Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
28.10.2015 - ONSDAG
Dato:
11:30
Tid:
OBS! Merk dag og tid. Etter formannskapets møte vil det bli møte i lokal styringsgruppe
kommunereformen.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74
04 82 57 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no . Varamedlemmer møter kun
ved særskilt innkalling.
Protokoll fra komite for mennesker og livskvalitets behandling i sak 103/15 og protokoll
fra komite plan og samfunn i sakene 104/15 vil bli utlagt i møtet.

Verdal, 22. oktober 2015

Bjørn Iversen
Ordfører (s)

Side 1 av 23

Sakliste formannskapets møte 28. oktober 2015
Saksnr

Innhold

PS 99/15

Godkjenning av møteprotokoll

PS 100/15

Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune

PS 101/15

Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase

PS 102/15

Deltakelse i gjesteprogram under Olsok

PS 103/15

Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019

PS 104/15

Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport

PS 105/15

Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk
justering i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden
2015-2019

PS 106/15

Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om
skjenkebevilling for enkeltanledning

PS 107/15

Møteplan 2016 - Verdal kommune

PS 108/15

Orientering

Side 2 av 23

Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
rmba@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2015/7006 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
28.10.2015

Saksnr.
100/15

Rådmannens innstilling:
1. Økonomirapport 3. kvartal 2015 Verdal kommune tas til etterretning.
2. Budsjettjusteringer:
 Avdrag formidlingslån kr 26.522.000,-. Finansieres ved mottatte avdrag på
utlån kr 12.000.000,- og bruk av bundne investeringsfond (tidligere
mottatte avdrag på utlån som er avsatt til fond) kr 14.522.000,-.
 «Mindre tiltak på skoler» reduseres fra 2.000.000,- til 1.000.000,-.
 «Oppgradering Prost Brands veg» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
 «Oppgradering Ringvegen» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
 «Oppgradering 4 omsorgsboliger Vuku» reduseres fra 500.000,- til 0,-.
 «Teaterbygg Nord-Trøndelag teater» reduseres fra 80.000.000,- til
10.000.000,-.
 «Tiltak hovedplan vannforsyning» reduseres fra 7.000.000,- til 3.000.000,-.
 «Utbedring kloakkanlegg sentrum» reduseres fra 5.000.000,- til 1.000.000, I kommunestyresak 61/14 ble Kvernmo Motor SA innvilget et kommunalt
lån på 5.000.000,- som forskudd på spillemidler. I 2014 ble 800.000,- av
dette lånet utbetalt. For 2015 gjenbevilges det resterende beløpet
4.200.000,-. Finansieres med bruk av lån.
 Udisponert overskudd fra 2012 kr 1.578.317,- avsettes til disposisjonsfond.

