Verdal kommune

Møteinnkalling

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
08.05.2014
13:15

Fylkesmannens ledergruppe, med fylkesmannen selv i spissen, kommer på
kommunebesøk denne dagen. Kommunebesøket begynner kl 09.00, og slutter kl 13.00.
Formannskap og administrativ ledergruppe er deltakere. Fylkesmannens program for
besøket ettersendes når dette er klart.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250. Varamedlemmer møter kun ved
særskilt innkalling.
Sakliste
Saksnr

Innhold

PS 34/14 Godkjenning av møteprotokoll
PS 35/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune
PS 36/14 Skjenkerapport 15.03.14 - Deera Restaurant & Bar
PS 37/14 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2014
PS 38/14 Orientering

Verdal, 30. april 2014
Bjørn Iversen/sign.
Ordfører
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Verdal kommune
Sakspapir
Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
08.05.2014

Arkivref:
2014/1334 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
35/14

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr. 0,-.
2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
Vedlegg:
1
2
3
4
5
6

Årsberetning 2013 - Verdal kommune
Årsregnskap 2013 - Verdal kommune
Revisjonsberetning 2013 - Verdal kommune
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2013 - Verdal kommune
Nummerert brev nr. 7 til Kontrollutvalget
Tillegg til årsberetning 2013 - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2013 fram til
behandling. Kommunens regnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr. 0,-.
Vurdering:
I forhold til kommunestyrets bevilgningsvedtak er det et merforbruk i regnskapet på
nesten 13 millioner kroner. Rent teknisk er resultatet null, i og med at merforbruket i
2013 strykes mot mindreforbruket i 2012. Det betyr at tilsvarende nesten 13 millioner
kroner ikke kan settes på disposisjonsfond som planlagt. Dette er ikke et tilfredsstillende
resultat, og gjør at de økonomiske reserver og muligheter for handlingsrom er mindre
enn planlagt.
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Det er svært viktig at vi i 2014 når de økonomiske balansemål, for vi har ikke et
udisponert resultat fra året før «å falle tilbake på» ved neste årsskifte. Da vil effekten
være at kommunen må redusere aktivitet for å gå i løpende balanse, og i tillegg redusere
ytterligere for å dekke merforbruk.
Merforbruket i 2013 kan i hovedsak henføres til:
 Drift av egne barnehager med 1,8 millioner kroner.
 Konsekvenser for likebehandling av ikke kommunale barnehager med 3,3
millioner kroner.
 Driftsunderskudd skoler og sfo, samt skoleskyss og fosterheimsutgifter skoler i
andre kommuner med 6,2 millioner kroner.
 Barnevernsaktivitet med 4 millioner kroner.
 Teknisk drift med kr 3,1 millioner kroner. 2,4 millioner kroner av dette henføres
til selvkostområdene.
Dette er reelt merforbruk ut over kommunestyrets budsjettforutsetninger, og er forhold
som må justeres tidlig i 2014. Det er igangsatt tydelige prosesser i 2014 for å nå
økonomisk balanse.
Samtidig har omsorg- og velferdsdistriktene, rådmannens fellesområde, NAV,
Ressurssenter helse og Innherred samkommune bidratt med positive budsjettavvik slik at
samlet merforbruk endte på knapt 13 millioner kroner.
De øvrige delene av organisasjonen har levert meget godt sett opp mot
budsjettforutsetningene. Det er bra, og nødvendig i det videre også. Det foregår jevnt
over svært mye god tjenesteproduksjon og utvikling, og alle de positive strømninger som
ligger i dette må vi sørge for å ivareta også framover.
Kommunen skatteinntekter vokste betraktelig også i 2013, men på grunn av at den
nasjonale skatteinngangen ble mye lavere på slutten av året fikk vi beholde kun en liten
brøkdel av økningen på ca 9 millioner kroner. Dette er en følge av inntektssystemets
innretning og kommunen som minsteinntektskommune.
Rådmannen vil uttrykke at det er svært lite tilfredsstillende at flere av de økonomiske
avvikene ble kjent for folkevalgte først når vi skrev 2014 i kalenderen. Dette er
styringsrutiner det er grepet fatt i for bedre styring og rapportering.
2013 har på mange vis vist svingningene Verdalssamfunnet har. Inngangsfarten til året
var meget høy i store deler av næringslivet. Befolkningsvekst og stort innleie av
arbeidskraft ga en betydelig etterspørsel og prisvekst i boligmarkedet. Gjennom 2013 har
vi sett hvordan internasjonale konjunkturer og industripolitikken påvirker samfunnet.
Utsiktene til lavere aktivitet i deler av næringslivet påvirker hele samfunnet totalt sett,
men etter en avventende periode i noen bransjer er det fortsatt høy aktivitet og mye
positivitet generelt sett. I løpet av 2013 økte innbyggertallet i Verdal med 249 personer,
noe som er en vekst på 1,7%. Det er den høyeste veksten på svært mange år. Det er
grunn til å anta at deler av denne veksten er knyttet til endringer i folkeregisterføring av
innleid arbeidskraft, og slik sett gir et noe kunstig bilde totalt sett. Overgangen fra 2013
til 2014 er også det året vi ser tydelig økonomiske effekter av at fødselstallene i
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kommunen i gjennomsnitt er lavere. Dette gir direkte innvirkning på kommunens
inntekter, og må følges opp med aktivitets- og strukturtilpasninger.
Fra 1. januar ble all virksomhet innen oppvekstområdet faglig organisert, med to
virksomhetsledere. En for skole og sfo og en for barnehager. Tilsvarende faglig
organisering innen helse- og velferdsområdet ble besluttet høsten 2013, og er iverksatt.
Sykefraværet er fortsatt i nedadgående trend, og det er gledelig. Det gjøres mye godt
arbeid for nærvær, selv om det er forskjeller fra virksomhet til virksomhet i fravær.
For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning.
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Verdal kommune
Sakspapir
Skjenkerapport 15.03.14 - Deera Restaurant & Bar
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2012/8816 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
08.05.2014

