Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
06.12.2018
09:00

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.
I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering:
Varehandel i Verdal – status og trender v/Tove Merakerås, leder i HRS-gruppen i Verdal
Næringsforum – 30 min.

Verdal, 29. november 2018

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 6. desember 2018
Saksnr

Innhold

PS 121/18

Godkjenning av møteprotokoll

PS 122/18

Utbytte fra NTE

PS 123/18

Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp

PS 124/18

Høringsuttalelse - forslag til endring i valgforskriften

PS 125/18

Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget - oversendelsesforslag
fra kommunestyret

PS 126/18

Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv
for resten av valgperioden

PS 127/18

Grappa Bar - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å
gjelde underetasje

PS 128/18

Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.11.18

PS 129/18

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbytte fra NTE

Saksbehandler: Helge Holthe
helge.holthe@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/10050 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.12.2018
10.12.2018

Saksnr.
122/18
107/18

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune avsetter utbyttemidler fra NTE til to bundne driftsfond som
opprettes for formålet. 80% avsettes til Verdal kommunes kraftfond. Resterende 20%
avsettes til Verdal kommunes utviklingsfond.
2. Verdal kommunes kraftfond opprettes med følgende formål: Gi langsiktig avkastning
av utbyttemidlene, samt eventuelt kapitaltilførsel til selskapet eller kjøp av aksjer i
relevante regionale kraftselskap.
Årlig avkastning av kraftfondet tilføres fondet. Midlene forvaltes innenfor
kommunens finansreglement.
3. Verdal kommunes utviklingsfond opprettes med følgende formål: Engangstiltak som
stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og
næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir varige kostnadsbesparelser i den
ordinære driften.
Rådmannen innstiller på bruk av midlene i sak som fremmes for formannskapet
senest i første formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020).
4. Forvaltningen av midlene delegeres til rådmannen. Kommunens finansreglement
gjelder for forvaltning av midlene.
5. Utbytte fra NTE inngår ikke i kommunens langsiktige måltall for årlig driftsmargin
(netto driftsresultat).
Vedlegg:
Oversikt over fordeling av eierandel i NTE PDF
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret inviteres til å bestemme prinsippene for hvordan kommunen skal
forvalte utbytte fra NTE. I dette dokumentet tar man opp det langsiktige eierskapet i
NTE og hvordan kommunen kan bruke inntektene fra utbytte. Kommunestyret vil senere
få framlagt konkret forslag til forvaltning av fondene i forbindelse med revisjon av
økonomireglementet. Saksframlegg om NTE-utbytte legges også fram for
kommunestyrene i Namsos, Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger
kommuner. Saksfremlegget for Verdal kommune har i all hovedsak tilsvarende innhold
som for de andre kommunene.
Kommunene i gamle Nord-Trøndelag har tatt over eierskapet i NTE. Etter
utbyttemodellen vedtatt av fylkestinget i Nord-Trøndelag i mars 2016 vil utbyttet til
eierne kunne ligge på rundt 60 millioner kroner i 2019, som vil være det første året de
nye eierne mottar utbytte. Utbyttet framover vil avhenge av om og hvor stort overskudd
selskapet genererer. De nye eierne – kommunene – har som premiss for overtak av
eierskap forpliktet seg til å anvende utbyttet etter følgende prinsipper:


Utbyttemidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt kommunes virksomhet,
de skal bare kunne benyttes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra
kommunenes øvrige midler.



Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale
næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte
formål og vedtekter.



Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge kommunenes eget finansregelverk i
henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om
statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.

NTE har en ekspansiv strategi der man i de kommende konsolideringer i bransjen fortsatt
ønsker å være blant de ti største kraftselskapene i landet. NTE er vant til at eier ikke kan
stille med kapital til selskapet ved behov for egenkapital. Derfor er utbyttepolitikken
basert på at eierne får minimum 25 % av årsresultatet i utbytte etter at årsresultatet er
redusert med inflasjonsjustert egenkapital for selskapet.
Da Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) eide NTE fikk NTFK rundt 30 millioner
kroner i utbytte. I tillegg betalte NTE 150 millioner kroner i renter på et lån etter at
NTFK konverterte to milliarder fra egenkapitalen i NTE til et lån fra eier. Dette er en
ordning som opphørte før kommunene tok over eierskapet.
I avtalene som ble laget rundt NTE i fjor ligger det inne en gjensidig forkjøpsrett mellom
eierne. Den ekspansive strategien selskapets eiere har lagt kan på sikt kreve egenkapital
fra eierne, etter at tiårsperioden med dagens utbytteplan er over. De fleste kommuner har