Side 3 av 23

Vedlegg:
1 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Økonomiplan Verdal 2015-2018.
Saksopplysninger:
En kommunes inntektsside er stort sett gitt. De store elementene, skatt og
rammetilskudd, er tuftet på et stort sett indikatorer med demografi som en vesentlig
bestanddel. De øvrige inntektskomponenter er også stort sett gitt, enten i form av
maksimalprisbegrensninger eller selvkostbegrensninger. Den eneste inntektskilden av
betydning kommunen selv beslutter er eiendomsskatt. En følge av at inntektssiden er så
vidt gitt er at fokuset for organisasjonen blir kostnadsstyring, og det er her arbeidet nå
foregår for å nå økonomisk balanse i 2015.
Kommunen må drive stadig forbedringsarbeid og effektivitetsforbedringer, men for å
kunne holde økonomisk balanse over tid må forventninger – politiske og
samfunnsmessig - tilpasses økonomiske realiteter. Dette krever prioritering av hvilke
tjenester vi skal levere og med hvilken standard og kvalitet vi skal levere. Hvordan vi
skal levere ligger langt på veg besvart i ledelsesplattform og i de seks strategiske
prinsipper, men også dette vil i noen tilfeller utfordre den politiske
prioriteringsdynamikken.
Gjennom sensommeren og høsten er det tegn på at den nasjonale skatteinngangen, og
også inngangen i Verdal, har bedret seg opp mot anslått nivå i Revidert nasjonalbudsjett
og kommuneøkonomiproposisjonen fra mai. Det betyr at sannsynligheten for at vi når
inneværende års inntektsforutsetninger har økt. Samtidig er det økt risiko for at vi ikke
fullt ut når budsjettet for eiendomsskatt, med basis i noen større klagesaker. Rådmannens
vurdering er at det i denne omgang ikke er nødvendig med ytterligere nedjustering av
inntektssiden i budsjettet.
Det betyr at det pågående arbeidet med kostnadsreduksjoner fortsetter som det har blitt
gjort gjennom store deler av året, med mål om økonomisk balanse ved årets slutt. Det er
svært utfordrende og oppleves som krevende i alle virksomheter.
De fleste virksomhetsområdene har god kontroll på driften og leverer regnskap i tråd
med årsbudsjett. Noen derimot varsler til dels store avvik:
 NAV: 2,4 mill grunnet økte utgifter knyttet til introduksjonsstønad vedrørende
mottak og bosetting av flyktninger, tomgangsleie på kommunale boliger og
økonomisk sosialhjelp.
 Hjemmetjenesten: 2 mill, skyldes drift av nattevakt ved trygghetsboligen og
innleie ved nye brukerbehov.
 Institusjonstjenesten: 2,2 mill, skyldes i hovedsak ressurskrevende tjenester
kommunen ikke får refusjon for, og merforbruk vedrørende kjøkkentjenesten.
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Ved utgangen av 1.halvår viste prognosene pr 31.12 et merforbruk på i overkant av 5,1
millioner kroner. Ny prognose etter tredje kvartal signaliserer et merforbruk på inntil 9,2
millioner kroner. Denne negative endringen skyldes hovedsakelig en forverret utvikling
på NAV og Hjemmetjenesten, et varslet merforbruk på skole/sfo og frykt for svikt i
eiendomsskatten. Det arbeides imidlertid iherdig for at avviket skal bli så lite som mulig.
En klassevekst på tre nye klasser fra skolestart i høst er presset innenfor rammene for
drift av skoler.
Verdal kommune har det siste året, i samarbeid med andre kommuner i regionen, inngått
flere nye innkjøpsavtaler. Flere av avtalene er av en slik karakter at de bidrar til store
reduksjoner i innkjøpskostnader på flere av produktene som kommunene bruker i stor
grad. Over tid vil dette medføre reduserte årlige kostnader på flere hundre tusen kroner.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte økonomirapport.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase

Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Arkivref:
2012/6861 - /C10

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
28.10.2015

Saksnr.
101/15

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase
for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill.
kroner, inkl. moms.
3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Utskrift av møtebok, formannskapssak 31/15.
Saksopplysninger:
Formannskapet fikk i møte 26. mars 2015 forelagt seg sak om arbeidet med realisering
av Ungdommens Hus.
Formannskapet gjorde slikt vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til de vurderinger som er gjort av rådmannen i saken.
2. Formannskapet ber om at det planlegges realisering av Ungdommens Hus.
Kommunestyret må før sommerferien vedta den endelige økonomiske
investeringsrammerammen og finansiering.
3. Rådmannen får fullmakt til å velge tomtealternativ. Fortrinnsvis søkes utbygging
realisert på kommunal tomtegrunn.
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For å gi det nye formannskapet noe mer kunnskap om arbeidet som har skjedd tidligere
vedlegges denne saken i sin helhet.
Utover våren ble det arbeidet med ulike alternativ hvor kommunen eide aktuell
tomtegrunn. Under denne prosessen kom det opp et klart uttrykt behov for større lokaler
for gjennomføring av voksenopplæring for flyktninger.
Deler av flyktningeundervisningen ble allerede gjennomført i leide lokaler i eiendommen
Blikktun, gnr 19 bnr 529 (Langnes og Bakkan bygget). Bygget var for øvrig opplyst å
være til salgs. Det ble tatt kontakt med eieren og kommunen fikk en opsjon ut året 2015
på å kunne kjøpe bygget.
Det totale arealet av bygget, ca. 1100 kvadratmeter, var av en slik størrelse at rådmannen
vurderte det mulig å realisere både Ungdommens Hus og Voksenopplæring for
flyktninger i det aktuelle bygget.
Ved ombygging av eksisterende bygninger vil det alltid være vanskelig å anslå
byggekostnadene uten at dette konkretiseres gjennom en anbudsrunde. Det ble derfor
gjennom sommeren gjennomført en anbudskonkurranse basert på de funksjonskrav som
var stilt for de to ulike formålene.
Kommunen benyttet firmaet Faveo til å gjennomføre denne anbudskonkurransen og
Byggmesteran ble ut fra de gitte kriterier valgt som utfører.
Med bakgrunn i dette anbudet samt prisforlangende for eiendommen har Faveo satt opp
følgende budsjett for realisering av bygget:
1. Kjøp av bygget
2. Tilbud fra Byggmesteran
3. Konkurransehonorar
4. Byggherrekostnader
5. Prosjektledelse
6. Offentlige gebyr og avgifter
7. Uavhengig kontroll
8. Inventar, utstyr
9. Utvikling i samspillfasen
10. Lønns- og prisstigning
11. Byggelånsfinansiering
12. Marginer, reserver
13. 25 % merverdiavgift
BUDSJETT

