Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal kommunestyre
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
23.03.2015
Dato:
18:00
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Før møtet settes vil det bli gitt følgende orienteringer:
- Programkommunearbeidet Verdal kommune – utvikling av det boligsosiale arbeidet
v/representant fra ressursgruppa i Verdal kommune og representant fra Husbanken 30 min.
- KomRev v/Marthe L. Bakken – Forvaltningsrevisjon – økonomisk internkontroll (sak
20/15) – 15 min.

Verdal, 16. mars 2015

Bjørn Iversen
Ordfører(s)
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Sakliste kommunestyrets møte 23. mars 2015
Saksnr

Innhold

PS 18/15

Godkjenning av møteprotokoll

PS 19/15

Flerbrukshall i Vuku, søknad om forskudd på
momskompensasjon

PS 20/15

Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll

PS 21/15

Detaljregulering Holbergs plass - forslag til vedtak

PS 22/15

Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2014

PS 23/15

Årsmelding for Eldrerådet 2014

PS 24/15

Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Verdal

PS 25/15

Kontrollutvalgets årsrapport 2014

PS 26/15

Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og
ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015

PS 27/15

Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene
Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran

PS 28/15

KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale

PS 29/15

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Flerbrukshall i Vuku, søknad om forskudd på momskompensasjon

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2014/943 - /D11

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.03.2015
23.03.2015

Saksnr.
24/15
19/15

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015
BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Formannskapet bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten
av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.»
Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om forskuttering av
momskompensasjon på 5.340.000 kroner.
2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på 5.340.000
kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal innlånsrente.
3. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
4. Lånet nedbetales i sin helhet så snart Vuku idrettslag har mottatt momskompensasjonen for
hallen.
5. Formannskapet bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i
innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om
forskuttering av momskompensasjon på 5.340.000 kroner.
2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på
5.340.000 kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal
innlånsrente.
3. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
4. Lånet nedbetales i sin helhet så snart Vuku idrettslag har mottatt
momskompensasjonen for hallen.
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Vedlegg:
Søknad fra Vuku idrettslag m/vedlegg. Forskuttering av momskompensasjon.
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad med vedlegg fra Vuku il. angående kommunal forskuttering
av momskompensasjon.
Beløpet som søkes forskuttert er 5.340.000 kroner.
Vurdering:
Verdal kommunestyre gjorde i møte 24. februar 2014, sak 21/14 vedtak om å stille en
simpel garanti for et lån på 21,5 mill. kroner som Vuku idrettslag skulle ta opp til
bygging av idrettshall.
Som det framgår av idrettslagets søknad har utgiftene økt til ca. 28 mill. kroner, dvs. en
merutgift på ca. 6,5 mill. kroner. Av denne merutgiften dekkes ca. 3,5 - 4 mill. kroner
inn gjennom økt momskompensasjon, økte spillemidler og andre inntektsposter enn
tidligere budsjettert.
Rådmannen er kjent med at idrettslaget hadde møte med sin bankforbindelse om saken
den 25. november hvor det ble forstått at banken ville kunne stille lån i denne
størrelsesorden, uten at dette skulle avstedkomme noen økt garantistillelse fra
kommunens side. Idrettslaget skulle i ettertid av møtet foreta en kvalitetssikring av
tallene og komme tilbake med endelig beløp i løpet av januar måned. Som idrettslaget
presiserer i sin søknad har dessverre ikke dette nå latt seg gjennomføre.
Banken har imidlertid bekreftet overfor kommunen at de kan utvide byggelånet til
22.660.000 kroner uten noen ny garanti fra kommunen. Sammen med en forskuttering
fra kommunens side vedrørende momskompensasjonen vil da bygget være fullfinansiert.
Som det videre framgår av vedlegg til søknad vil idrettslaget klare å håndtere de økte
driftskostnadene denne merutgiften med å reise hallen innebærer.
Totalt dreier det seg om en årlig merutgift på ca. 100.000 kroner.

Hallen står nå på det nærmeste ferdig og det vil etter rådmannens syn være svært uheldig
for alle parter at arbeidet stanser opp. Det er viktig at hallen fullføres så raskt dette er
praktisk mulig og at idrettslaget begynner å få inntjening på hallen.
Rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå at kommunen yter Vuku il. et kortsiktig lån på
5.340.000 kroner som forskudd på forventet momskompensasjon. Idrettslaget forventer
at momskompensasjonen utbetales i desember 2015.
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Beløpet må da i sin helhet tilbakebetales så snart idrettslaget har mottatt pengene. Lånet
dekkes gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond og tilbakeføres dette fondet ved
nedbetaling.
Samtidig vil rådmannen bemerke at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll
i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll

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

Arkivref:
2014/4324 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.03.2015

Saksnr.
20/15

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors
anbefalinger.
Vedlegg:
Rapporten «Økonomisk internkontroll», KomRev Trøndelag IKS.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrollutvalgets sak 18/14
Kontrollutvalgets sak 10/14
Kommunestyrets sak 70/12
Kontrollutvalgets sak 19/12
Kontrollutvalgets sak 6/12
Kontrollutvalgets sak 25/11
Forskrift om revisjon
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
Kommuneloven

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Økonomisk intern kontroll»
2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG KONTROLLUTVALGET 24.02.15:
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Økonomisk intern kontroll»
2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors
anbefalinger.
Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig.
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Økonomisk intern kontroll»
2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors
anbefalinger.

Vedlegg
Rapporten «Økonomisk internkontroll», KomRev Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg
10. Kontrollutvalgets sak 18/14
11. Kontrollutvalgets sak 10/14
12. Kommunestyrets sak 70/12
13. Kontrollutvalgets sak 19/12
14. Kontrollutvalgets sak 6/12
15. Kontrollutvalgets sak 25/11
16. Forskrift om revisjon
17. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
18. Kommuneloven

Saksopplysninger
Kontrollutvalget ba revisor igangsette prosjektet «Forvaltningsrevisjon vedrørende
økonomistyring og internkontroll» i møte den 27.05.14, sak 10/14. Kontrollutvalget
godkjente prosjektplanen for prosjektet i møte den 30.09.14, sak 18/14.
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Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avlevert sin rapport, se vedlegg.
Fra rapporten fremgår følgende hovedproblemstillinger:
 I hvilken grad har Verdal kommune system og rutiner som sikrer betryggende
økonomisk intern kontroll?
 I hvilken grad fungerer den økonomiske internkontrollen på området oppvekst?

