Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal kommunestyre
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
30.01.2017
Dato:
18:00
Tid:
Evt forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740
48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Det vil før møtet bli følgende orientering:
Proneo v/daglig leder Per Anders Folladal – Rammeavtale - Aktivitet 2016 og planlagt
aktivitet for 2017 – 30 min.

Verdal, 20. januar 2017

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste kommunestyrets møte 30. januar 2017
Saksnr

Innhold

PS 1/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 2/17

Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for
økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager
2017

PS 3/17

Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av
kommunevaldene i Inna og Verdalselva

PS 4/17

Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring
av hytterenovasjon i Verdal

PS 5/17

Oppnevning i kommunale verv etter Ann Maj Hovdahl Holmli

PS 6/17

Orientering

PS 7/17

Interpellasjon fra Venstre - behov for døgnplasser for
hjelpetrengende eldre
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk
likebehandling av kommunale og private barnehager 2017

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

Arkivref:
2016/8601 - /

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

Møtedato
14.12.2016
15.12.2016
30.01.2017

Saksnr.
49/16
137/16
2/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2016
BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2017 vedtas.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 14.12.2016
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale
og private barnehager 2017 vedtas.

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av
kommunale og private barnehager 2017 vedtas.
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Vedlegg:
1. Lokale retningslinjer for 2017
2. Høringssvar
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune reviderer hvert år de lokale retningslinjene som skal sikre likebehandling av
kommunale og private barnehager. Retningslinjene tar utgangspunkt i Forskrift om tildeling av
tilskudd til de private barnehagene.
Med utgangspunkt i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 12, Rapportering
av barn i private barnehager andre ledd, kan kommunen i lokale retningslinjer bestemme at de
private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere
tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De
lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner. Slike retningslinjer skal skape
god fleksibilitet for barnehagebrukerne (foreldre/foresatte) og samtidig forutsigbarhet for de
private barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet. Dette gjøres i tråd med de
forutsetninger og hensyn som barnehageloven med tilhørende forskrifter bygger på. Samtidig
skal disse retningslinjene bidra til å oppfylle det politiske målet om full barnehagedekning.
Retningslinjene er sendt ut på høring til de private barnehagene, samt at det er avholdt møte
mellom barnehagemyndighet og styrerne i de private barnehagen for å avklare eventuelle
misforståelser eller feiltolkninger
Det er lagt frem to forslag til telledatoer i de lokale retningslinjene:
Første alternativ:
1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
Frist 15.12.
2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – juli) 4/12 mnd.
Frist 15.03.
3.telling: Barn som har plass pr 15.august. 1/12 mnd.
Frist 30.06.
4.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – desember) 4/12 mnd.
Frist 15.08.
3 åringene blir regnes som stor fra 01.08.

Andre alternativ:
1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
Frist 15.12.
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2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
Frist 15.03.
3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.
Frist 15.08.
4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd.
Frist 15.10.
3 åringene regnes som stor fra 01.09.

Det er mottatt en høringsuttalelse fra de private barnehagene, og i den framgår det at de
private barnehagene ønsker alternativ 2 i forhold til telling. Ut over det var det et par
kommentarer knyttet til to punkt.
Vurdering:

Etter mottatt høringssvar fra de private barnehager er det avholdt et møte mellom private
barnehager og barnehagemyndighet der de to spørsmålene som stilles i høringssvaret ble
diskutert. På bakgrunn av dette møtet ble retningslinjene redigert og sendt ut til de
private barnehagene for ny gjennomlesing med frist for uttalelse. Det har i etterkant ikke
kommet noen bemerkninger innen fristen.
De lokale retningslinjene er revidert med bakgrunn i høringssvar og dialog med de
private barnehagene, og foreslås vedtatt slik de nå foreligger.

