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Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune

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

Arkivref:
2010/8936 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal
Driftskomiteen i Verdal
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal arbeidsmiljøutvalg
Verdal kommunestyre

Møtedato
16.11.2010
17.11.2010
18.11.2010
18.11.2010

Saksnr.
85/10
66/10
18/10
103/10

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og
budsjett 2011 for Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte
område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme.
Budsjett
Alle tall i 2010 kr

Skatt og inntektsutjevning
Rammetilskudd mv.
Sum skatt og rammetilskudd
Eiendomsskatt
Integreringstilskudd flyktninger
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger
Kompensasjonstilskudd skoler
Momskompensasjon
Sum inntekter
Renteutgifter
Avdragsutgifter
Netto kapitalutgifter
Bruk av fond/overskudd
Ramme til fordeling
Oppfølging av plan 16-23 år
Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011
Støttefunksjoner
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2011
298 039 000
315 828 000
613 867 000
14 000 000
15 700 000
3 100 000
1 650 000
10 000 000
658 317 000
29 021 654
25 000 000
54 021 654
3 500 000
607 795 346
1 000 000
8 000 000
20 390 525

Framskr. aktivitet rådmannens stab
Samhandling og helhet
Oppvekst
Framskrevet aktivitet
Omsorg og velferd
Framskrevet aktivitet
Kultur
Framskrevet aktivitet
Anlegg, infrastruktur,
samfunnssikkerhet og miljø
Framskrevet aktivitet Teknisk drift
Fordelt ramme ISK
ISK 2011
Sum fordelt
Resultat

22 390 525
-2 000 000
280 783 305
280 783 305
232 382 404
232 382 404
20 235 012
20 235 012
14 949 100
14 949 100
30 055 000
30 055 000
607 795 346
0

3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på
detaljnivå.
4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner.
Tiltak

Kostnad
- mill. kr.
2011

IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og
lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene.

1,0

Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - over-forbruket finansieres i 2011

5,0

Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto.
kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til
driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før
tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20
mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån.

138,5

Mindre tiltak på skoler

1,0

Mindre tiltak barnehager

0,5

Utstyr/inventar omsorg og velferd

0,3

Ombygging/påbygging omsorg og velferd

1,0

Utbygging av institusjonsplasser
Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide)

0,5

Kirker og kirkegårder

0,5

Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre
ombygginger utenom skoler og barnehager

1,0

ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for
energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving
innen energiteknisk drift av bygg og anlegg

1,0

Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering
Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-MinsassLein.
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2,0
2,0

Utvikling Stiklestad, div. tiltak

0,5

Maskiner, utskfting

0,3

Andel inves. Brann og Feiing ISK

0,5

Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum.
Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private
vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem.

6,0

Utbedring kloakkanlegg sentrum

5,0

Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne

4,0

IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m.

2,0

Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010.

1,4

Brutto investeringer

174,0

5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen
får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og
inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn.
Marginavsetningen settes til 10 prosent.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010
settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt
innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av
skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en
vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt.
8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar
med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for
beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge
Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov
om sosiale tjenester.
11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i
2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen
får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de
nødvendige budsjettmessige justeringer.
12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de
bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i
samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved
budsjettbehandlingen for år 2011.
13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner.
Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner.
14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas.
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Vedlegg:
1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014 og Budsjett 2011.
2. Kommunale betalingssatser og gebyrer.
3. Forslag til Økonomireglement for 2011.
4. Forslag til driftsbudsjett 2011 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan 2011-2014 og budsjett for 2011 onsdag
10. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte.
Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har
nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagte
dokumentet.
Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske
oversikter. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem.
De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet.
Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal
vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig.
Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye
fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved
årets behandling av budsjettet.
Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de
grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet.
Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred
samkommune. Det forslag som nå legges fram er for ”morkommunen” Verdal. I tillegg
er det lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt
samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 11.
november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2011 vedta den totale
ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune.
Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel:
1. Plansystem
2. Kommunens mål
3. Utfordringer og arbeidsform
4. Prioriteringer 2011-2014
5. Rammebetingelser
6. Tiltaksplaner 2011-2014
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Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto
bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse.
Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan 2011-2014/budsjett 2011:
Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 10. november.
Plan- og utviklingskomiteen i møte 16. november.
Driftskomiteen i møte 17. november.
Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 18. november.
Arbeidsmiljøutvalget i møte 29. november.
Kommunestyrebehandling i møte 13. desember.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bosetting av flyktninger 2011 - 2012

Saksbehandler: Joar Harry Aksnes
joar.aksnes@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/7805 - /F30

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.11.2010
18.11.2010

Saksnr.
69/10
104/10

Rådmannens innstilling:
1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.