kr 5.000.000,kr 7.450.000,kr
75.000,kr 200.000,kr 350.000,kr 200.000,kr 150.000,kr 2.000.000,kr 1.500.000,kr 175.000,kr 150.000,kr 1.500.000,kr 3.381.250,kr 22.131.250,-

Budsjettet ligger betydelig over den kostnadsrammen på 12 mill. kroner som lå inne i
Økonomiplan 2014-2017 til realisering av Ungdommens Hus, men arealet er omtrent
fordoblet gjennom realisering av både Ungdommens Hus og lokaler for
voksenopplæring for flyktninger i det aktuelle bygget.
Kommunen er inne i en svært utfordrende økonomisk situasjon og rådmannen vil foreslå
at budsjettet for hele prosjektet ikke skal overstige 20 mill. kroner. Hvis kommunestyret
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slutter seg til rådmannens forslag om å gjennomføre en samspillsfase må dette legges til
grunn i det videre arbeid.
Det foregår et arbeid med detaljreguleringsplan for dette området. Den saken vil komme
til første gangs behandling i komite for plan og samfunn i møte 27. oktober. Forutsatt
ordinær behandling av denne plansaken kan endelig vedtak gjøres i januar og byggestart
skje i februar.
Byggeprosjektet er planlagt gjennomført etter den såkalte samspillsmetoden. Når denne
prosessen starter vil det begynne å påløpe kostnader for prosjektet.
Det er derfor riktig at det nå gjøres et politisk vedtak om en skal starte opp
samspillsfasen.
En naturlig konsekvens av et vedtak om å starte samspill vil være at rådmannen
innarbeider investeringskostnadene i sitt budsjettforslaget for 2016.
Drift av Ungdommens Hus.
Det brukes nesten 650 000 kroner på å drifte Kinokjelleren i 2015. For å skaffe
økonomisk handlingsrom for å etablere et Ungdommens hus, med en bemanning som
gjør at huset kan driftes flere dager enn de to dagene som dagens kinokjeller har åpent,
og med et bredere og mer mangfoldig tilbud enn i dag, foreslår rådmannen at dagens
Kinokjeller avvikles så raskt som mulig.
Budsjettet til Kinokjelleren opprettholdes og vil være med på å finansiere driften av
Ungdommens hus det første halve året. Det vil gi rom for å kunne søke midler, omstille
egen drift og prioritere Ungdommens hus i økonomiplan og budsjett fra og med 2017.
Dette forslaget vil bety at tilbudet til en gruppe ungdommer i Verdal vil være redusert i
en periode av 2016, men dette er den eneste måten rådmannen ser å kunne finne midler
til en forsvarlig drift av Ungdommens Hus fra og med høsten 2016.
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Verdal kommune
Sakspapir

Deltakelse i gjesteprogram under Olsok

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

Arkivref:
2015/6972 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
28.10.2015

