Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

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

Formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
22.10.2018 (OBS Mandag)
09:00 – 15:00

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 spesiell innkalling.

Før møtet vil det bli gitt følgende orientering:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd v/leder fellesrådet og kirkeverge – 30 min.
Etter saksbehandling vil det bli økonomiplanarbeid v/Helge Holthe fram til kl. 15.00.
Det vises i den forbindelse til epost utsendt 11.10.18 om status og diskusjon statsbudsjett
2019. Vedleggene til eposten legges også ut på kommunens hjemmeside.

Verdal, 16. oktober 2018

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Verdal kommune
Sakspapir

Kvartalsrapport 3/18 og budsjettjustering

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

Arkivref:
2018/9380 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018

Saksnr.
94/18

Rådmannens innstilling:
1. Økonomirapportering 3. kvartal 2018 tas til etterretning.
2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
- Driftsbudsjettet på fellesområdet økes med 8,715 millioner til dekning av
belastning av variabel lønn fra 2017. Finansiering tas fra disposisjonsfondet.
- Innherred Brann og Redning bevilges 1,4 millioner til utgifter til nødnettet, og
finansieres fra positiv pensjonsavregning på fellesområdet.
Vedlegg:
1. Økonomirapport 3. kvartal 2018
2. Budsjettskjema 1A og 1B
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen legger med dette fram kvartalsrapport for tredje kvartal 2018.
Kvartalsrapporten viser fortsatt stort avvik mellom årsprognose og budsjett. Selv om det
fortsatt er tolkningsrom og usikkerhet rundt enkeltposter, er retningen tydelig på at det
kan komme et merforbruk (underskudd) i 2018 på opp mot ca 16,5 mill kr.
Virksomhetene og de interkommunale samarbeidene har et merforbruk på nærmere 18
mill kr, mens det på inntektssiden har vært en økning på ca 1,5 mill kr i samlet ramme
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etter signaler i statsbudsjettet om forventet vekst i kommunesektorens skatteinntekter.
Vekst i skatt og rammetilskudd utgjør omtrent 4,2 millioner mer enn gjeldende budsjett.
Som i tidligere rapporter er beregningene i kvartalsrapporten bygger på et
forsiktighetsprinsipp der merforbruk/inntektssvikt er regnet inn i prognosen etter beste
estimat, mens mindreforbruk/ merinntekter bare er tatt med i prognosen i den grad de er
rimelig sikre. Virksomheter der beregningene viser mindreforbruk (overskudd) er justert
ned til budsjettbalanse i oppsummeringen. Den formelle begrunnelsen for dette er at det
ikke ligger noe vedtak om at et eventuelt mindreforbruk hos disse virksomhetene skal
omfordeles til andre virksomhetsområder, men vil altså bidra til bedret regnskapsmessig
resultat for kommunen som helhet.
For en del virksomheter ser vi en forverring av årsprognose sammenholdt med 2. kvartal.
Tendensen til forbedring er ikke videreført fra 2. kvartal og det er vanskelig å se effekter
av tiltak og aktivitetsredusering i prognosen. Det er tydelige tegn på at det tar tid å hente
ut effekter ved kostnadsreduserende tiltak. Produksjon og tjenester skal opprettholdes og
ytes, og etterspørselen fra innbyggere er upåvirket av kommunens økonomi og må
håndteres etter lovbestemte og pålagte føringer. Slike rammer gjør at kommunen har
utfordringer foran seg som ikke kan håndteres ved generelle rammenedtrekk, men som
krever en dypere og mer omfattende struktur- og aktivitetsendring.
Fokus i prognosearbeidet har vært å få fram kjente utgifter og inntekter fram i tid og
dermed få en mest mulig realistisk prognose. Erfaring fra tidligere år der mye retter seg
opp i løpet av de siste driftsmånedene er i prognose allerede hentet ut. Dette er det viktig
å ta med i videre vurderinger. Gjenværende 2-3 mnd vil kreve sterkt engasjement og
påtrykk for å holde kostnadene på et budsjettmessig rett nivå.
Sannsynligheten for at kommunen oppnår et samlet mindreforbruk ved årets slutt
(årsresultat med overskudd) er ingen umulighet, men det krever at kommunen både
lykkes betydelig med vedtatte innstramming av budsjett, at enkelte virksomhetsområder
leverer mindreforbruk (overskudd) og at det blir en langt gunstigere utvikling av forhold
som kommunen selv ikke kan påvirke enn det som ligger i prognosen. Noe av dette er
allerede tatt hensyn til i prognosen, slik som justert skatteinngang og foreløpig beregning
av pensjonskostnad. Årets samlede pensjonskostnad og KLPs resultatprognoser vil virke
positivt inn på kommuneregnskapet.
Signaler fra halvårsrapportering om bedre kontroll på lønnsområdet er ikke forsterket
ved rapport pr september. Årsprognose på fastlønn er estimert å være hele 10,3 mill kr
høyere enn budsjettert og dette er en klar forverring på noen få måneder. Årsavviket
styrker antakelsen fra sist om at det kan se ut som at vi har flere årsverk enn
budsjettpremissene tillater. Dette gir grunn til bekymring, og er en utfordring vi tar med
oss inn i en allerede krevende økonomiplanperiode.
Vurdering:
I forbindelse med kvartalsrapporten foreslås det også to budsjettendringer:
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I revisjonsrapporten etter sist avlagte årsregnskap ble det påpekt at kommunen ikke
anordner variabel lønn til riktig regnskapsår. Dette har sin opprinnelse tilbake til 2015,
hvor kommunen i samråd med revisor, besluttet å gå bort fra en 13. lønnskjøring, og
heller la variabel lønn for siste periode i det ene året, belaste neste års regnskap. Så lenge
man følger det samme prinsippet år etter år, vil denne skjevheten kun gi en marginal feil
på regnskapene. Denne praksisen er imidlertid ikke i tråd med anordningsprinsippet, og
både prinsipielle og styringsmessige hensyn kan tale for at praksisen bør opphøre.
Rådmannen vil derfor legge til grunn at kommunen fra 2018 henfører variabel lønn til
det regnskapsåret hvor den er opptjent. Variabel lønn som er opptjent i 2017, men som er
belastet de første regnskapsperiodene for 2018, utgjør kr 8 715 000, og foreslås finansiert
ved dekning fra disposisjonsfondet. Dette med bakgrunn i at den ekstra belastningen
skriver seg fra tidligere regnskapsår, samtidig som at disposisjonsfondet tilbake i 2015
ble tilført midler da regnskapsresultatet ble uvanlig godt som følge av at man da gikk
bort fra 13. lønnskjøring. Ved å finansiere årets prinsippendring fra disposisjonsfondet,
vil endringen kun få virkning på netto driftsresultat, men ikke bidra til noe mer- eller
mindreforbruk. Korrigeringen innrettes også slik at målingen av ressursbruk og
sammenlignbarhet med tidligere år forstyrres minst mulig. Lønn opptjent i desember
2018, som etter tidligere praksis ville blitt regnskapsført i januar neste år, blir etter den
nye praksisen nå anordnet til 2018. Denne justeringen gjør også at revisors merknad om
etterlevelse av anordningsprinsippet er bragt i orden.
Nødnettet ble innført og satt i drift for Nord-Trøndelag i 2015. Den økonomiske delen av
driften for nødnett er overlatt til den enkelte kommune, dette gjelder alle utgifter som
lisens på radioterminaler, innkjøp av terminaler og øvrige utgifter som nye batteri, ladere
osv. Videre ble 110-sentralene i Norge pålagt å ha en minimumsbemanning på 2
personer hele døgnet. Samt at oppgradering av utstyr og tilførsel av strøm og
telefonlinjer måtte oppgraderes på 110- sentralen. Drift av 110-sentral er en lovpålagt
oppgave som alle kommunene som hører til den enkelte 110-sentralen skal betale
utgiftene til, gjennom en årlig avgift fordelt etter innbyggertall i den enkelte kommune.
Det er ikke funnet rom for disse kostnadene innenfor gjeldende bevilgning til Innherred
Brann og Redning. Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på 1,4 millioner kroner til
Innherred Brann og Redning, til dekning av utgifter ifbm nødnettet. Bevilgningen
foreslås finansiert med motpost i fellesområdet, da sluttavregning av årets
pensjonskostnad og premieavvik forventes å gi tilstrekkelig merinntekt til å dekke denne
ekstra utgiften.
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Verdal kommune
Sakspapir

Det nye Bo- og behandlingssenteret - driftsøkonomiske konsekvenser

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 85 72
Tlf.:

Arkivref:
2018/4302 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
95/18

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar vurderingene til orientering.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
I PS 72/18 vedtok kommunestyret følgende:
1. Kommunestyret vil samtidig be rådmannen legge fram en sak til politisk
behandling som belyser de driftsøkonomiske konsekvensene av en ren
institusjonsutbygging, på bekostning av heldøgns omsorgsplasser, i første fase av
helsebyggsatsingen.
2. Rådmannen klargjør hvordan det forventede behovet for heldøgns omsorgsplasser
handteres i den mellomliggende periode fram til fase to i helsehusutbyggingen er
realisert.
Rådmannen sin forståelse av kommunestyrets vedtak i PS 72/18 er at det er ønskelig å se
en forskjellsbetraktning mellom 132 institusjonsplasser og 89 institusjonsplasser/43
omsorgsboliger.
Målsettingen med det nye Bo- og behandlingssenteret, er å etablere et senter hvor
beboerne skal få best mulig livskvalitet. Ut fra befolkningsveksten og økt levealder, slik
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det er gjort rede for i sak PS 112/2015, er handlingsrommet for tjenestetilpasning
hensiktsmessig i perioden fram mot 2020/21. Økt vekst i de eldste aldergruppene
medfører også flere mennesker med demens, og ved å tilrettelegge bygninger og uterom
for denne målgruppen vil beboerne gis mulighet for økt aktivitet og mestring. Satsingen
skal underbygge ei tjenesteutvikling som stabiliserer sykdomsutviklingen og gir
målgruppen verdighet i hverdagslivet. Det er også et mål at Bo- og behandlingssenteret
skal bidra til at pårørende opplever et velfungerende kommunalt omsorgstilbud.
Bygningen skal utformes slik at beboerne lever i bofellesskap, i bogrupper med 8
beboere med en hjemlighet som de er vant med tidligere. De som ikke nyttiggjør seg
bofellesskap får et botilbud med forsterkninger som ivaretar deres behov når
sykdomsbildet og atferd krever det. I tillegg skal 36 plasser tilrettelegges som
korttidsplasser. Korttidsplassene er et supplement til hjemmeboende som har behov for
kortere rehabiliteringsopphold, lindrende behandling, akutt døgntilbud og avlastning slik
at de kan bo lengst mulig hjemme.
I programmeringen av Bo- og behandlingssenteret er det lagt vekt på at bygningen skal
være en del av den øvrige sentrumsutviklingen, og det tas sikte på et godt samarbeid med
pårørende, Verdal videregående skole, lokalmiljøet, frivilligheten, lag og foreninger og
næringsliv.
Bo- og behandlingssenteret som konsept har i løpet av programmeringsarbeidet gitt en
løsning som bidrar til:
1. God fleksibilitet i tilpasning av beboergruppene. Muligheten for enklere og
raskere å tilpasse beboergruppene hvis endring i behov/adferd oppstår.
2. Bedre kontinuitet og legebehandling. Sykehjemslege i Bo- og behandlingssenteret
gir bedre kontinuitet i behandling og legemiddelgjennomgang. Det er mindre
ressurskrevende å forholde seg til en lege kontra flere fastleger. Oppbevaring av
utstyr som hjelpemidler, inkontinensutstyr og lignende frigir plass på
beboerrommene, gir enklere administrasjon, koordinering og levering.
3. Raskere tildeling. Bo- og behandlingssenteret vil ha enklere prosess knyttet til
tildeling av plass, og kortere tid mellom ut- og innflytting.
Tjenestetilpasning av helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040.
Behovet for antall heldøgns omsorgsplasser vil øke fram mot 2040. Utbyggingen er
systematisert til å foregå i 3 faser. Det er i programmeringsfasen gjort beregninger av at
det er plass på tomta for tre byggetrinn. I det følgende presenteres behovet for hvordan
bruken av institusjonsplassene planlegges brukt fram mot 2040, og kommunens behov
for omsorgsboliger med heldøgns bemanning i samme tidsperiode ut fra
Kommunestyrets vedtak om 25% dekningsgrad.
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Kommunestyret vedtok i k-sak PS 31/16 et mål om 25% dekningsgrad med heldøgns
omsorgsplasser målt opp mot innbyggere 80+
Med en økning på 43 institusjonsplasser, fra dagens 89 institusjonsplasser og 18
heldøgns omsorgsboliger, i det nye Bo- og behandlingssenteret vil kommunen fra 2021
ha totalt 150 heldøgns omsorgsplasser. En framskriving av 25% dekning viser at
kommunen vil ha behov for ca. 300 heldøgns plasser i 2030/31. Behovet øker ytterligere
til 377 plasser i 2040. Gjennom denne perioden vil også bruken av institusjonsplasser
endre seg. Det er planlagt tatt i bruk 36 av plassene til korttidsopphold fra 2021. En
større andel av institusjonsplassene må tas i bruk til korttidsopphold i årene som
kommer. En framskriving uten andre påvirkninger enn alder fører til at kommunen må
bruke ca. 60 plasser til korttidsopphold i 2040. Det vil da være viktig å kunne innfase
dette behovet på en fleksibel måte i bygget, både med tanke på nærhet til andre plasser,
bruk av kompetanse og fasiliteter som er bygd for effektive korttidsplasser. Andelen
langtidsplasser i institusjon vil da gradvis reduseres og flere innbyggere må få andre
heldøgns tilbud med mindre det prioriteres inn nye institusjonsplasser i senere
byggetrinn.
Etter en innfasing av de nye 43 institusjonsplassene i 2021 vil det bli et behov for å øke
kapasiteten på heldøgns tilbud igjen fra 2024.
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Antall institusjonsplasser konstant i perioden fra 2020 (2021). Økning i antall
korttidsplasser i perioden reduserer antall plasser for bruk til langtidsopphold. En stadig
større andel av institusjonsplassene må tas i bruk til korttidsplasser i perioden. Antall
korttidsplasser jamfør en dekning av 4% av ant 80+ gir en økning fra 36 i 2021 til 60
plasser i 2040.
Hvordan ivareta overgangen fra det nye Bo- og behandlingssenteret til innfasing av
byggetrinn 2?

