Verdal kommune

Møteinnkalling

Kommunestyrets medlemmer
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
10.12.2018
16:45

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.
Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. De som
ikke skal ha middag, bes gi melding om det snarest.
Forslag til taletid på sak 106/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019:
Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i
tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntatt de partiene som har ett medlem hver som
får 10/4 minutt.
Evt. forslag som vil bli fremmet bes også om å bli sendt elektronisk til
line.ertsaas@verdal.kommune.no . Ønskes i tillegg at forslag skal deles ut må disse
sendes til samme adresse innen kl. 15.00 møtedag.
Innstilling fra formannskapet i sakene 107/18, 108/18. 109/18 og 110/18 vil bli utlagt i
møtet.
Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering:
 Status Bo- og behandlingssenter v/Per Tore Sandsaunet – 30 min.

Verdal, 30. november 2018
Bjørn Iversen
Ordfører(s)
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Sakliste kommunestyrets møte 10. desember 2018
Saksnr

Innhold

PS 105/18

Godkjenning av møteprotokoll

PS 106/18

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

PS 107/18

Utbytte fra NTE

PS 108/18

Vedtekter for Innherredssamarbeid Innkjøp

PS 109/18

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Verdal kommune

PS 110/18

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

PS 111/18

Orienteringer
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

Saksbehandler: Inger Marie Skrove Grønnesby
inger.gronnesby@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/9347 - /

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

Møtedato
20.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
10.12.2018

Saksnr.
93/18
39/18
5/18
115/18
106/18

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018
BEHANDLING:
Behandling i komiteene og administrasjonsutvalget ble utlagt.
AP v/Bjørn Iversen fremmet på vegne av AP og KRF følgende verbalforslag:
1. Et historisk investerings- og velferdsløft: Modernisering av Ørmelen skole
Ørmelen skole inkluderer boområdene Reinsholm, Kirkehaug, Tinden og Stekke i tillegg til
Ørmelen. Dette er et av de tettest befolkede områder i Verdal kommune.
Om få år vil Ørmelen sannsynligvis bli den største barneskolen i Verdal, og som den største
av alle kommunens skolekretser bør Ørmelen både få beholde og videreutvikle sin
barneskole. Skolen opplever imidlertid i dag plassmangel, og tilfredsstiller i for liten grad
dagens areal – og kvalitetskrav.
På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede en modernisering (nybygging/renovering) av
Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden. I utredningsarbeidet skal
oppgradering av uteområdet inkluderes.
2. Kommunestyret som arbeidsgiver
Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal
kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen
og den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i
velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret:
 Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har
erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte.
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Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen
privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor
som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller
kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og
oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at
frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende
bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.


Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken
En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle
aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over
55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig
livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv
rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover
er et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre
blir anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere
for å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge
så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram
til ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i
prosessen.



Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker
seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet.
Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling,
rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte
er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på
velferdstjenestene til kommunen over tid.
Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på
mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være
akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur
må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det
ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave
ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og
ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap
og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
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SP v/Marit Voll fremmet på vegne av SP, H og SV følgende verbalforslag:
1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B,
vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og
føringer som framgår av punktene 2 - 5 nedenfor.
2. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i
budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde
vært gjort tidligere.
Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i
dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes
løpende orientert om status i arbeidet.
3. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og
rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette
gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og
omstillingstakt.
Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som
medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå
på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre på
at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant av
igangsetting av nye tiltak.
4. Verdibevarende vedlikehold.
Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i
kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned
vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på
det verdibevarende vedlikeholdet.
5. Verdalsskolen.
I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert
moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku,
Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elver og ansatte i Verdalsskolen en
oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede
investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019.
Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.
KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet på vegne av KRF og SV følgende alternativt forslag til
pkt. 3:
«3. Eiendomsskattesatsen for skattepliktige eiendommer settes til 4,5 promille.»
Votering:
 Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
 Rådmannens innstilling pkt. 3 alternativt mot forslag fra KRF/SV, forslag fra KRF/SV
vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for rådmannens innstilling.
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Rådmannens innstilling punktene 4 til 9 – enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP/KRF pkt. 1 alternativt mot pkt. 5 i forslag fra SP/H/SV – forslag fra
SP/H/SV vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for forslaget fra AP/KRF.
Forslag fra AP/KRF pkt. 2 ingress – enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP/KRF pkt. 2, første kulepunkt – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Forslag fra AP/KRF pkt. 2, andre kulepunkt – enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP/KRF pkt. 2, tredje kulepunkt – enstemmig vedtatt.
Forslag fra SP/H/SV pkt. 1 til 3 – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Forslag fra SP/H/SV pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskatt.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på
all fast eiendom i Verdal kommune.
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4,5 promille.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget skal være 4 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens
bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3
hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
b. For øvrig fritas:
• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes
til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
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4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har
bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon
av dokumentet kommer i en egen sak som legges fram første halvår 2019.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl.
selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt
avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å
velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt
fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av
evt. organisasjonsmessige endringer.
9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i skatteinntekter
og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2019.
10. Verdalsskolen.
I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert
moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku,
Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elver og ansatte i Verdalsskolen en
oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede
investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019.
Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.
11. Kommunestyret som arbeidsgiver
Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal
kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen og
den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i
velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret:


Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har
erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte.
Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen
privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor
som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller
kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og
oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at
frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende
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bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.


Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken
En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle
aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over
55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig
livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv
rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover er
et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre blir
anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere for
å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge
så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram til
ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i
prosessen.



Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker
seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet.
Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling,
rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte
er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på
velferdstjenestene til kommunen over tid.
Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på
mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være
akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må
over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme –
og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser
kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og
ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap
og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.

12. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og
2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og
føringer som framgår av punktene 2 - 5 nedenfor.
13. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i
budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde
vært gjort tidligere.
Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i
dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes
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løpende orientert om status i arbeidet.
14. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og
rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette
gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og
omstillingstakt.
Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som
medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå
på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre
på at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant
av igangsetting av nye tiltak.
15. Verdibevarende vedlikehold.
Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i
kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned
vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på
det verdibevarende vedlikeholdet.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 21.11.2018
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»
Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 21.11.2018
BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
1. Uttalelse fra Eldrerådet.
2. Uttalelse fra Idrettsrådet.
3. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
4. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Økonomisjef Helge Holthe orienterte.
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 tas til orientering.
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Ved votering ble AP v/Trine Reitan sitt forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 20.11.2018
BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
1. Uttalelse fra Eldrerådet.
2. Uttalelse fra Idrettsrådet.
3. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
4. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Økonomisjef Helge Holthe var i møtet og orienterte.

AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende forslag til pkt. 2:
2. Det bes om at rådmannen lager et notat om situasjonen m.h.t. endringer og ramme for
eiendomsskatten i tiden framover.
Det ble først votert over AP v/Ove M. Haugan sitt alternative forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over MDG v/Arvid Wold sitt forslag til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.
2. Det bes om at rådmannen lager et notat om situasjonen m.h.t. endringer og ramme for
eiendomsskatten i tiden framover.

