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Sakliste formannskapets møte 19. desember 2013
Saksnr

Innhold

PS 111/13

Godkjenning av møteprotokoll

PS 112/13

Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og
svømmehall - Sluttrapport

PS 113/13

Amortiseringstid pensjonsforpliktelser - høringsuttalelse fra
Verdal kommune

PS 114/13

1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste
av næringsareal Ørin Sør

PS 115/13

1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin
sør

PS 116/13

1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-feste av næringsareal Ørin
sør

PS 117/13

Skjenkerapport - Aboteke 09.11.13

PS 118/13

Uttalelse vedrørende framtidig lokalisering av Innherred
interkommunale legevakt IKS

PS 119/13

Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv

PS 120/13

Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder
i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder

PS 121/13

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Sluttrapport

Saksbehandler: Bård Kotheim
baard.kotheim@verdal.kommune.no
E-post:
74048527
Tlf.:

Arkivref:
2007/2578 - /614

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

Møtedato
17.12.2013
19.12.2013

Saksnr.
97/13
112/13

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
 Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall,
sluttrapport utarbeidet av FAVEO Prosjektledelse v/Kjell Kvam
 Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra
ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal datert 28.10.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Generelt:
Arbeidet med programmering av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole,
flerbrukshall og svømmehall ble påstartet i august 2008 og avsluttet i slutten av
november 2008. Etter vedtak om å benytte samspillmodellen ble det utarbeidet
konkurransegrunnlag for prekvalifisering av 5 grupper bestående av entreprenører og
planleggere.
Samspillfase:
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Etter å ha prekvalifisert 5 grupper ble det gjennomført en konkurranse mellom de 5
gruppene, hvor løsning utgjorde 30 % av tildelingskriteriene, pris utgjorde 60 % av
tildelingskriteriene og kompetanse utgjorde 10 % av tildelingskriteriene. Tilbudsfrist var
27.oktober 2009. Vinner av konkurransen var NCC Construksjon A/S, og kontrakt for
samspillfasen ble inngått 4.januar 2010.
I den forbindelse ble det nedsatt en samspillsgruppe/beslutningsgruppe som hadde
hovedansvaret for å følge opp politiske vedtak, holde økonomisk styring, rapportere til
politisk og administrativ ledelse og sørge for godt samarbeide med entreprenøren NCC.
Gruppen besto av:
 Varaordfører Tomas I. Hallem
 Rektor Verdalsøra barneskole Håvard Holmen
 Rektor Verdalsøra Ungdomsskole Kjartan Høstland
 Kommunalsjef oppvekst Randi Segtnan
 Kontroller Trond Selseth
 Virksomhetsleder teknisk drift Bård Kotheim
 Virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen
 Sekretær Kjell Kvam, Myklebust A/S
 NCC med prosjektleder, prosjekteringsleder, arkitekt
Det ble i tillegg nedsatt en referansegruppe samt flere brukergrupper.
Samspillfasen ble startet med oppstartmøte den 7.januar 2010 på Stiklestad Nasjonale
kultursenter med mandat om å redusere kontrakten med NCC til maksimum 205 mill.kr
eks.mva. Opprinnelig tilbudssum var på 217 mill.kr. eks.mva. Samspillfasen ble
gjennomført med omfattende brukermedvirkning, og hele prosjektet ble knadd.
Resultatet av samspillfasen ble et revidert tilbud fra NCC på i underkant av 203 mill.kr.
Byggestart ble bestemt til 1.juni 2010, med ferdigstillelse 30.november 2011.
Byggefase:
I byggefasen ble det oppnevnt ny styringsgruppe for prosjektet bestående av:







Randi Segtnan, leder
Håvard Holmen
Kjartan Høstland
Ingvild Aasen
Bård Kotheim
Trond Selseth

Brukergruppene ble satt ned etter samme modell som i forrige fase av prosjektet. Det ble
også opprettet en referansegruppe som skulle ivareta brukerne med spesiell fokus på
helse, miljø og sikkerhet samt universell utforming bestående av.
 Kommunalsjef oppvekst
 Rektorer
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Verneombud
Kommunelege
FAU-representanter
Tillitsvalgte
Elevråd
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Universell utforming
Ungdomsrådet
Eldrerådet