For å opprettholde et mål om 25 % dekning av plasser med heldøgns omsorg vil det være
nødvendig å tenke en kapasitetsutvidelse i 2024, 2026, 2028 og 2032. I tillegg må det
også i perioden 2032 til 2040 økes videre.
Omfang av økning:
2024: nye 34 plasser
2026: nye 34 plasser
2028: nye 42 plasser
2032: nye 47 plasser
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Økning av antall heldøgns plasser kan skje ved:
 Utrede mulighet og hensiktsmessighet ved å tilpasse bygningsmasse og iverksette
heldøgns bemanning ved G/H bygget på Ørmelen, eventuelt avdelingene som i
dag omtales som Fredheim.
 Utrede mulighet og hensiktsmessighet ved å tilpasse bygningsmasse og iverksette
heldøgns bemanning ved Stekke.
 Utvidelse av Vuku bo- og helsetun til et større heldøgns omsorgssenter.
 Iverksette byggetrinn 2 og etter hvert 3 i Stiklestad Allé jamfør orientering om
Bo- og behandlingssenteret i kommunestyremøtet 24.09.18.
Dimensjonering av videre utbygging skal vurderes i 2021/22 jamfør PS 112/15. Det blir
svært viktig at hver enkelt kapasitetsutvidelse blir gjennomført som økonomisk
rasjonelle infrastrukturutvidelser, og også slik at driftskapasitet (bemanning i
særdeleshet) blir sett helhetlig.
Økonomiske betraktninger fase 1.
Kommunestyret ba i sak PS 72/18 om at det legges fram en sak til politisk behandling
som belyser de driftsøkonomiske konsekvensene av en ren institusjonsutbygging, på
bekostning av heldøgns omsorgsplasser, i første fase av helsebyggsatsingen. Rådmannen
forstår dette slik at det er ønskelig å se en forskjellsbetraktning mellom 132
institusjonsplasser og 89 institusjonsplasser/43 omsorgsboliger
Institusjonsplasser i Bo- og behandlingssenteret medfører:
 Høyere tilskudd fra Husbanken per plass, for 43 institusjonsplasser i stedet for
omsorgsboligplasser utgjør dette inntil kr 13 846 000,-.
 Brukerbetaling gjennom vederlagsforskriften som er knyttet til brukernes inntekt.
 Større fleksibilitet i bruk av plassene i bygget etterhvert som behovene i
befolkningen endrer seg.
43 omsorgsboliger i Bo- og behandlingssenteret gir:
 kr 13 846 000,- i lavere tilskudd fra Husbanken.
 I omsorgsbolig betales husleie (tas ikke hensyn til inntekt) samt egenandel for de
ulike betalingstjenestene, praktisk bistand, matombringing, aktivitetstilbud og evt
abonnementsordninger på sengetøy/håndklær og forbruksvarer.
 Gir mindre fleksibilitet i bruk av plassene i bygget etterhvert som behovene i
befolkningen endrer seg.
Det vises til grunnlagsdata i PS 45/18.
Disse punktene alene gjør at det ikke er mulig å gjøre eksakte beregninger i og med at vi
ikke kjenner framtidige brukeres inntekt, funksjonsnivå, tjenestenes egenbetalinger med
videre. Det framtidige ambisjonsnivå for kommunale helsetjenester og potensial i bruk
av velferdsteknologi vil også være avgjørende for driftsøkonomien fram i tid. Det som
imidlertid er viktig er at bygg og annen infrastruktur understøtter fleksibilitet, effektiv
drift og logistikk, samt tar høyde for at vi må drive annerledes enn i dag. Også med tanke
på teknologi vi i dag ikke kjenner.
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Øvrige faktorer som har betydning for driftsøkonomiske forhold er:
a) Ressursforskyving
I innfasing av nye 43 institusjonsplasser vil det være nødvending med en omfordeling av
ressurser mellom hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. Etter at beboere fra Verdal
bo- og helsetun og Ørmelen bo- og helsetun er flyttet inn i det nye Bo- og
behandlingssenteret skal det legges en plan for hvor raskt de nye 43 plassene skal fases
inn i daglig drift.
b) Bemanningsfaktor*
Det er for tidlig å konkludere med bemanningsfaktor. Disse plassene skal dekke
omsorgsbehovet til innbyggere som er i gruppen med lavest egenomsorgsevne. Antallet
brukere i denne målgruppen er økende i tida framover, jamfør framskriving av antall
eldre. De fleste vil ha en kognitiv svikt og ha behov for døgnkontinuerlig tilsyn i tillegg
til praktisk bistand og helsehjelp. Det er vurdert at det ikke vil være forskjell i
bemanning rundt denne målgruppen uavhengig av plassene organiseres som
omsorgsbolig eller institusjon.
*bemanningsfaktor er et mål på hvor stor bemanningsressurs som er planlagt pr beboer.
Den totale bemanningsressursen i en avdeling delt på antall plasser.
En gjennomgang av gjennomsnittlig ressursbehov fram til nå viser et behov for en
bemanningsfaktor på 0,88 (antall årsverk pr plass). Det er en ambisjon om at denne
faktoren fortsatt kan reduseres noe.
Bemanningsfaktoren påvirkes av:
- Omsorgsfilosofien som velges og utformes – personsentrert omsorg og
hverdagsaktiviteter i fokus.
- Prinsippene som er lagt til grunn i arbeidet med utforming av rom, fellesareal,
poster og avdelinger.
- Hvordan den helsefaglige kompetansen organiseres – eksempelvis hvordan
sykepleiekompetansen blir organisert i hele Bo og behandlingssenteret.
- Individuelle ressurskrevende brukerbehov.
- Gevinstene ved bruk av velferdsteknologi kan ikke synliggjøres før byggets
arkitektur er ferdig.
- Byggets fysiske og teknologiske smarte løsninger vil gi gevinster i form av høyere
grad av ressurseffektivitet. Dette kan ikke vurderes før bygget arkitektur er ferdig.
- Å skape involvering og muligheter for medomsorg fra pårørende frivilligheten,
lag og foreninger og andre vil ha betydning.
Kostnader knyttet til bemanningsfaktor:
En årsverkskostnad inneholder mye mer enn fast lønn og sosiale utgifter. I en
virksomhet med heldøgns drift påløper det;
- tilleggslønn for ubekvem arbeidstid (kveld, natt, helg og høytid)
- vikarutgifter ved fravær (sykdom, permisjoner, ferie)
- ekstra lønnsutgifter ved perioder med økte brukerbehov
- overtidskostnader knyttet til å dekke bemannings og/eller kompetansebehov.
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Ut over dette vil en årsverkskostnad også inneholde utgifter knyttet til brukerlisenser,
arbeidstøy, kurs/opplæring, digitale medier, adgangskontroll med mer.
Årsverkskostnader knyttet til slike utgifter er ikke systematisert enda (det gjelder for hele
organisasjonen Verdal kommune).
Grunnlag i regnskapstall fra institusjonstjenesten pr september -18 framskrevet til en
årsprognose for lønn multiplisert med oppgitt antall årsverk viser en gjennomsnittlig
årsverkskostnad på kr 876.000,-. Dette inkluderer alle lønnsutgifter nevnt ovenfor.
Faktorer som påvirker årsverkskostnader er blant annet;
- kompetansesammensetning i institusjonen – andel høgskoleutdannet personell opp mot
fagskoleutdanninger
- dekning av personell og avtaler knyttet til arbeid på ubekvem tid
- sykefravær
- effekt av årsplanlegging
- stabilitet og kontinuitet – knyttet til behovet for opplæring av nyansatte/vikarer.
c) Økonomiske forskjellsbetraktninger
Det ble i vedlegg i PS 45/18 beregnet en forskjell knyttet til driftsøkonomi i ulike
boformer knyttet en enkelt bruker jamfør regnskapstall fra 2017. Det er i tabellen under
gjort en revidert vurdering knyttet til en årsprognose for 2018 jamfør regnskapstall pr
september 18. Det er lagt vekt på å beregne og synliggjøre de områder hvor det er en
forskjell mellom institusjon og hjemmeboende.
- Lønnsutgifter til kjøkken og utgifter til mat vurderes å være lik mellom beboere i
institusjon og omsorgsbolig i bofellesskap for denne målgruppen. Imidlertid
synliggjort ulikheter i egenbetalingsordningen.
- Antall institusjonsplasser er justert for 36 korttidsplasser da disse ellers vil
forstyrre blant annet egenbetalingssatsene i beregningene. Det er beregnet likt
antall korttidsplasser i begge eksempler. Dette vil ikke ha betydning for i de
videre beregningene.
- Vask og leie av institusjonstøy er lagt inn som en mulighet i omsorgsbolig for
denne målgruppen, men justert opp mot mulig brukerbetaling.
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Forskjellsbetraktninger knyttet til 132 institusjonsplasser mot 89 institusjonsplasser og 43 omsorgsboliger i bofellesskap

Lønnsutgifter helse
Utgifter sykehjemslege
Lønnsutgifter kjøkken
Vask og leie av inst.tøy

justert for 36 kort.plasser

justert for 36 kort.plasser

96 institusjonsplasser

53 institusjonsplasser

43 omsorgsboliger i bofellesskap Merknader

kr
kr

74 066 000 kr
1 225 728 kr

40 890 000 kr
676 704 kr

kr

188 640 kr

104 145 kr

Vask og leie av arbeidstøy
Utgifter mat institusjon

kr
kr

264 337 kr
- kr

145 936 kr
- kr

Utgifter mat hjemmeboende

kr

- kr

- kr

Ugifter medisin
Utgift inkontinensutstyr

kr
kr

445 248 kr
691 392 kr

245 814 kr
381 706 kr

delsum utgifter kr
Totalt sammenlignede utgifter kr
Inntekter
egenndel mat omsorgsbolig
kr

76 881 345 kr
76 881 345

42 444 305 kr
kr

- kr

- kr

bemanningsfaktor 0,88 -gjennomsnitt
lønnskostnader 876 736,- Årsostnad knyttet til
33 175 661 bemanningsfaktor = 0,88 x 876 736 = 771 527

- 532 pr time pr time - 2 timer pr mnd pr plass
84 495 Beregnet etter regnskap - 60% til arbeidstøy og
40% institusjonstøy - arbeidstøy er
kr 3
129,- pr årsverk pr år, institusjonstøy kr 1965,118 401 pr plass pr år

- Jfr kjøkkensjef beregens samme kost og
produksjonspris for beboere i institusjon og

- hjemmeboende brukere
beregnet kr 4 638,- pr bruker pr år jfr
- regnslap pr sept -18
- beregnet kr 7 202,- pr bruker pr år
33 378 557
75 822 862
-1 930 485 full forpleining kr 123 pr døgn
gjennomsnitt pr mnd kr 14 350,- beregnet i
- sept 18
ulike ref fra NAV knyttet til ansatte
-1 769 171 kr -46 754 pr årsverk
kr 7 934 pr bolig, jfr nivået på de nyeste
-4 093 944 oms.boligene i VK
gjennomsnittlig brukerbetaling kr 622 pr
-320 952 mnd, jfr kostraskjema 6
egenandel leie og vask av sengetøy,
-270 900 håndklær etc… kr 525 pr mnd.
-8 385 452
-19 692 658

vederlagsbetaling institusjon

kr

-16 531 000 kr

-9 126 600 kr

Andre inntekter/refusjoner

kr

-3 949 778 kr

-2 180 606 kr

husleie omsorgsbolig

kr

- kr

- kr

egenandel praktisk bistand

kr

- kr

- kr

leie av institusjonstøy
delsum inntekter
sum inntekt kr

kr
-20 480 778

kr
-11 307 206 kr
kr

Sum utgift - inntekt kr

56 400 567

kr

56 130 204

kr
kr

587 700
584 884

Gjennomsnittskostnad pr plass i ren institusjon
Gjennomsnittskostnad pr plass i kombinasjon institusjon og omsorgsbolig