Vedlegg:
1. Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - Anmodning om bosetting av
flyktninger i 2011, datert 21.09.10
2. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Bosetting av
flyktninger i 2011, datert 05.10.10.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Rundskriv med detaljer om integreringstilskudd finnes på:
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/Integreringstilskudd%20for%20%c
3%a5r-1%20og%20%c3%a5r%202-5%20i%202010_IMDi_01_10.pdf
2. Kommunestyresak nr. 122/08
Saksopplysninger:
Verdal kommune er i brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert 21.09.10,
anmodet om å bosette 15 flyktninger i 2011. I tillegg kommer familiegjenforente.
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Antall familiegjenforente er vanskelig kan ikke styres av kommunen, da beslutning om
en bosatt flyktning får familiegjenforening avgjøres av UDI uten at kommunen kan
fremme hverken innvendinger eller anbefalinger i forhold til søknaden. Hovedvekten av
bosettinger de siste årene har vært enslige voksne. Erfaringsmessig så har mange av
disse familie i hjemlandet som de før eller siden får innvilget familiegjenforening med.
Det er derfor stor mulighet for at det kan bli en god del familiegjenforente som kommer
for å bosette seg i kommunen i årene fremover. Hovedregelen er at en flyktning som
søker om familiegjenforening må dokumentere at hun/han har tilstrekkelige midler til å
forsørge de som hun/han får familiegjenforening med. På grunn av utfordringene på
boligområdet så har det også blitt kommmunisert til enslige flyktninger at kommunen
ikke bistår med ny bolig hvis de får innvilget familiegjenforening, slik at den enkelte
selv er ansvarlig for å skaffe annen bolig hvis det er ønskelig i forbindelse med
familigjenforening. Kommunen er uansett forpliktet til å stille med nødvendige
helsetjenester, opplæring og kvalifisering av familiegjenforente hvis de blir bosatt i
kommunen. Kommunen vil i de fleste tilfellene motta integreringstilskudd også for
familiegjenforente.
Antallet flyktninger som det er behov for å bosette totalt i landet er mindre nå enn
tidligere, da det er færre som blir innvilget opphold. Likevel er det i henhold til
anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet behov for bosetting av 5 300
personer på landsbasis.
Kommunen mottar over statsbudsjettet integreringstilskudd de første 5 årene fra og med
det året en flyktning blir bosatt. Satsene pr. person for dette er pr. i dag:
Integreringstilskudd
Bosettingsår
Sats
År-1
kr 147 500 (voksne)
kr 127 500 (barn)
År-2
kr 146 400
År-3
kr 130 400
År-4
kr 80 000
År-5
kr 70 000
(Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år)
Eldretilskudd

kr 134 700 (engangstilskudd)

Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger '
Tilskudd 1:
kr 150 900 (engangstilskudd)
Tilskudd 2:
Inntil kr 754 200 i inntil 5 år (bosatte etter 01.01.2006).
Skoletilskudd

kr 10 200

Særskilt tilskudd for enslig mindreårig
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kr 119 556