Sekretær for alle gruppene var Kjell Kvam, Myklebust A/S.
Inventar:
Interiørarkitekt ble anskaffet etter prekvalifisering av 5 firmaer med Link Arkitektur som
vinner av konkurransen.
Leveransen av inventar ble anskaffet etter en konkurranse hvor det ble 3
hovedleverandører og 10 mindre leverandører.
Leveranse av inventar fant sted i desember 2011.
Energi:
Det er valgt bioenergi med pellets som energikilde for varme. Det ble gjennomført en
konkurranse om varmeleveringen til bygget. Vinner ble Nord Energi A/S. Anlegget er nå
kjørt i 2 år og fungerer godt.
Utomhusanlegg:
Uteområdet utgjør ca.45 da. Foruten parkeringsplasser for biler, sykkelparkering,
varetarnsportområde og hente/bringeparkering omfatter anlegget kunstgressbane for 7erfotball, løpebaner med tartandekke, sandvolleyballbanen, skatepark, klatrevegg,
sykkelløype, ballbinge, baskettball- og håndballbane.
For å få plass til ovennevnte anlegg ble eksisterende ungdomsskole, svømmehall samt
barneskole revet i perioden januar-mars 2012.
Utendørsanlegget stod ferdig i september 2012.
Ombygging eksisterende del av ungdomsskole til kunst og håndtverksavdeling og
Frisklivssentral:
Det ble gjennomført en totalentreprise for ombygging/tilpasning i gjenstående bygg
våren 2012. Vinner av konkurransen var byggmester Grande A/S. Arbeidene ble
påstartet sommeren 2012 og ferdigstilt januar 2013.
Kunstnerisk utsmykning:
Det er gjennomført kunstnerisk utsmykning til en samlet verdi av 1,5 mill.kr.
Kunstnerisk veileder har vært Brit Dyrnes.
Universiell utforming:
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Byggeprosjektet er gjennomført etter TEK2007. Prosjektet utforming og gjennomføring
har hatt stor fokus på universell utforming. Det har etter at bygget blitt ferdigstilt blitt
gjennomført en egen befaring med tilhørende rapport fra spesialrådgiver innenfor
universell utforming, Trine Presterud, Universell Utforming A/S. Rapport fra befaring er
vedlagt saken.
Økonomi:
Total kostnad for prosjektet er 337 mill.kr inkl.mva. Dette er i henhold til tidligere
varslet sluttsum rapportert i F-sak 3/13.






Av dette utgjør inventar/utstyr ca. 23mill.kr.
Tomtekostnader ca. 7 mill.kr (Innløsning av tomter)
Entreprisekostnader ca.231 mill.kr
Byggelånsrenter ca. 4 mill.kr
Andre utgifter (Prosjektering, prosjektledelse, advokathonorar, adm.kostnader )
ca. 9 mill.kr
 Merverdiavgift ca. 63 mill.kr
Vurdering:
Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole og Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og
svømmehall ble utført på ett gunstig tidspunkt. Anbudet ble utlyst i slutten av finskrisen
noe som medførte ett gunstig prisnivå. Investeringskostnadene ligger på ca. 25800 kr/m2
inkl.mva alt inkludert. Det kan nevnes at i dag ville det neppe vært mulig å komme under
32000 kr/m2. Dette har medført at Verdal kommune har fått bygd en ny moderne barneog ungdomskole for Verdalsøra, en ny flerbrukshall som kommunen så sårt trengte samt
bygd en helt ny svømmehall til erstatning for den gamle. Den gamle var 40 år og var
sterkt moden for utskifting. Byggene er også bygd med en helt annet krav til bruk av
energi enn de gamle byggene noe som medfører sparte energikostnader.
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Verdal kommune
Sakspapir

Amortiseringstid pensjonsforpliktelser - høringsuttalelse fra Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2013/8484 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
19.12.2013