Revisor konkluderer med at Verdal kommune i hovedsak har system og rutiner for å
sikre betryggende økonomisk internkontroll på overordnet nivå. På området oppvekst
fungerer den økonomiske internkontrollen i stor grad, men det er lite skriftlige rutiner på
avdelingsnivå.
Revisor har følgende anbefalinger til Verdal kommune:

 Kommunen bør i større grad gjøre systematiske risikovurderinger på alle nivå og
dokumentere disse – dette anbefales tatt inn i lederopplæringen.
 Kommunen bør fullføre arbeidet med tydelig videredelegering ut til avdelingene
på alle virksomhetsområder.
 Kommunen bør dokumentere prosedyrer og rutiner på alle nivå og synliggjøre
kontrollhandlinger der dette er ønskelig/nødvendig.
Rapporten har vært på høring hos rådmannen. Rådmannens høringssvar følger vedlagt
rapporten.
Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Vurdering
Intern kontroll består i all hovedsak av 3 elementer:
 Identifisere forhold som har betydning for hvorvidt en når fastsatte mål for
virksomheten (lovpålagte krav, samt politiske og administrative vedtak).
 Iverksette tiltak som kan bidra til å sikre at målene for virksomheten nåes.
 Evaluere måloppnåelsen og de iverksatte tiltak.
I et slikt perspektiv blir intern kontroll en naturlig og integrert del av lederens oppgaver.
I den foreliggende rapport har en avgrenset seg til å se på den økonomiske internkontroll
innenfor oppvekst området. Her skal internkontrollen bl.a. sikre at økonomiforvaltningen
skjer innenfor fastsatte rammer og delegert myndighet.
Revisors gjennomgang viser at det utføres mye godt arbeid, men at det fortsatt er noen
forbedringspunkter.
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Verdal kommune
Sakspapir

Detaljregulering Holbergs plass - forslag til vedtak

Saksbehandler: Thomas Møller
thomas.moller@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/6693 - /L12

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

Møtedato
10.03.2015
23.03.2015

Saksnr.
18/15
21/15

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 10.03.2015
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Forslag til Detaljregulering for Holbergs plass vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens §
12-12.

Rådmannens innstilling:
Forslag til Detaljregulering for Holbergs plass vedtas i henhold til Plan- og
bygningslovens § 12-12.
Vedlegg:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plankart revidert etter høring
Planbestemmelser revidert etter høring
Planbeskrivelse 17.11.2014
Illustrasjon med p-kjeller
Illustrasjon
Illustrasjonsplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Oversiktskart
Vegløsning
Notat-Geoteknisk vurdering for
reguleringsplan

Side 9 av 33

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne høringsuttalelser
VA-kart
Saksopplysninger:
Komité Plan og samfunn i Verdal kommune vedtok i møte den 9.12.2014 (sak 86/14) å
legge forslag til detaljregulering for Holbergs plass ut til høring og offentlig ettersyn i
seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfristen ble satt til 24.
januar 2015.
Det har i løpet av høringsperioden kommet inn fem høringsuttalelser. Disse gjengis her
med kommunens evt. vurdering av uttalelsen i kursiv under.
NVE: NVE har ingen innvendinger eller kommentarer til planforslaget.
Sametinget: Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i
det omsøkte området, og har således ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget. Minner om aktsomhetsplikten iht. Kulturminnelovens § 8.2.
Kommunens vurdering: Aktsomhetsplikten iht. Kulturminnelovens § 8.2 er ivaretatt
gjennom planbestemmelsene pkt. 2.7
Nord-Trøndelag fylkeskommune: Har tidligere anbefalt at arealbruken her avklares
gjennom kommunedelplanprosessen. Kommunen har klart avvist at området kan
benyttes til detaljhandel og forretningsvirksomhet iht. aktuelle planforslag kan bare
etableres som plass- og transportkrevende varehandel. Kommunen har også vurdert
området lite egnet til boligformål som er gjeldende planstatus. På bakgrunn a
kommunens vurdering og lokalisering inntil tidligere vedtatte avlastningsområde, vil
fylkeskommunen akseptere foreslåtte arealformål.
Ved nybygging i dette området må det legges vekt på å oppføre bymessig bebyggelse
med fasader ut mot hamnevegen og Magnus den godes veg. Anbefaler at
reguleringsbestemmelsene stiller krav om at ny bebyggelse skal plasseres i byggegrense
mot Hamnevegen. Anbefaler videre at det stilles krav om fastsatt minimum grad av
utnytting.
Kulturminnefaglig minnes det om aktsomhetsplikten iht. Kulturminnelovens § 8.2
Kommunens vurdering: Kommunens står ved at det ikke er aktuelt med etablering av
detaljhandel her og at forretningsvirksomhet bare kan etableres som plass- og
transportkrevende varehandel. Kommunen sier seg også enig i vurderingen knyttet til
bymessig bebyggelse og prinsipielt i forhold til byggets plassering i byggegrensen mot
Hamnevegen, og vil bestrebe dette ivaretatt gjennom utomhusplanen som skal utarbeides
jf. planbestemmelsene pkt. 2.2. Da det enda ikke er fastlagt hvilken virksomhet som skal
etablere seg her finner en denne fremgangsmåten bedre, da senere detaljprosjektering
kan finne en plassering som avviker noe fra byggegrensen mer tilrådelig. En vil da ikke
være i behov av en dispensasjon for å oppnå dette. Kommunen vurderer det ikke
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nødvendig å fastsette minimum grad av utnytting her. Grad av utnytting fanger opp
bebyggelse og parkering, mens transportareal og evt. utendørs lager ikke medregnes.
Behov for transportareal og utendørs lager er mer påregnelig for plasskrevende
varehandel enn mange andre funksjoner og en maks grad av utnytting sikrer nødvendig
fleksibilitet og at vi her ikke skaper behov for fremtidige dispensasjoner fra
bestemmelsen.
Aktsomhetsplikten er ivaretatt gjennom planbestemmelsene pkt. 2.7
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Landbruksavdelingen mener at når dette området
først omformes og omreguleres til plasskrevende varehandel, så bør kommunen også
fastsette en minimum utnytting av området. Landbruksavdelingen ber kommunen gjøre
en vurdering av dette.
Miljøvernavdelingen: Slutter seg til Landbruksavdelingens vurdering om minimum grad
av utnytting. Vurderer det som positivt at det er satt av areal til sykkelparkering i planen.
Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap: Har ingen merknader til
planen.
Kommunens vurdering: Kommunens vurdering i forhold til å fastsette minimum grad av
utnytting er gitt i forbindelse med vurdering av fylkeskommunens høringsuttalelse.
Statens vegvesen: Har tidligere i prosessen vært i dialog med forslagsstiller når det
gjelder avgrensning av planområdet. Dette da vegvesenet selv har en reguleringsplan
under utarbeidelse for utvidelse av rundkjøringa i Hamnevegen v/Hamnevegen
øst/Holbergkrysset.
Legger ved kart der de har tegnet inn ny utforming av rundkjøring og føring av gang- og
sykkelveg. Dette fordrer at plangrense og formålsgrense endres.
Kommunens vurdering: Innspillet fra Statens vegvesen tas til etteretning og
planforslaget endres i tråd med deres skisse.
Det har ellers i kjølvannet av gjennomført høring blitt spilt inn et ønske fra tiltakshaver
om tydeligere å åpne for evt. parkering under bakken. Det har tidligere fremgått fra
fellesbestemmelsene pkt. 2.5 at evt. kjeller må etableres som vanntett konstruksjon, men
p-kjeller har ikke vært nevnt i bestemmelsene knyttet til bebyggelse og anlegg. For å
tydeliggjøre dette ønskes derfor tatt inn et tillegg til bestemmelsenes pkt. 3.1.2, som
åpner for at det kan anlegges parkering under bakken. Nevnte kriterium i pkt. 2.5 er
fortsatt gjeldende. Kommunen har ikke innvendinger til dette.
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Vurdering:
Ut over endringen på bakgrunn av Statens vegvesen sitt innspill om å ivareta hensynet til
deres planer for utvidelser i Hamnevegen/Holbergkrysset finner kommunen ikke
grunnlag for å endre planforslaget ut i fra de høringsinnspillene som er kommet. Det
åpnes dog mer eksplisitt gjennom tillegg i planbestemmelsene for at det kan etableres
parkering under bakken i form av vanntett konstruksjon.

Planforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling
slik det fremgår av saksprotokoll nedenfor, altså her er innklipping av sak i komiteen 9.
desember 2014:
Detaljregulering Holbergs plass - planforslag til høring og offentlig ettersyn i henhold
til Plan- og bygningslovens § 12-10

Saksbehandler: Thomas Møller
thomas.moller@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/6693 - /L12

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

Møtedato
09.12.2014

Saksnr.
86/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Holbergs plass legges ut til høring og off. ettersyn i seks
uker i samsvar med PBL § 12-10.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 09.12.2014
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for Holbergs plass legges ut til høring og off. ettersyn i seks uker i
samsvar med PBL § 12-10.

Vedlegg:
1 Planbeskrivelse 17.11.2014
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2
3
4
5
6
7
8

Planbestemmelser 17.11.2014
Plankart 17.11.2014
Illustrasjonsplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Oversiktskart
Vegløsning
Notat-Geoteknisk vurdering for
reguleringsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne høringsuttalelser til varsel om oppstart
VA-kart
Uttalelse fra Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Plan arkitekter AS har på oppdrag fra NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS
utarbeidet forslag til detaljregulering for området Holbergs plass i Verdal. Formålet
med planforslaget er å legge til rette for plasskrevende varehandel.
Planområdet
Planforslaget berører eiendommene gnr./bnr. 18/36, 502/1, 501/6, 18/3 og 18/307.
Eiendommene ut over 18/36 er inkludert for å sikre tilstrekkelig areal for vegløsning,
gang- og sykkelveg og frisiktsoner. Planområdet ligger ved krysset mellom Hamnevegen
og Magnus den godes veg som begge er sterkt trafikkerte. I vest og sørvest grenser
planområdet til planområdet for Halsanvegen 7 som også tilrettelegger for
plasskrevende varehandel. I sør grenser planområdet til Trygg-gården.
Planstatus
Planområdet er i henhold til gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde, vedtatt
26.3.2007 avsatt til boligformål. Området omfattes også av en eldre reguleringsplan for
Ørmelen RV. 757/Rv. 72, del 1 vedtatt 15.8.1977 og deler av eldre reguleringsplan for
Ørin industriområde, vedtatt 15.8.1972. Begge disse planene angir planområdet som
boligområde med svak utnytting. Ingen av disse eldre reguleringsplanene er forutsatt
videreført iht. til gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde. Planarbeidet er i
forhåndskonferanse her den 5.5.2014 vurdert i forhold til Forskrift om
konsekvensutredninger og funnet til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.
Planforslaget
Generelt: Planforslaget omfatter et område på ca. 6,4 daa. Arealformålet det primært
legges til rette for er forretning/kontor med en avgrensning av forretningsformålet,
gjennom bestemmelsene, til kun å åpne for plasskrevende varehandel. Øvrige formål i
planen sorterer under samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Bebyggelsen: Planforslaget åpner for ny forretningsbebyggelse med maks gesimshøyde
på kote + 15,0 meter, men gesims kan maks. være 8 meter over planert terrengs
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gjennomsnittshøyde rundt bygningen. Laveste tillatte gulvhøyde er på kote + 4,0 meter.
Taket kan være flatt, men det tillates lokale takoppbygg for teknisk anlegg over maks
gesimshøyde. Bygget ønskes plassert mot nord på tomta slik at fasaden eksponeres mot
innfartsvegen til Verdal sentrum (Hamnevegen). Krav til grad av utnytting settes til maks
66% BYA av tomta. I dette inngår parkering. Byggetiltak skal utformes slik at det får en
god arkitektonisk og estetisk utforming.
Biladkomst og gang-/sykkelveg: Dagens adkomst fra Magnus den godes veg beholdes,
men flyttes noen meter lenger sør. Kryssløsning utformes for å unngå
trafikkavviklingsproblemer som kan følge av mertrafikk inn til området. Dette innebærer
at all utkjøring på Magnus den godes veg må svinge sørover og ned til fremtidig
rundkjøring som er innregulert gjennom detaljregulering for Magnus den godes veg for
der evt. å ta en runde og tilbake i nordlig retning. Gangadkomst er via offentlig gangveg.
Hovedatkomst for gående er via gang- og sykkelveg langs Magnus den godes veg og
Hamnevegen. Adkomst til forretningsbygget vil gå fra gang- og sykkelvegen over
parkeringsareal. Myke trafikanter ledes i egne traseer for å sikre sikker ferdsel inne på
området.
Parkering: Parkering anleggs på terreng, det beregnes 1 plass per 50 m2 BRA. Dette er
tilsvarende parkeringskrav som tidligere er satt for plasskrevende varehandel i
detaljregulering for Magnus den godes veg og for detaljregulering Halsanvegen 7. 5 %
av parkeringsplassene skal være dimensjonert for bevegelseshemmede. Det stilles også
krav til at det skal etableres minimum 1,5 sykkelparkeringer per 100 m2 BRA.
Universell utforming: Bygget er et publikumsbygg og skal således være universelt
utformet iht. til krav i Teknisk forskrift. 5% av parkeringsplassene skal være
dimensjonert for bevegelseshemmede.
Støy: Anlegget totalt skal iht. bestemmelsene pkt. 2.3 tilfredsstille grenseverdiene for
støy i Klima- og miljødepartementets retningslinjer T-1442. Tiltaket skal støyutredes i
forbindelse med byggesak, eventuelle støyreduserende tiltak skal dokumenteres før
igangsettelsestillatelse kan gis.
Risiko- og sårbarhetsanalyse: Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse basert
på veilederen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Risikoforhold som
avdekkes er primært knyttet til trafikkforhold og flom. Tiltak i reguleringen reduserer
disse problemene jf. avkjøringsmønster fra planområdet, etablering av gang- og
sykkelveg samt bestemmelser om minimum gulvhøyde. Det er gjennomført en geoteknisk
vurdering som tilsier at det ikke er fare for at planområdet ligger i et løsneområde for
skred eller kan bli truffet av skredmasser fra høyereliggende områder. Det anbefales
geoteknisk prosjektering. Dette er ivaretatt gjennom planbestemmelsene pkt. 2.4. Evt.
