Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
05.11.2015
10:00.

Tidsplan:
10.00 - Rådmannens presentasjon av Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019.
11.30 – Lunsj.
12.00 – Møte i formannskapet.
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.

Verdal, 30. oktober 2015

Bjørn Iversen
Ordfører (s)

Side 1 av 14

Sakliste formannskapets møte 5. november 2015
Saksnr

Innhold

PS 109/15

Godkjenning av møteprotokoll

PS 110/15

Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019

PS 111/15

Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019

PS 112/15

Oppnevning av kommunens representanter til
innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes
kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens
representanter i Spelnemnda

PS 113/15

Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS

PS 114/15

Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og
komiteene fra valgperioden 2015-2019

PS 115/15

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

PS 116/15

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019

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

Arkivref:
2015/7075 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
05.11.2015

Saksnr.
110/15

Rådmannens innstilling:
Følgende foreslås som medlemmer og personlige varamedlemmer i kommunalt
klageorgan:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunalt klageorgan skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer og
behandler klagesaker som ikke gjennom lov skal behandles av andre.
Saken legges med dette fram for formannskapet som bes innstille overfor
kommunestyret 5 medlemmer med personlige varamedlemmer
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019

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

Arkivref:
2015/7073 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
05.11.2015

Saksnr.
111/15

Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 20152019.
2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av
valgstyre/samevalgstyre.
3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Etter valgloven av 28.06.2002 nr. 57 § 5.1 skal kommunestyret selv velge valgstyre. I §
17 i forskrift om valg til sameting av 19.12.2008 står det følgende om valg av
samevalgstyre:
«(1) I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et
samevalgstyre som velges av kommunestyret selv. I de kommunene som har færre enn
30 manntallsførte fungerer valgstyret selv som samevalgstyre.
(2) De stemmestyrer som er oppnevnt i medhold av valgloven § 4-2, skal også fungere
ved stemmegivningen til sametingsvalget.»
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Ved forrige valg til sameting var det under 30 manntallsførte i sametingets valgmanntall
i Verdal kommune.
Ved valg av valgstyre må kravet om at begge kjønn skal være representert være oppfylt.
Formannskapet valgt for perioden 2015-2019 oppfyller kravet om kjønnsbalanse.
Rådmannen vil derfor foreslå at formannskapet blir valgstyre/samevalgstyre for
valgperioden 2015-2019.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for
Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og
kommunens representanter i Spelnemnda

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

Arkivref:
2015/7052 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
05.11.2015

Saksnr.
112/15

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Retningslinjer Spelnemnda.
Statutter utviklingsstipend for ungdom.
Statutter kulturprisen.
Statutter Stikelstadprisen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal formannskap har etter delegasjon fra kommunestyret myndighet til å oppnevne
representanter til:
- To medlemmer til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen.
- Leder og nestleder i Spelnemnda.
- To medlemmer til innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris.
- To medlemmer til innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom.
Statutter og retningslinjer for valg av ovennevnte følger som vedlegg.
Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne representanter til
ovenstående utvalg for valgperioden 2015-2019.
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Verdal kommune
Sakspapir
Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS
Saksbehandler: Øystein Kvistad
oystein.kvistad@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/3736 - /P30
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
05.11.2015

Saksnr.
113/15

Rådmannens innstilling:
1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av
16.12.2014 og i sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune
og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS,
godkjennes.
2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende
fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til §4 i Lov om interkommunale
selskap.
3. Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS,
gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.