Side 5 av 17

Verdal kommune
Sakspapir

Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av kommunevaldene i Inna
og Verdalselva

Saksbehandler: Rune Sørholt
rune.sorholt@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2016/6944 - /K60

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.01.2017
30.01.2017

Saksnr.
4/17
3/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Det inngås ny leieavtale med Verdal jeger- og fiskeforening for leie av fiskevaldene Sagen,
Holmsenget og Fergestad for 32 år framover tid. Avtalen bygger på den forrige avtalen med
unntak av endringer for leieperioden.
Rådmannen gis fullmakt til å utforme og inngå avtale med VJFF innen rammen av overstående
forutsetninger.

Rådmannens innstilling:
Det inngås ny leieavtale med Verdal jeger- og fiskeforening for leie av fiskevaldene
Sagen, Holmsenget og Fergestad for 32 år framover tid. Avtalen bygger på den forrige
avtalen med unntak av endringer for leieperioden.
Rådmannen gis fullmakt til å utforme og inngå avtale med VJFF innen rammen av
overstående forutsetninger.
Vedlegg:
1 Søknad fra Verdal Jeger- og fiskeforening datert 15.05.15.
2 Kontrakt leie kommunevaldene 2003
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal jeger- og fiskeforening (VJFF) har i mange år leid valdene Fergestad 1721/129/8,
Holmsenget 1721/217/4 og Sagen 1721/243/3 av Verdal kommune. VJFF søker nå om å
få leie de tre kommunevaldene for 50 år framover i tid. Kontraktene kan i dag sies opp
med 6 mnd varsel (innen 1/1 hvert år) fra begge parter. VJFF ønsker å videreutvikle
valdene og ønsker mer forutsigbarhet for å starte opp med dette arbeidet. VJFF har
planer om å videreutvikle fiskevaldene med universelt utforming. For å realisere disse
planene ønsker VJFF en lengre kontrakt med kommunen. Denne type tilrettelegging
medfører store kostander. VJFF håper å få tildelt spillemidler for å finansiere tiltaket.
Tildeling av tippemidler krever at VJFF har en kontrakt med kommunen på minimum 30
års varighet om bruk av fiskevaldene til kommunen.
VJFF på sin side lover i søknaden å forvalte laksefisket på en forsvarlig måte og i nær
dialog med Verdal kommune. VJFF ønsker å sikre allmennhetens tilgang til laksefiske i
Verdalsvassdraget. VJFF ønsker også å legge til rette for barn og ungdom i et
folkehelseperspektiv.
Verdal JFF skriver i søknaden at det har vært en tendens til at private selskap og eller
enkeltpersoner leier opp elvestrekninger i Verdalsvassdraget med tanke på privat bruk. I
følge søknaden leies også vald opp av selskaper som bruker elvestrekninger til eksklusivt
utleie i motsetning til VJFF som ønsker å leie ut valdene de disponerer til allmennheten.
VJFF hadde i 20-30 år en avtale med Opplysningsvesenets fond (staten) om leie av
Prestegårdsvaldet. Denne avtalen ble oppsagt når Meråker brug for noen år tilbake
overtok forvaltningsansvaret av Prestegårdsvaldet. De beste delene av dette valdet blir nå
leid ut til Verdalsbruket AS, mens VJFF sitter igjen som leietaker på den dårligste
strekningen av Prestegårdsvaldet. VJFF ønsker å sikre allmennheten tilgang til
laksevaldene som er i offentlig eie. Det er nå bare Verdal kommunes vald som er i
offentlig eie og som har gode fiskemuligheter i Verdalsvassdraget som leies ut og
forvaltes av VJFF. Det er derfor svært viktig for VJFF at avtalen med Verdal kommune
blir videreført og at den blir mer forutsigbar for framtiden.
Vurdering:
VJFF ønsker å beholde og utvide avtalen for kommunevaldene i Verdalsvassdraget for å
sikre allmennheten tilgang til fiske i elva. VJFF ønsker bedre forutsigbarhet for fremtidig
leie for å kunne realisere og finansiere sine planer for tilrettelegging, blant annet
gjennom å søke om tilskudd gjennom spillemidler.
Det er et stort engasjement i VJFF for å sikre allmennheten, barn og ungdom tilgang til
laksefiske i Verdalsvassdraget for en fornuftig kostand. VJFF sin hovedinteresse utover å
sikre allmennhetens tilgang er å ta vare på laksestammen i vassdraget.
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Kommunen har gode erfaringer med VJFF som leier og forvalter av kommunevaldene.
Verdal kommune ønsker også å sikre at allmennheten og spesielt ungdom får adgang til
å fiske i Verdalsvassdraget. All erfaring tilsier at VJFF vil være en god forvalter av
kommunevaldene også i framtiden. En langsiktig avtale mellom Verdal kommune og
VJFF vil være et viktig moment for å sikre forvaltningen og utviklingen av valdene.
I 2003 søkte John Olav Olderen kommunen om å få leie av kommunevaldene Sagen og
Holmsenget som også den gang var leid ut til VJFF. Saken endte med at avtalen mellom
VJFF og kommunen ble videreført. Olderen trakk også sin søknad og skulle i stedet
prøve å oppnå et samarbeid med VJFF. Saksbehandler har i november 2016 vært i
kontakt med Jon Olav Olderen. Olderen hadde ingen innvendinger mot at kommunen
inngikk en langtidskontrakt med VJFF for leie av kommunevaldene.
VJFF ønsker en avtale på 50 år fram i tid. Dersom VJFF skal ha mulighet til å søke om
tilskudd må de ha en avtale på minimum 30 års varighet med kommunen. En
leiekontrakt som omsøkt på 50 års varighet vurderes som svært lang og i søknaden er
dette begrunnet med at VJFF ønsker mer forutsigbarhet og muligheten til å søke om
statlige tilskudd. Det vil være rimelig at kontrakten strekker seg over 30 år slik at VJFF
vil være søknads berettig til statlige tilskudd for å realisere sine planer for
kommunevaldene. VJFF trenger også tid for å planlegge og fremlegge en slik søknad. En
kontrakt på 32 år vurderes som rimelig, da har VJFF 2 år på seg for å planlegge og
komme med en søknad om spillemidler.
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Verdal kommune
Sakspapir

Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon
i Verdal

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

Arkivref:
2005/9302 - /037

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal formannskap

Møtedato
15.11.2016
19.01.2017
30.01.2017

Saksnr.
122/16
2/17
4/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017
BEHANDLING:
Notat fra advokat ad kommunens handlingsrom er lagt til som nytt vedlegg.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Det innføres hytterenovasjon i Verdal kommune. Dette må skje i nært samarbeide med
hytteeierforeninger/Verdal kommune.
2. Verdal kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS
vedtatt av representantskapet i selskapet.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016
BEHANDLING:
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes og rådmannen bes utrede kommunens handlingsrom».
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes og rådmannen bes utrede kommunens handlingsrom.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det innføres hytterenovasjon i Verdal kommune. Dette må skje i nært samarbeide
med hytteeierforeninger/Verdal kommune.
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2. Verdal kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred
Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.
Vedlegg:
 Kopi av F-sak 129/15 Lik pris – Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred
Renovasjon – Innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune
 Brev fra Innherred Renovasjon IKS datert 13.05.15
 Selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS
 Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 04.03.16 inkl.vedlegg
 Høringsuttalelse fra Inns Hytteeierforening datert 05.10.16
 Høringsuttalelse fra Sørmoen hytteeierforening datert
 Høringsuttalelse Finnvola hytteierforeninger datert 10.10.16
 Høringsuttalelse Strådalen hytteeierforening datert 10.10.16
 Høringsuttalelse Nord-Vera hytteeierforening datert 17.10.16
 Høringsuttalelse Lemyra hytteeierforening datert 13.10.16
 Notat fra advokat datert 02.01.17 – kommunens handlingsrom
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Vedtak F-sak 129/15
Ovennevnte sak ble behandlet i Verdal Formannskap i møte den 02.12.16 som sak
129/15 med følgende vedtak:
«VEDTAK:

Saken utsettes. Saken sendes hytteeierforeningene i kommunen til uttalelse.
Innherred Renovasjon inviteres ved sluttbehandling av saken.»
Behandling i rep.skap Innherred Renovasjon:

Prinsippet om like priser i deltakerkommunene ble behandlet i representantskapet i
Innherred Renovasjon IKS den 03.05.2013 som sak 5/2013 hvor følgende vedtak ble
fattet:
 Representantskapet er positiv til prosessen med felles gebyr.
Representantskapsmedlemmene vil delta aktivt i denne prosessen i sine respektive
kommuner og anbefaler at alle kommuner takker ja til en orientering fra Innherred
Renovasjon.
Prinsippet om lik pris og like tjenester følges i dag av de aller fleste renovasjonsselskap.
I representantskapsmøte den 12.12.2013, sak 10/13, vedtok representantskapet i
Innherred renovasjon IKS følgende:
 For alle innbyggere i kommuner som er medlem av Innherred Renovasjon skal det
være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet
føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også
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hytterenovasjon. Medlemskommunenes selvkostfond pr. 31.12.2014 legges i et
felles selvkostfond.
Representantskapet behandlet saken på nytt i møte den 06.05.2014, jfr. sak nr. 05/14, og
avga følgende innstilling til deltakerkommunene:
 Selskapsavtale med foreslåtte endringer, samt endring foreslått i møte vedtas.
Selskapsavtalen med de foreslåtte endringer er vedlagt denne sak. Representantskapets
forslag til endringer er markert med rød skrift.
I dette vedtaket, jfr. sak nr. 05/14 av den 06.05.2014, ligger også at kommuner som
ønsker at Innherred Renovasjon IKS skal drive behandling av kloakkslam, også tildeler
selskapet enerett for denne tjenesten. Det ble av Miljøverndepartementet og
Fylkesmannen reist tvil om gyldigheten av et slikt vedtak og saken ble av den grunn stilt
i bero i påvente av nye retningslinjer og veileder for beregning av kommunale
avfallsgebyr.
Retningslinjene forelå i februar 2014, mens veilederen først ble publisert den
24.11.2014. Etter en grundig gjennomgang av disse, blant annet sammen med KS, er det
fastslått at det kan kreves lik pris for like tjenester i deltagerkommunene. Det vises til
slikt punkt nr. 3.1.2. hvorfra følgende siteres:
 I tillegg til kommunens andel av IKS-ets nettokostnader skal de respektive
kommunenes egne kostnader inkluderes i gebyrgrunnlaget. Dette innebærer at
kommunens egne innbyggere kan måtte betale et annet gebyr enn innbyggerne i
nabokommunen, selv om kommunene samarbeider i et felles IKS.
Da gebyrene hittil har vært forskjellige fra kommune til kommune, vil lik pris fra
Innherred Renovasjon IKS sine tjenester føre til at abonnentene i noen kommuner vil få
økning i gebyret, mens andre vil få en reduksjon. For Verdal kommunens vedkommende
ville dette forslaget medføre en minimal nedgang i gebyret, jfr. side 3 i utredningen til
Innherred Renovasjon IKS.
Prinsippet om like tjenester og lik pris omfatter også hytte – og fritidsrenovasjon. Vedtak
og praktisk gjennomføring av hytte-/fritidsrenovasjon er foretatt i alle deltakerkommuner
med unntak av Verdal kommune. Levanger kommune vedtok hytterenovasjon øst for E6
i september 2015. Kommunen har hatt hytterenovasjon på vestsiden av E6 fra tidligere.
En revisjon av selskapsavtalen medfører derfor innføring av hytterenovasjon i sin helhet
også i Verdal kommune.
Avfall fra fritidseiendommer (hytterenovasjon). Henstilling fra Fylkesmannen i NordTrøndelag i brev av 04.03.16
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag henstiller i brev datert 04.03.16 at Verdal kommune
innfører hytterenovasjon innenfor rammen av regelverket. Fylkesmannen presiserer at
avfall fra fritidseiendommer regnes som husholdningsavfall iht. forurensingslovens §27
som kommunen har plikt til å samle inn etter §30: «Kommunen skal sørge for
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innsamling av husholdningsavfall». For nærmere kommentarer til dette viser