utfordringer knyttet til overvann er ivaretatt gjennom pkt. 2.5.
Kulturminner: Det er ingen kjente kulturminner i området. Aktsomhets- og meldeplikten
etter Kulturminnelovens § 8-2 er ivaretatt gjennom planbestemmelsene pkt. 2.7.
Biologisk mangfold: Det er ikke registrert naturverdier, arter eller naturtyper, i området
som kan legge føringer for planarbeidet. Området faller inn under verneplan for
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Verdalsvassdraget, men dette er området er svært omfattende og lite egnet som skranke
for utbygging eller «vernegrense» for elva.
Vann-, avløp-, energiløsninger: Det går vannledning, spillvann og overvannsledning
både langs Magnus den godes veg og til vestre del av tomta. Det er mulig å koble seg til
ved flere kummer. Det er god kapasitet i vann og avløpssystemet.
Utbyggingsavtale: Det skal avholdes møte der behovet for evt. utbyggingsavtale iht.
Plan- og bygningslovens kap. 17 skal avklares. Dersom det blir enighet om slik avtale
tas det sikte på parallell behandling av utbyggingsavtalen og planforslaget ved politisk
andregangsbehandling.
Planprosess: Det ble avholdt forhåndskonferanse på Herredshuset, Verdal den 5.5.2014.
Oppstart ble varslet 13.5.2014 med frist for innspill til planarbeidet satt til den
10.6.2014. Det kom tre offentlige og to private innspill til varselet, fra hhv.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sametinget, Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Naturvernforbundet i Verdal og Trygg-Gården AS. Innspillene er oppsummert og
vurdert av tiltakshaver i planbeskrivelsen.
Vurdering:
Kommunen vurderer at planforslaget representerer en utvikling og forsterking av
bransje- og avlastningsområdet i Verdal. Planforslaget kommer til behandling i forkant
av påbegynt revisjon av gjeldende kommunedelplan for Verdal by. Gjeldende
kommunedelplan og eldre reguleringsplaner viser dette området med boligformål. Per i
dag vurderes dette området lite egnet som boligområde og en formålsmessig tilslutning
til nærområdets arealdisponeringer for øvrig, som område for plasskrevende
varehandel, vurderes som fornuftig.
Tiltakshaver har ved to anledninger tidligere fått behandlet reguleringsspørsmålet
knyttet til etablering av detaljhandel på denne tomta i Komité for plan og samfunn i
Verdal kommune. Dette har blitt avvist begge gangene. Kommunen er ikke kjent med at
tiltakshaver driver med plasskrevende varehandel og det er således uklart nøyaktig
hvilken etablering det legges til rette for (muligens er ikke dette avklart enda hos
tiltakshaver heller). Planbestemmelsene setter likevel tydelige skranker mot etablering
av detaljhandel her, noe som vurderes som et helt avgjørende premiss for planprosessen.
En realisering av planforslaget vil gi innfarten til Verdal et visuelt løft da dette området
per i dag ligger brakk og er lite pent. En styrking av området som kommunens bransjeog avlastningssenter vil bidra til å tydeliggjøre en struktur som klart skiller mellom
område for detaljhandel (sentrum) plasskrevende varehandel og industri på Ørin. Dette
er hensiktsmessig ut fra flere forhold, men særlig med tanke på avveininger knyttet til
transportbehov og infrastrukturgrep i og mellom de ulike områdene.
Planforslaget nå er lite detaljert i forhold til den konkrete opparbeidelsen av området.
Det er heller gjennom planbestemmelsene stilt krav om situasjonsplan/utomhusplan som
skal redegjøre for dette nærmere, jf. bestemmelsene pkt. 2.2. Denne fremgangsmåten
synes hensiktsmessig da en ikke tidlig i prosessen låser seg fast i en struktur som senere,
mer detaljert, prosjektering kan finne mindre velegnet. Når da detaljene ikke er fastlagt i
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plan unngår en planendring, evt. dispensasjoner fra nylig vedtatt plan, for å oppnå
kanskje relativt små tilpasninger.
Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking
nedfelt i
Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder
for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap
til/påvist
prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte,
truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli
skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende
kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og
Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i
forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med
dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Planforslaget vil således ikke gå på bekostning av forvaltningsmålene i
Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5.
Kommunen vurderer at forhold fremkommet i innspill til varsel om oppstart er ivaretatt
på en god måte gjennom planforslaget.
Det er gjennom planbehandlingen i kommunen kommet følgende uttale fra
Trafikksikkerhetsutvalget etter behandling i møte den 25.11.2014:
«Det bør vurderes om det skal sikres tilstrekkelig areal/plass til å utvide
rundkjøringen og Hamnevegen med tanke på utvidelse til 3 felt. Denne
strekningen er en av vegene i Verdal med størst trafikk.»
Per i dag er det i forslaget innarbeidet en grense på 20 meter fra midtlinjen i
Hamnevegen til byggegrensen. Dette er tilsvarende som i forslaget til detaljregulering
for Halsanvegen 7 som ligger like vest for dette området. For øvrig viser tiltakshaver i
planbeskrivelsen til dialog med Statens vegvesen som er i gang med regulering av
Hamnekrysset. Denne planen er ikke ferdig utarbeidet, men det er påregnelig at
plangrensen for Holbergs plass må endres noe som følge av den planprosessen. Dette er
tiltakshaver innforstått med og forventer innspill i høringsrunden som avklarer hvilke
endringer som må gjøres før planen kan vedtas.
Kommunen har gjennomført en helhetlig vurdering av planforslaget slik det nå
foreligger og ikke funnet noe som ligger til hinder for at forslaget legges ut til off.
ettersyn. Planforslaget tilrås således lagt ut til høring og off. ettersyn i seks uker i
samsvar med PBL § 12-10.
Forslag til Detaljregulering for Holbergs plass vedtas i henhold til Plan- og
bygningslovens § 12-12.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2014