Saksnr.
113/13

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Maksimal amortiseringstid for pensjonsforpliktelser oppstått i 2014 eller senere
begrenses til maksimalt 7 år
2. Det forventes at departementet bidrar til en snarlig avvikling av det akkumulerte
premieavviket gjennom inntektssystemet slik at kommunene også i de kommende
årene kan yte gode velferdstjenester til innbyggerne

Vedlegg:
1 Høringsbrev
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for
premieavvik oppstått i 2014 og senere (trår i kraft fra og med regnskapsåret 2015). Det
skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år.
Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Det bes om at høringsinstansene
tar stilling til hvilket av alternativene de ser på som mest hensiktsmessig.
Forslaget er sendt på alminnelig høring med frist for uttalelse 3. januar 2014.
Gjeldende forskrift er fra 2002, og ble innført i en periode med sterkt press i
kommuneøkonomien og en rekke kommuner gikk over til en amortiseringstid på 15 år.
For avvik oppstått etter 2010 er maksimal amortiseringstid 10 år.
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Ordningen har etter hvert bidratt til utfordringer i regnskapsføringen av kommunale
pensjoner, og man har fått det såkalte premieavviket. I fagmiljøene (Norges kemner og
kommuneøkonomers forbund - NKK) har det hele tiden vært stilt spørsmål om ikke dette
er et brudd med det finansielt orienterte kommuneregnskapet, og anordningsprinsippet,
som er et av de grunnleggende regnskapsprinsipper i kommunalt regnskap.
Den store utfordringen i regnskapsføringen av kommunale pensjoner er den vedvarende,
positive differansen (premieavviket) mellom faktiske, betalte pensjonspremier og
beregnede, regnskapsførte pensjonskostnader som har oppstått siden regnskapsordningen
ble innført i 2002. Sett i forhold til forventningene til den nye ordningen, viser historien
at pensjonskostnadene har vært systematisk for lavt anslått.
Det akkumulerte avviket utgjorde ved siste årsskifte mer enn 22 milliarder kroner på
landsbasis, og anslagsvis 4 – 500 millioner for kommunene i Nord-Trøndelag. Dette er
utgifter kommuner og fylkeskommuner har betalt og belastet balansen, men som ikke er
utgiftsført i driftsregnskapet, og som det dermed ikke er avsatt midler til over driften.
Dermed har likviditeten i mange tilfeller kommet under sterkt press. I Verdal er det stor
sannsynlighet for at kommunen i løpet av året får likviditetsmessige utfordringer, og det
er ikke usannsynlig at man i perioder må benytte innvilget kassakreditt hos kommunens
hovedbankforbindelse.
I Verdal kommune utgjør premieavviket ved utgangen av 2012 omtrent 53,5 millioner
kroner inkl. arbeidsgiveravgift.
Vurdering:
Det mest påkrevde tiltaket innenfor dette området er derfor å bringe bedre samsvar
mellom pensjonspremie og pensjonskostnad, slik at det akkumulerte avviket over tid kan
svinge rundt null, slik hensikten med ordningen var. De endringene som er omtalt i
høringsbrevet bidrar i begrenset grad til en slik oppretting.
Det enkle svaret er at alle premier blir betalt løpende, og at spørsmålet om
amortiseringstid kun går på hvor fort en skal utgiftsføre den delen av premiene som
overstiger de beregnede, løpende kostnadene. Premieavvik-ordningen gir mulighet til å
skyve utgiftsføringen i ut i tid. Det er viktig at dette ikke betyr ut i en fjern framtid.
Argumentet for ordningen er at det skal gjøre det lettere å takle tilfeldige uventede
økninger i premiene (eksempelvis på grunn av store lønnstillegg sent i året, store
aksjekursfall i løpet av året eller plutselige endringer i regelverket, jfr.
levealdersjusteringer).
Bortsett fra det å utjevne disse endringene, har det ingen gode sider å skyve
utgiftsføringen av premiene ut tid. Regningene er allerede betalt. Manglende
utgiftsføring av dette innebærer at regnskapet gir feil styringssignaler, og det