Vedlegg:
1. Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS
2. Mulig deltakelse i Trondheim Havn IKS for Frøya kommune – Forprosjektrapport
3. Mulig sammenslåing av Namsos Havn og Trondheim Havn IKS –
Forprosjektrapport
4. Selskapsavtale for Trondheim Havn IKS
5. Instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS
6. Eieravtale
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Frøya kommune og Namsos kommune har søkt inntreden som nye deltakere i
Trondheim Havn IKS, hhv. ved brev av 02.10.2012 basert på kommunestyrevedtak
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27.09.2012 i Frøya kommune og brev 20.04.2015 basert på kommunestyrevedtak
31.10.2013 i Namsos kommune.
Representantskapet i Trondheim Havn har godkjent begge kommuner som nye deltakere
i Trondheim Havn IKS, hhv. Frøyas søknad i møte16.12.2014 og Namsos’ søknad i møte
16.06.2015. Med forbehold om tilslutning fra samtlige av Trondheim Havns nåværende
deltakere, er Frøya og Namsos pr brev invitert som deltaker i selskapet med virkning fra
01.01.2016.
Ved inntreden av nye deltakere i havneselskapet, må selskapsavtalen og instruks for
valgkomiteen oppdateres til å omfatte disse. Utkast til oppdatert selskapsavtale og
oppdatert instruks for valgkomiteen er vedlagt saken. Disse er godkjent av de to nye
deltakerkommunene.
I henhold til selskapsavtalens §9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakere hos
representantskapet (som er gjort) og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr.
selskapsavtalens §8, derav innstilling som angitt øverst i saken.
Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap som forvalter havnevirksomheten
innenfor 11 kommuner i Trondheimsfjorden. Selskapets deltakere er Orkdal, Trondheim,
Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Leksvik, Inderøy, Verran og Steinkjer.
Selskapet ledes av et representantskap med 18 medlemmer og et styre på 8 medlemmer.
Organisasjonen består av 52 ansatte fordelt på ulike hovedavdelinger: Stab, Trafikk,
Teknisk, Marked og logistikk, Eiendom og forvaltning, samt Verdal.
Ved verdivurdering av tinginnskudd fra Frøya og Namsos, er beregningene gjort ut fra
samme metode som ble anvendt ved selskapssammenslutningen mellom Indre
Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (TIH)
pr. 01.01.2013, jfr. selskapsavtalens punkt 9. Dette er en inntjeningsbasert metode med
sum nåverdier fra neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer tilknyttet anleggsmiddel
som skytes inn.
Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved
sammenslåingstidpunktet, og fordeler seg slik (minste andel er satt til 0,01%, og
eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel):
Kommune/eier
Orkdal kommune
Trondheim kommune
Malvik kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Levanger
Verdal
Leksvik
Inderøy
Verran
Steinkjer
Frøya kommune
Namsos kommune
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Eierandel i %
4,16
76,27
0,01
1,83
0,01
5,29
8,00
0,30
0,01
0,01
2,06
0,09
1,96

Samtlige kommuner har 1 representant m/vara i representantskapet, unntatt Trondheim
som har 8. De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer.
Kystverket, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har hver
sin observatør med møte- og talerett i representantskapet, i tillegg til at 7
brukerrepresentanter har tilsvarende status. Fylkeskommunenes representanter
oppnevnes av fylkestinget, mens brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de
regionale/lokale næringsorganisasjonene, med 3 fra det gamle ITH-området og 4 fra det
gamle TIH-området, samt de nye deltakerkommunene Frøya og Namsos.
Vurdering:
Det er rådmannens vurdering at en utvidelse av eierskapet i Trondheim Havn IKS vil
bidra til ytterligere å styrke hovedmålet med sammenslåingen av ITH og TIH: Å etablere
en sterk aktør på havne- og sjøtransporten i Midt-Norge som har utviklingskraft til nytte
for hele regionen.
Et bredt sammensatt eierskap i Trondheim Havn er ikke bare i tråd med nasjonale
føringer for hvordan havnevirksomheten langs norskekysten ønskes organisert, det gjør
det også mulig å skape en enda tydeligere trøndersk stemme innen sjøtransport, noe som
øker muligheten for gjennomslag i store samferdselssaker både regionalt og nasjonalt.
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Verdal kommune
Sakspapir

Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra
valgperioden 2015-2019

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

Arkivref:
2012/1034 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
05.11.2015

Saksnr.
114/15

Rådmannens innstilling:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas.
Vedlegg:
1. Forslag til revidert reglement kommunestyret.
2. Forslag til revidert reglement formannskapet.
3. Forslag til revidert reglement komiteene.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med jevne mellomrom er det behov for en gjennomgang av reglementene for folkevalgte
organ. Denne revideringen består i hovedsak i en harmonisering mellom komiteene, jfr.
pkt. 2C i reglement for komiteene.
Ellers er det kun språklige endringer og endring som følge av endret praksis, bl.a.
godkjenning av protokoll.
Saken legges med dette fram til formannskapet som bes innstille til kommunestyret å
vedta forslag til reviderte reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene.
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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
Verdal formannskap

Møtedato
28.10.2015
05.11.2015

Saksnr.
106/15
115/15

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.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.10.2015
BEHANDLING:
Vedlegg i saken er ved en feil ikke utlagt på kommunens hjemmeside og medlemmene
har da ikke hatt tilgang til disse.
Ordfører fremmet forslag på at saken utsettes pga vedlegg ikke er utlagt og at den legges
fram til behandles på neste formannskapsmøte.
Ved votering ble utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet pga vedlegg ikke er utlagt.
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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
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.»
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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.

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.»

Side 13 av 14

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
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.
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