Fylkesmannen til vedlagte brev datert 27.06.13 fra Klima og
Forurensingsdirektoratet.(Klif)
Blant annet skriver Klif dette:
«Det stemmer at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall og plikter å
påse at et tilfredsstillende tilbud og system er etablert. Husholdningsavfall, som faller inn
under ordningen, er vanlig avfall som har sitt opphav i private husholdninger. Med
husholdning menes alle typer eiendommer med privat husholdning, også
fritidseiendommer. Utgangspunktet er at eiendommen bidrar til å gi beboerne rom for
hvile og anledning til matstell»
På spørsmål om at hytterenovasjon kan innføres som en frivillig ordning, svarer Klif
følgende:
«Eiere av eiendommer i kommunen for private husholdninger plikter i utgangspunktet å
være tilknyttet den kommunale innsamlingsordning ved å betale avfallsgebyr og holde
forskriftsmessig oppsamlingsutstyr. Det innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige.
Dette betyr av fritidseiendommer ikke selv kan velge å være å betale avfallsgebyr.
Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale
innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på en betryggende
måte i samsvar med forurensingslovens § 28. Kommunen kan etter forurensingslovens
§30 andre ledd fastsette forskrift som inneholder regler som er nødvendig for å få en
hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfallet.
Gebyret skal dekke kommunens kostnader forbundet med håndtering av
husholdningsavfall. Gebyret for den enkelte eiendom vil således ikke gjenspeile den
faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av
fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet
hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for
hytterenovasjon.»
Høringsuttalelser fra hytteeierforeninger i Verdal kommune:
Vi har mottatt høringsuttalelser fra Inns hytteeierforening, Sørmoen hytteeierforening,
Finnvola hytteeierforeninger, Strådalen hytteeierforening, Nord-Vera hytteeierforening
og Lemyra hytteeierforening.
En fellesnevner for uttalelsene fra hytteeierforeningene er at de er imot innføring av
hytterenovasjon.
Vurdering:
Rådmannen er av den oppfatning at Innherred Renovasjon IKS har foretatt en
omfattende utredning i denne sak og deretter fremmet velbegrunnete forslag til endringer
i selskapsavtalen representantskapet har sluttet seg til.
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Dersom selskapsavtalen blir vedtatt endret slik den foreligger, vil det som konsekvens
medføre innføring av hytterenovasjon i alle medlemskommunene i Innherred
Renovasjon, også Verdal.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag henstiller i brev datert 04.03.16 at også Verdal innfører
hytterenovasjon. Fylkesmannen viser spesielt til brev fra Miljødirektoratet datert
27.06.13 hvor det påpekes at kommunen skal sørge for innsamling av
husholdningsavfall. Med husholdning menes alle typer eiendommer med privat
husholdning, også fritidseiendommer.
Etter kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, opplyses det også at det er bare
Verdal som ikke har innført hytterenovasjon på nåværende tidspunkt. Verran vil tilknytte
seg denne ordningen i forbindelse med sammenslåingsprosessen med Steinkjer.
Høringsrunden blant hytteeierforeningen i kommunen viser at disse er imot innføring av
hytterenovasjon.
Rådmannen vil likevel ut i fra en helhetsvurdering tilrå at Verdal kommune slutter seg til
de foreslåtte endringer som selskapsavtalen for Innherred Renovasjon IKS som blant
annet vil medføre innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune. Det legges da til
grunn at innføringen av hytterenovasjonen skjer i ett nært samarbeide med berørte
hytteeierforeninger/Verdal kommune.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning i kommunale verv etter Ann-Maj Hovdahl Holmli