akkumulerte premieavviket er en likviditetsbelastning.
Det å kutte ned på amortiseringsperioden vil selvsagt medføre at nye premieavvik i årene
som kommer blir utgiftsført raskere enn ellers. Men kostnaden blir den samme (egentlig
blir den høyere ved å skyve ut i tid, fordi rentekostnaden på svekket likviditet kommer i
tillegg).
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Om ti år vil antakelig finansene være betydelig strammere. Ideelt sett bør derfor
utgiftene må bokføres så raskt som mulig.
På den annen side: Om verdenssamfunnet skulle gå bedre økonomisk, og at renter og
aksjemarkeder stiger, så kan det også tenkes at premiene kan bli lavere enn de beregnede
kostnadene. Da vil en raskere amortisering bety at budsjettet styrkes raskere enn ellers.
Alternativ 1 - Amortiseringstid på 5 alternativt 7 år
I høringen etterspørres synspunkter på amortiseringstid på 5 alternativt 7 år for
premieavvik oppstått etter 2014.
Problemet er at svingningene i pensjonsfonderingene i urolige tider vil kunne være langt
kraftigere enn svingningene i gjeldsforpliktelsene. Dermed blir det et poeng å glatte ut
svingningene på pensjonssiden noe. Dette taler for at amortiseringen av avviket kan tas
over flere år (flere enn null), men 10 år slik det er nå er for lang tid
Amortiseringstiden må være kortere enn 10 år, helst burde den maksimalt vært 4-5 år.
Formålet med ordningen må være å jevne ut store sjokk når det gjelder avkastning av
pensjonsmidlene og endringer i pensjonspremien. Verdal kommune har ikke økonomiske
reserver til å møte store hopp i kostnader og har derfor nytte nytte av lang
amortiseringstid. Med dette som bakgrunn ser rådmannen det som ønskelig at
amortisering av premieavvik oppstått i 2014 og senere kan amortiseres over 7 år.
Ideelt sett burde hele ordningen vært avviklet og det akkumulerte avviket slettet ved at
kommunene hadde blitt tilført midler til dette formålet. Denne problemstillingen er
imidlertid ikke etterspurt i høringen men rådmannen tillater seg likevel å ha noe tanker
om dette skissert som alternativ 2.
Alternativ 2 - Avvikle ordningen
Prognosene tilsier at det vil bli et rekordstort premieavvik som skal inntektsføres i 2014.
Hvis en endrer amortiseringstida til 7 år for premieavvik oppstått i 2013, vil en være
ferdig med all amortisering i 2021, både når det gjelder 15, 10 og 7 års amortisering.
Skal ordningen avvikles må Staten bidra med friske midler. Det er ikke kommunene som
har ansvaret at de nærmest er oppfordret til å skyve dekning av påløpte utgifter fram i
tid. Tilskudd fra Staten bør ikke komme som en dekning av akkumulert premieavvik,
men som et generelt tilskudd, gjerne som en del av rammetilskuddet. Tilskuddet kan
enten være i form av et beløp per innbygger eller per innbygger x kostnadsindeks.
Tilskuddet kan enten komme som et engangsbeløp i 2015, eller fordelt over perioden
2015 – 2021 (som antagelig er mer akseptabelt for Staten). Det må naturligvis være et
krav at tilskuddet brukes til å redusere akkumulert premieavvik inntil hele premieavviket
er nullstilt.
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Konklusjon:
Siden departementet ikke har stilt spørsmål om ordningen som sådan, men har anmodet
om synspunkt på en amortiseringstid på 5 alt 7 år så vil rådmannens anbefaling være en
maksimal amortiseringstid på 7 år.
Det antas imidlertid at det kan være av betydning å anbefale departementet om å se
nærmere på det premieavviket som har oppstått med sikte på å opprette en
finansieringsordning, gjennom inntektssystemet, som ivaretar de kommunale
pensjonsforpliktelsene på en bedre måte.
Slik situasjonen er pr. dato vil det akkumulerte premieavviket de kommende årene sterkt
påvirke kommunenes muligheter for å kunne gi gode nok velferdstjenester.
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Verdal kommune
Sakspapir