Beregningen viser en veldig liten forskjell mellom en ren institusjonsdrift og en
kombinasjon mellom institusjon og omsorgsboliger. Det er i denne sammenhengen
viktig å vite at målgruppen for disse plassene er brukere med lavt funksjonsnivå, med et
høyt bistandsbehov og behov for døgnkontinuerlig bistand/tilsyn. Ut fra dette er det
beregnet samme lønnsutgifter i begge disse eksemplene, med tillegg til legeutgifter i
sykehjemsdriften.
d) Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygget
Kommunen har ingen erfaringstall å vise til når det gjelder FDV kostnader for denne
type bygg. Holte-nøkkelen gir et anslag for sykehjem på kr 940 pr m². FDV kostnadene
vil beregnes særskilt i forprosjektet. FDV kostnadene antas å være lik om det er
institusjonsplasser eller omsorgsboliger i bygget.
e) Låne- og renteutgifter
Hvilke låne- og renteutgifter kommunen vil ha blir klart når anbudet er sluttført og
tilsagnet om tilskudd fra Husbanken er gitt. Faktor som påvirker lån og renteutgifter
knyttet til vurderinger i denne saken vil være forskjellen i tilskuddsordningen fra
Husbanken. Tabellen under viser at en ren institusjonsbygging vil gi inntil kr
13 846 000,- i mer investeringstilskudd enn ved å bygge en kombinasjon av institusjon
og omsorgsbolig.
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Tilskudd Husbanken
Antalle enheter
Maks tilskudd pr enhet

Kombinasjon institusjon og omsorgsboliger
89
43
kr
-1 774 000 kr
-1 452 000
delsum kr
-157 886 000 kr
-62 436 000
total sum
kr
-220 322 000

Institusjonsplasser
132
kr
-1 774 000
kr
-234 168 000
kr
-234 168 000

Vurdering:
Det er gjort to beregninger knyttet til driftsøkonomiske vurderingene ved likheter og
ulikheter mellom ren institusjonsdrift og en kombinasjon av institusjon og
omsorgsboligplasser. En vurdering som vedlegg til PS 45/18 knyttet til virkninger for en
enkelt bruker og et eksempel knyttet til en tilnærmet helhetlig drift i denne saken.
Beregningene viser at det er en minimal forskjell mellom de to ulike driftsformene når
en benytter like lønnskostnader for å kunne beregne god nok oppfølging av målgruppen
for disse plassene. Beregningene er gjort ut i fra dagens situasjon knyttet til kunnskap,
rammer og ressursbruk og basert på forutsetninger det er redegjort for i saken. Det er
mange faktorer i dette som kan bli endret i framtida, og de tallmessige vurderingene vil
med sikkerhet bli annerledes i en etterkalkyle om noen år. Dette kan påvirkes av sentrale
politiske føringer som eksempelvis endring i tilskuddsordninger og forskrift for
vederlagsbetaling, lokale politiske føringer som endring i husleiesatser og
egenbetalingsordninger, samt effekter knyttet til smarte bygg og bruk av
velferdsteknologiske løsninger.
En vesentlig forskjell i de to driftsformene er størrelsen på investeringstilskudd mellom
institusjonsplasser og omsorgsboligplasser.
Institusjonsplasser i byggetrinn 1 understøtter videre muligheten og fleksibiliteten til å
kunne tilpasse innhold og drift etter hvert som brukerbehovene endrer seg framover.
Blant annet gjennom behovet for å øke antall korttidsplasser i bygget fram mot 2040.
Det er videre i saken gjort rede for ei behovsframskriving av antall heldøgns plasser mot
2040. Ut i fra vedtak med mål om 25 % dekning i PS 31/16 vil det være et behov for
inntil 150 nye passer fram mot 2030/31 og nye 77 plasser etter det mot 2040. Den første
kapasitetsøkningen knyttet til heldøgns plasser bør komme i 2024. For å sikre
innbyggernes behov i overgangen mellom byggetrinnene iverksettes
planleggingsprosesser i god tid, jamfør sak PS 112/15 om at en vurdering av ny
utbygging skal vurderes i 2021/22. Det er viktig å merke seg at bemanningsfaktor og
utforming av nye heldøgns plasser vil være avhengig av hvilke målgrupper det
planlegges for.
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Verdal kommune
Sakspapir

Det nye Bo- og behandlingssenteret - anbud

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

Arkivref:
2018/4302 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
96/18

Rådmannens innstilling:
Det benyttes en samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt,
rådgivere, entreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i
samspill med kommunen som byggherre. Utførelsen gjennomføres som en
totalentreprise.
Utlysing av entreprisen gjennomføres så snart som mulig og i samsvar med reglene i lov
og forskrift om offentlige anskaffelser.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak PS 19/17 vedrørende
entreprisemodell:
Det velges en totaltentreprisemodell og prosjektgjennomføring som ikke forhindrer
lokale/regionale aktører å delta i konkurransen grunnet prekvalifiseringsvurderinger
og/eller evalueringskriterier som er urimelige i forhold til referanseprosjekter og reell
kompetanse.
Det skal stilles krav til lærlingeandel og fagbrev i hele
prosjektgjennomføringsorganisasjonen, også innenfor underentrepriser.
Anbudskonkurranse og entrepriseform gjennomføres innenfor det mulighetsrom og
retningslinjer som lov om offentlige anskaffelser gir.
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Som svar på kommunestyrets vedtak anbefaler rådmannen at det blir benyttet en
samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere,
entreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med
kommunen som byggherre. Etter samspillsperioden er detaljprosjektering og utførelse en
opsjon, det vil si at det er en «avhoppsmulighet».
I samspillsperioden legges NS 8402 til grunn for kontrakten, mens i utførelsesperioden
legges NS 8407 til grunn. NS 8402 gjelder alminnelig kontraktsbestemmelser for
rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, mens NS 8407 gjelder alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.
Konkurransen gjennomføres med tildelingskriterium:
- Priser og påslag - Timepriser for aktører både i samspillfase og utførelsesfase,
påslag for leverte materialer, maskinleie og underentreprenører og rådgivere.
Priser skal være i «åpen bok», det vil si at byggherren kan se de priser
entreprenøren er tilbudt.
-

Gjennomføringsplan – Her vurderes entreprenørens beskrivelse av plan for
gjennomførelse av prosjektet. De forhold som vil bli vurdert, samt vekting av
disse blir oppgitt i tilbudsskjema.

-

Prosjektorganisasjonens kompetanse – Her vurderes tilbudt personell sin spesielle
kompetanse. De forhold som blir vektlagt blir oppgitt i tilbudsskjema. Her
benyttes en mal fra DiFi (Direktoratet for forvaltning og ikt) for tildelingskriterier
knyttet til kompetanse. I tillegg vektlegges erfaring fra samspill. Helse- og
velferdsbygg og grønn bygging.

I tillegg til selve kriteriene vil noen av kommunens ambisjoner vedlegges utlysingen,
som bærekraftsmål/miljømål for bygget, mål om driftseffektivitet og fleksibilitet og bruk
av lokale leverandører. Resultatet fra programmeringsfasen, erklæringer vedrørende
helse, miljø og sikkerhet og sosialt ansvar med antikorrupsjon er også sentrale
dokumenter.
Vurdering:
Hovedformålet med å benytte samspillsmetoden er å involvere entreprenøren så tidlig
som mulig, slik at entreprenørens kompetanse utnyttes i større grad enn ved tradisjonelle
kontrakter. Mange av faktorene som er vanskelig å beskrive i en tilbudsfase kan løses av
aktørene i samspill. I forhold til mer tradisjonelle entrepriser forventes det å spare tid,
særlig i tilbudsfasen. Det ikke er nødvendig med detaljerte beskrivelser av planlagt bygg
og det ligger ingen løsninger/prosjektering i tilbudet. I og med at det ikke ligger
løsninger i tilbudsfasen, vil det heller ikke bli nødvendig med honorering av
grupperinger som ikke når opp i konkurransen.
Etter som det ikke ligger løsning i tilbudet, vil det sannsynligvis være større muligheter
for bruk av lokale leverandører. For å gi pris på løsninger må en entreprenør
sannsynligvis ha leveranser fra flere og dermed velge leverandør tidligere i prosessen.
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Utlysing av konkurransen, gjennomføring av konkurransen og samspillsfasen med
utvikling av løsning vil forventelig foregå i tiden fra november 2018 fram til bestilling
av utførelsen/totalentreprisen oktober 2019. Prosjektering og bygging vil forventelig
pågå fram til overtakelse juli 2021. Etter en periode med prøvedrift kan innflytting skje i
oktober 2021.
Lærlingeordning vil bli krevd, jfr kommunestyrets vedtak PS 19/17.
Kostnader for samspillsfasen med utvikling av bygget er beregnet til 16.500.000,- eks
mva. Da er blant annet geoteknikk med prøveboring i tomta og
miljørapport/undersøkelser inkludert.
Det er fortsatt uavklarte forhold som kan være til hinder for gjennomføring av
byggeprosjektet slik vi kjenner planene i dag. Det gjelder reguleringsplan og geotekniske
forhold. Reguleringsplanen er under utarbeidelse, men ikke ferdig behandlet og godkjent
ennå. Første geotekniske vurdering er utført, men både området og selve byggetomta må
vurderes nærmere.
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Verdal kommune
Sakspapir

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad - Kommunevedtak

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

Arkivref:
2018/8208 - /

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

Møtedato
16.10.2018
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
86/18
97/18