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

Arkivref:
2012/747 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.03.2015

Saksnr.
22/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2014 til orientering.
Vedlegg:
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2014.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2014 er godkjent av ungdomsrådet.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises til vedlagte årsmelding.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsmelding for Eldrerådet 2014

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

Arkivref:
2006/1552 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.03.2015

Saksnr.
23/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2014 til orientering.
Vedlegg:
Eldrerådets årsmelding for 2014.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4, skal eldrerådet
hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for
kommunestyret. Eldrerådet har godkjent årsmeldinga i møte 9. mars.
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

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

Arkivref:
2011/9423 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.03.2015

Saksnr.
24/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2014 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til
orientering.
Vedlegg:
Årsmelding 2014.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rådet hvert år
legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises for øvrig til vedlagte melding.

Side 19 av 33

Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalgets årsrapport 2014
Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2014/8653 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
23.03.2015

Saksnr.
25/15

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering.
Vedlegg:
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for 2014, med de justeringer som fremkom i møte.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG KONTROLLUTVALGET 24.02.15
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for 2014.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Forslag til vedtak i møtet
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1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for 2014, med de justeringer som fremkom i møte.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Avstemming
Enstemmig.
Endelig vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for 2014, med de justeringer som fremkom i møte.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering.
Vedlegg
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret.
Saksfremstilling
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå
det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig
orientert om utvalgets arbeid.
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4
i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget
rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt
mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast
praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har
møte og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det
politiske miljøet.
Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes også til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte
til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker
som har vært til behandling i utvalget.
Ut fra tidligere praksis er det også for 2014 naturlig å avgi en årsrapport om
kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.
Vurdering:
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport
for 2014.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale
barnehager i Verdal kommune 2015

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan
anne.haugskott.bjugan@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/1515 - /A10

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

Møtedato
11.03.2015
12.03.2015
23.03.2015

Saksnr.
12/15
27/15
26/15

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015
BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i ble utdelt i møtet.
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale
barnehager 2015 vedtas.

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke –
kommunale barnehager 2015 vedtas.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 11.03.2015
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale
barnehager 2015 vedtas.
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Vedlegg:
1.
2.
3.

Høringsuttalelse fra Maritvold barnehage
Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i
Verdal kommune 2015 - sendt ut til høring
Forslag til Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale
barnehager i Verdal kommune 2015 - med innspill etter høring