Rådmannens innstilling:
1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
3. Eiendomsskatt.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut
eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det
særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
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I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være
avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
b. For øvrig fritas:
• Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
• Verdal videregående skoles eiendommer
• Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
• Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
• Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Trondheim havn IKS' eiendommer
• Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument.
Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer
grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som
legges fram første halvår 2019.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal
opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid.
Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes
løpetid.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i
skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk
av disposisjonsfond i 2019.
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Vedlegg:
1. Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Verdal Kommune
2. Økonomireglement 2019.
3. Gebyrer og betalingssatser.
4. Budsjettskjema i samsvar med budsjettforskrift. (Disse ettersendes)
5. Budsjett og økonomiplan drift 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
6. Budsjett og økonomiplan investering 2019-2022, Sør-Innherad Prosti
7. Uttalelse fra Eldrerådet.
8. Uttalelse fra Verdal Idrettsråd.
9. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
10. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
11. Notat fra rådmann – svar på spørsmål ad avvikling av ISK og fastlegeordningen.
12. Rådmannen svarer på spørsmål eiendomsskatt.
13. Høringsuttalelse fra Skoleutvalget ved Verdal videregående skole til budsjett
2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommuneloven krever at det skal vedtas en fireårig økonomiplan. Planen skal rulleres
for hvert år. Økonomiplanens første år (2019) er budsjett, og således en bindende
bevilgning for bruk av midler i 2019. De økonomiske bevilgningene fra kommunestyret
på virksomhetsnivå bidrar til å sikre klare ansvarsplasseringer for ressursbruken og for
økonomistyring.
For årene 2020-2022 (økonomiplanens andre til fjerde år) er økonomiplanen en foreløpig
plan for aktivitet og investeringer. Økonomiplanen vil derfor vise en forventet utvikling i
aktivitet og investeringer i planperioden. Den årlige rulleringen av økonomiplanen gjør
det mulig å justere kursen underveis. Beløpene i økonomiplanen for årene 2020 - 22 er
derfor ingen fast bevilgning, men en synliggjøring av ønsket utvikling innenfor de
økonomiske rammene som kan anslås for perioden.
Økonomiplanen bygger på samfunnsmålene i samfunnsplanen, og realiserer tiltak så
langt det er mulig innenfor økonomiske rammer og en økonomistyring som er
bærekraftig over tid. Samtidig er det viktig at nye utfordringer og ny kunnskap
fortløpende blir håndtert, og også i denne forbindelse er økonomiplanen virkemiddelet
for helhetlige vurderinger.
Formannskapet har vært sterkere involvert i økonomiplanarbeidet enn tidligere år. Det
har vært arbeidsøkter om økonomiplan og budsjett i møtene 8. mars, 26. april, 30. august
og 22. oktober – i tillegg til de ordinære saker med økonomirapporteringer.
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Obligatoriske budsjettoversikter (jf vedlegg nr 4 ovenfor) vil bli utarbeidet og framlagt
til Formannskapets behandling av saken. Oversiktene korrigeres slik at rammene for
driftsbudsjett og investeringsbudsjett er oppdatert med endringsbehov som har oppstått i
etterkant av økonomiplandokumentet ble ferdigstilt 01.11.18.
Foreløpig er det kjent at beløpene i skjema 1B (økonomiplan kap 5.1) må endres for:
1) Kommunestyrets vedtak om bruk av disposisjonsfond Brokskitbekken (PS 87/18)
medfører at bruk av disposisjonsfond øker med 1.600.000 kr. Framskrevet beløp
for disposisjonsfond blir tilsvarende lavere for årene 2019-2022.
2) En mindre rammejustering til IK regnskap innfordring og lønn. Rammen justeres
fra 3.072.000 kr til 3.164.720. Justeringen skyldes en beregningsteknisk feil.
Rammen for virksomheten er satt i budsjett for § 27- virksomheten og skal være
3.164.720 kr. Justeringen medfører økt bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen legger til grunn at eiendomsskattefritaket etter eiendomsskatteloven § 7
bokstav C (jf innstillingen punkt 4 eiendomsskatt) endres slik at det gis skattefritak i 3 år
i 2019. Fritaket kan trappes ned til 2 år i 2020 og 1 år i 2021. Dette for å kompensere for
fallende eiendomskatteinntekter som følge av endringer i eiendomsskatteloven i
planperioden. Alternativet er at fallende eiendomsskatt kompenseres med
aktivitetsreduksjon ut over det som er beskrevet i økonomiplanen.
Formalia:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Formannskapets innstilling skal ligge til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før
behandling i kommunestyret.
Fagorganisasjonene fikk orientering om budsjettets helhetsinnretning i et
orienteringsmøte 26.10.18, i tillegg til ulike medvirkningsprosesser i utarbeidelsesfasen.
Vurdering:
Vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Økonomiplanens innretning
krever tydelig styring og prioritering. Gjennomgående bør det først prioriterte gjennom
året være å redusere bruken av fondsmidler. Merinntekter og andre
innsparingspotensialer som måtte oppstå gjennom året bør derfor søkes styrt inn mot
redusert fondsbruk. Det første i så måte er om stortingets budsjettvedtak i desember vil
gi økte inntekter for kommunene.
Økonomireglement: Det anses som riktig å gjøre en grundig og mer helhetlig
gjennomgang av økonomireglement og finansreglement. Det blir derfor satt opp egen
sak der rådmannen vil gjøre rede for endringsbehovene. Saken fremmes for
kommunestyret før sommeren 2019.
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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).
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Vedlegg:
Oversikt over fordeling av eierandel i NTE PDF