Side 4 av 24

i dag ikke økonomisk mulighet til å skyte inn mer egenkapital i selskapet uten å låne
penger. Slike lån har ikke kommunen mulighet til å ta opp i henhold til gjeldende
regelverk. I dag er kunnskapen og enigheten om kursen til selskapet samstemt mellom
eierne, men i framtida, med nye politikerne og nye problemstillinger kan det bli
annerledes.
Eierskapsperspektivet
Som nevnt i forrige kapittel, legger NTEs eierskapsmelding opp til en ekspansiv strategi
og at selskapet skal kunne være med på de konsolideringer som skjer i bransjen
framover. Kommunene må sette av hoveddelen av utbyttet som langsiktig sparing. Dette
gir en sikkerhet for å kunne gå inn med ny egenkapital i selskapet om dette blir
nødvendig.
Det er viktig at et stort flertall av selskapets eiere er enige om å disponere overskuddet
på samme måte. I dag er bevisstheten rundt eierskapet i NTE stor både hos politikere og
administrasjon i eierkommunene. Slik kunnskap forvitrer over tid. Hvis eierkommunene
ikke bruker utbyttet etter samme prinsipper, øker risikoen for splittelse mellom eierne
når ny eierskapsstrategi skal legges i framtida.
Fordelingsmodellen
En modell der 80 prosent legges i et langsiktig fond (heretter kalt kraftfondet), og de
siste 20 prosentene kan kommunene disponere til utviklingstiltak (heretter kalt
utviklingsfondet) anses å være innenfor de retningslinjene giver har gitt. Det er også en
modell som største eierkommune, Stjørdal, har vedtatt.
De 14 kommunene som organiseres i Namdal regionråd har allerede bestemt at
utviklingsfondet skal brukes til næringsutviklingstiltak gjennom Namdal regionråd. De
har ennå ikke bestemt hva de skal gjøre med kraftfondet.
Fordeler med modellen er at avkastningen fra kraftfondet vil stige, selv om utbyttet fra
NTE vil variere fra år til år. Å bygge et slikt fond gir mulighet til å kjøpe eierandeler i
NTE hvis andre vil selge, kjøpe av aksjer i relevante kraftselskap, eller som
kapitaltilførsel hvis NTE får behov for kapitaltilførsel.
Ulempen er at man ikke kan bruke like mye penger i en tidlig fase, men har mer å bruke
på lang sikt. Det kan også være vanskelig å forklare innbyggerne at vi legger penger på
fond samtidig som gode tiltak for innbyggerne ikke blir prioritert.
Forvaltning av kraftfondet
Man kan se for seg flere måter å forvalte fondet på. Å følge oljefondets
investeringsportefølje er en måte, KLP har også en lignende investeringsmodell.
Kommunene kan også sette midlene i bank eller i finansmarkedet med større/delt risiko.
Det er naturlig at kommunene driver aktiv forvaltning av kraftfondet. Norges bank anslår
en inflasjon på rundt to prosent de tre kommende årene. Det betyr at man må sikre en
større avkastning på pengene enn to prosent for å unngå at fondet taper verdi.
Plasseringsprofil og risiko behandles i forbindelse med revisjon av kommunens
finansreglement.