1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste av næringsareal Ørin
Sør

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug
bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/7781 - /

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

Møtedato
17.12.2013
19.12.2013

Saksnr.
99/13
114/13

Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra L.E.Bakken EIENDOM AS om å feste industritomt (ca. 5 daa) på Ørin
sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og
gjøres gjeldende fra 01.2.14.
2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede
verdi (kr. 300 pr.m2)
3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

Vedlegg:
Søknad om tildeling av næringsareal, Ørin sør.
Firmaattest.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Bakken søker å leie 5 daa tomt med det formål å drive næring. Leietaker vil være et nytt
eiendomssdelskap som vil være 100 % eid av L.E.Bakken AS. Det nye selskapsnavnet er
L.E.Bakken EIENDOM AS, og ble stiftet 12.11.2013.
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L.E.Bakken EIENDOM AS vil drive utleie av næringsbygg/areal til næringsliv og
private leietakere.
Aktuelle leietakere driver innen servicebransjen, samt utleie av arbeidskraft og
maskinutleie.
Lagerutleie til private vil også etter hvert bli en del av inntektsgrunnlaget til
eiendomsselskapet.
Det betyr at det vil bli bygget flere lagerbygg etter hvert, samt kontorlokaler som kan
være nødvendig for framtidige leietakere.

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser
for området (Reg.plan TINE med naboområder).
Rådmannen anbefaler at L.E.Bakken EIENDOM AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i
henhold til søknad og standard festekontrakt for området.
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Verdal kommune
Sakspapir

1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug
bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/8104 - /

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

Møtedato
17.12.2013
19.12.2013

Saksnr.
100/13
115/13

Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra Frøseth AS om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør,
gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.1.2014.
2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede
verdi (kr. 300 pr.m2).
3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

Vedlegg:
E-post med søknad.
Situasjonskart.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Svein Eggen, styreleder Frøseth AS, bekrefter at Frøseth AS ønsker at Verdal kommune
starter prosessen for å få alle formaliteter på plass slik at Frøseth kan få festerett til ca. 10
daa område på Industriområdet slik diskutert og nedtegnet.
Området er tiltenkt oppsetting av et permanent Asfaltverk operert av vår
samarbeidspartner PEAB Asfalt AS.
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Planen er å ha asfaltverket klart for operasjon allerede til våren 2014. Derfor er det av
stor viktighet at prosessen kan kjøres på en måte som tillater oss å starte bearbeidelse av
grunnen fra 1. januar 2014.
Vår leieavtale er betinget av at nødvendig utslippstillatelse for operasjon av asfaltverket
oppnås.

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser
for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri).
Rådmannen anbefaler at Frøseth AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad
og standard festekontrakt for området.
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Verdal kommune
Sakspapir

1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-feste av næringsareal Ørin sør

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug
bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2013/8105 - /

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

Møtedato
17.12.2013
19.12.2013

Saksnr.
101/13
116/13

Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra Midt-Norsk Betong AS om å feste industritomt (5 daa) på Ørin sør,
gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.7.2014.
2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede
verdi (kr. 300 pr.m2).
3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

Vedlegg:
E-post med søknad.
Situasjonkart.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Svein Eggen, styreleder Midt-Norsk Betong AS, bekrefter at Midt- Norsk Betong AS
ønsker at Verdal kommune tar hensyn til at Midt-Norsk Betong AS har behov for mere
arealer for å imøtekomme forventet vekst.
Vi har avmerket på en vedlagt skisse hvor arealet vi har i tankene er merket MNB.
Dette arealet er på drøye 5 daa.
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Midt-Norsk Eiendom AS har i dag et areal på i overkant av 25 daa i nord-vest for det
omsøkte tilleggsarealet.
Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser
for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri).
Rådmannen anbefaler at Midt-Norsk Betong AS tilbys å feste arealer på Ørin sør i
henhold til søknad og standard festekontrakt for området.
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Verdal kommune
Sakspapir

Skjenkerapport - Aboteke 09.11.13

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

Arkivref:
2012/1878 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
19.12.2013

Saksnr.
117/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Aboteke Restaurantdrift AS gis med skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner
når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av
alkohollovens bestemmelser § 4-4 for overtredelse av tidsgrensene for skjenking av
alkohol.