I tillegg kommer øremerkede tilskudd til opplæringsaktivitet som norskopplæring,
samfunnsfag m.m. Dette skjer i henhold til rapporter til Nasjonalt Introduksjonsregister,
NIR.
De 2 første årene kan dette bli en økonomisk utfordring for kommunene ved bosetting av
bare enslinge personer, da alle voksne som bosettes har krav på Introduksjonsprogram i
inntil 2 år etter bosetting. Deltakelse medfører en lovmessig rett til Introduksjonsstønad
i programperioden. Denne er fastsatt til 2G, som pr. i dag utgjør kr. 151 282,- pr. år. Det
vil si at integreringstilskuddet ikke dekker opp det flyktningen har krav på som "lønn" i
Introduksjonsprogrammet. For flyktninger som er under 25 år så har de lovmessig rett
på Introduksjonsstønad som er 2/3 av 2G. Dette utgjør kr. 100 855,- pr. år.
Erfaringsmessig så vil disse ha krav på økonomisk sosialhjelp i tillegg for å ha
tilstrekkelig til å dekke nødvendig livsopphold, boutgifter og lignende. I og med at man
har bosatt og fortsatt vil bosette mange enslige personer med rett på
introduksjonsprogram så vil dette gi økonomiske utfordringer de første årene. For å
kompensere noe for disse ulempene så har Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet gått ut med et ekstra tilskudd 1. år på kr. 50 000,- pr. enslige
voksen som blir bosatt i 2011. Det vises til vedlagte brev fra departementet.
I forrige vedtak om bosetting, se kommunestyresak nr. 122/08, var det vedtak om
bosetting av inntil 70 flyktninger i perioden 2009 - 2010. Kommunen bosatte i 2009
ordinært 29 pluss 11 familiegjenforente, totalt 40 flyktninger. I 2010 har det hittil blitt
bosatt 16 flyktninger ordinært og 5 familiegjenforente, totalt 21 personer. Hovedårsaken
til mindre bosetting i 2010 er mangel på boliger. Den største utfordringen i forhold til
boliger er at kommunen har nesten ingen utflytting fra de boligene som flyktningene får
tildelt når de bosettes. Dette har sin bakgrunn i et sprengt boligmarked, og at flyktninger
taper i konkuransen om de få leieboligene som utlyses på det offentlige marked. Det er
også svært vanskelig for de å få lån til kjøp av egen bolig på grunn av de kravene som
stilles til økonomisk situasjon ved lånesøknader.
I kommunens økonomiplan er 2010 - 2013 er det lagt inn en forventning om at
kommunen skal få et årlig intergreringstilskudd med kr. 15 700 000. For å oppnå dette
må man minimum bosette 25 flyktninger pr. år på ordinært vis og det må i tillegg komme
4 - 5 familiegjenforente. Det er da også tatt høyde for en del fraflytting som medfører
overføring av deler av mottatt integreringstilskudd til andre kommuner.
Vurdering:
Verdal kommune vil være med å ta et samfunnsansvar i forhold til at kommunen skal
bosette flyktninger også i årene som kommer. Anmodningen fra Intergrerings- og
mangfoldsdirektoratet om antall bosettinger i 2011 er vesentlig lavere enn det som har
vært tilfelle tidligere år. Anmodningen er 15 ordinære bosettinger av flyktninger i 2011.
Kommunen har bygd opp ett apparat som kan ta i mot og integrere flere enn dette. Det
bør derfor tas sikte på å gjennomføre ca. 25 ordinære bosettinger pr. år i 2011 og 2012.
Hovedutfordringen for å nå dette er å skaffe nok boliger. Kommunestyret har vedtatt at
det skal opprettes et eget boligkontor som skal ha et mer helhetlig ansvar i forhold til å
skaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Gjennom arbeidet her vil man kunne forvente
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at det skal være mulig å skaffe tilstrekkelig antall boliger til bosetting av 25 flyktninger
pr. år de kommende 2 årene.
Det har også vært en utfordring at arbeidet med flyktninger har skjedd noe stykkevis og
delt i organisasjonen de siste årene. Det er nå nedsatt en gruppe som skal se på en mer
helhetlig jobbing i forhold til bosetting og integrering av flyktninger i lokalsamfunnet.
Til tross for at arbeidet ikke har vært så helhetlig de siste årene, så er det en svært liten
andel av de flyktningene som er bosatt som ikke er i aktivitet i forhold til arbeid,
utdanning og lignende. Får man et mer helhetlig arbeid så må det også forventes at
denne andelen blir enda mindre.
I og med at det er og vil bli bosetting av mange enslige med rett på
Introduksjonsprogram med introduksjonsstønad så vil det være en økonomisk utfordring
de første årene å dekke dette innenfor den budsjettrammen som Nav har til dette formålet
i dag. Når arbeidet er ferdig i den gruppen som ser på et mer helhetlig arbeid med
bosetting og integrering, er det stor mulighet for at det må skje organisasjonsmessige
endringer og at det blir en annen modell for fordeling av økonomi i forbindelse med
arbeidet. Et mer helhetlig arbeide må også ta sikte på at flyktninger som bosettes så
raskt som mulig kommer over i arbeid eller utdanning som utløser andre rettigheter enn
kommunale stønader. Kommunen får intergreringstilskudd i 5 år uavhengig av
flyktningens økonomiske status. Selv om det er økonomisk utfordrende for kommunen
de første 2 årene med bosetting av flyktninger, så vil det gjennom et mer helhetlig arbeid
og det totale integreringstilskuddet være muligheter for å få dekket de fleste kostnadene
med bosetting og integrering av flyktninger i kommunen.
Rådmannen tilrår derfor overfor kommunestyret at det fattes vedtak om ordinær
bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
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Verdal kommune
Sakspapir

Salg av kommunale borettslagsleiligheter

Saksbehandler: John Ragnar Sæther
john.r.saether@verdal.kommune.no
E-post:
74048517
Tlf.:

Arkivref:
2010/8666 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
105/10

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunens leilighet i Tangen borettslag, leilighet i Saga borettslag og 2
leiligheter i Baglan borettslag avhendes slik det framgår av saksframlegg.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salgene.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Politiske vedtak om kjøp av borettslagsleiligheter i perioden 1987 – 1995.
Saksopplysninger:
I forbindelse med kommunens mottak av flyktninger, ble det i årene 1987 – 1995
nødvendig å komplettere boligtilbudet ved kjøp av leiligheter i borettslag på Ørmelen og
Baglan for videre utleie. Ut fra endrede behov og andre løsninger er enkelte leiligheter
solgt til leietaker eller på det åpne marked. Kommunen har en uttalt praksis på at
leieforhold bør være av kortvarig og/eller midlertidig karakter. Samtidig er det som
integreringstiltak ønskelig å tilrettelegge for at flyktninger tilbys kjøp av egen
bolig/leilighet.
Kommunen har i dag igjen 4 leiligheter, 1 i Tangen borettslag, 1 i Saga borettslag og 2 i
Baglan/ borettslag. 3 av leieforholdene ble etablert i perioden 1999 – 2007 og
tidsubestemt, mens ett leieforhold har tidsbestemt kontrakt og er utgått pr. dato.
Tidsubestemte leiekontrakter begrenser i stor grad utleiers rett og mulighet til oppsigelse
av leieforholdet. Disse leilighetene er derfor ikke et reelt alternativ for midlertidig eller
kortvarig boforhold for vanskeligstilte. Det er også noe blandet erfaring med leieforhold
i borettslagsområder.
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Med tanke på å tilby leietakeren med tidsubestemt leieavtale å kjøpe sine respektive
leiligheter, er det i samarbeid med representanter fra NAV og Husbanken utarbeidet
mulige finansieringsløsninger ved bruk av Husbankens startlån og boligtilskudd
kommunen har mottatt fra Husbanken integreringstiltak. Forholdet er i begrenset grad
drøftet med leietakerne, men de vil med en kombinert løsning av lån/tilskudd ved kjøp til
omkring markedspris, oppnå en lavere husleiekostnad enn hva som må betales som
leietaker. Dersom leietaker ikke ønsker å kjøpe legges leiligheten ut for salg på det åpne
marked. Uansett salgs-løsning, vil det redusere kommunens ansvar og kostnader
tilknyttet leilighetene. Det foreligger heller ikke indikasjoner på at salg av disse
leiligheter vil begrense de botilbudet kommunen er pliktig til å gi vanskeligstilt i
boligmarkedet, da dette kan ivaretas gjennom de vel 300 andre leiligheter og boliger
kommunen disponerer.
Vurdering:
Tilbud til leietakerne i kommunens leiligheter i Tangen, Saga og Baglan borettslag om å
bli eiere av leilighetene, før de eventuelt legges ut for åpent salg, er å anse som gode
integreringstiltak, og i samsvar med kommunens intensjoner om å eie framfor å leie
bolig. Låne- og tilskuddsordninger muliggjør tiltaket innenfor akseptable økonomiske
rammer, og bidrar til en lavere kostnad for leietakerne ved evt. kjøp. For å begrense
eventuelle økonomiske spekulasjoner, bør egnet heftelse for videresalg inntas i
overdragelsesdokumentene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal - Ness oppvekstsenter

Saksbehandler: Ingvild Aasen
ingvild.aasen@verdal.kommune.no
E-post:
74048235
Tlf.:

Arkivref:
2010/8907 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Verdal
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
17.11.2010
18.11.2010

Saksnr.
71/10
106/10

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbane ved Ness oppvekstsenter.
2. De totale utgiftene for anlegget er beregnet til kr 880.000. Av dette finansieres kr
210.000 over investeringsbudsjettet. I tillegg går kommunens momsrefusjon, kr
143.000 til finansiering av anlegget.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Vedlegg:
Kommunestyresak 4/07 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal”
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Formannskapssak 2/08 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal – Leksdal
skole”.
Kommunestyresak 12/09 ”Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal – Volden
skole og Garnes oppvekstsenter”.
Søknad om spillemidler ”Ness oppvekstsenter kunstgressbane ”Bjørn Ness
Stadion”.
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i sak 4/07 å bidra til bygging av kunstgressbaner ved
skolene i Verdal. Dette gjøres i samarbeid med idrettslagene, FAU og andre naturlige
samarbeidsparter. I 2007 ble det vedtatt bidrag til finansiering av baner ved fire skoler,
og det ble avsatt inntil 1 mill. kroner over investeringsbudsjettet. Dette gjaldt Vinne
skole, Stiklestad skole, Ørmelen skole og Vuku oppvekstsenter.
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Banene ved de tre førstnevnte skolene ble bygd i 2007, mens Vuku har utsatt bygging til
etter at skoleutbyggingen er fullført. I 2008 ble det gjort tilsvarende vedtak for Leksdal
skole, og i 2009 ble det gjort vedtak for kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter og
ballbinge ved Volden skole.
Totalt er det ved de seks skolene bevilget kr 1.436.000 til de seks anleggene som er
bygd, samt mva til en verdi av kr 755.000.
I 2010 er det utarbeidet planer og det søkes spillemidler til kunstgressbane ved Ness
oppvekstsenter.
Anlegget er kostnadsberegnet til totalt kr. 880.000 (inkl. mva), og ønskes finansiert som
følgende:

Garnes

Kommunalt Mva.
Spillemidler Privat
Gaver/
Dugnad
SUM
inv.budsjett
tilskudd
rabatter
200.000
124.000
40.000
163.000
210.000
143.000
880.000

1) = Tilskudd kr. 94.000 fra Ness il, Verdal il (Vømmølfestivalen) kr. 30.000
2) = Dugnad utføres av Ness il

I investeringsbudsjettet perioden 2010-2013 er det avsatt 2,5 mill. kroner til idretts- og
kulturanlegg (1 mill i 2010 og 0,5 mill i 2011, 2012 og 2013), bl.a. med tanke på å følge
opp kunstgressprosjektet. Det foreslås derfor at kr. 210.000 av denne posten disponeres
til kunstgressbane ved Garnes oppvekstsenter og ballbinge ved Volden skole.
I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anlegget.
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Verdal kommune
Sakspapir

Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred

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

Arkivref:
2010/8696 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
107/10

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal kommune skal fortsatt ha et samarbeid om destinasjonsarbeid på Innherred.
Kjøp av destinasjonstjenester skal samordnes og legges ut på anbud for en periode på
5 år med oppstart 01.01.2012. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en
styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. Verdal kommune
oppnevner ……………… til dette arbeidet.
2. Som en konsekvens av pkt. 1 må avtalen med Innherred Reiseliv forlenges med ett år
d.v.s. ut året 2011.
3. Utgiftene forbundet med destinasjonssamarbeidet dekkes forutsettes primært dekt av
midler fra Innherredsprogrammet.
4. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe bestående av 4 personer (en fra hver kommune) med
mandat å utarbeide konkurransegrunnlag for et 5-årig destinasjonssamarbeid for
kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Arbeidsgruppas mandat
utarbeides av styringsgruppa i løpet av første halvdel av januar 2011.
Konkurransegrunnlaget skal behandles og godkjennes av styringsgruppa før
kunngjøring senest 01.03.2011. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne person i
arbeidsgruppa.
5. Arbeidsgruppa er ansvarlig for gjennomføring av anbudskonkurransen i april-juni
2011.
Arbeidsgruppa innstiller på valg av leverandør til styringsgruppa. Valg av leverandør
gjøres av styringsgruppa.
6. Verdal kommune forutsetter at de andre kommunene i Innherredsprogrammet gjør
likelydende vedtak.
7. Kommunene Frosta, Snåsa og Verran forespørres om å delta i
destinasjonssamarbeidet.

Side 16 av 29

Vedlegg:
1. Notat fra arbeidsgruppen – Organisering av destinasjonssamarbeidet på Innherred Steinkjer Næringsselskap AS, datert 13.12.09.
2. Organisering av destinasjonssamarbeidet på Innherred (presentasjon datert 24.09.10)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer etablerte for flere år siden et
samarbeid om markedsføring av reiselivet på Innherred og det ble tegnet en treårig
kontrakt med Innherred Reiseliv AS om levering av tjenester. Denne avtalen gikk ut
31.12.09. Avtalen ble forlenget med ett år mens det pågår en prosess for hvordan den
videre organiseringen av destinasjonsarbeidet i regionen skal skje.
Verdal kommunes utgifter til dette samarbeidet utgjør årlig kr. 160.000,- eks. moms.
En arbeidsgruppe bestående av Knut Baglo, Verdal kommune, Bodil Vekseth, Steinkjer
kommune og Grete Ludvigsen, Levanger kommune, fikk i oppdrag å utrede fremtidig
organisering av destinasjonsarbeidet på Innherred.
Arbeidsgruppa fikk i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie ”som skal gi faglige
innspill som bidrar til politisk behandling i alle kommuner. Mulighetsstudien skal
synliggjøre behovet for-, og mulig effekt av, et destinasjonssamarbeid på Innherred.
Mulighetsstudien skal videre vurdere ulike organisasjonsmodeller, samt foreslå
konkrete organisatoriske grep”.
Arbeidsgruppa utarbeidet et notat til kommunene datert 13.12.09. Som et ledd i
arbeidet med notatet ble det gjennomført et møte med reiselivsnæring og
politisk/administrativ ledelse fra kommunene på Falstad den 15.09.09.
Arbeidsgruppa ble sommeren 2010 utfordret på å utrede kommunal overtagelse av
selskapet som utfører vertskapsfunksjonen i dag (destinasjonsselskapet)
Det ble også undersøkt muligheten for kommunal overtakelse av Innherred Reiseliv
AS som et alternativ. Som en følge av konsekvensene av ulike måter å organisere
samarbeidet på, ble spørsmålet om destinasjonsarbeid sett i forhold til Lov om
offentlige anskaffelser sett nærmere på. NHO-advokat Kurt Weltzien uttaler
følgende:
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Etter EU-domstolens praksis finnes det unntak fra anskaffelsesreglen dersom arbeid
utføres i egenregi (kommunen gjør arbeidet selv) eller såkalt utvidet egenregi. Det
siste unntaket er utviklet av EU-domstolen, som har oppstilt to vilkår: For det første
må eierne har svært sterk kontroll over selskapet (100 % av aksjene er indikasjon på
kontroll, men det må i praksis mer til) og for det andre må omsetningen hovedsakelig
være rettet mot eierne (90-10 regelen).
EU-domstolen har også oppstilt et annet unntak fra reglene om offentlige
anskaffelser. Kommunalt samarbeid
(kommune+kommune; ikke kommune+selskap) kan på visse vilkår være unntatt fra
anskaffelsesreglene. Her må forutsetningen være at en av kommunene påtar seg
oppgaven med å organisere ”destinasjonsvirksomheten” og at de øvrige kommuner
betaler for sin ”andel” etter et slags kostnadsdekningsprinsipp. Den dommen fra
EU-domstolen som tillot denne formen for samarbeid gjaldt avfall, og EU-domstolen
understreket sterkt at dette var en lovpålagt oppgave. Det er usikkert om domstolen
ville ha tillatt en tilsvarende organisering for en kommersielt eller ikke-lovpålagt
oppgave.
Vurdering:
Arbeidsgruppa har anbefalt følgende:
Innherredsprogrammet har pekt på reiseliv som en felles strategi – det vil være et
felles løft for ei næring med stort potensial.
Destinasjonssamarbeidet skjer fortsatt som kjøp av tjenester (alternativ 1 i
dokumentet
”Organisering av destinasjonsarbeid på Innherred”).
Når det gjelder spørsmålet om destinasjonsarbeid i forhold til Lov om offentlige
anskaffelser finnes få retningslinjer å forholde seg til. Ved henvendelse til ulike
destinasjonsselskaper og kommuner, samt til Innovasjon Norge i Oslo, ble dette
bekreftet. Gjennom å utarbeide anbudsdokument felles for flere kommuner innen
destinasjonsarbeid, har en vurdert at dette er nærmest for en pilot å regne. Det er avtalt
møte med Innovasjon Norge for samarbeid om dette. Trøndelag Reiseliv har også meldt
seg på som deltager i prinsipper for utarbeiding av anbudsdokument for
destinasjonsarbeid. En har til hensikt å utfordre Innovasjon Norge på medfinansiering av
utarbeidelse av konkurransegrunnlaget.
I tråd med innspill fra øvrige kommuner vil rådmannen tilrå at utgiftene ved det videre
destinasjonssamarbeidet i sin helhet dekkes innenfor Innherredsprogrammet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Verdal Brød & Cirkus - søknad om fast utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde
ved Sandvika Fjellstue