Saksnr.
102/15

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til
gjesteprogram for Olsokdagene 2015.
2. Støtten utbetales innenfor rammene av rådmannens driftsbudsjett.
Vedlegg:
1. Søknad om delfinansiering fra SNK AS, datert 26. juni 2015.
2. Fylkesrådets sak 129/15 om tilsvarende søknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune.
3. Verdal formannskap, PS 74/14, bidrag til finansiering av lanseringsprogram under
Olsok 2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med årene har premieredagen for Spelet om Heilag Olav blitt anledning for å samle partnere og
sentrale aktører for den videre utvikling av Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK). Dette
gjelder både lokale, regionale og nasjonale nivå.
Det er vurdert som rett og viktig at Verdal kommune, og Nord-Trøndelag fylkeskommune som
den andre eieren av kultursenteret, vises i forbindelse med dette arrangementet. I fjor ble
Slagplan 2030 lansert i et åpent arrangement i borggården, og i år var kongehuset representert.
Gjesteprogrammene i 2014 (som også var et lanseringsprogram for arbeidet mot 2030) og 2015
har således hatt særpreg ut over de tradisjonelle gjesteprogrammene.
I begge disse arrangementene har invitasjonen til gjester vært et samvirke mellom kommune,
fylkeskommune og kultursenteret. Ordfører, Fylkesrådsleder og styreleder og direktør ved SNK
har signert invitasjonene.
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Vurdering:
Nord-Trøndelag fylkeskommune har besluttet å bevilge 65.000 kr som bidrag, jf vedlegg
2. Verdal kommune er anmodet om å bidra med kr 50.000,-, som er det samme beløp
som ble gitt i 2014. Verdal kommune er eier av spelet, og det er viktig å være dette
ansvaret bevisst – ikke minst når vi nå går mot 2030 og 1000-årsjubileum. Å bidra til
gode rammer under gjesteprogram, som i 2014 og 2015, er en del av arbeidet med å løfte
fram betydningen av Olsokdagene på Stiklestad og synliggjøre fokuset mot 2030.
Rådmannen går inn for at Verdal kommune bevilger kr 50.000,- til SNK som bidrag til
finansiering av gjesteprogram ved Olsok 2015. Saken legges fram til behandling i
formannskapet både for kunnskapens skyld, men også for beslutning, mens
finansieringen gjøres innenfor ordinært driftsbudsjett.
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Verdal kommune
Sakspapir

Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019

Saksbehandler: Rune Gjelvold
rune.gjelvold@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2015/44 - /F30

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

Møtedato
26.10.2015
28.10.2015

Saksnr.
53/15
103/15

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222
flyktninger i perioden 2015 til 2019.
2. Administrasjonen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor
denne rammen.
Vedlegg:
1. Anmodning om bosetting fra IMDi.
2. PS 45/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016
3. Asylum Trends 2014. UNHCR: mars 2015.
4. Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger 2015. IMDi: 2015