Side 5 av 24

Kommunestyrene bør legge opp til stramme regler for hva pengene skal kunne brukes til
slik at framtidige kommunestyrer ikke blir fristet til å bruke pengene til å dekke lokale
behov.
Utbytte fra kraftfondet
Revisjonen uttaler at å nytte realavkastningen fra kraftfondet til å styrke driftsbudsjettet i
kommunen er i strid med forutsetningene for kommunenes eierskap av NTE. Dette
omtales derfor ikke i det følgende.
Kommunene kan velge å ikke ta ut realavkastningen eller nytte realavkastningen utenfor
det ordinære driftsbudsjettet. Fordelen med å ta ut realavkastningen er at innbyggerne
raskere får merke at kommunen har tatt over NTE. Ulempen er at kraftfondet vokser
senere. Vurderingen bør gå på om man klarer å plassere fondet på en slik måte at man
sikrer høyere avkastning enn inflasjonen. Hvis avkastningen er lavere enn inflasjonen
bør kommunestyret vurdere om det er andre måter å bruke avkastningen på i kommunen
som sikrer høyere avkastning, for eksempel investering i å legge til rette for ny
næringsvirksomhet.
Realavkastningen fra kraftfondet kan underlegges de samme reglene som forvaltning av
utviklingsfondet. Fordelen med dette er at vi ikke blåser opp driftsbudsjettet i
kommunen.
Forvaltning av utviklingsfondet
Her kan man se for seg flere forskjellige modeller for bruk av pengene. Giver setter som
krav at de ikke skal brukes til ordinær drift.
Dette er tenkt brukt til engangskostnader i samme års budsjett, ikke flerårige prosjekter.
Fordelen med en slik løsning er at det synliggjør overfor innbyggerne hva NTE betyr
som selskap, avhengig av hvilke formål man velger kan man oppnå en rekke gode
samfunnsformål.
Ulempen er at det ligger en fare for at man i realiteten erstatter varige utgifter som ellers
burde vært dekket over ordinært budsjett.
Her skisseres tre forskjellige veivalg, og det er mulig å velge en kombinasjon av disse:
A) Et internt investeringsfond i kommunen der man investerer der man kan se
besparelser på sikt, for eksempel i velferdsteknologi som kan øke kapasiteten i
omsorgssektoren, nye maskiner som gjør arbeidet i uteavdelingen mer effektivt og
lignende tiltak. Som alternativ til engangsinvesteringer som reduserer framtidige
driftsutgifter kan kommunene velge å nedbetale lån.
B) Næringsutvikling; enten gjennom regionråd/felles næringsfond eller gjennom egen
disponering av midlene. Her kan man se for seg alt fra investering i fiber i utkantene til
konkret støtte til å utvikle nye bedrifter og arbeidsplasser. Utvikling av kompetansemiljø
er en annen mulighet.
C) Generelle tiltak: En årlig pengesum som kan brukes til en rekke gode formål som
kommunen ønsker å bruke penger på, men som det ikke er rom til på det vanlige
budsjettet. Eksempler kan være næringsutvikling som i B), støtte til kulturtiltak som
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fremmer bolyst som lysløyper, konserter, kampanjer for å fremme kommunen som godt
bosted, utvikling av nye tomteområder.
Regnskapsføring av utbytte fra NTE
Giver - Nord-Trøndelag fylkeskommune - satte klare betingelser på bruken av pengene
da de ga eierskapet over til kommunene. I en uttalelse skriver Revisjon Midt-Norge at de
har konkludert med at utbytte fra NTE er å betrakte som en driftsinntekt og dermed også
driftsfond ved avsetning.
Argumentasjonen for at man lander på denne konklusjonen er hovedregelen om at all
inntekt skal i driftsregnskapet, med mindre det er klart er investering. I tillegg er det i
henhold til regnskapsstandard (god kommunal regnskapsskikk nummer 4 - skille drift
investering) tre krav (uvanlig, uregelmessig og vesentlig) som må tilfredsstilles for at
inntekten kan klassifiseres som ikke-løpende og således kan inntektsføres
i investeringsregnskapet.
Etter revisjonens vurdering tilfredsstiller ikke utbytte fra NTE noen av disse kriteriene,
slik at inntekten blir å klassifisere som driftsinntekt.
Hvordan fondet rent teknisk regnskapsføres har ingen innvirkning på hvordan
kommunestyret velger å fordele utbyttet mellom langsiktig avsetning eller kortsiktig
bruk til utviklingstiltak, eller hvilke kriterier kommunestyret ønsker å bruke utbyttet til.
Årlige kommunale vedtak
Kommunene må ta stilling til to spørsmål hvert år:
1. hva skal midlene fra siste års utviklingsfond nyttes til?
2. hva skal siste års avkastning fra kraftfondet nyttes til?
Det anbefales å løsrive denne saken fra behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.
Behandling i juni er et naturlig tidspunkt.
Vurdering:
Det er viktig å holde eierskapet i NTE samlet. Derfor er det brukt en del tid for å