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.
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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
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
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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.
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
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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
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.
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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.
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

Side 19 av 28

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 lønnsog 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.
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp,
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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

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Verdal kommune

Saksbehandler: Trine Bjørnerås
trine.bjorneraas@verdal.kommune.no
E-post:
47473891
Tlf.:

Arkivref:
2018/8721 - /P36

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Kommunestyre

Møtedato
04.12.2018
10.12.2018

Saksnr.
106/18
109/18

Rådmannens innstilling:
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune vedtas.
Vedlegg:
1 Høringsuttalelse - forslag til forskrift for nedgravde oljetanker i Verdal
kommune
2 Forskrift om nedgravde oljetanker, Verdal kommune, Trøndelag
3 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 1.
Forurenset grunn og sedimenter
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken omhandler utarbeiding av lokal forskrift slik at forurensningsforskriftens kapittel
1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, skal gjelde for
alle nedgravde oljetanker i Verdal kommune, uansett størrelse. Forurensningsforskriftens
kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, krever at
oljetanker på mer enn 3 200 liter, som permanent tas ut av bruk, skal tømmes for olje og
graves opp. Det er gitt adgang for kommuner til å lage egen forskrift slike at miljø og
sikkerhet ivaretas også for oljetanker under 3200 liter.
Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning i grunnen. En
oljetank har begrenset levetid og nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra
oljen som kondenserer inne i tanken og fra jorda utenfor tanken.
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Dette vil over tid kunne føre til rust. En nedgravd glassfibertank er sårbar for endringer i
trykk og kan revne. Selv om ikke tanken ruster, så gjør oljetankens rør og ledninger det.
Lekkasjer fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.
Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til
oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra
oppvarming, samtidig som fyringssikkerhet ivaretas. Klima- og miljødepartementet og
Olje- og energidepartementet har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med
mineralolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020. Dersom man ikke endrer til
annen type olje, vil anlegg måtte tas ut av permanent bruk og dermed må det gjøres tiltak
i forhold til dette.
KPS vedtok 11.9.2018 i sak PS 081/18 at forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal
kommune, Trøndelag, skulle legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til
forvaltningsloven § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.
Lokal forskrift om nedgravde oljetanker skal først og fremst hindre forurensning til
grunnen ved at mineraloljetanker kreves gravd opp etter at de tas ut av permanent bruk,
senest i 2020. Denne forskriften vil sikre en lik håndhevelse innen hele kommunen,
uansett tankstørrelse.
Gjennom oppgraving av tanken vil det vises om tanken har lekket olje til grunnen og
eventuelle forurensede masser kan fjernes før det får konsekvenser for nærmiljøet.
Dersom det skal gis dispensasjon fra fjerning av tanken, må det likevel tas
forhåndsregler om at tanken må være tett, tanken må være tømt og rengjort og
påfyllingsanordninger må fjernes slik at ikke tanken uforvarende kan bli fylt igjen.
Deretter skal tanken fylles med godkjent fyllmasse.
Det har kommet inn en høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal.
Naturvernforbundet er positive til forslaget om forskrift for nedgravde oljetanker i
Verdal. De trekker frem at også små tanker kan utgjøre en miljøtrussel og at det derfor er
positivt at forskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse. At
forskriften gjelder for hele kommunen som geografisk område presiseres også som
viktig. Ellers oppfordres kommunen igangsette informasjonstiltak som følge av den nye
forskriften. Naturvernforbundet vil gjerne samarbeide med kommunene med å igangsette
en informasjonskampanje.
Vurdering:
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune vedtas.
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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.

Side 28 av 28

