesialpedagogisk hjelp.
Pkt 1.2.1 om spesialtiltak foreslås fjernet fra forskriften. I forslaget er dette ikke
imøtekommet. Det er viktig å synliggjøre hvordan de økonomiske ressursene til dette
fordeles.
2. Driftskostnader. PBL ønsker en presisering av 3-åringene. Dette imøtekommes i
forslaget der det foreslås at 3-åringer er små i 6 måneder fra januar til og med juni, og
store i 5 måneder fra august og ut året.
Satser for 2013 vil bli offentliggjort før 1. februar
3. Kapitalkostnader. Dette opprettholdes med nasjonal sats. Alle barnehager har ikke
reelle utgifter som samsvarer med nasjonal sats, men over år vil dette bli rettferdig. Noen
har store kapitalutgifter, andre har store vedlikeholdsbehov.
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§ 3 Kvalitet.
I tillegg til det som omhandler tilskudd ønsker også barnehagemyndigheten å klargjøre
vilkår for tilskudd. I forskriften sentralt står det at kommunen kan stille rimelige og
relevante vilkår for utbetaling av tilskudd. Barnehagemyndigheten ønsker at
barnehagene skal ha god kvalitet og har derfor også i denne utgaven tatt med noen krav,
og rettigheter som skal oppfylles. Store vedtatte satsninger som forebygging, tidlig
innsats og vedtatte satsninger som DUÅ bør alle barnehager jobbe med.
Pkt 7. Vi har felles opptak så dette punktet blir stående som det er.

Rådmann forslår videre at denne forskriften fungerer som en driftsavtale mellom Verdal
kommune og de ikke-kommunale barnehagene, og erstatter driftsavtalene fra 2008 og
tilrår derfor dette som ny § 4 – Driftsavtale.
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Verdal kommune
Sakspapir
(oppdatert 15.01.13, kl. 14:10)
Verdalsøra barneskole og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Økonomisk
status for skoleutbyggingen

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

Arkivref:
2007/2578 - /614

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
17.01.2013

Saksnr.
3/13

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering
Vedlegg:
Oversikt over budsjett og finansiering av Verdalsøra skoler 2007 til 2012
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Generelt:
Skoleutbyggingen går nå mot slutten. Pr. dato er det kun ombyggingen av eksisterende
bygg ved Ringveg Nord til bruk til kunst og håndverksfaget for ungdomsskolen samt
Frisklivssentralen i samme bygg som pågår. Disse arbeidene skal være ferdigstilt i løpet
av januar 2013. Dette ble et mer omfattende arbeid enn forventet både i arbeidsomfang
og økonomisk omfang. Opprinnelig budsjett for denne ombyggingen var satt til ca. 2,0
mill. kr. inkl.mva. Faktiske kostnader vil ligge på ca. 5,0 mill. kr. inkl.mva.
Før disse arbeidene startet opp så budsjett og regnskap til å gå bortimot i balanse med et
mindre merforbruk på ca.1 mill.kr. Med merkostnadene vi får ved ombyggingen av
eksisterende bygg vil dette medføre en overskridelse på 5-6 mill.kr.
Økonomisk status pr. 08.01.13
Totalt budsjett og finansiering for utbyggingen:

kr.331.000.000,-

Forbruk pr. 31.12.11:
Regnskapsført hittil 2012:
Forbruk pr.08.01.13:

kr.270.833.266,kr. 56.743.682,kr.327.576.948,-
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Utestående:
Sluttfaktura NCC:
Utestående arbeider Grande (Eksisterende bygg)
Div. andre leveranser.
Byggelånsrenter 2012:
Forventet utestående:

kr.
kr.
Kr.
Kr.
Kr.

2.500.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,9.000.000,-

Ut fra oppsett ovenfor vil total utbyggingskostnad ligge i underkant av
337.000.000,Vurdering:
Skoleutbyggingen på Verdalsøra skole har stort sett gått etter planen i forhold til tid og
budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett for utbyggingen har vi fått merutgifter for
postene inventar og utstyr samt nødvendige arbeider med eksisterende bygg. Merutgifter
til inventar og utstyr er dekket opp ved bruk av sparte midler til byggelånsrenter med
mere på byggebudsjettet.
Istandsetting av eksisterende bygg til kunst og håndtverk har vært ute på eget anbud etter
at nyskolen var ferdigstilt. Omfanget av de nødvendige arbeider her ble nok mer
omfattende enn opprinnelig forventet spesielt til ventilasjon, elektriske anlegg og
branntekniske løsninger. I tillegg er det brukt ca. 0,5 mill.kr. til istandsetting av den
delen av bygget som skal benyttes til andre formål enn undervisning. Dette er også
belastet utbyggingsbudsjettet for skolen.
Utbyggingen av ny skole på Verdalsøra er nok det største ENØK-prosjektet Verdal
kommune noen gang har gjennomført. Rådmannen vil derfor foreslå at ubrukte
investeringsmidler til ENØK-tiltak på budsjettet for 2011, 2012 og 2013 benyttes til å
dekke opp merforbruk. Dette utgjør bortimot 3,0 mill.kr. Resterende merforbruk foreslås
dekket ved bruk av andre ubrukte lånemidler.
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Verdal kommune
Sakspapir

Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,-

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

Arkivref:
2005/10131 - /Q60

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.01.2013
17.01.2013

Saksnr.
3/13
4/13

Rådmannens innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske justeringer.
Vedlegg:
Kopi av K-sak 18/12

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok i 2008 tilsagn om kr.500.000,- i BRA-midler fra Statens
Vegvesen til Jernbaneparkanlegget. I tilsagnsbrevet var det satt krav om snarlig oppstart
av anlegget med krav om rapportering innen januar 2009. Da finansiering av anlegget
ikke forelå innen nevnte frist ble hele tilsagnet satt på vent.
Ved sluttrapportering for anlegget, K-sak 18/12, var det sterkt usikkert om kommunen
fikk utbetalt disse midlene da anlegget ble avsluttet mye senere enn planlagt. Dette
medførte at kommunen ikke våget å ta med disse midlene som en del av
sluttfinansieringen.
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Etter kontakt med Vegvesenets kontaktperson ble det i april 2012 avholdt befaring på
anlegget. Det ble presisert i forkant av befaringen at alle frister egentlig var gått ut for å
få ut BRA-midlene. Etter befaringen syntes Vegvesenets saksbehandler at anlegget var
så flott at han skulle gjøre alt han kunne for å få ut midlene. I mai var kr.500.000,overført til Verdal kommunes bankkonto.

Vurdering:
Ovennevnte midler er pr.dato ikke disponert. Rådmannen foreslår at midlene avsettes til
diverse supplerende leveranser og arbeider i Jernbaneparken. Dette vil være eventuelt
scene m/utstyr, bassengpumpe med mere.
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Verdal kommune
Sakspapir

Rasismefri sone

Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2012/8930 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
17.01.2013

Saksnr.
5/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune inngår ikke avtale med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for
konseptet ”Rasismefri sone”.

Vedlegg:
1. Brev med vedlegg fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet datert 10.12.12.
2. Saksframstilling til formannskapets møte 19. desember 2012.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ordfører har mottatt brev datert 10.12.12 fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet der de
oppfordrer alle landets ordførere om å bli med på et felles løft mot negative holdninger
og diskriminering i arbeidslivet. De oppfordrer kommunene med alle sine virksomheter
til å erklære seg som Rasismefri Sone.
Rasismefri Sone er et verktøy som er ment brukt til å sette fokus på offentlige og private
virksomheters ansvar for et mangfoldig og likeverdig arbeidsliv.
Som Rasismefri Sone forplikter vi som organisasjon oss til å:
- Betale årskontingent
- Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt
inn for å løse konflikter når de oppstår
- Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle
kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju.
- Synlig markere at stedet er en Rasismefri Sone.
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Ved å inngå i konseptet ”Rasismefri Sone” forplikter vi oss til å betale innmeldingsavgift
og årskontingent. Denne utgjør for Verdal kommune sin del kr 10.000 + kr 500 pr enhet i
innmeldingsavgift og kr 6.000 + kr 100 pr enhet i årskontingent. Dersom
virksomhetsområde er definisjonen på enhet vil innmeldingskostnaden for Verdal
kommune være kr 15.000, og årlig kontingent kr 7.000. Dersom antall skoler, barnehager
mv legges til grunn for enhetsbegrepet vil innmelding beløpe seg på ca kr 22.000 og
årlig kostnad ca kr 8.000.

Vurdering:
Rasisme er uakseptabelt, både i den kommunale organisasjon og i samfunnet generelt.
Til tross for dette mener rådmannen at Verdal kommune ikke skal inngå avtale om
konseptet ”Rasismefri sone”. Kommuneorganisasjonen skal uansett arbeide for et åpent
og inkluderende miljø, og motarbeide rasisme, diskriminering og trakassering generelt.
Dette er sentralt i arbeid med verdiene vi tufter organisasjonen på – lojalitet, ærlighet,
respekt – og de etiske og personalpolitiske grunnlagene våre for ansvarliggjøring av
ledere i fht. medarbeiderutvikling. Vi må uansett ta alle henvendelser om diskriminering
på arbeidsplassen alvorlig og søke å løse konflikter der de måtte oppstå.
Et kontinuerlig og langsiktig arbeid basert på de ordinære verdi- og styringsgrunnlagene
vi har utarbeidet er etter rådmannens vurdering det beste virkemiddel for å fremme de
positive miljøene vi ønsker, og følgelig motarbeide uønskede holdninger og uønsket
adferd. Tilslutning til ”kampanjer” av den type vi nå er forespurt om representerer, selv
om det er et svært viktig tema, da et bruddstykke av det totale verdibaserte grunnlaget vi
arbeider med.
Rådmannens vurdering er en rent prinsipiell vurdering, som vil være gjeldende også i
forhold til flere lignende konsept, uavhengig av hvem partnerne er.
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Verdal kommune
Sakspapir

NG Meny Midt-Norge AS - søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i
gruppe 1 ved Meny Verdal

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

Arkivref:
2012/8702 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
17.01.2013