diskutere seg fram til et forslag som administrasjonene i de forskjellige kommunene som
er nevnt i innledningen kan anbefale for kommunestyrene.
Fordelingen av overskuddet, der hoveddelen blir lagt til side mens formannskapet får en
del til fordeling, synes å balansere godt mellom den langsiktige og den kortsiktige
bruken av NTE-utbyttet.
Samtidig advares det mot å vedta bruk av utbyttet som kan forringe kommunens
mulighet til å sikre eierandel i NTE på lang sikt. Rå
Vedtak i andre kommuner:
Det er gjort noen mindre endringer i forhold til vedtak i andre kommuner. Endringene er
av praktisk karakter, og er ikke ment å gi vesentlig forskjeller i måten utbyttet forvaltes.
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Til sammenligning vedlegges vedtaket i Levanger kommune som lyder slik:
1. Levanger kommune avsetter 80 % av utbyttemidlene fra NTE til fond (heretter kalt
Levanger kommunes kraftfond). Dette håndteres som et bundet fond. Formålet
med fondet er å gi langsiktig avkastning av utbyttemidlene, samt eventuelt bli
brukt til kapitaltilførsel til selskapet eller kjøp av aksjer i relevante regionale
kraftselskap.
2. Avkastning utover prisstigning (Realavkastning) av Levanger kommunes kraftfond
(fra og med regnskapsåret 2019) brukes til tiltak i påfølgende år (fra og med
budsjettåret 2020).
3. 20 % av utbyttemidlene fra NTE settes av til et øremerket fond (heretter kalt
Levanger kommunes utviklingsfond).
4. Bruk av midlene nevnt i punkt 2 og 3 over skal gå til formål som har
engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader. Dette kan
være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling,
kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir
kostnadsbesparelser i den ordinære driften. Rådmannen innstiller på bruk av
midlene i sak som fremmes for formannskapet i juni eventuelt i første
formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020).
5. Forvaltningen av midlene delegeres til rådmannen. Kommunens
finansreglement/økonomireglement skal fastsette regler for forvaltning av midlene
i Levanger kommunes kraftfond. Inntil disse reglene er fastsatt skal midlene
plasseres på egen bankkonto.
6. Utbytte fra NTE skal ikke inngå i kommunens ordinære og målsatte tall for netto
driftsresultat.
Alternative løsninger og begrunnelse for rådmannens innstilling:
1. Saken vedtas med samme ordlyd som vedtak i Levanger kommune. Se over for
ordlyd.
2. Saken vedtas med samme ordlyd som rådmannens innstilling med unntak av
punkt 2 som får følgende punkt om avkastning: Inntil 50% av årets avkastning av
kraftfondet (fra og med regnskapsåret 2019) brukes til næringsformål i påfølgende
år (fra og med budsjettåret 2020). I tillegg vil det også oppstå behov for endringer
i finansreglementet dersom det åpnes for aktiv forvaltning av midlene.
3. Saken vedtas med ordlyd som rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller på en forvaltning av midlene som er tilnærmet fri for risiko. Et
prinsipp om nulltoleranse for tap av kommunale midler vil i praksis være i strid med
aktiv forvaltning av midler, der det søkes avkastning som er høyere enn avkastning i
bankinnskudd, statsobligasjoner mv. Sikre investeringer er definert i kommunens
gjeldende finansreglement.
Aktiv forvaltning av midlene med mål om realavkastning, vil mest sannsynlig bety at
kommunens finansreglement må endres for plassering av midler fra kraftfondet. Dette
for å gi rom for en spredning av midlene i fond, aksjer, eiendom osv. Argumentet for
aktiv forvaltning er at midlene ikke skal forringes ved at avkastning er lavere enn lønns-
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og prisstigning. Mot dette kan det argumenteres med at sikre innskudd i høyrentekonto
gir klart lavere avkastning, men samtidig god sikkerhet for at grunnbeløpet ikke tapes.
Rådmannen innstiller på at et prinsipp om nulltoleranse for tap av kommunale midler og
at sikker plassering ikke krever endring av finansreglementet. En konsekvens av at det
velges lav og sikker avkastning, er at det i praksis ikke er sannsynlig at midlene gir
positiv realavkastning. Dermed blir det heller ikke behov for å omtale realavkastning i
vedtaket.
Kommunen kan eventuelt endre finansreglementet på et senere tidspunkt dersom det
ønskes en annen risikoprofil på forvaltningen av midlene.
Rådmannen mener at innstillingen er minst like restriktiv som for andre kommuner, og at
et vedtak i praksis da bekrefter en enighet mellom kommunene om en felles løsning for
utbytte fra NTE.
Rådmannen innstiller derfor for alternativ 3.
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Verdal kommune
Sakspapir

Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp

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

Arkivref:
2018/8704 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.12.2018
10.12.2018

Saksnr.
123/18
108/18

Rådmannens innstilling:
Vedlagte vedtekter for Innherred innkjøp vedtas.
Vedlegg:
Styrets forslag til vedtekter.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det interkommunale samarbeidet Innherred innkjøp etableres fra 01.01.2019, etter
følgende likelydende vedtak i kommunestyrene i Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa,
Levanger og Verdal. Verdal kommunestyre vedtok følgende i sak 73/18:
1. Det etableres et formelt Innherredssamarbeid på innkjøpsområdet, som Verdal
kommune inngår i.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om slikt samarbeid, herunder om når
samarbeidet trer i kraft.
3. Under forutsetning av at innkjøpssamarbeidet formaliseres, styrkes samarbeidet
med 1 årsverk i en oppstartsfase.
4. Fordeling av kostnadene for det nyetablerte innkjøpssamarbeidet skjer etter
fordelingsnøkkel med 12 % fast andel og 88 % basert på folketall.
5. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan i
deltakerkommunene.
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6. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle
deltakerkommuner er representert med rådmannen.
7. Samarbeidet innrettes i en desentralisert struktur. Samarbeidet har ikke status som
eget rettssubjekt, og Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune
og formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte.
8. Samarbeidet kan utvides ved at flere kommuner tiltrer. Rådmannen gis fullmakt
til å beslutte gjennomføring og organisering av en slik utvidelse.
Det framgår av vedtakene i kommunestyrene at styrets medlemmer skal være
deltakerkommunenes rådmenn. Rådmennene har allerede hatt konstituerende styremøte,
og rådmann i Inderøy kommune, Peter Ardon, er valgt til styrets leder. Inderøy
kommune har også, i tråd med vedtaket om kontorkommunefunksjonen, iverksatt
tilsettingsprosesser for både daglig leder og innkjøpsrådgiver. Prosess for
virksomhetsoverdragelse er også iverksatt, i dialog med tillitsmannsapparatet og de
berørte ansatte. Daglig leder i samarbeidet ble tilsatt i styrets møte 19. november. Det ble
nåværende innkjøpsleder i Levanger og Verdal, Jon Erik Englund. Han vil tiltre
stillingen fra 1.1.19, men vil allerede før jul får ansvar for ansettelsen av utlyst stilling
som innkjøpsrådgiver i samarbeidet og selvsagt arbeide med forberedelse av aktivitet
neste år.
Vurdering:
Kommunene må utarbeide vedtekter for samarbeidet. Kravene i kommuneloven framgår
av § 27, som gjengis i sin helhet:
§ 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid.
1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner
og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles
oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt
styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe
avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.
Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.
2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,
b. området for styrets virksomhet,
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser,
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.
3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si
opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det.
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Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp,
men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller
fylkeskommune har skutt inn.
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet.
Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt
tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til
samarbeidende kommuner tilsier dette.
Styret har utarbeidet forslag til vedtekter for samarbeidet. Vedtektene skal ivareta
kravene i kommuneloven og de forhold det for øvrig anses hensiktsmessig å regulere
mellom partene. Disse fremmes med dette for politisk behandling i de respektive
kommunestyrer.
De fleste forhold av betydning er allerede avklart gjennom tidligere
kommunestyrevedtak. Dette gjelder blant annet styrets sammensetning, utvidelse av
samarbeidet til andre kommuner, administrativ organisering og at samarbeidet skal ha en
desentralisert struktur. Rådmannen ser derfor ingen grunn til en ytterligere gjennomgang
av slike forhold, og begrenser seg i denne saken til å kommentere det som ikke tidligere
er avklart.
Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle og effektive anskaffelser på
vegne av kommunene. Det er naturlig at en god del anskaffelser fortsatt vil foretas i
kommunenes egen linjeorganisasjon. Dette kan eksempelvis være anskaffelser som kun
gjelder en av kommunene, som brøytekontrakter. Innkjøpsorganisasjonen vil være en
prosesstøtte også i slike tilfeller, og vil være eier av alt malverk som skal benyttes i alle
kommunenes anskaffelser, uavhengig av hvem som i praksis gjennomfører dem.
Kommunenes linjeorganisasjon vil også bli involvert i de anskaffelser som
innkjøpsorganisasjonen foretar, gjennom deltakelse i interkommunale, sektorvise fagråd.
Det er en klar forventning om at innkjøpsorganisasjonen vil jobbe tett opp mot
linjeorganisasjonen i alle kommunene.
Styret anbefaler at styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år. Styret
vil ha det overordnede ansvaret for at virksomheten opererer innen gjeldende regelverk,
mens daglig leder vil ha det faglige ansvaret for at man opererer innen rammene av
regelverk for offentlige anskaffelser og for øvrig ivareta den daglige ledelsen inkludert
personal-, budsjett- og resultatansvar. Det forventes at daglig leder iverksetter de tiltak
som anses nødvendige ved eventuelle avvik.
Styret vil vedta budsjett for samarbeidet, men budsjettet vil ikke anses endelig før det er
vedtatt i alle kommunestyrene.
En av innkjøpssamarbeidets første og viktigste oppgaver vil være å utarbeide en felles
innkjøpsstrategi for alle kommunene. Det er helt sentralt at strategien bidrar til å oppfylle
kommunenes overordnede mål, og strategien vil derfor bli fremmet for behandling i alle
kommunene. Når den er behandlet i alle kommunene vil daglig leder innarbeide
kommunenes krav i strategien og fremme den til behandling i styret.
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Det er allerede vedtatt i alle kommunestyrene at rådmannen vil ha fullmakt til å stemme
for en utvidelse ved at flere kommuner tiltrer. En slik utvidelse kan imidlertid bli så
omfattende at den må sies å endre samarbeidets karakter. Slike tilfeller reguleres i
vedtektene slik at alle kommunestyrene må fatte vedtak om fortsatt deltakelse i
samarbeidet. Dette innebærer at styret gjennom flertallsvedtak kan foreta utvidelsen. Et
mindretall kan da ikke blokkere utvidelsen gjennom en vetorett, men får anledning til å
forlate samarbeidet dersom det anses ønskelig for det aktuelle kommunestyret.
Det er ønskelig at eventuelle tvister løses i dialog mellom kommunene. I vedtektene
foreslås det regulert slik at dersom forhandlinger ikke fører fram, så kan kommunene be
fylkesmannen om hjelp til å oppnevne et utvalg som saken kan bringes inn for.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høringsuttalelse - forslag til endring i valgforskriften