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

Arkivref:
2010/8503 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
108/10

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal Brød & Cirkus, organisasjonsnummer 989 537 598, innvilges fast utvidelse av
skjenkeareal til å gjelde ved Sandvika Fjellstue ut inneværende bevillingsperiode til
30.06.12.
2. Bevillingen ved Sandvika Fjellstue gjelder for sluttet selskap for alkoholholdig drikk
i gruppe 1, 2 og 3.
3. Trond Anders Holtan og Trond Asgeir Lyngstad godkjennes som henholdsvis
skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
4. Følgende skjenketider godkjennes:
- alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 11.00 til 02.00.
- alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til 01.00.

Vedlegg:
1. Skisse over skjenkeareal.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal Brød & Cirkus, organisasjonsnr. 989 537 598, søker på fastsatt skjema om å få
fast utvidelse av skjenkeareal til å gjelde ved Sandvika Fjellstue. Søknaden gjelder
skjenkebevilling for sluttet selskap for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i
hovedhuset ved Sandvika Fjellstue i tillegg til skjenking på avgrenset området utendørs.
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Det er for inneværende bevillingsperiode gitt skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue til
Sandvika Fjellstue AS. Driften av skjenking og servering søkes nå overtatt av Verdal
Brød & Cirkus. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-4a ny søknad om
skjenkebevilling. Ettersom Verdal Brød & Cirkus innehar skjenkebevilling fra før,
behandler vi det som fast utvidelse av skjenkeareal.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen i Verdal har i brev datert 22.10.10 uttalt følgende:
”Det er fra politiets side intet til hinder for at søkeren innvilges utvidelse av sitt areal for
skjenking av alkohol til også å omfatte Sandvika fjellstue. Det har tidligere vært
skjenkebevilling for alkohol på stedet.
Arealutvidelsen forutsettes å omfatte de arealene hvor det tidligere har vært skjenket
alkohol på stedet.”
NAV Verdal har i brev datert 27.10.10 uttalt følgende:
”Sosialtjenesten ved NAV Verdal har ingen innvendinger til at Brød & Cirkus får fast
utvidelse av skjenkeareal til å omfatte Sandvika Fjellstue i henhold til søknad.
Det forutsettes at ansvarlige for skjenking har nødvendige godkjenninger for å drive
virksomheten.”
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges som omsøkt med Trond Anders Holtan og Trond
Asgeir Lyngstad som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
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Verdal kommune
Sakspapir

Stemmekretser, søndagsvalg og stemmetider ved kommunestyrevalget og
fylkestingsvalget 2011

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

Arkivref:
2010/6630 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
109/10

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at det ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011
holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved Stortingsvalget og
Sametingsvalget 2009 i Verdal kommune.
2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Kommunestyrevalget og
Fylkestingsvalget 2011 avholdes valg søndag 11. september 2011 ved følgende 5
stemmekretser:
Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes
valg kun på mandag 12. september 2011.
3. Ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 nyttes følgende stemmesteder
og stemmetider:

Stemmekrets
1. Sjøbygda
2. Øra
3. Ørmelen
4. Stiklestad
5. Volhaugen
6. Leksdal
7. Ness