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 16.10.2018
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for
sikring av Brokskitbekken og kvikkleireområde ved Stiklestad i samsvar med planer
utarbeid av NVE. Distriktsandelen utgjør kr 1.600.000,- eks mva av totalbeløpet som
er anslått til kr 8.000.000,- eks mva. NVE dekker resterende 80 %.
2. Utgiften på kr.1.600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for
sikring av Brokskitbekken og kvikkleireområde ved Stiklestad i samsvar med
planer utarbeid av NVE. Distriktsandelen utgjør kr 1.600.000,- eks mva av
totalbeløpet som er anslått til kr 8.000.000,- eks mva. NVE dekker resterende 80
%.
2. Utgiften på kr.1.600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
Vedlegg:
1 Høringsbrev vedrørende sikringstiltak ved Stiklestad
2 Kommunevedtak for sikringsanlegg ved Stiklestad
3 Kartutsnitt og prinsippskisse
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Komplett plan for sikringstiltak i Brokskitbekken ved Stiklestad datert 26.04.2018 (37
sider).
Saksopplysninger:
Brokskitbekken renner gjennom kvikkleiresone 559 Stiklestad.
Kvikkleiresonen har i dag faregrad lav og risikoklasse 2. Nye vurderinger fra NVE tilsier
faregrad middels og risikoklasse 3-4.
I vedlagte dokument «kommunevedtak» vil NVE at kommunen forplikter seg til
 Å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Andelen utgjør 20 % av
faktisk medgåtte utgifter (NVE dekker 80 %).
 Å drifte anlegget med nødvendig ettersyn, eventuelt skjøtsel.
 Å føre tilsyn med anlegget.
 Å være tiltakshaver for anlegget.
 Å bistå med opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av anlegget
 Å gi NVE nødvendige fullmakter til å gjennomføre anlegget.
For å forebygge mot videre erosjon foreslås å steinsette bunn og sider i Brokskitbekken.
Steinfyllingene vil i tillegg ha stabiliserende effekt på områdene. Dette vil redusere
risikoen for videre erosjon og lokale utglidninger, samt kvikkleireskred. Djupålen vil
heves med fra ca 0,7 meter til ca 1,2 meter.
Brokskitbekken har potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, selv om det i dag
ikke går fisk i bekken. Enkle miljøtiltak vil kunne tilrettelegge for fiskens vandring og
gyting, slik at Brokskitbekken igjen kan bli habitat for fisk.
Planen foreslår å erosjonssikre tre parseller på til sammen ca. 1400 m i Brokskitbekken.
Massebehovet vil være omtrent 42.000 lm3 samfengt sprengt stein, inkludert stein til
adkomstveg. I tillegg vil to eksisterende kulverter bli fjernet og erstattet med to nye og
delvis vesentlig kortere kulverter. Det skal gi bedre gjennomstrømning og muliggjøre
fiskens vandring i bekken. Bruk av kulverter er en mer kostnadseffektiv løsning enn å
bygge broer. Adkomst over bekken er nødvendig for å komme til landbruksjorda.
Hensikten med tiltaket er å hindre større utglidninger og kvikkleireskred i området, ved å
forebygge mot videre erosjon i bekkens tilstøtende skråninger. Et kvikkleireskred vil
kunne sette menneskeliv og nærliggende boliger, kulturminner, jordbruksareal og
infrastruktur i fare. I tillegg ønsker man å tilrettelegge for fiskens vandring og gyting i
bekken.
NVE har gjennomført en kost-nytte-analyse av sikringstiltaket i sin helhet. Resultatet
tilsier at det er samfunnsøkonomisk å gjennomføre dette sikringsarbeidet.
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Som vanlig i denne typen sikringstiltak foreslår NVE en kostnadsfordeling med 80% på
NVE og 20 % distriktstilskudd som kommunene må garantere for. Med ett
kostnadsoverslag på kr.8.000.000,- utgjør distriktsandelen kr.1.600.000,-.
Vurdering:
Kvikkleiresonen er i dag klassifisert med faregrad lav og risikoklasse 2, men NVE
vurderer dette som for beskjedent. NVE sine observasjoner tilsier at faregrad middels er
riktigere. I tillegg bør man ta hensyn til verdier i utløpssonen når man beregner
risikoklasse. Gjør man dette vil risikoklassen øke til 3 eller 4.
Flere befaringer i tiltaksområdet avdekket leirskråninger med tydelig erosjon og
utglidninger som følge av vannets graving. Får vannet grave videre vil det trolig medføre
lokal ustabilitet og ytterligere utglidninger. Dette kan føre til at kvikkleirelommer blir
blottet og kvikkleireskred utløses. Et kvikkleireskred kan utgjøre en stor fare for alle som
bor og oppholder seg i området, samt føre til skade på bebyggelse og infrastruktur.
Deler av tiltakene som er beskrevet ligger i umiddelbar nærhet til Stiklestad skole. Dette
setter store krav til sikkerheten med hensyn på planlegging og gjennomføring. Det bør
blant annet ikke utføres gravearbeider i perioder med mye nedbør og flom. Det er derfor
viktig at sikringstiltakene gjennomføres så snart som mulig.
Av hensyn til hekkende fugler, bør felling av trær og annen skogrydding ikke
gjennomføres i hekkesesongen (april til midten av august). Det bør heller ikke ryddes
mer vegetasjon enn det som er nødvendig, særlig i ravinelandskapet i sidebekken.
Brokskitbekken har potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret. Tidligere har det
gått fisk i bekken, men det gjør det ikke i dag. Det er ønskelig at tiltakene som blir
gjennomført muliggjør fiskens oppgang i tiltaksområdet. Dette inkluderer både arbeid
direkte knyttet til erosjonssikring og mindre miljøtiltak. NVE vil i samarbeid med den
lokale jeger og fiskeforeningen og Stiklestad skole prøve å legge til rette for at det blir
laget gyte- og oppvekstområder i området nedenfor skolen slik at dette området kan
brukes i undervisningssammenheng.
Hvis det viser seg at bekkeløpet nedenfor gangbrua ved skolen er i bratteste laget kan
NVE se på muligheten for å utbedre oppvandringsmulighetene i dette partiet. Hvis fisken
kommer seg opp dette partiet, vil sjøørreten kunne gå et godt stykke lengre oppover
bekken slik at samla anadrom strekning igjen blir minst 2,6 km.
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Verdal kommune
Sakspapir

Drift av grunnvannspumpe Volden/Lunheim forsamlingshus

Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 85 27
Tlf.:

Arkivref:
2018/9228 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité plan og samfunn
Formannskap

Møtedato
16.10.2018
22.10.2018

Saksnr.
87/18
98/18

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 16.10.2018
BEHANDLING:

SP v/Anne Segtnan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
3. Det utarbeides ny avtale med Lunheim forsamlingshus.
Det ble først votert over forslaget fra SP v/Anne Segtnan. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatt nytt pkt. 3. Enstemmig
vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune drifter grunnvannspumpeanlegg Volden/Lunheim forsamlingshus
som i dag, i og med at det er skoledrift i lokalene etter den kommunale Volden skole.
2. Det forutsettes at tilknyttede abonnenter betaler vannavgift etter Verdal kommunes
enhver tids gjeldende satser.
3. Det utarbeides ny avtale med Lundheim forsamlingshus.

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune drifter grunnvannspumpeanlegg Volden/Lunheim
forsamlingshus som i dag, i og med at det er skoledrift i lokalene etter den
kommunale Volden skole.
2. Det forutsettes at tilknyttede abonnenter betaler vannavgift etter Verdal
kommunes enhver tids gjeldende satser.
Vedlegg:
Brev fra A/L Lunheim Forsamlingshus datert 20.08.18
Avtale mellom A/L Lunheim Forsamlingshus og Verdal kommune datert 24.07.96
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med vannforsyning til Volden skole inngikk Verdal kommune og A/L
Lunheim i 1996 avtale om boring og drift av grunnvannsbrønn som skulle forsyne
Volden skole med vann med betryggende kvalitet. Automatikk og trykktank for
vannforsyningsanlegget ble plassert på Lunheim Forsamlingshus. I kompensjon for
ovennevnte skulle Lunheim Forsamlingshus vederlagsfritt få bruke vann fra
grunnvannsanlegget.
Hovedhensikten med bygging av grunnvannsanlegget i 1996 var forsyning av Volden
skole med godkjent drikkevann. Den gang var skolen en offentlig kommunal skole.
Volden skole er nå solgt og drives som en montessoriskole i privat regi.
A/L Lunheim v/Håvard Elnes har henvendt seg til kommunen og ber om at kommunen
fortsatt drifter vannforsyningsanlegget for forsamlingshus/skole. I tillegg forsyner
anlegget den gamle lærerboligen samt Volden gård.
Vurdering:
Verdal kommune har hatt godkjenningsplikt ovenfor Mattilsynet vedrørende driften av
Volden grunnvannsanlegg. Dette for å sikre god og sikker vannforsyning til Volden
skole mens denne var kommunalt drevet. I gammel avtale har de som har vært tilknyttet
anlegget ikke blitt fakturert vannavgift.
Driftskostnadene på anlegget har stort sett bestått til betaling for analyse av 12
vannprøver fra anlegget samt strøm og mindre vedlikeholdsarbeider. I tillegg har det
medgått administrative ressurser til tilsyn av anlegget samt årlig rapportering til
Mattilsynet.
For å fortsatt sikre hygienisk betryggende vannforsyning til skole og forsamlingshus
foreslår rådmannen at Verdal kommune drifter anlegget som tidligere i og med at det er
ny skoledrift i de tidligere kommunale skolelokalene.
Dette under forutsetning av at alle tilknyttede abonnenter betaler vannavgift til Verdal
kommune etter gjeldende satser for Verdal kommunale vannverk.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samhandlingsstrategi digitalisering i Trøndelag