5. Årsrapport for bosetting 2014. IMDi: 2015.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
www.imdi.no
Saksopplysninger:
Verdal kommune har vedtak på at det skal bosettes 35 flyktninger i 2015 og 30
flyktninger i 2016.
I april 2015 ble Verdal kommune bedt om å vurdere på nytt hvor mange flyktninger
kommunen kan bosette i 2015 og 2016. Kommunestyret vedtok i møte 26.05.15, under
sak 45/15, følgende:
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1. Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til mottak av flere flyktninger under
forutsetning av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører.
Antall for både 2015 og 2016 vil avhenge av antall syriske overføringsflyktninger.
For 2015:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske
overføringsflyktninger i 2015: 56 personer
For 2016:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 31 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske
overføringsflyktninger: 46 personer.
2. Endelig vedtak gjøres når anmodningen fra IMDi kommer.
I ettertid er Verdal kommune bedt om å bosette 222 flyktninger i perioden 2015-2019.
Antallet som kommunene blir bedt om å bosette er basert på IMDi sine plantall og
prognoser:
50 flyktninger i 2015.
46 flyktninger i 2016.
46 flyktninger i 2017.
40 flyktninger i 2018.
40 flyktninger i 2019.
I perioden 2016-2019 er det behov for å bosette 50 000 flyktninger. I år er det behov for
å bosette 13 000, og basert på vedtak i kommunene mener IMDi det er realistisk at
10 000 av disse blir bosatt. Kommunene bosetter altså langt færre enn behovet.
I 2015 ber IMDi Verdal om å bosette 50 flyktninger. Bakgrunnen for at det ble nedjustert
fra 56 til 50 er at antallet syriske overføringsflyktninger nasjonalt har blitt nedjustert i
2015. Det vil ikke komme flere overføringsflyktninger i år ettersom de allerede er fordelt
ut til kommunene. De som bosettes etter et nytt vedtak i 2015 vil hovedsakelig være
personer i asylmottak som venter på bosettingskommune.
Antall flyktninger som Verdal blir bedt om å bosette i 2016, 2017, 2018, og 2019 er
basert på følgende nasjonale plantall fra IMDi:
2016: 13 200
2017: 13 200
2018: 12 000
2019: 12 000
For årene 2015-2016 var svarfrist 30. september. Denne saken ble ikke lagt fram til
politisk behandling i august, da rådmann var av den oppfatning at dette vedtaket må
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fattes av det nye kommunestyret for 2015-2019 da det er forpliktelsene kommunen påtar
seg gjelder for denne perioden. Dette ble IMDi orientert om.
For planperioden 2017 til 2019 er svarfristen 30.november.
Vurdering:
Rådmannen er kjent med at IMDi vil komme med nye prognoser på bosettingsbehovet
fremover i begynnelsen av november i år. Selv om det ikke foreligger oppdaterte
prognoser per dags dato fra IMDi, så tilsier flyktningsituasjonen i Europa og økningen
av antall asylsøkere i Norge at flere personer vil få beskyttelse. Det innebærer at
kommunene vil bli bedt om å ytterligere øke antall bosetteringer.
Det økte bosettingsbehovet fremover er ikke kun et resultat av Stortinget sitt vedtak på å
ta imot 8000 syriske overføringsflyktninger over 3 år. Det er en generell økning av antall
asylsøkere i Europa – som økte med 47 % i 2014 sammenlignet med tilsvarende periode
i 2013. Syriske flyktninger utgjør den største andelen blant disse, og dette er det høyeste
antallet asylsøkere som er registrert fra en enkeltgruppe siden 1992. Flyktninger fra Irak,
Afghanistan, og Eritrea utgjør de største gruppene etter Syria.
I Norge har det vært en økning av antallet asylsøkere fra 2010 til 2014, men en liten
nedgang fra 2013 til 2014. Det ble registrert 12 640 asylsøkere i fjor (UNHCR 2015), og
flere asylsøkere enn tidligere har krav på beskyttelse i Norge. Ventetiden på mottak har
økt siden 2012 med 2,2 måneder, og for enslige voksne var ventetiden i 2014 på 11
måneder (IMDi 2015).
Nå estimerer UDI at det vil komme 23 000 asylsøkere i 2015 og 33 000 asylsøkere i
2016. Dette er en betydelig økning fra tidligere år. IMDi sine plantall i denne saken er
utdatert og er ikke basert på de nyeste anslagene til utlendingsmyndighetene.
Anmodningen fra IMDi er bosetting av 50 flyktninger i 2015. For bosetting i 2015 følger
det et ekstratilskudd til Verdal kommune på kr 50.000 per person som kommunen
bosetter over vedtaket på 35. Ved bosetting av 50 personer utgjør dette et engangsbeløp
på kr 750.000.
Pr. i dag er det uklart om disse tilskuddene vil dekke de reelle utgiftene, jfr. forbehold i
kommunestyrets vedtak sak 45/15, pkt. 1. Det er behov for å gjennomgå organiseringen
av hvordan kommunen løser oppgavene knyttet til bosetting og integrering av
flyktninger.
Verdal kommune har så langt i år bosatt 35 flyktninger, her av 15 overføringsflyktninger,
15 fra asylmottak, og 5 selvbosettere. I tillegg har kommunen tatt imot 9
familiegjenforente av flyktninger som allerede har blitt bosatt i kommunen. Det har med
andre ord blitt bosatt det antall som kommunestyret har vedtatt.
Et vedtak på å øke bosettingen i 2015 fra 35 til 50 personer er krevende, særlig med
tanke på at Introduksjonsloven krever tett individuell oppfølging av deltakere i
introduksjonsprogram, og alle som bosettes må gjennom helsekontroll.
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Antallet flyktninger kommunen blir bedt om å bosette inkluderer ikke familiegjenforente
til disse personene. Erfaringsmessig har flyktningtjenestene i Verdal tatt imot 5-10
familiegjenforente årlig. IMDi anslår at antall familiegjenforente er 3-4 personer per 10.
flyktning som bosettes. Det reelle antallet flyktninger som vil ha behov for helsekontroll,
egnet bolig, norskopplæring og/eller introduksjonsprogram, og grunnskole for barn og
voksne, vil derfor være betydelig høyere enn vedtaket.
Rådmannen anbefaler å imøtekomme IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222
flyktninger i perioden 2015 til 2019.
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Verdal kommune
Sakspapir

Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport

Saksbehandler: Oddvar Govasmark
oddvar.govasmark@verdal.kommune.no
E-post:
74048531
Tlf.:

Arkivref:
2014/4388 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
28.10.2015