Saksnr.
6/13

Rådmannens forslag til vedtak:
1. NG Meny Midt-Norge AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved
Meny Verdal.
2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
3. Formannskapet godkjenner som
Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
NG Meny Midt-Norge AS, org. nr. 989 917 692, søker på fastsatt skjema om bevilling
for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Meny Verdal.
Meny Verdal har salgsbevilling fra før, men pga at eierforholdet til NG Meny MidtNorge er endret kreves det i henhold til alkohollovens § 1-10 søknad om ny bevilling.
Søknader er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal som har avgitt følgende
uttalelser:
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-

Lensmannen har i brev datert 03.01.13 ingen innvendinger mot at søknaden
innvilges.
NAV Verdal har i brev datert 21.12.12 ingen innvendinger mot at søknaden
innvilges.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at NG Meny Midt-Norge AS gis bevilling for salg av
alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal, med Hanne Hallem som bevillingens
styrer og Kristin Reistad Reinås som stedfortreder for styrer.
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Verdal kommune
Sakspapir

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt oppnevning av nye varamedlemmer pga endringer i eiendomskattetakstloven

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

Arkivref:
2011/7034 - /010

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.01.2013

Saksnr.
7/13

Rådmannens innstilling:
1. Valget av Berit Musum, Kjell Woll Sigurdsen og Vigdis Haldorsen i henholdsvis
skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda oppheves.
2. Ny 3. vara i skattetaksnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP:
Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for AP/KRF:
Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Eiendomsskatteloven er endret og de nye endringene gjelder fra 01.01.2013. Fra denne
dato kan formannskapets medlemmer ikke være medlem av nemnda eller klagenemnda,
jfr. eiendomsskattelovens § 21.
Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt har
følgende sammensetning i Verdal kommune:
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Skattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Bjørn Kjesbu, leder (AP)
1. Kirsten Malmo (AP)
2. Anne Nordskag (AP)
2. Bjørn Bylund (AP)
3. Arild Stenberg (AP)
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
Medlemmer:
Tor Ove Nesset (H)

Personlige varamedlemmer:
1. Oddbjørg Grønn (H)
2. Arne Holtan (SP)
3. Berit Musum (FRP)

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:
Personlige varamedlemmer:
1. Inga Astrid Hildrum, leder (AP)
1. Trine Reitan (AP)
2. Jonny Myhre (Krf)
2. Laila Austad (AP)
3. Linda Olsen (AP)
3. Kjell W. Sigurdsen (AP)
4. Thor Bertil Granum (AP)
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
Medlemmer:
1. Joar Aksnes (V)
2. Arne Falkfjell (SP)
3. Ann Maj H. Holmli (H)

Personlige varamedlemmer:
1. Johannes Overmo (V)
2. Andor Jermstad (SP)
3. Vigdis Haldorsen (SP)
4. Knut Voll (SP)
5. Lise Rosvoll (SP)

Av disse medlemmene er følgende medlemmer/varamedlemmer i formannskapet:
3. vara i skattetakstnemnd for SP/SV/H/V/FRP – Berit Musum – medlem i
formannskapet.
3. vara i overskattetakstnemnd for AP/KRF – Kjell W. Sigurdsen – vara formannskapet.
3. vara i overskattetakstnemnd for SP/SV/H/V/FRP – Vigdis Haldorsen – vara i
formannskapet.
Rådmann legger med dette fram saken for formannskapet som bes innstille til
kommunestyre på at valget av Berit Musum, Kjell W. Sigurdsen og Vigdis Haldorsen
oppheves og at det velges nye varamedlemmer som erstatning for ovennevnte.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS

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

Arkivref:
2012/3736 - /P30

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.01.2013

Saksnr.
8/13

Rådmannens innstilling:
Som medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes
for Verdal kommune:
Medlem:
Varamedlem:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev datert 19.12.12 fra Trondheim Havn.
Selskapsavtale
Saksopplysninger:
Det er med virkning fra 01.01.2013 vedtatt sammenslåing av de to havneselskapene i
Trondheimsfjorden og i henhold til selskapsavtalen skal Verdal kommune oppnevne 1
medlem med varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS.
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I brev datert 19.12.12 fra Trondheim Havn opplyses det at det skal avholdes
representantskapsmøte den 28. januar og de ber om at oppnevningen skjer før den tid.
Det er kommunestyret som har myndighet til å oppnevne medlemmer og
varamedlemmer og første kommunestyret i år er den 28. januar. Det blir derfor
innstillingen fra formannskapet som blir gjeldende for første møte i representantskapet.
Formannskapet bes i møte fremme forslag til kommunestyret på medlem og varamedlem
til representantskapet i Trondheim Havn IKS.
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Verdal kommune
Sakspapir

Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet
til valgstyret

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

Arkivref:
2012/6609 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.01.2013

Saksnr.
9/13

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne
medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for
valgperioden 2013-2017.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I Lov m valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 28.06.02 med senere
endringer inneholder bl.a. følgende bestemmelse om:
«§ 4.2 Stemmestyrer
Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst
tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan
delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»
Rådmannen foreslår at denne oppgaven som tidligere utføres av valgstyret.
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