Vedlegg:
Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas AS har i brev datert 13.11.13 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på
Aboteke den 09.11.13:
«Kl. 02.25 kom en mann kraftig bygd med svart t-skjorte med skrift og dongeribukse opp
fra kjelleren som tok kontakt med en kvinnelig ansatt som sto i baren. Det ble da satt 10
shotglass på et brett og disse ble fylt opp med HotnSweet. Mannen gikk tilbake og ned til
kjelleren igjen. Det ble ikke registrert at disse ble betalt for og denne mannen skal
tilhørte bandet som spilte denne kveld. En av vaktene sa klart NEI til hun som skjenket."

Ansvarlig for skjenkebevillingen ved Aboteke tok kontakt med kommunen, før rapporten
fra vaktselskapet ble mottatt, for å orientere om det som hadde blitt rapportert og
observert.
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Det ble også tatt kontakt med Aboteke den 18.11.13 for å få en skriftlig uttalelse fra
skjenkestedet til rapporten fra Nokas. Vi mottok samme dag følgende hendelsesforløp:
«Kl. var ca 02.20 da NN som var her og spilte denne kvelden spurte NN som også var
kveldsansvarlig denne kvelden, om han kunne få seg en shot. Han fikk beskjed fra NN
(veldsansvarlig) om at det fikk han ikke da klokken var over 02.00, da vår vanlige
prosedyre er at vi ikke serverer noen form for alkohol uansett om det er til bandet osv.
NN (fra bandet) gikk deretter opp, hvor NN som var på opplæring denne kvelden, hun
var på dette tidspunktet alene bak baren, holdt på å rydde og vaske. Hun skulle vel aldri
vært alene, men ingen tenkte på dette da salget var stengt. NN som var kveldsansvarlig
var nede og regnet penger.
NN (fra bandet) kom opp bak baren, og sa til NN (som var på opplæring) at han skulle
ha 10 tyrkershotter, og at han hadde fått tillatelse av NN (kveldsansvarlig), og at han
hadde jobbet her tidligere så dette var ikke noe problem. Han fikk deretter shottene og
bar disse ned i kjelleren. Han hadde også spurt om øl, men det hadde en av vaktene fått
med seg og stoppet og ga beskjed til NN (fra bandet) om at salget var stengt.»
Dette er en beklagelig situasjon som har oppstått for bevillingshaver og det er ikke med
forsett det er skjenket. Situasjonen likevel så alvorlig at rådmann velger å innstille på
advarsel når det gjelder tidsbestemmelsene, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår
for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, da det er bevillingshavers plikt å
lære opp sine ansatte i alkohollovens bestemmelser.
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Verdal kommune
Sakspapir

Uttalelse vedrørende framtidig lokalisering av Innherred interkommunale legevakt
IKS

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2011/10317 - /G21

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
19.12.2013

Saksnr.
118/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune ser store fordeler for innbyggerne med at Innherred interkommunale
legevakt IKS fortsatt kan være lokalisert i sykehusets lokaler, og ønsker at en løsning
slik styret og representantskapet i legevaktselskapet arbeider for blir imøtekommet.
Pasientene må stå i sentrum, og partene er forpliktet til å følge opp Samarbeidsavtalens
formål hvor intensjonen i samarbeidet er å være løsningsorientert i sin tilnærming og at
prinsippet om at avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig. Tjenesteavtale 1
underbygger dette.