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

Arkivref:
2018/9381 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
22.10.2018

Saksnr.
99/18

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal kommune slutter seg til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag
og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag.
2. Verdal kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling
om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres.
3. Verdal kommune ønsker å bidra til at kommunene i regionen samler seg om felles
digital utvikling og blir en tydelig region i digitaliseringsarbeidet i Trøndelag.
Vedlegg:
Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag 2018-2021, datert april 2018.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunene og de regionale aktørene har i ulike sammenhenger pekt på at det er
nødvendig med en mer forpliktende felles satsing på digitalisering i fylket. I sitt møte 30.
januar ba rådmannsutvalget DiguT (Digitaliseringsutvalget i Trøndelag) utvikle forslag
til en felles strategi for samhandling om digital utvikling for kommunene i Trøndelag
innen utgangen av april 2018.
DiguT utarbeidet en første versjon av samhandlingsstrategi for kommunene i Trøndelag
2018-2021. Rådmannsutvalget i Trøndelag fattet følgende vedtak i saken i sitt møte 2.
mai:
1. Forslaget til samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag legges til grunn
for det videre samarbeidet.
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2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for kommuner/virksomheter som
ønsker å delta i samhandlingen.
3. Rådmannsutvalget blir styringsgruppe, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet.
4. Det etableres en strategigruppe med et sekretariat og ressurser som beskrevet i
dokumentet. Finansieringen av budsjett for strategigruppe og sekretariat avklares
gjennom behandling hos berørte deltakere og i rådmannsutvalget som
styringsgruppe.
5. Regionene i Trøndelag anbefales å etablere et eFagråd i tråd med beskrivelsen i
dette dokumentet.
6. DiguT utarbeider plan og innhold for et kompetanseprogram som startes høsten
2018, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet.
7. Rådmannsutvalget støtter forslaget om å starte et felles prosjekt med anskaffelse
og innføring av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag.
8. Rådmannsutvalget ønsker at Trondheim kommune tar en sentral rolle i arbeidet
med samhandlingsstrategien
9. Oppstart av arbeidet bør finansieres med en grunnressurs basert på
skjønnsmidler
10. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å slutte seg til samhandlingsstrategien.
11. Saken tas opp på møte i fylkesstyret.
Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag tar utgangspunkt i de tre bærende
søylene en tenker må legges til grunn i et velfungerende samarbeid mellom kommunene:
- Struktur og styring
- Kompetanse
- Prioriterte satsinger
Samhandlingsstrategien fastsetter følgende mål for arbeidet:
1) Kommunene i Trøndelag lærer av hverandre og utvikler brukervennlige
tjenester i fellesskap.
2) Kommunene i Trøndelag har høy digital modenhet og endringskraft.
3) Kommunene i Trøndelag standardiserer på beste praksis og tar i bruk nasjonale
fellesløsninger.
4) Innbyggere og næringsliv i Trøndelag opplever en effektiv og samordnet
offentlig sektor i Trøndelag.
5) Sammen med KS, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag
utvikler kommunene et partnerskap for digitalisering som bidrar til nasjonal
utvikling.
Det foreslås at ny struktur for samhandling bygger på regionale samarbeidsordninger,
som f.eks. samarbeidet mellom kommunene på Fosen. Trondheims rolle bør være tydelig
i samhandlingen.
Det inngås samarbeidsavtaler mellom kommunene/virksomhetene som vil inngå i et slikt
forpliktende samarbeid.
Rådmannsutvalget blir styringsgruppe. Styringsgruppa prioriterer og beslutter felles
satsinger og finansiering av disse. I tillegg foreslås en strategigruppe med representanter
fra de regionale samarbeidsarenaene. Sammen med strategigruppen vil et felles
sekretariat ha ansvar for å organisere arbeidet med felles satsinger. Ressurser og
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kompetanse i sekretariatet må utvikles over tid, som en minimumsløsning i en startfase
bør det være en ressurs tilsvarende minimum to årsverk. Det anbefales at
fylkeskommunen ledes av fylkeskommunen.
Samarbeidsstrukturen skisseres slik:

Det foreslås at det fra høsten 2018 igangsettes et kompetanseprogram om digitalisering
for kommunenes ledere i Trøndelag.
Det foreslås at kommunene gjennomfører konkrete felles satsinger som innebærer at
kommunene standardiserer på samme løsninger innenfor områder det er hensiktsmessig.
I starten bør kommunene konsentrere om få, men tydelige satsinger. Strategien foreslår
at det settes i gang et felles prosjekt med sikte på anskaffelse og implementering av felles
sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. Dette som et konkret første fellesprosjekt
i tråd med samhandlingsstrategien. Det vil være en vesentlig brikke i en kommende
standardisering for digitalisering i Trøndelag.
Skal en lykkes i å iverksette et slikt fellesprosjekt med potensielt 47 kommuner må det til
en rask avklaring av hvilke regioner/kommuner som vil delta. Gjennomføringsevne vil
her være kritisk for å unngå at enkelte kommuner/regioner heller kjører egne løp. DiguT
er nå i ferd med å kartlegge kommunenes deltakelse i et slikt felles prosjekt.
Det vises for øvrig til vedlagte samhandlingsstrategi-dokument for nærmere beskrivelser.
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Vurdering:
Det foregår for tiden mye arbeid med en sterkere felles digital utvikling i
kommunesektoren, både på nasjonalt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Det er åpenbart
en mulighet for kommunene i nye Trøndelag å samle kreftene om en forsterket felles
koordinering og samhandling. Skal de 47 kommunene i Trøndelag lykkes med dette
kreves det en god struktur på samarbeidet, slik at en kan få arbeidet til å bli systematisk
og med god gjennomføringsevne. Det kreves også at kommunene går inn i det felles
arbeidet med vilje til å prioritere samarbeidsløsninger.
Potensialet for å hente gevinster i fellesskap vurderes som stort. Samlet sett er dette en
prosess med høy kompleksitet i utgangspunktet. Det kanskje mest kritiske vil være å
faktisk komme i gang med samarbeidet, med de kommunene som er modne til å beslutte
at man vil delta i det videre arbeidet.
Framover er det parallelt behov for å avklare og utvikle samarbeidet om digitalisering
mellom kommunene i Inntrøndelag, og også gjennom fellesskapet Midt-Trøndelag
regionråd.
En første start på dette kan være å etablere en felles arena i tråd med anbefalingene i
samhandlingsstrategien for Trøndelag, i form av fellesskap i gjennom efagråd for flere
kommuner, samt at det trengs tilsvarende intern struktur for Levanger og Verdal.
Strategidokumentet gir klare anbefalinger om etablering av nødvendige ressurser i
sekretariatet, for å sikre gjennomføringsevne til de felles satsingene. I oppstarten tenkes
dette finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Medfinansiering fra kommunene
bør komme gradvis og i takt med gjennomføring av felles satsinger.
Rådmannen har gjennom sommeren og høsten gitt uttrykk for at Verdal kommune
ønsker å være en del av slikt fellesskap, og tilrår at Verdal kommune slutter seg til som
deltaker i samhandling om digitalisering i Trøndelag, basert på strategidokumentet og
vedtaket i rådmannsutvalget i Trøndelag.
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Verdal kommune
Sakspapir

