Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer

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

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
27.08.2018
18:00

Evt forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, må meldes snarest til rådmannskontoret på
telefon 740 48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Før møtet blir satt vil det bli gitt følgende orientering:
Status Helse Nord-Trøndelag v/direktør Torbjørn Aas – 30 min.

Verdal, 17. august 2018

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste kommunestyrets møte 27. august 2018
Saksnr

Innhold

PS 61/18

Godkjenning av møteprotokoll

PS 62/18

Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert

PS 63/18

Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering

PS 64/18

Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen?

PS 65/18

Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS

PS 66/18

Orienteringer
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert

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

Arkivref:
2018/5673 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.08.2018
27.08.2018

Saksnr.
74/18
62/18

Saksprotokoll i Formannskap - 16.08.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommunen tegner utbyggingskontrakter med 3 tilbydere; Verdal Kabel TV, NTE og
Telia, basert på disse leverandørers tilbud. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille
kontraktene.
2. Kommunens tilskudd settes til 5.970.000 kroner. Dette finansieres av disposisjonsfond.
Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunen tegner utbyggingskontrakter med 3 tilbydere; Verdal Kabel
TV, NTE og Telia, basert på disse leverandørers tilbud. Rådmannen får fullmakt
til å ferdigstille kontraktene.
2. Kommunens tilskudd settes til 5.970.000 kroner. Dette finansieres av
disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige
endringer
Vedlegg:
Kartutsnitt som viser dekningsområde ved de foreslåtte utbyggingene.
Utrykte vedlegg:
Utskrift av kommunestyresak PS 20/17 Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune
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Saksopplysninger:
Etter forutgående søknad, fikk Verdal kommune tilsagn om tilskudd til
bredbåndsutbygging i kommunen fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for
utbygging av bredbånd og mobilnett i kommunen. Tilsagnet var på 8 mill. kroner.
I tillegg har kommunestyret tidligere gjort vedtak om å bevilge 3 mill. kroner til tiltaket.
Totalt innebærer dette en total medfinansiering på 11 mill. kroner.
Kommunen kunngjorde, med dette som økonomisk ramme, en anbudsrunde for
utbygging/komplettering av bredbåndstilbudet og mobildekningen i kommunen.
Prosjektet omfatter prosjektering, bygging, eie og drift av bredbånd slik at alle
innbyggerne i kommunen har tilbud om et godt og framtidsrettet bredbånd.
Utbyggingen skulle, så langt praktisk og økonomisk mulig, også omfatte komplett og
sammenhengende mobildekning langs alle offentlige veier i kommunen.
Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn 5 tilbud, 2 tilbud på fiberteknologi for deler
av kommunen, 1 tilbud på radioteknologi for deler av kommunen og 2 tilbud på mobilt
bredbånd, som er en kombinasjon av bredbånd og mobildekning. De to tilbudene på
mobilt bredbånd omfatter i prinsippet hele kommunen, men med noe forskjellige
dekningsområder.
Tilbyderne er:
 Verdal Kabel TV, fibertilbud
 NTE, fibertilbud
 Breiband.no, radiobasert bredbånd
 Telia, mobilt bredbånd
 Telenor, mobilt bredbånd.
Kommunen har gjennomført forhandlingsmøter med alle tilbyderne; noen i fysiske møter
og noen gjennom telefonmøter / skypemøter.
Etter gjennomføringen av møtene har kommunen vurdert og rangert tilbudene etter de
vurderingskriterier som lå i utlysningsteksten.
Rangeringen og tilskuddsbehovene er som følger:
Leverandører av fast bredbånd

Verdal Kabel TV
NTE
Breiband.no

type
rangeringsbredbånd
sum
fiber
6,72
fiber
5,63
radio
4,32

Leverandører av mobilt bredbånd (inkl mobildekning)
Telia
mobilt
7,34
Telenor
mobilt
7,23
Sum
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tilskuddsbehov
9 300 000
3 150 000

tilbyders
bidrag
3 900 000
2 200 000

samlet
tilbyders bidrag i % av
kostnad tilbyders utbyggingskostnad
13 200 000
30 %
5 350 000
41 %

