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Kommunens skadefellingslag- og fallviltordning
Vedlegg:
Vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og
fallviltordningen.
2. Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om resultatet innen
16.09.19.

Behandling i Kommunestyret - 29.05.2019
Odd Vidar Vandbakk, V fremmet følgende forslag på vegne av AP og V:
1. Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
–Fallvilt
–Skadefellingsledelse
–Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.

2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg.
Kolbjørn Almlid, SP fremmet forslag på at saken oversendes Formannskapet for videre behandling, før
det fattes vedtak i kommunestyret.
Kolbjørn Almlid, SP ba om et gruppemøte. Det ble innvilget kl. 20.10.
Møtet satt igjen kl. 20.25.
Avstemming:
Det ble først stemt over forslaget fra Kolbjørn Almlid, SP – det fikk 3 stemmer og falt.
Det ble stemt alternativt over Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret og forslaget fra Odd Vidar
Vandbakk på vegne av V og AP.
Forslaget fra Odd Vidar Vandbakk på vegne av V og AP, fikk 15 stemmer og ble vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019
Vedtatt ble:
1. Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
–Fallvilt
–Skadefellingsledelse
–Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.
2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Verran kommune – behandlet sak 16/19 kommunens skadefellingslag- og
fallviltordning - i møte den 6. mai 2019:
Det er gjort følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til
vedtak:
1. Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og
fallviltordningen.
2. Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om resultatet innen
16.09.19.
Viser til vedlagte vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19.