Midt-Trøndelag Regionråd - utvidelse

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

Arkivref:
2018/4867 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
100/18

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune går inn for at Midt-Trøndelag regionråd utvides til å omfatte
kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta,
Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa.
2. Vedtekter som følger saken vedtas som grunnlag for samarbeidet.
Vedlegg:
Forslag til vedtekter – oktober 2018
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd, Kommunestyret 27.11.17 - PS 95/17
Saksopplysninger:
Etter at kommunestyrene i Stjørdal, Levanger og Verdal høsten 2017 vedtok å etablere
Midt-Trøndelag regionråd har det pågått en prosess mellom ordførerne i alle kommunene
i Værnesregionen, Innherred og Inntrøndelag der en har endt opp med konklusjon om å
søke å etablere et felles regionråd for alle disse 12 kommunene. I regionrådets møte 31.
august 2018 ble det gitt tilslutning til endrede vedtekter for Midt-Trøndelag Regionråd,
og med dette en utvidelse av regionrådet.
Det etablerte Midt-Trøndelag Regionråd anbefaler alle kommuner vedta utvidelse av
regionrådet med kommunene Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer,
Verran og Snåsa i tillegg til dagens medlemmer Stjørdal, Levanger og Verdal. I tillegg til
dette ber regionrådet om at alle kommuner vedtar nye vedtekter for samarbeidet.
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Etter sammenslåingen av Trøndelagsfylkene og fylkesmannsembetene har behovet for å
samles om et samarbeid av mer strategisk karakter blitt tydelig, og det har vært tatt ulike
initiativ det siste året for å enes om strategier på tvers av de 12 nevnte kommunene.
Det har vært avholdt to møter for de 12 kommunene der ordførerne har deltatt, der mål
for samarbeidet og vedtekter har vært diskutert.
I de diskusjonene som har funnet sted har det vært fremtredende at hovedmålsetting med
å gå sammen om Midt-Trøndelag regionråd er å få på plass et samarbeid for å fremme
samfunns-, interesse- og næringspolitikken for å skape vekst og bærekraftig utvikling i
regionen, og at regionrådet ovenfor øvrige myndighetsorganer skal være et kontaktpunkt
og en pådriver for utviklingen av regionen.
Vurdering:
Ordførerne i Stjørdal, Verdal og Inderøy fikk i oppgave å lage utkast til vedtekter på
bakgrunn av de diskusjonene som har funnet sted i møtene, og vedlagte forslag ansees å
være essensen av det de 12 kommunene er enige om.
Positiv utvikling i den midtre delen av Trøndelag
Som det fremgår av vedlagte vedtekter skal Midt-Trøndelag regionråd gjennom
samhandling bidra til positiv utvikling i den midtre delen av Trøndelag. Regionrådet skal
være en aktiv pådriver, og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.
Organisasjonsform, kommunelovens (koml) §27, og forholdet til ny kommunelov
Beslutning om opprettelse av regionrådet, må vedtas av de enkelte kommunestyrene i
hver av de 12 kommunene, jf. koml. § 27. Det følger av bestemmelsens første ledd at 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.
Videre fremgår det av paragrafens annet ledd hvilke bestemmelser vedtektene skal
inneholde ved etablering av slikt samarbeid, hvilket er;
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 og e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.
Det vurderes at disse kravene er ivaretatt gjennom vedlagte forslag til vedtekter.
Det er ikke vurdert at andre organisasjonsformer er mer hensiktsmessig med tanke på
formålet med etableringen. I lovforarbeidene til ny kommunelov (Prop. 46 L (2017–
2018)) er det vist til at i rapporten Evaluering av interkommunalt samarbeid etter
kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte (UiA 2010) at § 27 i dagens
kommunelov virker å være en egnet bestemmelse for organisering av

Side 28 av 40

regionrådssamarbeid. Dette understøttes av at de fleste regionråd er organisert etter
denne samarbeidsformen.
Som kjent er det vedtatt ny kommunelov, og med det oppheves dagens kommunelov §
27. Det fremgår av forarbeidene at utvalgets oppfatning har vært at regionråd bør
reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et folkevalgt organ, og at
kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i
slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk
deltakelse. I ny kommunelov vil derfor denne typen samarbeid være naturlig å hjemle i
enten ny §§ 18-1, eller 19-1.
Av ny kommunelov § 18-1 Interkommunalt politisk råd fremgår det at;
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et
interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommuneeller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt
råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet
og til å forvalte tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
interkommunale politiske råd.
Av ny kommunelovs § 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap fremgår det at;
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar
selv å opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne
forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
oppgavefellesskap.
Av lovproposisjonen fremgår det at interkommunale samarbeid organisert etter § 27 må
være omdannet til enten regionråd eller kommunalt oppgavefellesskap senest fire år
etter at loven har trådt i kraft. Alternativt kan samarbeidet oppløses og eventuelt
omdannes til en annen organisasjonsform. Utvalget foreslår at styret i § 27-samarbeidet
kan vedta å omdanne samarbeidet til et kommunalt oppgavefellesskap eller et regionråd
med flertallet av de avgitte stemmene i styret. Vedtak om å endre hvorvidt samarbeidet
er et eget rettssubjekt eller ikke, i forbindelse med omdanningen til ny
organisasjonsform, vil etter utvalgets forslag likevel kreve tilslutning fra kommunestyret
eller fylkestinget i samtlige deltakerkommuner. Hvis deltakerkommunene i stedet vedtar
å oppløse samarbeidet eller vedtar at samarbeidet skal oppløses og omdannes til en
annen samarbeidsform, må kommunene følge reglene for oppløsning av § 27-samarbeid
og reglene som gjelder for omdanning til andre organisasjonsformer.
Det betyr at ved en etablering av Midt-Trøndelag regionråd etter koml. § 27, vil man ha
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litt tid på seg til å konkludere med om samarbeidet i det videre skal organiseres som
Interkommunalt politisk råd, eller Kommunalt oppgavefellesskap.
Det fremgår av vedtektenes § 2 at Midt-Trøndelag Regionråd er et samarbeidsorgan
mellom deltakerkommunene, og er organisert som et styre etter kommunelovens §27,
interkommunalt samarbeid. Regionrådet søker å være et konsensusorgan. Dersom man
skal oppnå målsettingene som er satt for samarbeidet er man ikke tjent med at det tas
avgjørelser i dette organet med skarp dissens. Det er bakgrunnen for formuleringen i
vedtektene, og må også sees i sammenheng med vedtektenes § 10 Regionrådet søker å
være et konsensusorgan. Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås
kan ikke prøves ved de sivile domstoler. Saker av denne art forutsettes avgjort av
regionrådet selv.
En praktisk konsekvens av dette kan tenkes å være at saker som representerer
interessekonflikter mellom to eller flere av deltakerkommunene ikke kommer til
realitetsbehandling i regionrådet. Målet må være å fokusere på saker som fremmer
regionen.
Som det fremgår av formålet, så skal dette være et politisk strategisk organ. Flere av
kommunene ønsker å videreutvikle tjenestesamarbeid på tvers av eksisterende
samarbeid, så det er tatt inn i vedtektenes § 3 at det er åpent for at nærmere dialog om
mulige tjenestesamarbeid mellom alle, - eller noen av deltakerkommunene kan finne sted
i rådet, men organisering og evt. drift vil skje på et selvstendig grunnlag.
Som det fremgår av vedtektenes § 4 skal Midt-Trøndelag regionråd bestå av ordførerne i
deltakerkommunene, rådmennene tillegges observatørstatus med talerett. Selv om det er
en naturlig konsekvens, så er det også i bestemmelsen nedfelt at varaordførerne er
ordførernes varamedlem til organet.
I tillegg til den øverste ledelse i kommunene, er det vurdert hensiktsmessig å gi
fylkesmannen, fylkeskommunen og KS møte- og talerett. Fylkeskommunen har
oppnevnt sine representanter, som er; 1 Tomas Iver Hallem (Sp) – vara Gunn Iversen
Stokke (Sp), 2 Ida Bruheim Derås (H) – vara Erik Fløan (H).
Av vedtektenes § 4 følger det at Det skal velges en leder og en nestleder for regionrådet,
kalt arbeidsutvalget, av og blant ordførerne. Ledervervet og nestledervervet gjelder for
et år, og nestleder rykker opp som leder etter endt funksjonstid som nestleder.
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av kommunene etter nærmere avtale i Regionrådet.
Det har vært noe diskusjon knyttet til momentet om sekretariatsfunksjonen skal gå på
omgang versus å legge det til en kommune for å sikre kontinuitet. Det er konkludert med
at regionrådet ved konstituering vil ta stilling til dette.
Det er nedfelt i vedtektenes § 5 at regionrådet møtes etter vedtatt møteplan, og ellers
dersom leder eller et flertall av rådets medlemmer mener det er nødvendig.
Videre fremgår det at det skal avholdes en Strategisamling hvert år. Det er på det rene at
regionrådet blir en forholdsvis stor forsamling, når 12 kommuner deltar på møtene med
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både ordførere og rådmenn samt representanter fra fylkeskommune, fylkesmann og KS.
Likevel er det viktig å sikre tilstrekkelig forankring og innflytelse fra enkeltkommunene,
så varaordførere og representant for mindretallskonstellasjonen i deltakerkommunene
skal også delta på disse strategisamlingene, som blant annet er tenkt å være et
ideverksted for utviklingen av regionen. Det er også ønskelig å inkludere fylkets
stortingsrepresentanter, og disse skal også inviteres til strategisamlingen.
Ansvaret for møteplan, koordinering av saker til behandling og ansvar for
saksforberedelser legges til regionrådets leder og nestleder.
Det følger av vedtektenes § 6 at kommunene forutsetter at Midt-Trøndelag regionråd
baserer sin virksomhet på at den enkelte kommune dekker kostnadene ved sin deltakelse,
uten at det gjøres innskudd til virksomheten og at større prosjekter og
utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom regionale eller statlige
virkemidler og tilskudd.
Vedtektenes §§ 8 og 9 regulerer forholdene knyttet til vedtektsendring og uttreden og
oppløsning. Endringer av vedtektene må godkjennes av kompetent organ i alle
deltakende kommuner for å være gyldige. Kommunelovens § 27 tredje ledd regulerer
forhold knyttet til uttreden og oppløsning, og vedtektenes ordlyd er i overensstemmelse
med lovens bestemmelser på dette punkt.
For å nå målsettinger om vekst og utvikling i Verdal kommune og i den midtre del av
Trøndelag ansees det hensiktsmessig å utvide Midt-Trøndelag regionråd til å omfatte alle
de 12 kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta,
Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa.
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Verdal kommune
Sakspapir