Side 21 av 29

Stemmested
Soltun Grendehus

Stemmetid
Søndag: 14.00 – 19.00
Mandag:12.00 – 20.00
Verdalsøra ungdomsskole – Søndag: 14.00 – 19.00
gymsalen
Mandag:10.00 – 20.00
Ørmelen skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
Mandag:12.00 – 20.00
Stiklestad Nasjonale
Søndag: 14.00 – 19.00
Kultursenter
Mandag:12.00 – 20.00
Volhaug Grendehus
Mandag:12.00 – 18.00
Leksdal skole
Mandag:12.00 – 18.00
Ness oppvekstsenter
Mandag:12.00 – 20.00

8. Leirådal
9. Vuku
10. Ulvilla
11. Helgådal
12. Inndal
13. Vinne

Heimtun Grendehus
Kirkestua i Vuku
Ulvilla Forsamlingshus
Lunheim Forsamlingshus
Garnes oppvekstsenter
Vinne skole – gymsalen

Mandag:12.00 – 18.00
Mandag:12.00 – 20.00
Mandag:12.00 – 18.00
Mandag:12.00 – 18.00
Mandag:12.00 – 20.00
Søndag: 14.00 – 19.00
Mandag:12.00 – 20.00

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Valgdagen for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 er fastsatt til mandag 12.
september 2011.
Kommunestyret har i møte den 30.08.10 i sak nr. 70/10 fattet følgende vedtak:
”Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med kommunestyrevalget og
fylkestingsvalget 2011 også holdes valg søndag 11. september 2011.”
Det har vært tradisjon med 2-dagers valg i Verdal. Ved siste valg (Stortingsvalg og
Sametingsvalg 2009) ble det avgitt følgende ordinære stemmegivninger på søndag i
stemmekretsene:
Sjøbygda
216
38,7 %

Øra
499
38 %

Ørmelen
306
37,5 %

Stiklestad
225
35,4 %

Vinne
346
35,7 %

Totalt
1592
20,8 %

Det ble ved forrige valg vedtatt en del endringer i valgloven, bl.a.:
§9-2 annet ledd skal lyde:
(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det
på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag før den offisielle
valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for året valget skal
holdes.
§9-3 annet ledd skal lyde:
(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for
stemmegivning. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene,
vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt.
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Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.
Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.
For stortingsvalget 2009 må vedtak etter § 9-2 annet ledd og 9-3 annet ledd være fattet
senest 1. juni 2009.
Pga. endring om at minst 1/3 av medlemmene (mindretallet) i kommunestyret kan vedta
ovenstående, fremmes saken for kommunestyret.
Rådmannen vil, som ved tidligere valg, foreslå at søndagsvalg gjennomføres i følgende 5
stemmekretser ut i fra antall stemmegivninger og prosentandel av avgitte stemmer ved
forrige valg:
Sjøbygda, Øra, Ørmelen, Stiklestad og Vinne.
Når det gjelder åpningstid for valglokalene vil rådmannen foreslå at stemmegivningen
avsluttes kl. 20.00 mandag 12. september ved kretsene Sjøbygda, Øra, Ørmelen,
Stiklestad, Ness, Vuku, Inndal og Vinne. Disse hadde ved forrige valg åpent til kl. 21.00
mandag 14. september 2009. Ved evaluering fra stemmestyrene kom det fram at det var
mer enn tilstrekkelig med åpningstid til kl. 20.00.
I valgstyrets møte 16.09.10 fremmet rådmann sak om gjennomgang av antall
stemmekretser. Signalene i valgstyret var at det ikke er ønskelig med noen gjennomgang
av antall valgkretser nå. Rådmann tilrår derfor at kommunestyret vedtar å bruke de
samme stemmesteder (lokaler) og stemmetider for øvrig som ved Stortingsvaglet og
Sametingsvalget 2009.
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Verdal kommune
Sakspapir

Møteplan 2011 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2010/8784 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
110/10

Rådmannens innstilling:
Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget,
formannskapet og kommunestyret 2011 vedtas.

Vedlegg:
Forslag til møteplan for 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for
formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for plan- og utviklingskomiteen og
onsdag for driftskomiteen.
Det er også tatt hensyn til skolens ferier og fylkesting.
I forbindelse med at det skal avvikles kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2011 blir det
litt avvik i forhold til ellers, bl.a. at de ikke avvikles møter mellom valgdag og
konstituerende møte i kommunestyret.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forslag til høringsuttalelse - forslag til endringer i kommuneloven

