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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2014/3915 - /145

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

Møtedato
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
20.11.2014

Saksnr.
71/14
64/14

Rådmannens innstilling:
1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for
2015 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset
til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
b. For øvrig fritas:
• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS’ eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
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4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
5. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i
budsjettdokumentet.
7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 130.800.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Vedlegg:
1 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole oktober 2014

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern
svbe@verdal.kommune.no
E-post:
74065240
Tlf.:

Arkivref:
2014/7935 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.11.2014

Saksnr.
65/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Rapporten «Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole oktober 2014»
tas til orientering.
Vedlegg:
Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole oktober 2014
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Lederne for tjenesteområdene Verdal bibliotek og Verdal kulturskole kommer i møtet for
å orientere om rapporten
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilstandsrapport og skolebruksplan

Saksbehandler: John Olav Larsen
john.olav.larsen@verdal.kommune.no
E-post:
74044542
Tlf.:

Arkivref:
2014/6615 - /

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

Møtedato
19.11.2014

Saksnr.
66/14

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar utredning og skolebruksplan til etterretning.
Vedlegg:
1. Tilstandsrapport for skolene i Verdal v/ Arcon Prosjekt AS.
2. LCC beregninger, foretatt av Arcon Prosjekt AS.
3. Tiltaksplan skoler – Brannteknisk. «5141623 tiltaksplan skoler».

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret i Verdal vedtok følgende i kommunestyresak 085/13, pkt. 10.
«Kommunestyret ber rådmannen utrede og kapasitet må brukes effektivt».
beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet
sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må
brukes effektivt.»
Første fase av dette arbeidet er gjennomført i form av å få vurdert kostnadene ved å
utbedre til dagens standard (TEK 10) for hvert enkelt av de ni skolebyggene vi har i
kommunen i dagens skolebruksplan.
Arkitektfirmaet Arcon AS ble engasjert for å se på kostnadene ved å beholde skolebygg
og en mulighetsstudie for fremtiden. Fakta for kjent elevtall i dag, og for årene frem til
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og med de barn som ble født i 2013 er også grunnleggende kunnskap for en
skolebruksplan. Disse tallene er oppsummert i tabell i saksframstillingens avsnitt
elevtallsutvikling. Dagens forskrift om skolekretsgrenser i Verdal kommune er brukt
som grunnlag for elevfordeling ved hver enkelt skole, som genererer klasseantallet.
Brannteknisk rapport med en kostnadskalkyle (sammendrag), som viser
investeringsbehov for å tilfredsstille dagens brannkrav for skolebyggene, er vedlagt
saken.
Vurdering:
Vedlagte tilstandsrapport viser vurderingene for hvert enkelt bygg/lokasjon, slik at her
gjengis kun hovedtrekk. Rapporten konkluderer med at opprusting til standard Tek 10 vil
kreve 291,6 mill kroner.
Totalkostnader for opprusting til Tek 10 inkludert branntekniske kostander i millioner
kroner:

For Ørmelen skole er kostnaden som allerede er prosjektert med tanke på nybygg for
SFO, og oppgradering av gymsal tatt med her.
For Ness oppvekstsenter er det tatt med riving av «gammelskolen», som da må erstattes
av et nytt bygg. Det anses ikke mulig å oppgradere «gammelskolen» til TEK 10.
I tillegg kommer en brannteknisk tiltaksplan for å få godkjent byggene på 10,1 mill
kroner.
Totalkostnaden for å få alle dagens skolebygg opp til dagens standard (TEK 10) blir da
anslagsvis på 301,7 mill kroner. Ved låneopptak vil dette med rentesats 3% og 40 års
avdragstid gi årlig avdrag på 7,5 mill kroner og rentekostnad 9,0 mill kroner første år, i
sum 16,5 mill kroner i økte rente og avdragskostnader. Rentesats 3% er høyt i dagens
marked, men historisk sett en lav rentesats.
Videre arbeid mht skolestruktur
I det videre arbeidet, presentasjoner, høringer og saksfremlegg angående fremtidig
skolestruktur i Verdal kommune blir dette det nye «nullpunktet». I de alternative
forslagene som etter hvert vil bli presentert, vil rådmannen ta utgangspunkt i dette for se
hvilke alternativer (scenarier) som blir rimeligere eller dyrere for Verdal kommune. I
tillegg må rådmannen vurdere andre hensyn enn økonomi, blant annet «barnas beste» i
en fremtidig skolebruksplan.
Det vil bli lagt frem en sak for kommunestyret tidlig i 2015 med forslag om fremtidig
skolestruktur i Verdal kommune. Dette som et svar på kommunestyresak 085/13 pkt.10.
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Denne saken må først ut på høring til skoler, foreldre, lag og foreninger mfl. Jf.
Forvaltningslovens kap.VII. Samtidig, i samme sak, behandles da også Verdal
kommunes forskrift til skolekretsgrenser. En eventuell endring i skolestruktur vil
naturligvis måtte påvirke denne forskriften, og rådmannen velger derfor å behandler
skolestruktursaken – og forskriften i en og samme sak. (Jf. Rundskriv Udir-2-2012,
datert 15/3-2012), og vil sende dette samlet ut på høring.