Møteplan 2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/9110 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
101/18

Rådmannens innstilling:
1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og
kommunestyret for 2019 vedtas.
2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og
komitemøtene kl. 09.00.
Vedlegg:
Forslag til møteplan 2019.
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.
Det vil også bli avviklet valgstyremøter ved behov. Disse forsøkes lagt til samme dag
som formannskapets møter. Det er også relevant å avlyse møter det ikke er behov for
gjennom året, for å utnytte møtedager.
Møteplan 2019 legges med dette fram til behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir

Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/9140 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
102/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne
medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for
valgperioden 2019-2023.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 28.06.02 med
senere endringer inneholder bl.a. følgende bestemmelse om:
«§4.2 Stemmestyrer
Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre på minst tre
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere
oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»
Rådmannen forslår at denne oppgaven som tidligere utføres av valgstyret.
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Verdal kommune
Sakspapir

Fæby Bryggeri AS - søknad om skjenkebevilling og utvidet skjenkebevilling for
skjenking av egenprodusert øl

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/8548 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
22.10.2018

Saksnr.
103/18

Rådmannens innstilling:
1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for skjenking av
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på
avgrenset område utendørs (i humlehage). Bevillingen gis ut bevillingsperioden til
30.06.20.
2. Bevillingen utvides til også å gjelde skjenking av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen
virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
3. Jørund Halvdan K. Eggen og Arne Marius Haugen godkjennes som henholdsvis
bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
4. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
5. Bevillingen gis under forutsetning av godkjent bruksendring av lokalene og innvilget
serveringsbevilling.
Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, søker på fastsatt skjema om skjenkebevilling
for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Bryggerhus, 2. etasje stabbur og avgrenset
området utendørs (se vedlagte skisser).
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Det søkes også om utvidet bevilling for skjenking av alkoholholdig i drikk gruppe 1 som
er tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
Tilvirkningen vil skje ved eget bryggeri på gården og deres ambisjon er å være et
smakssenter for øl og mat i den nordlige delen av Trøndelag, hvor kunnskapsformidling
og kvalitet skal være framtredende.
De har til opplysning også salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og utvidet
salgsbevilling for salg av egenprodusert øl.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen i Verdal har i brev datert 22. august 2018 ingen merknader til søknaden.
NAV Verdal har i brev datert 6. september 2018 ingen innvendinger mot at søknaden
innvilges.
Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, og med
henholdsvis Jørund H. K. Eggen og Arne Marius Haugen som bevillingens styrer og
stedfortreder for styrer.
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Verdal kommune
Sakspapir

Grappa Bar - midlertidig inndragning av skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/5654 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap

Møtedato
22.10.2018

Saksnr.
104/18

Rådmannens forslag til vedtak:
Skjenkebevillingen ved Grappa Bar, org.nr. 919 020 601, inndras i 9 dager, jfr.
Alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras
fra den tid kommunen bestemmer.
Begrunnelse:
Når en bevillingshaver i løpet av to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen
inndras for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden er tildelt flere enn
12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende. Grappa Bar har nå til
sammen 14 prikker – fordelt slik:
4 prikker tildelt 07.10.17, 4 prikker tildelt 08.10.17, 2 prikker tildelt 03.03.18 og 4
prikker tildelt 26.05.18. Dette vil da gi en inndragning på 9 dager.
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er
klageinstans.
Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er
avgjort. Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det,
jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Forskrift til alkoholloven.
Forhåndsvarsel datert 04.06.18 sendt Grappa Bar.
Sak 77/18 i formannskapet – tildeling av 4 prikker.
Sak 38/18 i formannskapet – tildeling av 2 prikker.
Sak 130/17 i formannskapet- tildeling av 8 prikker
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Grappa Bar har opparbeidet seg til sammen 14 prikker for brudd på alkoholloven og
forskrift til alkoholloven.
Disse bruddene er:
I sak 130/17 i formannskapet ble det tildelt 4 prikker for overtredelser av forskrift til
alkoholloven § 4.2 for skjenking av alkoholholdig drikk til åpenbart påvirket person den
07.10.17 og 4 prikker for samme overtredelse den 08.10.17.
I sak 38/18 i formannskapet ble det tildelt 2 prikker for overtredelse av forskrift til
alkoholloven § 4.1 å ha åpenbart påvirket person på skjenkestedet den 03.03.18.
I sak 77/18 i formannskapet ble det tildelt 4 prikker for overtredelse av forskrift til
alkoholloven § 4.2 for skjenking av alkoholholdig drikk til åpenbart påvirket person den
26.05.18.
Prikktildelingssystemet i forskrift til alkoholloven går ut på at når det er gjennomført
skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser til
alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med
alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal
kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd
som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkoholloven, § 10-3. Når det er tildelt
tilsammen 12 prikker i løpet av to år skal bevillingen inndras for tidsrom på en uke. Er
det tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.
Grappa Bar har i brev datert 31.08.18 blitt for forhåndsvarslet om inndragning av
bevillingen, jfr. forvaltningslovens § 16.
Rådmannen gir ingen ny vurdering av de overtredelsene som har ført til
prikktildelingene, da disse er gjennomgått og behandlet i den enkelte sak. Disse følger
saken som vedlegg.
Vedtak om prikktildeling kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten
ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på et
senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag.
Grappa Bar har til orientering ikke påklaget noen av prikktildelingene tidligere.
Rådmann tilrår med dette at skjenkebevillingen ved Grappa Bar inndras 9 dager, jfr.
alkohollovens § 1-8, jfr forskrift til alkohollovens § 10-2.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bjørn S. Hojem - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden
og nytt valgoppgjør – supplering av Venstres vararepresentantliste i
kommunestyret

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048257
Tlf.:

Arkivref:
2018/8934 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
22.10.2018
29.10.2018

Saksnr.
105/18

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bjørn S. Hojem om fritak fra vervet
som medlem i kommunestyret, komite mennesker og livskvalitet, rådet for
likestilling av funksjonshemmede og som varamedlem i
formannskap/administrasjonsutvalg/- valgstyret.
2. Ingunn Leirset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for
resten av valgperioden.
3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:
4. Nytt medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av
valgperioden:
5. Ny 1. vara i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre for resten av
valgperioden:
6. Maj Brit Slapgaard Larsen, Johannes Rosvold og Nils Georg Leirset rykker inn
som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på Venstres liste til kommunestyret
2015-2019
Vedlegg:
Kandidatoppgjør kommunestyrevalget 2015 for partiet Venstre.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Bjørn S. Hojem søker i epost datert 10. september om fritak for sine kommunale verv for
resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet endring i jobbsituasjon som medfølger
daglig pendling til Osen.
Bjørn S. Hojem er for inneværende periode innvalg som medlem på felleslista
SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg (i tillegg til kommunestyret):
-

Komite mennesker og livskvalitet
Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Og varamedlem i følgende:
- 1. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:
Komite mennesker og livskvalitet:
Medlemmer:
1. Siri-Gunn Vinne (SP), nestleder
2. Trude Holm (SP)
3. Bjørn S. Hojem (V)
4. Bård Storhaug (FRP)

Varamedlemmer:
1. Einar Olav Larsen (SP)
2. Mona Helene Sand (MDG)
3. Hilde Grøtting (SV)
4. Terje Aksnes (SP)
5. Pål Sverre Fikse (SP)
6. Marit Voll (SP)

Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Bjørn S. Hojem (V)
1. Ingvild G. Myhre (SP)
2. Hilde Grøtting (SV)
2. Bård Storhaug (FRP)

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Marit Voll (SP)
1. Bjørn S. Hojem (V)
2. Pål Sverre Fikse (SP)
2. Arvid Wold (MDG)
3. Karl Bernhard Hoel (SP)
3. Trude Holm (SP)
4. Anne Kolstad (SV)
4. Bård Storhaug (FRP)
5. Birgitte S. Dillan (SP)
6. Anne Segtnan (SP)
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.»
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Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som medlem i
kommunestyret, komite mennesker livskvalitet, rådet for likestilling av
funksjonshemmede og varamedlem i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre
imøtekommes.
Felleslista SP/SV/V/FRP/MDF/UAV bes i møte fremme forslag på medlem i ovennevnte
utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
Det gjøres oppmerksom på at valg av medlemmer/varamedlemmer til formannskapet
skal skje av og blant kommunestyrets medlemmer.
Imøtekommes søknaden vil det bli en vararepresentant igjen på Venstres liste i
kommunestyret. Ordfører finner det derfor nødvendig å foreta nytt
valgoppgjør/suppleringsvalg i henhold til Valglovens § 14-2 (2).
Valglovens § 14-2 (2) har følgende ordlyd:
«Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass blir ledig, dersom
fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.»
I følge valgprotokollen fra kommunestyret- og fylkestingsvalget 2015 er Maj Brit
Slapgaard Larsen, Johannes Rosvold og Nils Georg Leirset rangert etter siste vara på
Venstres liste, Grethe E. Dyrstad. Ved nytt valgoppgjør rykker disse inn som
vararepresentanter i nevnte rekkefølge til Venstres kommunestyregruppe.
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