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

Arkivref:
2007/9015 - /000

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
113/10

Nedsatt arbeidsgruppes forslag til vedtak:
Verdal kommune slutter seg i hovedsak til forslagene fra KRD til endringer i
kommuneloven når det gjelder antall kommunestyrerepresentanter, behandling av
delegasjonsreglement og muligheten for å vedta at det skal være politisk innstilling til
saker som skal behandles i folkevalgt organ.
Verdal kommune ønsker ikke å uttale seg om forslaget om kommuneråd da det anses å
være uaktuelt for vår kommune.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nedsatt arbeidsgruppe for å fremme forslag på nytt delegasjonsreglement ble av
formannskapet bedt om å utarbeide et forslag til høringsuttalelse på forslag på endringer
i kommuneloven. Arbeidsgruppens forslag/gjennomgang følger nedenfor.
Høringsnotatet fra KRD tar opp 4 forslag til lovendringer.
Forslagene er basert på innstillingen fra lokaldemokratikommisjonen og
St.meld. 33 (2007-2008):
Forslagene er:
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Forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre
tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune.
Forslag om å lovfeste at kommunestyret i hver valgperiode skal vedta nytt
delegasjonsreglement i kommunen
Forslag om å lovfeste at som hovedregel skal være politisk innstilling i saker
som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret kan gjøre unntak
fra regelen
Forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om danning av kommuneråd i
kommuner med parlamentarisk styreform
Kort om hvert enkelt forslag:
Antall representanter:
KRD argumenterer med at antallet representanter i kommunestyrene er redusert
betydelig de seinere årene. For om mulig å bremse denne utviklingen forslås det altså at
slike vedtak skal ha kvalifisert flertall.
Delegasjonsreglement
KRD sier at meningen med forslaget er at kommunestyret skal ha plikt til å vurdere sin
egen rolle overfor administrasjonen og hvilke oppgaver kommunestyret skal ha herunder
detaljeringsgrad i forhold til hvilke saker kommunestyret ønsker å behandle,
møtefrekvens, ordførerens rolle og politikernes ombudsrolle.
Sitat:/ I den grad kommunestyrerepresentantane må ta stilling til saker som handler
konkret om organisering og utforming av tenester innbyggjarane mottek, vil dei truleg
ha betre føresetnader for å dyrke ombudsrolla enn når dei utelukkande skal ta stilling til
overordna budsjettfordeling og planprinsipp./ sitat slutt.
KRD er ikke innstilt på at ”gamle” kommunestyret skal gi noen føringer på hva det
”nye” kommunestyret skal vedta. Fristen for vedtak i saken er foreslått satt til 1. juli året
etter at kommunestyret har tiltrådt.
Politisk innstilling
KRD ønsker ikke å lovfeste at det SKAL være politisk innstilling, men dept.et
peker på at politisk innstilling i saker kan vitalisere det politiske arbeidet. Dept.et mener
også at dette vil skape et klarere skille mellom politikk og administrasjon.
KRD har falt ned på at kommunestyret blir pålagt å ta aktiv stilling til
innstillingsinstituttet.
Det betyr at kommunestyret må ta stilling til OM det skal være innstilling i saker som
skal behandles av folkevalgt organ og HVEM som i tilfelle skal gi innstilling.
KRD antyder at det kan være naturlig at ordføreren gir innstilling til formannskapet
og komitelederne til sine respektive komiteer.
Kommuneråd
Dette punktet omhandler muligheten til å vedta et parlamentarisk styresett i kommuner
og fylkeskommuner.
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Vurdering:
Forslagene fra departementet må ses i sammenheng med ønske om å vitalisere
lokalpolitikken og gjøre det mer interessant å delta aktiv i lokaldemokratiet.
Det flytter også i noen grad grensen mellom politikk og administrasjon slik at den
politiske banehalvdelen blir noe større enn den har utviklet seg til de seinere årene.
De tre første forslagene gir samlet et slikt resultat.
Forslaget om kommuneråd anses ikke for å være aktuelt for Verdal kommune og vil
derfor ikke bli omtalt videre.
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Verdal kommune
Sakspapir

Sebastian's: Søknad om skjenkebevilling ved Kornmagasinet

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

Arkivref:
2010/9068 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.11.2010

Saksnr.
114/10

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Sebastian’s v/Halvor Hjelde, organisasjonsnr. 996137678, gis alminnelig bevilling
for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ved
Kornmagasinet ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12.
2. Halvor Hjelde og Torgrim Woll godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens
styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen av Torgrim Woll gis under
forutsetning om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Sebastian’s v/Halvor Hjelde, organisasjonsnr. 996 137 678, søker på fastsatt skjema
om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved
Kornmagasinet. Det søkes også om skjenking utendørs på avgrenset område.
Etter søknad er innlevert har vi fått melding fra Hjelde om at han bytter ut
stedfortreder som er oppgitt. Ny stedfortreder er Torgrim Woll.
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Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV som har avgitt følgende uttalelser:
Uttalelsen fra Lensmannen i Verdal vil bli utdelt i møte, denne er unntatt offentlighet.
NAV har avgitt følgende uttalelse i brev datert 15.11.10
”Nav Verdal har mottatt søknad om skjenkebevilling med vedlegg for uttalelse. Nav
Verdal har ingen motforestillinger mot at skjenkebevilling blir gitt i henhold til
søknad.”
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges som omsøkt, med henholdsvis Halvor Hjelde
og Torgrim Woll som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
Godkjenningen av Woll gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven.
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