Elevtallsutvikling
Vi kjenner i dag elevtall for årene fram til 2020, unntatt inn-/utflytting, som likevel
påvirker relativt lite. Barnetallet i grunnskolen i Verdal reduseres med ca. 100 barn i
perioden 2014 til 2020.
Samtidig ser vi at klassetallet er stabilt, sågar mulig stigende, i dagens struktur. Dette
betyr at Verdal får mindre inntekter i rammeoverføringer fra Staten på grunn av færre
barn, mens utgiftene til dels vil stige da det er klassene/timetildelingen som er den
vesentlige kostnadsdriveren i skolen.
Elevtallsutvikling:
Totalt antall elever i Verdal 1. til 10. trinn etter skoleår:
Elever:
Klasser:
2014/2015
1863
88
2015/2016
1822
88
2016/2017
1794
88
2017/2018
1786
89
2018/2019
1797
87
2019/2020
1762
89

Maksimal klassestørrelse etter reglene før 2003 som styrer ressurstildeling:
Fulldelt: 1. trinn:
28
18
2. -7.tr:
28
8. -10.tr
30
Fådelt: 2 trinn Max
24
3 trinn Max
18
4 trinn Max
12

Frem til 2020 reduseres elevtallet med ca. 100 elever, mens klassetallet er forholdsvis stabilt.

I denne saken får kommunestyret en grunnleggende kunnskap om bygningsmessige
behov og elevtallsutvikling til etterretning. Dette utgjør da også, sammen med
detaljinformasjon i vedleggene, en dokumentasjon på kommunens skolebruksplan pr.
dato.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015

Saksbehandler: Rune Gjelvold
rune.gjelvold@verdal.kommune.no
E-post:
95053728
Tlf.:

Arkivref:
2013/2924 - /F30

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

Møtedato
19.11.2014

Saksnr.
67/14

Rådmannens innstilling:
Vedtak fra PS 68/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 pkt. 1
opprettholdes. Verdal kommune endrer ikke vedtak på bosetting av 30 flyktninger i
2015.
Vedlegg:
1. IMDi 2014: Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning 2015.
2. IMDi 2014: Nærmere om bakgrunnen for anmodningen.
3. Kommunesektorens organisasjon 2014: Behov for økt bosetting.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Saksopplysninger Verdal kommunestyre 28.10.13. PS 68/13 Anmodning om
bosetting av flyktninger i 2014 – 2016. Arkivreferanse 2013/2924 - /F30.
2. IMDi 2014. Rundskriv 01/14: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 (2014).
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre (28.10.13) vedtok å bosette 35 flyktninger i 2014, 30 flyktninger i 2015,
og 30 flyktninger i 2016. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sendte 4.juni 2014 en
tilleggsanmodning hvor de ber Verdal kommune om å bosette fem (5) flere flyktninger enn
vedtatt i 2015. De ber Verdal kommune om å fatte et nytt vedtak for 2015 om bosetting av 35
flyktninger. Familiegjenforente til personer som bosettes etter avtale med IMDi og
sekundærbosettinger kommer i tillegg.
IMDi viser i sitt brev til Verdal kommune at det er behov for en ekstraordinær innsats i 2014 og
2015. Dette for å få bosatt restansen på over 4000 flyktninger som kommunene så langt ikke har
plasser til i år.
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Vurdering:
Kapasitet på tjenestetilbudet
Tjenesteapparatet i Verdal kommune har kapasitet til å bosette inntil 35 flyktninger i
2015. Det må likevel understrekes at både flyktningetjenesten i NAV og
flyktningehelsetjenesten har gitt tydelige signaler om økt press på tjenestene i 2014.
Dette går blant annet ut over den individuelle oppfølgingen av flyktninger i
introduksjonsprogram.
Møllegata voksenopplæring (MVO) har ikke tilstrekkelig med undervisningslokaler per
dags dato. MVO må derfor leie undervisningslokaler for å få plass til alle som skal ha
opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Antall årsverk til arbeid med flyktninger og innvandrere i Verdal kommune reduseres i
2014/2015, jf budsjettjusteringssak i august 2014. Tiltak og tilbud rettet mot barn og
deres familier er i sum redusert.
Bolig
Det har vært god tilgjengelighet på boliger i 2014, spesielt familieboliger, men det er
knyttet usikkerhet til boligsituasjonen i 2015. Det er begrenset med familier i mottakene,
og det er ingen garanti for at kommunen får bosette så mange familier som
flyktningetjenesten ønsker.
Økonomiske vurderinger
Beregningsutvalget (2014) viser at samlende utgifter per flyktning over femårsperioden
inkludert utgifter til kvalifiseringsprogram og helse er på 743 00 kroner (kommunesnitt).
Dette danner sammenligningsgrunnlaget for integreringstilskuddet. Satsen for
integreringstilskuddet for 2013 var på 616 800 kroner for voksne og enslige mindreårige,
666 800 kroner for enslige voksne, og 616 800 kroner for barn over fem år.
Kommunenes beregnede utgifter til femårskullene var med andre ord høyere enn
tilskuddet de utløste i 2013. Verdal kommune har ikke deltatt i beregningsutvalgets
kartlegging, men det ble foretatt en kartlegging i Verdal kommune våren 2014 som var
basert på beregningsutvalgets metode. Resultatene fra denne kartleggingen viste at
utgiftene i Verdal kommune i 2013 var høyere enn inntektene fra integreringstilskudd.
Integreringstilskuddet har økt i 2014, og det er foreslått en ytterligere økning i
Regjeringens budsjett i 2015. I tillegg har satsene på integreringstilskudd blitt
harmonisert ved at det er innført like satser for voksne, barn, og enslige mindreårige. Det
er en betydelig økning på Integreringstilskudd år-2 per flyktning, fra 166 800 kroner i
2013 til 200 000 kroner i 2014. Dette er forventet å gi et positivt utslag i 2015 basert på
antall bosettinger i 2014. Følgende satser gjelder for 2014:
Integreringstilskudd
Bosettingsår Sats
År-1 (2014) kr 177 000 (voksne)*
kr 177 000 (barn)*
kr 225 000 (enslige voksne)
kr 177 000 (enslige mindreårige)
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År-2 (2013) Kr 200 000
År-3 (2012) kr 142 600
År-4 (2011) kr 80 000
År-5 (2010) kr 70 000
* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år
Barnehagetilskudd: kr 23 400 (engangstilskudd)
Eldretilskudd: kr 152 200 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd for enslig mindreårig: kr 185 400
Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger:
Tilskudd 1: kr 170 500(engangstilskudd)

Tilskudd 2: Inntil kr 852 900 i inntil 5 år
Anbefaling
Det er vanskelig å forutse de økonomiske effektene av å øke antall bosettinger i 2015.
Dette avhenger i stor grad av om kommunen lykkes med kvalifisering av flyktninger ut i
arbeidslivet. En beslutning om å øke antall bosettinger må vurderes opp mot de
ressursene kommunen har for å arbeide med målgruppen i 2015, samt mulighetene for
bolig mv. Det anbefales å opprettholde vedtaket på bosetting av inntil 30 flyktninger i
2015.
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Verdal kommune
Sakspapir

Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal

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

Arkivref:
2012/2743 - /

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

Møtedato
19.11.2014

Saksnr.
68/14

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for
friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave
å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal
Videregående skole.
Vedlegg:
1. Rapport: Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal, juli og
oktober 2014.
2. E-post fra styreleder Verdal IL senior herrer, dat. 11.11.14: Skisse til løsning for
friidrett og fotball ved Verdal videregående skole.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Alle dokumenter som er oppført i vedleggs-listen til utredningsrapporten kan fås ved
henvendelse til rådmannskontoret.
Saksopplysninger:
Kommunestyrets møte 25.08.14, sak 67/14. Kommunestyret fattet flg. vedtak:
1. Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal
videregående skole til orientering.
2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.:
a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
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b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/Vinne
aktivitetspark.
3. Administrasjon bes ta kontakt med aktuelle aktører og i samarbeid med disse
utarbeide en utredning for et hallprosjekt ved Verdal videregående skole. Det
legges fram en sak vedrørende realisering av et mulig hallprosjekt til politisk
behandling innen 15.desember 2014. Det skal sees på flere alternative
plasseringer av hall ved Verdal Videregående skole.
Arbeidsgruppen som ble nedsatt gjennom behandling i komite Mennesker og
Livskvalitet sak 11/14 ble av rådmannen bedt om å fortsette arbeidet knyttet til
kommunestyrets vedtak punkt 1 og 2. Arbeidsgruppen ble supplert av leder i Verdal IL
og Vinne IL og representanten fra Verdal Videregående skole gikk ut av gruppen.
Verdal il er aktøren som over tid har arbeidet med fotballhallprosjekt, og har eierskap til
dette. Undervegs i arbeidet med vedtakets punkt 1 og 2 har det vært flere uformelle
kontakter med Verdal il med hensyn til innpassing av deres hallprosjekt for å koordinere
utredninger, og 11. november mottar kommunen et formelt innspill for videre
bearbeiding. Det gjør at det i denne omgang ikke er noen helhetlig utredning til
behandling.
Arbeidsgruppa har hatt fem møter og har utredet tre alternative lokaliteter for et
friidrettsanlegg:
Friidrettsanlegg, Sentralidrettsanlegget på Ørmelen:
Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter.
Kan avholde kretsstevner.
Friidrettsanlegg, Vinne Stadion:
Treningsstandard (ikke plass til kretsstandard): 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6
sprintbaner (på ene langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Mindre egnet til å avholde
kretsstevner.
Verdal videregående skole, bearbeidet etter første utredning:
Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter.
Kan avholde kretsstevner.
Arbeidsgruppa har konkludert med følgende:
Utgangspunkt for utredningen har vært å finne ut hva som er mulig å få til for den
kommunale andelen som var på 5 mill kroner, med tillegg av spillemidler, egeninnsats,
partnerskap og andre bidrag. Kostnadene i utredningen er grove anslag basert på
utbygging av et friidrettsanlegg, og fotball og skøytebane er tatt ut.
Kostnadsoverslaget er som følger for de tre alternativene:
> Verdal videregående skole, 10.595 mill.kr, kommunal andel 6.476 mill. kr
> Sentralidrettsanlegget, 16.801 mill.kr, kommunal andel 10.441 mill. kr
> Vinne stadion 18.522 mill. kr, kommunal andel 11.817 mill.kr
Gjennom utredningen er det avklart at Verdal Friidrettsklubb gjennom partnerskap med
næringsliv og samarbeidsklubbene tar på seg ansvaret for bygging, drift og vedlikehold
av mål-/lagerhus anslått til en kostnad på 1,5 mill. og anskaffelse av utstyr til en anslått
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verdi på 500.000 kr med trinnvis innkjøp. Dette forutsetter at Verdal friidrettsklubb får
tinglyst bruksrett på grunn i 30 år. Løsningen innebærer at mål-/lagerhus organiseres
som et eget prosjekt i regi Verdal Friidrettsklubb, og at samarbeid rundt bygging av mål/lagerhus med Verdal videregående skole, ByggTAF, inngår i dette prosjektet. Det
samme gjelder sponsing til formålet fra lokalt næringsliv som f.eks. rabatt fra Unicon og
fritt tilkjørt kompost/jordforbedringsmiddel fra Ecopro.
Verdal Friidrettsklubb er overbyggingsklubb for friidrettsaktiviteten i Leksdal IL,
Leirådal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Verdal IL og Ness IL. Alle klubbene har
gjennom avtale forpliktet seg skriftlig til å bistå Verdal Friidrettsklubb med dugnad og
finansiering av mål/lagerhus og utstyr.
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet som nå er ute til høring har et