Vedlegg:
Brev fra Helse Nord-Trøndelag HF (HNT HF) datert 10.10.13 – Avtale
Brev fra leger i legevakt
Samarbeidsavtalen
Tjenesteavtale 1
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Innherred interkommunale legevakt IKS (IIL) har mottatt av varsel fra HNT HF om at
det ikke er ønskelig med forlengelse av dagens leieavtale for lokaler til legevakta etter
01.12.2016, jf vedlegg 1.
Det vises vurdering av saken i styret for Innherred interkommunale legevakt, flere
innlegg i Trønderavisa, samt uttalelse fra legene tilknyttet legevaktssamarbeidet, jf
vedlegg 2.
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Rådmannen forstår varselet om ønsket oppsigelse av leieavtalen som en helomvending ut
fra de signaler som er gitt fra HNT HF i mai i år, hvor planen var at legevakten fortsatt
skulle ha plass i sykehusets lokaler.
Det er også på det rene at styret i IIL ikke ønsker å akseptere denne omsnuingen, fra å
være delaktig og tett samspillende med helseforetakets kompetansemiljø, hvor
lokaliseringen har medført faglige fortrinn og synergi i samhandlingsreformens ånd, til å
oppleve at dette ikke vektlegges som en avgjørende suksessfaktor fram i tid.
Vurdering:
Rådmannen deler styret og representantskapet i ILL sin oppfatning i at en lokalisering av
Legevakten i Sykehuset Levanger er den beste løsningen. Det er viktig at
deltakerkommunene uttaler seg i tråd med styret og representantskapet sin mening for å
underbygge og gi nødvendig støtte.
Det viktige i saken er å innfri Samarbeidsavtalen pkt 3 Formål, 4.avsnitt hvor partenes
intensjon er at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og at
prinsippet om at avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig slik at brukeren sikres
faglig forsvarlige tjenester. Dagens samarbeidsløsning med lokalisering av legevakten i
Sykehuset Levanger sine lokaler, innfrir Samarbeidsavtalens formål. Tjenesteavtale 1
regulerer oppgave- og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, hvor målet er å utvikle en effektiv samhandling for å bidra til at
den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud.
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Verdal kommune
Sakspapir

Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv

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

Arkivref:
2011/8837 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
19.12.2013

Saksnr.
119/13

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om fritak fra
kommunale verv for resten av valgperioden 2011 -2015.
2. Charlotte Fætten Aakerhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre
for resten av valgperioden 2011-2015.
3. Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden:
Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I e-post datert 24.11.13 søker Britt Tove Klevmo om fritak fra folkevalgte verv for resten
av valgperioden pga familiemessige årsaker. Til opplysning har Klevmo også hatt
permisjon fra sine verv i perioden november 2011 – november 2013.
Britt Tove Klevmo er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i
følgende utvalg:
- Kommunestyret
og vara til følgende utvalg:
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Formannskapet.
Samkommunestyret.

Høyre har følgende medlemmer/varamedlemmer i:
Formannskapet:
Medlem:
Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:
1. Knut Snorre Sandnes
2. Arild Kvernmo Pedersen (Uavhengig)
3. Britt Tove Klevmo

og i samkommunestyret:
Medlem:
Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:
1. Knut Snorre Sandnes
2. Silje Sjøvold
3. Britt Tove Klevmo

Kommunelovens § 15 nr. 2 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.”
Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknad fritak fra kommunale verv for resten av
valgperioden imøtekommes.
Høyre bes i møte fremme forslag på varamedlem i ovennevnte utvalg. Her må det tas
hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda oppnevning av ny nestleder

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

Arkivref:
2011/8758 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal formannskap

Møtedato
14.11.2013
19.12.2013

Saksnr.
99/13
120/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Nestleder i spelnemnda fra Verdal kommune for resten av valgperioden 2011-2015:

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013
BEHANDLING:
Søknaden fra Hilde Gunn Slottemo ble utdelt i møtet.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.4.
Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes.
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Hilde Gunn Slottemo søker i epost datert 19. august 2013 om fritak fra sitt verv som
nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.
Det vises også til tidligere orienteringer og rådslaging i formannskapet.
Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å
oppnevne representanter til bl.a. spelnemnda.
Rådmann tilrår at søknaden imøtekommes og ber formannskapet oppnevne ny nestleder i
spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.
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