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/10004 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
06.12.2018

Saksnr.
124/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune uttaler følgende:
Verdal kommune stiller seg undrende til forslaget til ny forskrift m.h.t. manuell
opptelling der endelig telling gjøres maskinelt, med krav om en tredje opptelling av
andre personer enn de som foretok den første maskinelle opptellingen hvis det er avvik
mellom foreløpig og endelig opptelling. Verdal kommune kan ikke se at
valgfunksjonærene som foretar den maskinelle opptellingen kan påvirke hvordan
maskinen teller.
Det nasjonale arbeidet for digitalt førstevalg er avgjørende for at arbeidet i det offentlige
kontinuerlig skal forenkles, fornyes og forbedres. Prinsippet om at digitalisering kan og
bør gi bedre brukervennlighet, pålitelighet og effektivitet må også gjelde i
valgforberedelser, valgavvikling og valgoppgjør.
Nasjonale digitaliseringsprosjekter drar nytte av at de fremste innen et fagområde er med
og anskaffer, drifter og utvikler systemene. Valg er et slikt fagområde, fordi kompliserte
regler i lov og forskrift gir mange detaljerte føringer, og ikke minst fordi kravet til
sikkerhet er så sentralt gjennom hele valggjennomføringen.
Kommunen mener videre at forskriftsfesting av endrede rutiner tillegger den digitale
opptellingen enda mindre tillit, og bidrar derfor ikke til å styrke tilliten til at
valggjennomføringen totalt sett i Norge er trygg og sikker.
Dersom forslaget likevel blir vedtatt mener Verdal kommune at setningen «Med manuell
opptelling menes at opptellingen skjer for hånd uten bruk av maskiner» strykes. Telling
kan skje med en skanner som ikke er tilknyttet et nettverk og at tallene legges manuelt
Det antallet som blir resultatet med å brukes skanneren som telleverk kan enkelt
kontrolleres mot antall mottatte stemmer i kretsen/kommunen.
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Vedlegg:
Høringsnotat – forslag til endringer i valgforskriften om direkte valg til
kommunedelsutvalg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I høringsnotatet foreslås det å fastsette i valgforskriften at den foreløpige opptellingen av
stemmesedler skal skje manuelt. Det foreslås i tillegg enkelte endringer i bestemmelsen
om utformingen av stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg da det er
kommuner og fylkeskommuner som skal velge flere representanter til kommunestyre og
fylkestinget enn det er plass til på dagens stemmesedler. Departementet foreslår også en
endring i bestemmelsen om forsendelse av forhåndsstemmer som følge av at A- og Bpost er slått sammen til én felles brevstrøm.
Rådmann vil ta for seg forslaget som gjelder opptelling.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede nasjonale
ansvaret for gjennomføring av valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.
Kommunene har ansvaret for den praktiske valgavviklingen, herunder opptellingen av
stemmesedlene. Alle kommuner og fylkeskommuner har siden 2013 benyttet det
elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA i valggjennomføringen. Om lag
halvparten av kommunene og alle fylkeskommunene har valgt å benytte seg av
skanningmodulen i EVA til maskinell opptelling av stemmesedler.
I forkant av valget i 2017 var det økende aktivitet og oppmerksomhet om de tekniske
løsningene. For å skjerpe sikkerheten i valggjennomføringen ytterligere fastsatte
departementet med hjemmel i valgloven forskrift om opptelling av stemmesedler ved
valg til Storting og kommunestyre i 2017. Det framgikk av forskriften § 2 at den
foreløpige opptellingen etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 skulle skje ved
manuell telling. Bakgrunnen var stor oppmerksomhet i mediene og offentligheten for
øvrig om sikkerheten i skanningløsningen og mulige svakheter i løsningen.
Departementet la til grunn at et krav om at den foreløpige opptellingen skulle skje
manuelt, ville sørge for at velgernes tillit til valggjennomføringen ikke ble svekket.
Departementet foreslår samtidig å forskriftsfeste en rutine ved avvik mellom foreløpig
opptelling og endelig opptelling, dersom endelig opptelling er foretatt maskinelt ved
skanning. Forslaget innebærer at det skal telles på nytt ved avvik mellom foreløpig
opptelling og endelig opptelling. Ny maskinell opptelling skal ikke foretas av de samme
personene som foretok den endelige opptellingen opprinnelig. Departementet vurderer
det ikke som nødvendig å forskriftsfeste en rutine for avvik dersom begge tellinger skjer
manuelt.
Høringsfristen er 13. desember 2018.
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Verdal kommune
Sakspapir

Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget - oversendelsesforslag fra kommunestyret

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 12
Tlf.:

Arkivref:
2018/9325 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
06.12.2018

Saksnr.
125/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens forslag til oppfølging av interpellasjon om sjøørretens
levekår i Verdalsvassdraget til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet i møte 29.10.2018 interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP)
angående sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.
Kommunestyret vedtok slikt oversendelsesforslag til formannskapet:
Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling der Verdal kommunes ambisjoner
på vegne av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget tydeliggjøres og synliggjøres.
Rådmannen bes samtidig legge fram til politisk behandling en handlingsplan knyttet til
hvordan Verdal kommune kan ta en enda mer aktiv rolle både som kommune, og som
samspillsaktør overfor interessegruppene, i tilretteleggingsarbeidet for sjøørretens
levekår i Verdalsvassdraget.
Rådmannen vil legge til rette for at Komite plan og samfunn kan bygge kunnskap og
foreta drøftinger rundt dette temaet.
Det foreligger studentoppgaver utført av mastergradsstudenter ved NMBU (Norges
miljø- og biovitenskaplige universitet) i 2018, 2017 og 2016.
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I tillegg finnes det observasjoner fra bekkebefaringer i perioden 2012-2017, gjennomført
av Innherred samkommune som var lokal miljømyndighet i samkommuneperioden.
På møtet i januar 2019 i komiteen vil det kunne legges opp til at komiteen får en
orientering om hovedfunnene som ligger i disse arbeidene.
Videre ser rådmannen for seg at komiteen gis mulighet i samme møte til å arbeide
nærmere med denne utfordringen for å komme med innspill til ambisjonsnivå og
prioriteringer i det videre arbeid med å fremme sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av
valgperioden

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/10001 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
06.12.2018
10.12.2018

Saksnr.
126/18
110/18

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kim Tommy Nessemo om fritak fra
kommunale verv for resten av valgperioden.
2. Olav D. Karmhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret i perioden
11.12.18 – 31.3.19. Einar Olav Larsen rykker inn som fast medlem fra 1.4.19 og
resten av valgperioden.
3. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kim Tommy Nessemo søker i epost datert 26. november 2018 og fritak fra sine
kommunale verv for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet med personlige
forhold.
Kim Tommy Nessemo er for inneværende valgperiode innvalgt som medlem på
felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg (i tillegg til kommunestyret):
- Komite plan og samfunn
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Kim Tommy Nessemo er også innvalgt som representant i SMU ved Stiklestad skole og
vara i trafikksikkerhetsutvalget. Disse to vervene blir behandlet i henholdsvis komite
mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn etter delegert myndighet.
SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i komite plan og
samfunn:
Medlemmer:
1. Anne Segtnan (SP)
2. Kim Tommy Nessemo (SP)
3. Birgitte S. Dillan (SP)
4. Arvid Wold (MDG)

Varamedlemmer:
1. Bård Storhaug (FRP)
2. Karl Bernhard Hoel (SP)
3. Einar Olav Larsen (SP)
4. Grethe Dyrstad (V)
5. Marit Voll (SP)
6. Anne Kolstad (SV)

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøtte sine plikter i vervet.»
Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra kommunale verv innvilges
som omsøkt.
Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem i
ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
Til orientering ad nytt medlem i kommunestyret:
Einar Olav Larsen er fast medlem i kommunestyret i Marit Anna Morkens permisjon.
Denne går ut 31.3.19. Da rykker Einar Olav Larsen inn som fast medlem etter Kim
Tommy Nessemo. Olav D. Karmhus rykker inn som fast medlem i perioden 11.12.18 –
31.3.19 og går tilbake som varamedlem når Marit Anna Morken sin permisjon går ut.
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Verdal kommune
Sakspapir