1 520 000

2 280 000

3 800 000

13 970 000

8 380 000

22 350 000

60 %

Ut fra denne rangeringen ble det besluttet å gå videre med tre leverandører: Verdal Kabel
TV, NTE og Telia. I tabellen over har en derfor valgt å vise tilskuddsbehov og tilbyders
bidrag bare for disse tre tilbyderne.
Mobiltilbyderne Telenor og Telia kommer begge bedre ut enn øvrige leverandører. Dette
skyldes flere forhold, men det som vektes sterkest er antall husstander som får et bedre
tilbud enn dagens. Denne dekningen er beheftet med noe usikkerhet, om ikke avgjørende
stor.
Kommunen bør imidlertid ikke bruke tilskuddet til 2 mobil-leverandører som vil bygge
omtrent parallelle mobilnett. Å få maksimalt med fiber-utbygging vurderes som både
framtidsrettet og strategisk rett fordi det vil være basis i framtidig utbygging, f.eks. 5G
mobilnett, videre fiberutbygging og/eller ytterligere radio-bredbånd.
Verdal Kabel TV
Tilbudet fra Verdal Kabel TV innebærer fiber-tilbud til ca. 250 husstander. Totalt
tilskuddsbehov er på 9,3 mill. kroner.
Dekningsområdene framgår av vedlagte kart.
Verdal Kabel TV har i tillegg regnet på tilskuddsbehov for fiberutbygging i område
Marka med 22 husstander. Tilskuddsbehovet der er 3,2 mill. kroner. Dette er ikke tatt
med i forslaget til utbygging nå.
NTE
Tilbudet fra NTE innebærer fiber-tilbud til ca. 90 husstander. Totalt tilskuddsbehov er på
3,15 mill. kroner.
Dekningsområdene framgår av vedlagte kart.
NTE har i tillegg regnet på tilskuddsbehov for fiberutbygging på utvidelse av området
Minsås-Skjerset. Tilskuddsbehovet der er 4,3 mill. kroner. Dette er ikke tatt med i
forslaget til utbygging nå.
Totalt vil gjennomføring av Verdal Kabel TV og NTE sitt tilbud gi fiberbasert bredbånd
til ca. 340 husstander. Forutsatt et gjennomsnitt på ca. 2,7 personer pr husstand, vil vel
900 få tilgang til dette.
Telia
Telias tilbud gir en økning i arealdekning utendørs fra 76 til 91 prosent og
innendørsdekningen økes fra 96,5 til 98,2 prosent med meget god dekning. De resterende
1,8 prosent vil ha god dekning.
Totalt tilskuddsbehov er på 1,52 mill. kroner.
Dekningen framgår av vedlagte kart.
Finansiering
Tilskuddsbehovet blir kr. 13.970.000
Tilskuddssummen er angitt slik i utlysningen:
Kommunalt tilskudd
kr 3.000.000

Side 5 av 16

Tilskudd fra Nkom kr 8.000.000
Sum tilskudd
kr 11.000.000
Den skisserte løsningen her overstiger tilskuddssummen med kr. 2.970.000.
Rådmannen vurderer det dithen at kommunen har to alternativer:
1. Øke kommunens tilskudd med kr 2.970.000
2. Redusere utbyggingen i forhold til de foreliggende tilbud.
Kommunen må som redegjort for i tidligere sak dekke sitt tilskudd gjennom bruk av
avsatte driftsmidler. Et slikt tilskudd vil ikke gi noen økning i de løpende utgiftene for
kommunen og rådmannen ser det som riktig å kunne bruke av disposisjonsfondet til dette
formålet.
En økning i kommunens tilskudd som skissert ovenfor vil sikre kommunen en meget god
utnyttelse av tilskuddet fra Mkom og det totale bredbåndstilbudet (inkludert
mobildekningen) til kommunens innbyggere må betegnes som meget godt.
Rådmannen vil derfor gå inn for dette. Dette innebærer en samlet bruk av
disposisjonsfondet på 5.970.000 kroner.
Kommunene i Nord-Trøndelag ble fra 1. januar 2018 eiere av NTE. Utbygging av
bredbånd og bedre mobildekning vil være et samfunnsutviklingstiltak hvor eventuelt
framtidig utbytte fra selskapet kan benyttes til. Verdal kommune vil først kunne motta
utbytte fra selskapet i 2019. Rådmannen vil se den foreslåtte finansiering i sammenheng
med dette.
Sjøl etter å ha gjennomført denne utbyggingen gjenstår det flere områder i kommunen
uten fiberbasert bredbånd hvor dette hadde vært gjennomførbart, men med store
utbyggingskostnader. Det vises til beregninger for områdene Marka og utvidelse av
området Minsås-Skjerset. Dette og flere andre områder vil en måtte jobbe videre med for
om mulig å få finansiering av fiberbasert bredbånd.
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Verdal kommune
Sakspapir

Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finansiering

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug
bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/8302 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
14.08.2018
16.08.2018
27.08.2018