Saksnr.
67/15
104/15

Rådmannens innstilling:
Sluttrapporten tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
38 journalposter i sak 2014/4388.
Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte den 29.09.2014 ble slikt vedtak fattet:
Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:
1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr.
1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
2. Investeringen finansieres på følgende måte: Bruk av ubundet kapitalfond
kr. 800.000,- Momskompensasjon kr. 200.000,3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige
endringer.
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Prosjektet gjelder tilbygg til forsamlingssalen på Øysteins gate 1 – Arken. Tilbygget er
utført som en forlengelse i full bredde av forsamlingssalen. Nytt areal utgjør ca 50 m2.
Byggeorganisasjonen har vært slik:
Byggherrefunksjonen og byggeledelse: Verdal kommune ved teknisk drift
Prosjekterende: Norconsult A/S
Utførende: Egenregi med innleie/bistand fra foretakene E. Finstad A/S, Aircomfort
Trøndelag A/S og Mikael Wik A/S.
Egenregi betyr i dette tilfellet kommunens egne mannskaper inkludert gravemaskin, men
i all hovedsak stor innsats/dugnad fra Verdal Pensjonistlag. I tillegg til dugnaden har
pensjonistlaget bidratt med en pengegave på kr. 70.000,-.
I «byggekomiteen» har disse møtt i tillegg til byggeleder fra teknisk drift:
Fra Arken: Mona K Stene
Fra Verdal Pensjonistforening: Anne Norskag, Alf Stiklestad og Bjarne Kråkvik
Fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Lars M Lersveen
I tillegg har innleid foretak møtt etter behov.
Regnskapet viser et samlet forbruk på kr. 920.629 inkludert moms. Det vil si kr.
736.503,- før moms. Netto utgift for kommunen ble dermed kr 666.503,- når moms og
pengegave er fratrekt.
Vurdering:
Forhåndskalkyler og budsjett traff godt i forhold til faktiske kostnader. Tiltaket anses å
ha fått omfang og kvalitet som beskrevet og forventet.
Verdal Pensjonistlag har bidratt med stor arbeidsinnsats med skikkelig god kvalitet.
Gjennomføringen av prosjektet er i veldig stor grad pensjonistenes fortjeneste. Særlig
stor takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats med Anne Norskag, Alf Stiklestad
og Bjarne Kråkvik i spissen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk justering i Reglement
for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2015-2019

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

Arkivref:
2015/135 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
28.10.2015

Saksnr.
105/15

Rådmannens innstilling:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår justeres slik:
1. Justering av satsen tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i
perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i
tariffavtale KS-LO).
2. Endring av pensjonsinnmelding – jf pkt. 17 i forslag til nytt reglement.
3. Innvandrerrådet føres opp på godtgjøring for utvalg under Gruppe III.
4. Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av komiteledere blir:
Komite plan og samfunn:
Komite mennesker og livskvalitet:
Vedlegg:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune 2015-2019 med foreslåtte
justeringer.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 31. august 2015 i sak 62/15 ble det vedtatt følgende:
1. Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til
politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer.
Delegasjonsreglementet gjennomgås.
2. Administrasjonen skal innen 1. oktober 2015, opprette et gjestekontor på rådhuset,
med datamaskin knyttet til kommunens nettverk. Kontoret skal disponeres av alle
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gruppeledere i kommunestyret. Gruppelederne skal få tildelt egen mailadresse, lik
ansatte i kommunen. Gruppelederne setter seg opp på ledig tid, tilgjengelig fra
kommunens hjemmesider.
Vedtaket må forstås slik at det er Reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår for 20112015 som videreføres.
I dette vedtaket ble det ikke tatt med de tekniske justeringene, som ble foreslått når saken
først ble lagt fram til behandling i formannskapet den 30. april 2015. Dette gjelder
justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste, pensjonsordning for folkevalgte og at
innvandrerrådet blir ført inn i utvalg under gruppe III. Endringene er markert med rød
tekst i vedlagte reglement.
Når det gjelder pensjonsordning ble dette vedtatt i sak 23/14 kommunestyrets møte
24.02.14.
Rådmannen legger med dette fram saken for formannskapet, som bes innstille overfor
kommunestyret på justering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i henhold til
ovenstående og vedta endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av komiteledere.
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Verdal kommune
Sakspapir

Klage på vedtak - Trones Vel - Avslag på søknad om skjenkebevilling for
enkeltanledning

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

Arkivref:
2015/5653 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
28.10.2015