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 kommune 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.
I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til forskrift for 2015 ble lagt
frem på styrermøte for kommunale og ikke – kommunale barnehager 20.11.2014 med
frist for innspill 01.12. 2014.
Det er mottatt en høringsuttalelse fra en ikke-kommunal barnehage og denne følger
vedlagt. I tillegg er det gitt innspill fra alle kommunale styrere i eget styrermøte.
Vurdering:
Med bakgrunn i behov for endringer og de innspill som har kommet er forskriften
omarbeidet på noen punkter. Endringer som er gjort og innspill på disse følger her:
Forsiden er noe endret med bakgrunn i mål bl.a. fra kommunedelplan oppvekst.
Del 1 Fellespott
Denne delen av forskriften er gir en oversikt over de midlene som blir brukt til ordinær
barnehagedrift for kommunale og ikke – kommunale barnehager. Dette er litt uklart
framstilt, noe som også kommer fram i høringsuttalelsen. Det forslås derfor følgende
endringer:
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Del 1 Fellespott pkt. 1 endres etter innspill på styrermøtet og høringsuttalelse fra
Maritvold barnehage. I forslaget som er lagt ut på høring er midlene kommunen bruker
til kompetanseheving og Fylkesmannens midler til kompetanseheving lagt inn under
del1 Fellespott. Dette blir feil fremstilt, kompetansehevingsmidlene fra Fylkesmannen
bør skilles fra fellespotten. Det foreslås derfor at midler fra Fylkesmann og Staten
behandles i en egen del, og at det opprettes en del 4 med overskrift Statlige midler. I del
4 blir det forklart hvordan likebehandlingen av statlige midler blir gjort.
Det foreslås følgende konkrete endringer:
Del 1 Fellespott, pkt. 1, bokstav a) blir som følger:
a) Felles kompetansehevingstiltak. Det er kun satt av midler til kommunens satsing
på De utrolige årene jmf. Kommunedelplan. Midler til kompetanseheving utover
dette kan søkes om, se del 4.
Språk i bokstav b) er endret fra «Mer- mindreinntak» til Tilskudd etter rapportering. Til
dette punktet legges det også inn en tilleggsopplysning: «..av barnetall ved fire
telledatoer i løpet av året. Jmf. pkt. under del 2 Driftskostnader»
Bokstav e) i forskriften for 2014 er endret da det ikke er økonomi til å sette av en buffer
til uforutsette utgifter. Bokstav e) i forskriften for 2015 blir da Drift av internt
kontrollsystem og opptakssystem (Kvalitetslosen og IST)
Høringsuttalelse fra Maritvold barnehage pkt. 4 kommenterer punkt e) i forskriften.
Deres innspill foreslås å ikke hensyntas. Bakgrunnen for det er at drift av systemene
belastes etter likebehandlingsprinsippet, dvs. at regningen som sendes på drift av
systemene fordeles etter antall kommunale og ikke – kommunale barnehager. Drift av
kommunale barnehagers faktureringssystemer belastes ikke de ikke – kommunale
barnehagene.
Del 1 Fellespott, pkt 2.
Bokstav a) beholdes som før.
Bokstav b) erstattes med info om styrkingsressurs til barn med nedsatt funksjonsevne og
til barnehager med stor andel av barn med bistand fra barnevernet.
Bokstav c) tas dermed bort og kompensasjon for barn med bistand fra barnevernet
innlemmes i den økonomiske potten som er satt av til styrkingsressurs og
spesialpedagogisk hjelp, bokstav b). Bakgrunnen for dette er en vurdering at
fordelingsnøkkelen som lå til grunn for tildeling av kompensasjon gjorde at ressursene
ikke ble fordelt hensiktsmessig. Barnehagene må heretter søke om midler til ressurser
brukt på barn/familier med bistand fra barnevernet.
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Bokstav b) i forskrift for 2014 flyttes til ny del 4, statlige midler. Barnehagemyndigheten
har måttet endre på tildelingen av statlige midler til språkstimulering etter pålegg gitt i
tilsyn fra Fylkesmannen. Det tildeles derfor nå midler kun etter søknad fra hver enkelt
barnehage.
Del 2
Nye endringer:
Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til
ikke – kommunale barnehager. Rundskriv Udir -7 -2014 Forskrift om likeverdig
behandling av offentlige tilskudd til ikke- kommunale barnehager, beskriver denne
endringen, og erstatter rundskriv Udir – 6 – 2013 fra 1. januar 2015.
Kommunen underretter de ikke- kommunale barnehagene om midlertidige
tilskuddssatser når regnskapet er ferdig (våren). Kapitalsatser og deflator kunngjøres på
høsten. Endelige tilskuddssatser blir kunngjort etter vedtatt statsbudsjett.
Tilskudd etter rapportering.
Her kommer følgende presisering:
Ved rapportering 15.12. skal det kun rapporteres barn som har fått plass i barnehagen fra
1. januar og ikke i løpet av januar som det var formulert i forskrift for 2014.
Bakgrunnen for denne presiseringen er at det i høringssvar fra Maritvold barnehage
ønskes at det poengteres at rapportering 15.12. til kommunen ikke skal ses i
sammenheng med Årsmeldingen pr. 15.12. til Staten. I årsmelding til staten skal det
rapporteres pr. 15.12. I den kommunale rapporteringa med frist 15.12. skal det
rapporteres pr 01.01.
Del 4
Det foreslås videre at det settes inn en ny del,
Del 4 Statlige midler:
Kompetansemidler
Verdal kommune tildeles, etter søknad, midler til kompetanseheving fra Fylkesmannen.
jmf. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020.
Dersom den enkelte barnehager ønsker å søke kompetansehevingsmidler av
Fylkesmannens kompetansehevingsmidler til barnehagene i Nord-Trøndelag, gjøres det
til barnehagefaglig rådgiver. Midlene tildeles av til barnehagene etter søknad. Søknaden
må være i tråd med føringene/kriteriene gitt av Kunnskapsdepartementet. Tildeling av
kompetansehevingsmidlene blir gjort gjennom likebehandlingsprinsippet.
Barnehagefaglig rådgiver gir ut informasjon om søknadsfrist.
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Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder
Verdal kommune tildeles statlige midler til språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige
etter antall barn med minoritetsbakgrunn i kommunen. Barnehagene kan søke om støtte fra
«Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder».
Søknaden behandles av barnehagefaglig rådgiver. Ordningen gjelder der begge foreldrene er
minoritetsspråklige. Barnehagefaglig rådgiver informerer barnehagene om søknadsfrister.

I sin høringsuttalelse reiser Maritvold barnehage spørsmål om følgende:
Driftsavtale. Hva er forskjellen på driftsavtale og forskrift?
Før Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal
kommune kom i 2011 hadde Verdal kommune en driftsavtale med de ikke-kommunale
barnehagene. Da den første forskriften kom på plass i 2011 ble det vurdert at denne
forskriften kunne erstatte den gamle driftsavtalen. Dette fordi den i all hovedsak
regulerte de nødvendige forhold mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Dette er bakgrunnen for det det ikke er utarbeidet en egen driftsavtale med ikkekommunale barnehager etter 2011.
Rådmannen har ikke lyktes med å få en juridisk avklaring fra KS om denne forskriften
kan erstatte driftsavtalen fra 2008 og om Verdal kommune i tillegg til forskriften trenger
en samarbeidsavtale mellom kommunale og ikke – kommunale barnehager.
Det foreslås derfor følgende: § 4 Driftsavtale tas ut av forskriften.
Når det mottas svar fra KS vil dette bli håndtert og det vil bli laget en samarbeidsavtale
mellom Verdal kommune og de ikke – kommunale barnehagene, hvis Verdal kommune
får krav om dette.
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Verdal kommune
Sakspapir

Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal,
Steinkjer, Inderøy og Verran

Saksbehandler: Bente Nestvold
bente.nestvold@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/2385 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.03.2015
23.03.2015

Saksnr.
25/15
27/15

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer
kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
2. Samarbeidet etableres så fort som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det
skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares videre drift.

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer
kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
2. Samarbeidet etableres så fort som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det
skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares videre drift.