Saksnr.
65/18
70/18
63/18

Saksprotokoll i Formannskap - 16.08.2018
BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt
INNSTILLING:
1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging av
Vuku nærmiljøanlegg.
2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert
ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 14.08.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging av
Vuku nærmiljøanlegg.
2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert
ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22.
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Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging
av Vuku nærmiljøanlegg.
2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir
fullfinansiert ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22.
Vedlegg:
 Tegning av nærmiljøanlegget
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Bakgrunn for prosjektet:
Det er på investeringsbudsjettet for 2018 oppført 3,0 mill.kr til oppgradering av
uteanlegget for Vuku oppvekstsenter.
Oppgraderingen av uteområdet skal gjøres i samsvar med strategier i Temaplan for leik,
idrett og aktivitet.
«Strategier 2015‐2018
 lokalt og regionalt samarbeid for utfyllende anlegg med rasjonell drift.
 Økt bruk og utvikling av dagens anlegg og friluftsområder.
 Utvikle anlegg som inviterer til aktivitet for begge kjønn, alle aldre og
funksjonsnivå.
 Øke satsing på tettstedsnært friluftsliv.
 utvikle anlegg på eller ved skolene for både organisert og egenorganisert
aktivitet.»
Ut fra disse strategiske forutsetningene mener rådmannen at det må være et anlegg som
flest mulig skal kunne bruke. Det er viktig å utvikle framtidens anlegg slik at de inviterer
til allsidig aktivitet, og kan benyttes både til egenorganisert og organisert aktivitet slik at
alle på best mulig måte kan få utvikle sitt talent. Skal kommunen oppgradere i samsvar
med strategier 2015‐2018 må en satse på mangfold og flere aktiviteter ‐ både på
barneskolen og ungdomsskolen.
Det er utarbeidet planer for både uteområdet ved b-skolen og u-skolen. Det er u-skolen
som blir prioritert i første omgang. Det er lagt inn oppgradering av b-skolens bygninger,
og eventuelle oppgradering/bygging vil føre til bruk av uteområdet til b-skolen.
Det er en grusbane nord for u-skolen som er vel egnet for tiltak i nærmiljøet. Grusbanen
er ikke mye brukt av skolen, og ble brukt som p-plass for skolen og riggplass for
barnehagearbeidet i 2017/18.
Planene gjelder grusbanen og nærmeste delen av skoleområdet. Det er også lagt inn plass
til forlengelse av g/s-vei som må utføres i samarbeid med veieier Statens Vegvesen.
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Konsulent har utarbeidet prosjektet for å få bedre kontroll over oppfølging av prosjektet,
både kostnadsmessig og for å få flere faglige innspill for utnyttelse og bruk av
uteområdet.
Kostnadsoverslag for uteområdet:
Sum delområde 1: 3,3 mill kr
Sum delområde 2: 3,0 mill kr
Sum begge delområdene: 6,3 mill. kr. I tillegg kommer
moms pålydende 1,6 mill kr.
Det er ønskelig å legge ut prosjektet på anbud i august. Delområde 1 som rådmannen
ønsker å begynne med allerede i høst, og delområde 2 under forutsetning at prosjektet
fullfinansieres i 2019.
Arbeidet med delområde 1 planlegges oppstartet i høst innenfor bevilget ramme på 3,0
mill.kr avsatt i investeringsbudsjettet for 2018.
Drift 2018-21
2018

2019

2020

2021

Samla

Tilskudd Fond

Samla

0,5

Moms- Lån
komp
0,6
1,9

3,0

3,0

Ekstra bevilgning:
4,9

4,9

1,5
2,0

1,0
1,6

4,9
7,9

2,4
4,3

3,0

Totalt lånebehov for prosjektet vil bli ca. 4,3 mill.kr.
Det skal søkes om nærmiljømidler/tippemidler for 2,0 mill. kr. for anlegget i Vuku.
Vurdering:
Planlagt uteområde ved Vuku oppvekstsenter vil bli et meget flott nærmiljøanlegget for
Verdals andre sentrum. Det kan brukes av skolen i skoletiden, og av beboere og andre
som er i Vuku på ettermiddagstid.
Det blir et tilbud i Vuku som ikke er der i dag, og som mange kan benytte.
Tippemidler vil medføre at totalt lånebehov for prosjektet vil bli ca. 4,3 mill.kr.
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Verdal kommune
Sakspapir
Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen?
Saksbehandler: Mari Høvik
mari.hovik@verdal.kommune.no
E-post:
47475528
Tlf.:

Arkivref:
2018/6465 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
14.08.2018
16.08.2018
27.08.2018