Saksnr.
106/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtaket opprettholdes og klagen tas ikke til følge. Klagens sendes Fylkesmannens i
Nord-Trøndelag til behandling.
Begrunnelse:
Dette kommer inn under kommunestyrets vilkår om at bevilling skal gis til en enkelt
bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted
som minner om fast drift. For øvrig vises til vurderinger i saken.
Vedlegg:
1. Søknad fra Trones vel datert 31.08.2015.
2. Svar fra servicekontoret datert 09.09.2015.
3. Epost datert 25.09.2015 fra servicekontoret til Trones vel med orientering om
klageadgang.
4. Klage på vedtak fra Trones vel datert 29.09.2015.
5. Kommunestyresak 44/12.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Myndigheten til å avgjøre søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning i Verdal
kommune er delegert til Servicekontoret. Klage på disse sakene skal først i
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formannskapet, og vil bli oversendt til Fylkesmannen til behandling hvis vedtaket om
avslag blir opprettholdt, jfr. alkoholloven § 1-16.
I svarbrev fra Servicekontoret 09.09.2015 er det ved en glipp ikke tatt med muligheten
for klage, jfr. forvaltningslovens §§ 28-32. Dette beklager rådmannen. Dette ble klageren
gjort oppmerksom på i egen epost fra Servicekontoret datert 25.09.2015. Søker/klager
ble også muntlig orientert av saksbehandler skjenkesaker på rådmannskontoret om
klageadgangen i ettertid.
Klagen er framsatt den 29.09.2015 og er innkommet innen fristen, jfr. fvl § 29.
Trones Vel søkte i søknad datert 31.08.2015 om skjenkebevilling for enkeltanledning for
dagene 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 5. november, 26. november og 10.
desember for å vise Rosenborgs sine gruppespill-kamper i Europa Leauge på Storskjerm.
Dette for å skape et mer sosialt nabomiljø på Trones. De ønsket å samle naboene til en
sosial og engasjerende stund foran storskjermen i stedet for at hver enkelt sitter alene
hjemme i egen stue og ser kampen.
Verdal kommune ved Servicekontoret fattet følgende delegert vedtak den 09.09.15:
I Verdal har kommunestyret i møte 29.05.2012 bl.a. vedtatt følgende vilkår for søknader
om skjenkebevilling for enkeltanledning:
«Bevilling skal gis til en enkelt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme
søker eller søkersted som minner om fast drift. Dette er begrunnet i konkurranseforhold,
mulighet til vandelsvurdering av involverte, samt muligheten for forsvarlig kontroll av
skjenkeaktiviteten.
Søknaden fra Trones Vel handler om visning av en serie fotballkamper og kommer etter
rådmannens oppfatning inn under ovennevnte vilkår. Søknaden innvilges for en enkelt
anledning og i samråd med søker blir skjenkebevilling gitt til visning av 1. kamp
17.09.2015.»
De andre dagene (1. oktober, 22. oktober, 5. november, 26. november og 10. desember)
ble da avslått.
Trones Vel klager på dette vedtaket i brev datert 29.09.2015. Klagepunkt og rådmannens
vurdering framgår av nedenstående.
Vurdering:
Skjenkebevilling for enkeltanledning gis etter paragraf 1-6 og kapittel 4 i alkoholloven.
Paragraf 1-6 må knytte seg til en bestemt begivenhet og det må gis særskilt bevilling for
hvert enkelt arrangement, jfr. alkoholloven med kommentarer.
I kommunestyrets møte 29. mai 2012 i sak 44/12 ble det vedtatt bl.a. følgende vilkår
knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (ut over de saklige vurderingene
som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):
-

Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement
fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
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Begrunnelsen for innføring av vilkåret var at det i de siste årene gjentatte ganger er gitt
beskjed til søkere på enkeltanledning om at det ikke vil bli innvilget flere søknader om
enkeltanledninger pga at gjentatte søknader fra samme sted etter hvert vil minne om
ordinær restaurant/bar-drift. Disse har fått beskjed om å søke om alminnelig
skjenkebevilling. En utstrakt bruk av søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning
kan også medvirke til å uthule selve bevillingssystemet. Intensjonen i kommunestyrets
vedtak er at det å gi bevilling til enkeltanledning ikke skal være konkurransevridende,
det skal være mulighet til vandelsvurdering av involverte, samt at det kan foretas en
forsvarlig kontroll av skjenkeaktiviteten i tillegg til sanksjonsmuligheter ved brudd på
skjenkebestemmelsene (som oppnås ved alminnelig bevilling).
Rådmannen er av den prinsipielle oppfatning at et slikt vilkår må til for å holde søknader
om bevilling for enkeltanledning til en enkelt bestemt anledning og ikke gi rom for
utvanning av regelverket.
Etablering av en «sportsbar» for visning av Rosenborg sine kamper i Europaligaen i
velforeningens lokaler, vil etter rådmannens oppfatning ikke være en enkelt bestemt
anledning – og søknaden ble innvilget for en kveld, mens søknad om skjenkebevilling
for resten av Rosenborgs kampdager ble avslått med henvisning til vedtatte vilkår.
Klagers argumentasjon:
«Trones Vel anser ikke dette som konkurrerende virksomhet da ingen av dagens
bevillingshavere tilbyr visning av disse 6 fotballkampene.
I tillegg er deres arrangementer lagt til ukedager og vil derfor ikke konkurrere med
arrangementer eller tilbud bevillingshavere har på fredag eller lørdag.»
Vilkåret er generelt for hele perioden og kan ikke vurderes opp imot kommunens
portefølje av skjenkebevillinger (og tilbud disse bevillingshaverne) har til enhver tid.
Tendensen har vært at det søkes om enkeltanledninger på arrangement/festivaler osv for
å «skumme» overskuddet – som burde gått til etablert virksomhet som har faste rammer
for sin skjenkevirksomhet. At det skal gis ubegrensede skjenkebevillinger for
enkeltanledning til type arrangement som hører hjemme i etablert skjenkevirksomhet kan
i rådmannens øyne være konkurransevridende og gjøre det mer problematisk med
vandelsvurdering, forsvarlig kontroll av skjenkevirksomhet og sanksjonsmuligheter ved
brudd på skjenkebestemmelsene.
Klagerens henviser til gjentatte gitte bevillinger til quiz/gammeldans til samfunnshus
rundt i bygda. De søknader som er behandlet av Servicekontoret i 2015 er enkeltstående
arrangement (både quizkvelder, årsmøter, premiere på vømmølfilm o.l, ). Dette er
enkeltstående arrangement, åpent for alle (noen med påmelding i forkant). Dette er ikke
arrangement som følger en form for terminliste eller andre former for sammenhengende
deltakelse. Arrangementene er avsluttende og er etter rådmannens syn tydelig
enkeltstående arrangement. Et samfunnshus sin egenart er nettopp å være tilgjengelig for
en bygd/områdes lag, foreninger og enkeltpersoner sitt behov for sted for arrangementer
og fester. Da med forskjellige husstyrer, foreninger og enkeltpersoner som
søkere/arrangører. Samfunnshusene i kommunen er i stor grad benyttet i tråd med sin
egenart, altså med at ulike arrangører kan ha tilnærmet like arrangementer, men likevel
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være i tråd med alkohollovens og kommunestyrets rammer. Til sammenligning er også
Trones Vel innvilget skjenkebevilling for enkeltarrangement.
En velforening derimot er en sammenslutning av og for beboere, innenfor et avgrenset
boområde, for eksempel et byggefelt eller en grend, som har gått sammen for i fellesskap
å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område. Det er en forening som ikke er
basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer
nærmiljøet står overfor.
Rådmannen kan ikke se at dette er sammenlignbart med den tradisjonelle driften av
samfunnshus.
Klager argumenterer videre med at Trones velforening prøver med disse kveldene å
skape godt samhold og tilhørighet i grenda si, og at de ønsker å være en pådriver for økt
bolyst i sitt nærmiljø på Trones, men føler seg motarbeidet av Verdal kommune i denne
saken når de prøver å arrangere noe de mener er utelukkende positivt for innbyggerne.
Rådmannen berømmer initiativet til arrangement som skaper samhold i grenda, men kan
ikke se at skjenking av alkoholholdig drikke er et nødvendig kriterium for å skape økt
bolyst.
Vurderingene med konklusjon på avslag på søknad er etter rådmannens oppfatning i
overenstemmelse med kommunestyrets vedtak 29. mai 2012, sak 44/12 og tilrår for
formannskapet at klagen ikke gis medhold og at den sendes Fylkesmannen i NordTrøndelag til behandling, jfr. alkohollovens § 1-16.

Side 22 av 23

Verdal kommune
Sakspapir

Møteplan 2016 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2015/6979 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
28.10.2015

Saksnr.
107/15

Rådmannens innstilling:
1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget,
formannskapet og kommunestyret for 2016 vedtas.
2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter
kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
Vedlegg:
Forslag til møteplan 2016.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som regel er møtedag for
formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og
onsdag for komite mennesker og livskvalitet.
Folkevalgtopplæring 28. og 29. januar vil bli etter formannskapets møte. Samlingen er
tenkt som lunsj til lunsj samling med overnatting.
Møteplan legges med dette fram til behandling.
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