helhetsperspektiv som handler om at vi skal utvikle anlegg for fremme av folkehelse for
alle aldersgrupper, og anlegg som er tilpasset fra leik til toppidrett. Målet i temaplanen er
at alle skal være i fysisk aktivitet hver dag.
Det vises for øvrig til utredningen for ytterligere detaljer.
Vurdering:
Utredningen viser at et friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole er billigst, mest
fullstendig og gir de beste utviklingsmulighetene framover. Et friidrettsanlegg her kan
være grunnelementet for over tid å utvikle et næraktivitetsområde/fleraktivitetsområde
for ulike målgrupper. Det vil da åpnes for muligheter til å kunne søke om spillemidler til
flere nærmiljøanlegg i samarbeid med ulike partnere. Da en lavere spillemiddelandel for
treningsanlegg fører til liten kostnadsmessig forskjell på kretsstandard og
treningsstandard, samtidig som kretsstandard gir bedre mulighet til å arrangere stevner,
anbefales også kretsstandard. Dette er derfor arbeidsgruppas anbefaling. Utredningen
viser et behov for å øke den kommunale egenandelen noe. Dette er fulgt opp i
rådmannens forslag til Økonomiplan/budsjett 2015-2018 med 6,5 mill. kroner i 2016.
Etter at rådmannen hadde avsluttet sin behandling av saken har vi mottatt e-post fra
styreleder i Verdal IL herrer senior (11. november) med skisse til en løsning hvor
friidrettsbane og fotballhall samlokaliseres ved Verdal videregående skole.
Det har ikke vært mulig å foreta noen reell behandling av denne skissen. Den reiser
mange spørsmål som:
driftsøkonomi, parkering på landbruksareal, parkering og trafikkavvikling, riving/flytting
av en garasje tilhørende Verdal videregående skole, adkomst til sceneport Aulaen, og
flytting av skotthyllbane m.m. Videre eierstruktur, kostnadsberegninger, finansiering,
driftsmodell og evt. andre forutsetninger for realisering av et felles anlegg må utredes.
Dette er en omfattende oppgave som krever grundig arbeid, og i tillegg må kommunen
vurdere arealbruken opp mot eventuelle framtidige behov knyttet til drift av sykeheim og
omsorgstjenester m.v.
Etter rådmannens syn bør ikke saken realitetsbehandles før det er sett nærmere på
konsekvensene av skissen som er framlagt av Verdal IL. Rådmannen foreslår derfor at
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arbeidsgruppen får i oppgave å koordinere en utredning av muligheten for
samlokalisering før endelig realitetsbehandling av saken skjer politisk.
Saken foreslås lagt fram til politisk behandling tidlig våren 2015.
Rådmannen gjør også oppmerksom på at dette berører forslag til økonomiplan 2015 –
18, hvor forslag om avsetning av kr 6,5 mill til investeringer i friidrettsanlegg ble gjort
koordinert med produksjon av denne utredningskvitteringen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om fritak fra politisk verv

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2014/8246 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.11.2014

Saksnr.
69/14

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er
hjemlet i opplæringslova § 11-1: ”Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval
med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for
foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for
kommunen skal vere rektor ved skolen” (utdrag).
Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a:
”Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane,
foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte.
Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til
saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når
samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast
tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal” (utdrag).
I Komité ML sitt møte 17.10.12, under sak 42/12, ble Elisabeth Fagerli oppnevnt som ny
kommunal representant ved samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av
valgperioden 2011-2015 (etter at Linn Beate Tromsdal ble fritatt).
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Elisabeth Fagerli søker nå om fritak fra sitt verv for resten av valgperioden 2011-2015.
Hun begrunner sin søknad med at hun ikke har noen politisk tilknytning og derfor ikke
får skjøttet sitt verv på en så god møte som hun skulle ønsket.
Da oppnevning av kommunale representanter er delegert til Komité ML legges saken
med dette fram uten innstilling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Orientering

Saksbehandler: Inger Storstad
inger.storstad@verdal.kommune.no
E-post:
74048272
Tlf.:

Arkivref:
2012/4830 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
19.11.2014

Saksnr.
70/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, vil orientere om Ledelse som aktivitetsstyring.
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PS 71/14 Andre saker
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