Saksnr.
68/18
71/18
64/18

Saksprotokoll i Formannskap - 16.08.2018
BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.
Bjørn Iversen (AP) fremmet på vegne av AP/KRF følgende tilleggsforslag:
«Nytt kulepunkt under «Kunst og Kultur...»
- Aksen Stiklestad-Nidaros er en godt utviklet symboltung bærebjelke i et samlet
Trøndelag»
Det ble først votert over tilleggsforslag fra AP/KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over komiteens innstilling inkludert vedtatt tilleggsforslag – enstemmig
vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030 med følgende
tillegg:
Nytt kulepunkt under «Kunst og Kultur...»
- Aksen Stiklestad-Nidaros er en godt utviklet symboltung bærebjelke i et samlet
Trøndelag

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 14.08.2018
BEHANDLING:
Kommunalsjef samfunn orienterte om at det i tilrådingen skal stå Verdal kommune og ikke
rådmannen. Dette endres.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030.
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Rådmannens innstilling:
Rådmannen slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030.
Vedlegg:
1 Høringsbrev
2 Vedlegg 1 - Bolyst og livskvalitet
3 Vedlegg 2 - Regionale tyngdepunkt og kommunikasjon
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Trøndelagsplanen er en overordnet plan som skal gi strategisk retning for utvikling i hele
fylket, og bidra til å knytte fylket sammen. Den nye Trøndelagsplanen er en viktig arena
for gjennomføring av en helhetlig regionalpolitikk i Trøndelag, og Trøndelagsplanen
skal være et godt styringsverktøy for hele fylket. Trøndelagsplanen er det overordnede
leddet i en sammenhengende planstruktur, og på flere områder er det utviklet/eller er
under utvikling egne temaplaner, strategier og handlingsprogram. Disse vil gå nærmere
inn på hvilke tiltak som skal iverksettes for å realisere målene.
Trøndelagsplanen uttrykker hvilken retning det er ønskelig at Trøndelag skal utvikles, og
hvor det er ønske om at Trøndelag skal være i 2030. Visjonen for Trøndelag er «Vi
skaper historie», som viser at ambisjonene er store. Det som skapes og utvikles i tida
framover skal gi varige, positive spor.
Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles
overordnede mål fram mot 2030. Fylkestinget skal vedta planen i desember 2018, og den
skal være førende for alle andre planer og strategier for Trøndelag.
Trøndelagsplanen 2018-2030 har tre temaområder:
 Bolyst og livskvalitet
 Senterstruktur og kommunikasjoner
 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
Det er gitt ni prioriterte retningsmål for utviklingen i Trøndelag.
Retningsmålene er som følger:
- I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
- I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag
- I 2030 er Trøndelag best på regional samhandling
- I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv
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-

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og
teknologi
- I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
- I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportkultur
- I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
- I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem
Til hvert mål er det videre gitt nærmere formuleringer for hvordan målet skal forstås.
Bærekraft er en overordnet føring.