Vedlegg:
1. Notat 2011:22 utredning fra Trøndelag Forskning og Utvikling.
2. Formannskapet 19.04.12. – sak 46/12 – Interkommunal barnevernvakt – høring til
kommunene i Nord-Trøndelag.
3. Kopi av brev fra Fylkesmannen til BLD, datert 07.05.14.
4. Tilsagnsbrev fra Fylkesmannen datert 15.09.14.
5. Samarbeidsavtale mellom vertskommunen og samarbeidskommunene.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Bakgrunn for saken:
Med bakgrunn i det arbeidet som har pågått i flere år med å få på plass en
barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag, sendte Steinkjer kommune søknad til
Fylkesmannen om tilskudd til etablering av en slik ordning. Søknaden ble sendt på vegne
av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran. Søknaden ble innvilget.
Leder og medarbeidere for felles barnevernvakt er ansatt og ordningen operativ fra og
med 6. mars 2015. Saken legges fram for behandling slik at avtale om samarbeid og
økonomi mellom aktuelle kommuner kan vedtas.
Etablering av interkommunal barnevernvakt ble lagt fram som høring hos komité for
mennesker og livskvalitet 18.04.12, sak 22/12, og for Verdal formannskap 19.04.12, sak
46/12.
Verdal formannskap vedtok følgende:
Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i
Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling
sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.
En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som
Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013.
Saksopplysninger:
Alle barn, uavhengig av hvor de bor i landet, har krav på bistand i akutte
krisesituasjoner. Kommunene må ha tilstrekkelig beredskap slik at de er tilgjengelige
utenfor kontortid. Kommuner som ikke er knyttet til en barnevernvakt må ha andre
former for akuttberedskap (www.regjeringen.no)
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS, politiet og barnevernlederne i fylket (minus
Værnesregionen som pr. d.d. er tilknyttet barnevernvakta i Trondheim), hadde felles
drøftingsmøte våren 2011 vedrørende behovet for en felles barnevernvakt. Møtet
konkluderte med at det var et stort og udekket behov for barnevernvakt utenom
kontortid. På oppdrag fra KS ble utredning av barnevernvakt foretatt av Trøndelag
forskning og utvikling i 2011. Denne utredningen anbefalte en interkommunal modell
med Steinkjer som vertskommune, og videre at barnevernvakta bør være lokalisert ved
politistasjonen. Det ble foreslått og opprettet et samarbeidsutvalg hvor de deltakende
kommunene var representert. Rapporten ligger vedlagt.
I april 2014 sendte Steinkjer kommune på vegne av de øvrige aktuelle kommunene en
søknad til Fylkesmannen om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak for å etablere
ei felles barnevernvakt. Søknaden ligger vedlagt. Den 20.06.14 fikk vi pr. e-post beskjed
om at søknaden var innvilget. I tillegg ble Steinkjer kommune tildelt øremerkede midler
til stilling som leder for barnevernvakta fra og med 2. kvartal 2014. Leder ble tilsatt og
tiltrådte stillingen i september 2014.
Barnevernvakta har i 2014 fått tildelt økonomiske midler for etablering og igangsetting
av interkommunal barnevernvakt. Fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet
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(heretter BLD) slik: Tilskudd til kompetanse- og samhandlingstiltak i barneverntjenesten
med kr. 1 000 000,-, lønnsmidler til leder for vakta, bevilget fra BLD via Fylkesmannen
f.o.m. 2. kvartal 2014 og foreløpig ut 2015. Det er i tillegg bevilget kr. 400 000.- øremerket til evaluering av prosjektet i 2015. Det vil ikke påløpe utgifter for kommunene
i 2015 da drift vil dekkes av tilskuddene fra BLD.
Fra og med 2016 vil grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen (Steinkjer)
ta utgangspunkt i de faktiske kostnader med fradrag i eventuelle videreføring av
tilskudd/øremerkede midler. Fordelingen av kommunenes andel av økonomisk tilskudd
vil ta utgangspunkt i den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01.16. og det er
foreløpig tatt et utgangspunkt på kr. 25,- pr innbygger. Faktura sendes kommunene to
ganger pr. år, hhv. 30.06. og 31.12. Det vil bli foretatt en etterberegning når
regnskapsåret er avsluttet og dette vil danne grunnlag for et eventuelt etteroppgjør.
Kostandene til kommunene vil reduseres dersom flere slutter seg til vakta, og kan bli
høyere dersom statlige tilskudd ikke videreføres, se vedlagte forslag til budsjett for 2016.
Barnevernvaktas viktigste oppgave er å ivareta utsatte barn og unges akutte behov for
bistand utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid, samt gi foresatte og familier
hjelp i en krisesituasjon. Det må påregnes at det også kan bli aktuelt å iverksettes
nødvendige tiltak for å ivareta barn og unges interesser ihht Lov om barneverntjenester.
Det er et økende behov for akutt hjelp til barn og unge. I dag er det kun Steinkjer av
aktuelle kommuner som har en form for beredskap - de har en organisert bakvakt i
helgene. I Verdal kommune er det barnevernleder som har hatt denne beredskapen i alle
år. Det er en stor belastning å ivareta beredskapen på all fritid. Heretter vil «vakta» bli
redusert til kl. 15.30 – 08.00 mandag til fredag. Politiet har en høyere terskel enn
ønskelig for å ta kontakt utenom arbeidstid da de vet at dette arbeidet gjøres på
barnevernleders fritid. Politiet er tydelige på at de ønsker en tilgjengelig og operativ
barnevernvakt. På sikt er det ønskelig at alle kommunene i Nord-Trøndelag tiltrer felles
vakt. Slik vakta er organisert og planlagt i dag er dette en minimumsløsning. Ved en
eventuell utvidelse kan en se for seg at det kan tillegges en del andre oppgaver, som f.eks
tilsyn i hjem på oppdrag for barnevernet i saker det er stor bekymring for barnas
situasjon.
Barnevernvakta er fornøyd med å ha ansatt leder/prosjektleder og seks erfarne
medarbeidere i deltidsstillinger (til sammen ca 3 årsverk) som tiltrer fra og med mars
2015. Prosjektleder har høsten 2014 hatt et tett samarbeid med barnevernvakta i
Trondheim rundt oppbygging og utvikling av egen vakt. I tillegg tilbys bistand i
forbindelse med kompetanseheving. Samarbeid med, og bistand fra, en vakt som er godt
organisert og har lang fartstid vurderes som nødvendig og svært nyttig i forbindelse med
etableringen ny barnevernvakt i Nord-Trøndelag.
Arbeidsplanen er laget med tanke på at to og to går vakter sammen i en kombinert
aktiv/passiv vakt. Det er nødvendig å være to på vakt sett på bakgrunn av arbeidets
egenart og for å kvalitetssikre arbeidet. Slik planen nå er lagt dekker barnevernvakta
helgene fra fredag ettermiddag til søndag kveld. På sikt er det ønske om å utvide aktiv
vakt – noe som kan sannsynliggjøres hvis alle kommunene i fylket etter hvert tilslutter
seg vakta.
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Å være lokalisert ved politistasjonen ansees som spesielt viktig - bl.a. for å ivareta
sikkerheten til de ansatte og slik at en kan videreutvikle det allerede nære og tette
samarbeidet vi har med politiet, som anses som en av våre viktigste samarbeidspartnere.
Andre aktuelle oppgaver for barnevernvakta kan være å bistå politiet med ivaretakelse av
ungdom som blir innbragt fordi de er involvert i kriminalitet. Det kan også være aktuelt å
stille som verge for barn/ungdom i avhør i saker der en/flere av omsorgspersonene er
mistenkt eller der foreldrene ikke er tilgjengelige.
I følge Fylkesmannen og kommunene har det over lengre tid vært behov for en
barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag. Det har gått lang tid siden første møtet mellom
Fylkesmannen, KS og kommunene ble avholdt og det er viktig at ordningen kommer i
gang nå. Dagens ordning er organisert slik at to og to går på aktiv vakt sammen fredag
og lørdag kveld – resten av helga har ansatte bakvakt.
Organisering
Det er foreslått at samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeid etter
vertskommunemodellen (kommuneloven § 28-1 b). Denne modellen er utformet med
tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om løsning av oppgaver som er
lovpålagte, for eksempel innen barnevern, skole, helse m.fl. Samarbeidet består av en
vertskommune og en eller flere samarbeidskommuner. Hvor samarbeidskommunen(e)
overlater selve utførelsen av oppgavene med tilhørende beslutningsmyndighet til
vertskommunen. Det formelle (rettslige) ansvaret tilligger fortsatt
samarbeidskommunene. Et slikt avtalebasert samarbeid forutsetter at de overordnede
rammene vedtas av kommunestyret. Det vises til vedlagte avtale som beskriver dette
nærmere. Det fremgår også at delegasjonen til vertskommunen omfatter områder som
ikke er av prinsipiell betydning. Delegasjonen skjer formelt mellom kommunenes
administrasjonssjefer basert på det enkelte kommunestyres vedtak.
Vurdering:
Rådmannen vurderer det slik at en interkommunal barnevernvakt vil ivareta barn og
unge på en slik måte at deres sikkerhet og behov for bistand ivaretas i helger.
For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må kommunene ha en
tilstrekkelig beredskap slik at behovet for hjelp også kan imøtekommes i helgene.
Kommune må sørge for at denne beredskapen organiseres på en slik måte at barnets
beste blir ivaretatt. Det vurderes som hensiktsmessig å samarbeide i en interkommunal
vakttjeneste om beredskapen i helgene.
Tiltaket fullfinansieres med statlige midler i 2015. Fra 2016 er det anslått at Verdal
kommunes utgifter blir ca. kr. 370.225,-, beregnet ut fra kr. 25,- pr. innbygger (antall
innbyggere pr. 01.01.15.). Dersom flere kommuner blir med i ordningen vil utgiftene
reduseres noe. Det kan videre muligens være aktuelt å søke skjønnsmidler i 2016 for og
delfinansiere noe av tiltaket. Dette må i tilfelle bli en felles søknad fra alle involverte
kommuner.
Verdal kommunes andel må vurderes i budsjettarbeidet for 2016.
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Verdal kommune
Sakspapir

KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale

Saksbehandler: Siri Lunnan
siri.lunnan@innherred-samkommune.no
E-post:
74052719
Tlf.:

Arkivref:
2012/4412 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.03.2015
23.03.2015

Saksnr.
28/15
28/15

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.03.2015
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:

1. Verdal kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn
som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015
2. Verdal kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for
KomRev Trøndelag IKS.

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn
som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015
2. Verdal kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for
KomRev Trøndelag IKS.
Vedlegg:
1 Ny selskapsavtale
2 Representanskapets sak
02/15
3 Møteprotokoll 07.01.2015
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om interkommunale selskaper
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Saksopplysninger:
KomRev Trøndelag IKS ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen
i Nord-Trøndelag for å ivareta deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. I 2008
ble selskapet utvidet med fem kommuner fra Sør-Helgeland. Selskapet er blant norges
største interkommunale revisjonsselskaper og har 32 ansatte.
I mars 2014 ble KomRev Trøndelag IKS kontaktet av Vefsn kommune med forespørsel
om muligheten for å gå inn som deltakere i selskapet. Styret for KomRev Trøndelag IKS
behandlet forespørselen i møte 31. mars 2014, og vedtok å stille seg positive.
Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS ble orientert om forespørselen i
representantskapsmøte av 5. mai 2014. Representantskapet tok orienteringen til
etterretning og ga styret fullmakt til å gå videre med saken. I juni 2014 ble det fattet
prinsippvedtak i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal om å søke tilslutning til
KomRev Trøndelag IKS. Det er fremforhandlet samarbeidsavtaler med de tre
kommunene og ordførerne i alle eierkommunene ble orientert om prosessen i brev av 24.
oktober 2014. Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS vedtok i januar 2015
enstemmig å anbefale at selskapet utvides med kommunene Vefsn, Grane og
Hattfjelldal.
For å gå inn som deltakere i selskapet må de inntredende kommunene betale et innskudd
tilsvarende det de øvrige deltakerkommunene betalte inn i forbindelse med stiftelsen av
selskapet.
De årlige overføringene fra kommunene skal i hovedsak følger prinsippet for medgått tid
til revisjon. Dette vil være et hovedprinsipp også for overføringen fra de inntredende
kommunene. Det er en forutsetning for utvidelsen av selskapet at også dagens
eierkommuner skal ha fordel av sammenslåingen i form av et mer robust selskap både
faglig og økonomisk. De årlige overføringene fra de inntredende kommunene, samt
økningen i bemanning som følge av økt oppdragsmengde, vil være med å bidra til dette.
En inntreden av tre nye kommuner medfører et behov for å endre dagens selskapsavtale.
Endringene i ny selskapsavtale i forhold til eksisterende avtale
En utvidelse av selskapet medfører behov for å endre selskapsavtalen på følgende
punkter:
§ 1 Selskapet
Denne paragrafen angir deltakerne i selskapet. Endring er derfor nødvendig for å få inn
de 3 nye kommunene.
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Denne paragrafen angir deltakerkommunene og deres innskudd i kr og eierandel.
Innskuddene er beregnet på grunnlag av folketall. På grunn av utvidelsen av selskapet
med 3 nye deltakerkommuner, vil eierandelene for den enkelte deltakerkommune bli
lavere etter utvidelsen. Det vises til selskapsavtalen for nærmere angivelse av eierandel.
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Vurdering:
Rådmannen slutter seg til vedtaket i Representantskapet for KomRev Trøndelag IKS, sak
02/15, og går da inn for at revidert selskapsavtale vedtas med den endring at kommunene
Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni
2015.
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