Grappa Bar - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasje

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/6343 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
06.12.2018

Saksnr.
127/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Grappa Bar, org.nr. 919 020 601, innvilges som omsøkt utvidelse av skjenkeareal til
også å gjelde underetasje. Utvidelsen gjelder f.o.m 12. desember 2018.
For øvrig like vilkår som i gjeldende bevilling.
Vedlegg:
Søknad vedlagt skisse.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Grappa Bar har i epost datert 9. november 2018 søkt om fast utvidelse av skjenkearealet
til også å gjelde underetasjen. Det har også ved tidligere bevillinger med andre
bevillingshavere, vært skjenkebevilling i underetasjen.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen i Verdal har i brev datert 13. november 2018 uttalt følgende:
«Lensmannen har ingen merknader til søknaden.»
NAV Verdal har i brev datert 27. november 2018 uttalt følgende:
«Nav Verdal har ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.»
Lokalene som Grappa Bar disponerer består av underetasje, hovedetasje, og utendørs
areal. Pr i dag har Grappa Bar skjenkebevilling i hovedetasje og på avgrenset område
utendørs. Det har, som tidligere nevnt, vært skjenkebevilling i underetasjen tidligere
også, da med andre drivere. Rådmannen har ingen merknader til søknaden, og tilrår at
den innvilges som omsøkt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.11.18

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/4622 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
06.12.2018

Saksnr.
128/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de
framlagte høringer.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi
høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.
Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet i første
møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt
hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).
Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr 23.11.18):

Høyring

Departement
Olje- og energidepartementet

Høringsnotat. Forslag til endring av
energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)
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Frist
18.01.2019

Høyring

Departement

Frist

Justis- og
beredskapsdepartementet

18.01.2019

Samferdselsdepartementet

18.01.2019

Olje- og energidepartementet

31.01.2019

Landbruks- og
matdepartementet

31.01.2019

Høring – endringer i forbrukermerkeloven
(gjennomføring av
energimerkeforordningen for produkter)

Olje- og energidepartementet

31.01.2019

Høring om endringer i opplæringsloven,
friskoleloven og folkehøyskoleloven
Reglene om politiattest

Kunnskapsdepartementet

31.01.2019

Høring - enpersonsutredning om
formuerettslige lovvalgsregler

Høring - forslag til endringer i veglova,
plan- og bygningsloven, matrikkellova,
vegtrafikkloven, yrkestransportloven og
skatteforvaltningsloven og ny lov om
overgangsbestemmelser ved overføring av
fylkesveiadm. fra Statens vegvesen til
fylkeskommunene

Høring - Endringer i energiloven og
naturgassloven (energibruk i bygninger og
store foretak)

Høring – forslag til lov om forbud mot hold
av pelsdyr
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Høyring

Departement

Frist

Høyring - forslag om å endre tidspunktet
ein reknar renter frå i saker om refusjon
av utbyteskatt til utanlandske aksjonærar

Finansdepartementet

01.02.2019

Høring - forslag om å oppheve
dispasjørordningen

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.02.2019

Høring - forslag om endringer i
folketrygdloven mv. Krav til opphold i
Norge for rett til barne- og ektefelletillegg

Arbeids- og
sosialdepartementet

08.02.2019

Høring Endring i forskrift om tildeling av
utdanningsstøtte for undervisningsåret
2019-2020

Kunnskapsdepartementet

08.02.2019

Høring - Forslag til endringer i forskrift
om unntak fra konkurranseloven § 10 for
omsetning av bøker

Nærings- og
fiskeridepartementet

12.02.2019

Høring - Forslag til ny lov om
Etterretningstjenesten

Forsvarsdepartementet

12.02.2019

Høring - endringer i vergemålsloven mv.
(personer uten samtykkekompetanse,
særskilt forvaltning av midler, klage- og
begjæringsrett i saker om vergen mv.)

Justis- og
beredskapsdepartementet

14.02.2019
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Høyring

Departement

Frist

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra
Husbanken

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

15.02.2019

Høring av utkast til forskrift om
medisinske kvalitetsregistre

Helse- og
omsorgsdepartementet

20.02.2019

Evaluering av overtredelsesgebyr i
skipssikkerhetsloven kapittel 9

Nærings- og
fiskeridepartementet

21.02.2019

Høring - Regionkriterium for identifisering
av systemviktige finansforetak

Finansdepartementet

22.02.2019

Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de
framlagte høringer.
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