Trøndelagsfylkene har hatt felles fylkesplan i en årrekke, denne gangen er
Trøndelagsplanen utarbeidet som én fylkeskommune. Prosessen har involvert en lang
rekke aktører, og arbeidet har vært på agendaen i mange møter og fora for å sikre god
regional forankring av mål og prioriteringer.
I høringsbrevet er det bedt om tilbakemelding på om det er områder eller tema som vi
anser er spesielt aktuelle for oss, og hvor vi ønsker å delta i videre arbeid. Høringsfrist
er 31. august 2018.
Vurdering:
Trøndelagsplanen inneholder som nevnt ni prioriterte retningsmål for hvordan
fylkeskommunen ser for seg utviklingen i Trøndelag i tida framover. Nedenfor har vi
trukket fram de elementene som vi mener er spesielt viktige for oss i Verdal kommune.
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Trøndelag skal sikre god livskvalitet og mangfold i fremtida. Blant annet skal samfunnet
legge til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.
Fellesskapet skal være inkluderende, og samfunnet skal være trygt å bo i. Så mange som
mulig skal kunne delta i arbeidslivet, og vi ønsker nærmiljø som inviterer til utfoldelse
både fysisk og sosialt, og uavhengig av alder og funksjonsevne.
Kunst og kultur skal være en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen i Trøndelag. At
samisk språk og kultur skal være synlig er et godt mål for regionen, og henger sammen
med målet om inkluderende fellesskap. For Verdal er også målet om et velutviklet
kulturbasert næringsliv et viktig mål, for blant annet Tindved, Stiklestad Nasjonale
kultursenter og Teaterhuset i Verdal.
Trøndelag skal være best på samhandling. Det skal være en god dialog mellom
kompetansemiljø, næringsliv og distrikt. Vi ser blant annet nytte i å bruke
kompetansemiljøene i Trondheim i større grad i videre utvikling av Verdal kommune.
Styrken Trondheim har som storby, i samarbeid med regionen for øvrig, gir en sterk
region både nasjonalt og internasjonalt.
Trøndelag skal videre ha et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv.
Fokus på samhandling mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssystem, fra
barnehage til universitet/høyskole, er et godt mål for å øke kunnskap om muligheter på
arbeidsmarkedet, og særlig i distriktene.
Produksjonen av mat i Trøndelag skal være bærekraftig, og vi skal ha god vekst i
produksjonen av ren og trygg mat. For Verdal, som er et tradisjonelt landbrukssamfunn
og hvor landbruk gir et godt livsgrunnlag for mange av innbyggerne, er det viktig med
videre utvikling av jordbruket og lokal matproduksjon. Trøndelag ønsker å styrke
posisjonen som viktig matregion i Norge, som er et godt og bærekraftig mål å ha for
fremtiden.
Videre er det viktig at Trøndelag har en bærekraftig areal- og transportstruktur. Dette går
blant annet ut på funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele fylket. Dette krever
god koordinering av areal- og transportplanlegging i kommunen. Samarbeid og
samordning rundt transportstrukturen over kommunegrensene er blant annet viktig for å
sikre livskraftige distrikter. Både klima og folkehelse er utfordringer man møter i
forbindelse med areal- og transportplanlegging, i tillegg til at det er viktig å ta hensyn til
viktige verdier som jordvern, kulturminner, samisk kultur og næringsutvikling m.m.
Trøndelag skal ha et balansert utbyggings- og bosettingsmønster. Dette betyr at regionen
skal ha attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt, som kan tilby varierte funksjoner
og tjenester. Det vektlegges i planen at «et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting
og aktivitet opprettholdes i hele regionen». Videre at velfungerende regionale og lokale
sentra er viktig for lokal identitet, og at det må fokuseres på framtidsretta strategier for
by- og stedsutvikling som skal bidra til bolyst og god utnytting av sentrumsområder og
bomiljø. Fokus på distriktene og god utvikling av mindre byer er et godt mål for å hindre
fraflytting og sentrumsdød.
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Trøndelag skal videre ha et samordnet transport- og samferdselssystem, og ha et
klimanøytralt og funksjonelt transporttilbud. Løsninger for kommunikasjon skal være
tilpasset lokale og regionale behov, og transportformene skal kombineres i gode
knutepunkter. Under dette retningsmålet er særlig jernbanen trukket frem som en viktig
ferdsels- og transportåre, både fra nord til sør i regionen, og som forbindelse med resten
av landet. En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet vil både være viktig for
klima, og som ledd i å korte ned avstander for større muligheter for å arbeide utenfor
egen kommune.
Samlet sett ser utkastet til den nye Trøndelagsplanen ut til å være en framtidsrettet plan
med bærekraftige mål. Det legges vekt på betydningen av distriktene, i tillegg til at
Trondheim by dras fram som en styrke for hele regionen. Fokus på landbruk, gode og
inkluderende samfunn, og et balansert bosettingsmønster i hele regionen, er gode mål for
framtidas Trøndelag.
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Verdal kommune
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Godkjenning av ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS

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

Arkivref:
2018/8292 - /000

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
16.08.2018
27.08.2018

Saksnr.
72/18
65/18

Saksprotokoll i Formannskap - 16.08.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS.

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale for Lierne Nasjonalparksenter IKS.
Vedlegg:
Ny selskapsavtale Lierne Nasjonalparksenter IKS.
Saksopplysninger:
Nord Trøndelag fylkeskommune var en av eierne i Lierne Nasjonalparksenter IKS. Som
følge av at Nord Trøndelag fylkeskommune og Sør Trøndelag fylkeskommune fra 1.
januar 2018 er slått sammen til Trøndelag fylkeskommune, må selskapsavtalen til Lierne
Nasjonalparksenter IKS endres.
Endringen ble vedtatt i årets Representantskapsmøte 6. april 2018. Etter dette har
Trøndelag fylkeskommune godkjent endringen i fylkestingsmøte 13. juni.
Endringen må nå også godkjennes hos alle de andre eierne, dvs. vedtas som sak i
kommunestyremøter i Steinkjer, Snåsa, Grong, Lierne og Verdal kommuner.
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Endringene gjelder §§ 1, 5 og 8 i selskapsavtalen. Endringen består i at Trøndelag
fylkeskommune får 20 prosent eierandel i selskapet og 2 representanter i
representantskapet.
Dette er samme eierandel og representasjon som Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde.
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