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

Arkivref:
2016/9216 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.01.2017
30.01.2017

Saksnr.
5/17
5/17

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017
BEHANDLING:
Forslag på nye representanter vil bli fremmet i kommunestyrets møte

Rådmannens innstilling:

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ann-Maj Hovdahl Holmli, varamedlem i kommunestyret for Høyre, gikk bort før jul.
Ann-Maj Hovdahl Holmli var for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som
medlem for AP/H/KRF i følgende utvalg:
-

Medlem og nestleder i skatteutvalget.
Medlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt.

Og vara til følgende utvalg:
- 1. vara i samkommunestyret
- 6. vara komite plan og samfunn.
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Ann-Maj Hovdahl Holmli var innvalgt på fellesliste AP/H/KRF som har følgende
medlemmer og varamedlemmer i de aktuelle utvalgene:
Skatteutvalget:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Håkon Lyngsmo, leder (AP)
1. Bjørn Holmli (AP)
2. Geir Singstad (AP)
2. Torunn Rotmo A(P)
3. Ann-Maj Hovdahl Holmli, nestleder (H) 3. Torill Elverum (AP)
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Medlemmer:
1. Brit Kverkild (AP)
2. Jøran Zakariassen, leder (AP)
3. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)
Samkommunestyret:
Medlemmer:
1. Bjørn Iversen (AP)
2. Silje H. Sjøvold (H)
3. Berit Gustad Nessø (AP
4. Tor Martin Nordtømme (AP)
5. Tor-Petter Abelsen (KRF)

Komite plan og samfunn:
Medlemmer:
1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H)
3. Jorunn Dahling (AP)
4. Fatima Almanea (AP)
5. Torbjørn Sellæg (H)

Varamedlemmer:
1. Håkon Lyngsmo (AP)
2. Oddbjørg Grønn (H)
3. Jonny Myhre (KRF)

Varamedlemmer:
1. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)
2. Ove Morten Haugan (AP)
3. Trine Reitan (AP)
4. Arild K. Pedersen (AP)
5. Bjørn Holmli (AP)
6. Torill Elverum (AP)
7. Fatima Almanea (AP)

Varamedlemmer:
1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
2. Arild Stenberg (AP)
3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
4. Jøran Zakariassen (AP)
5. Siv Engelin (AP)
6. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)
7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer i
ovennevnte utvalg. Det må tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Interpellasjon fra Venstre - behov for døgnplasser for hjelpetrengende eldre

Saksbehandler: Bjørn Iversen
bjorn.iversen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2016/5319 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
30.01.2017

Saksnr.
7/17

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal Venstre v/Brita K. Thorsvik har fremmet slik interpellasjon til ordføreren:
«Det er stor uro – og stor interesse blant innbyggerne, for eldreomsorgens tilbud til
hjelpetrengende eldre fram til nye institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger står
ferdige. Det er stor aktivitet i media med synspunkter og bekymringer, og nylig var det
stort oppslag om en eldre dame på snart 99 år som pårørende opplevde ikke fikk den
helsehjelp hun trengte.
Kommunestyret vedtok i des. 2015 å legge ned 24 sykehjemsplasser og det er nå
effektuert med unntak av 2 beboere. Dette ble bl.a. gjort fordi en skulle rigge Nye
Ørmelen Bo- og helsetun og lokalene måtte tømmes.
Flertallet i kommunestyret har i desember 2016 vedtatt retningen for endringer i
eldreomsorgen med utgangspunkt i et nytt stort Helsehus. Ledige arealer på ØBH synes
derfor ikke lenger å være en del av den planlagte utbyggingen.
Det var i forbindelse med nedlegging av institusjonsplasser sagt at leiligheter i
Lensevegen skulle brukes midlertidig som omsorgsboliger. Det ble det ikke noe av. Jeg
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vil derfor anta at behovet for heldøgns tilbud for korttids og langtids opphold fortsatt er
tilstede, noe som både fagfolk uttaler og mediaoppslag viser.

Spørsmål:
Er ledige lokaler på Ørmelen B0- og Helsehus aktuelle for å avhjelpe behovet for
døgnplasser fram til planleggingen av framtidig eldreomsorg i kommunen er ferdig
utredet, og nye heldøgns plasser står ferdige?
Dersom disse lokalene ikke er aktuelle hvordan har kommunen tenkt å løse behov for
heldøgns plasser inntil nye lokaler står ferdige?»

Ordfører vil besvare interpellasjon i møtet.
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