Saksnr.
36/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor gis med dette skriftlig advarsel, jfr.
Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres §
2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas AS har i brev datert 18.03.14 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på
Deera Restaurant & Bar AS den 15.03.14:
«Ved Deera så ble en dame ca 50 år, blå genser og blå dongeribuske, brunt langt hår
som var å tolke som overstadig beruset. Hun snakket veldig høyt og var veldig utydelig i
tale. Hun hadde også en god merkbar ustødig gange. Hun hadde en øl i hånden som hun
drakk av. Hun gikk ut etter 25 minutter. Etter vår mening skulle hun blitt fratatt ølen,
dette for å forebygge høy beruselse. Vi registrerte ikke at hun fikk mere servering under
kontrollen. Hun hadde bare den ene ølen i hånden.»
I henhold til Verdal kommunes «Retningslinjer for reaksjoner nå vilkår for omsetning av
alkoholholdig drikk overtres pgf 1 skal det når det avdekkes brudd på regelverket for
salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens av 02.06.1989
m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal
administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt
annet ikke fremgår av disse retningslinjene.
Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor har ved gjenpart av skjenkerapporten 15.03.14
uttalt seg slik i brev datert 22.03.14. De uttaler at de kjenner NN og at hun pga
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kjærlighetssorg gråter og snakker høyt. Videre at hun er veldig fortvilet over at hennes
mann, som har jobbet på Deera, er utvist fra Norge. De kjenner henne godt og hun fikk
servert to glass vin, i tillegg til at hun fikk spandert en øl fra en annen gjest. Dette er det
de har registrert vedkommende har konsumert av alkohol på Deera den aktuelle kvelden.
Deera Restaurant & Bar AS fikk også inndratt sin bevilling i 2013 for samme forhold, og
dette bruddet anses da som oppgjort og det vil ikke bli lagt vekt på dette i denne saken,
men vil selvfølgelig være med som en totalvurdering av bevillingshavers forpliktelser
etter loven hvis det skulle bli nødvendig.
Saken er sendt Deera Restaurant & Bar AS for evt. kommentarer. Frist for
tilbakemelding er 9. april 2014. Det har ikke kommet tilbakemelding fra Deera innen
nevnte frist.
Vurdering:
Verdal kommunes retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig
drikk overtres har følgende bestemmelse ved gjentagende brudd:
«§ 2, pkt. 4: Ved flere gangs overtredelser og /eller ved særlig alvorlige brudd på
regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden.»
Rådmannen vurderer det som en veldig streng reaksjon å inndra bevillingen for resten av
perioden slik som retningslinjene legger opp til. Det kan være aktuelt med en slik
reaksjon ved et alvorlig brudd i henhold til alkoholloven, men reaksjonen her står ikke i
forhold til konsekvensen av bruddet. Rådmannen begrunner dette også ut i fra det
forslaget fra departementet om prikktildeling for brudd på alkohollovens bestemmelser,
der et tilsvarende brudd ville gitt 4 prikker, og at en minstereaksjon på inndragning på en
uke skjer hvis skjenkestedet får 8 prikker i løpet av en 3 års periode.
Ut i fra det som er beskrevet i skjenkerapporten fra Nokas finne rådmannen det som
bekreftet at det ved Deera Restaurant & Bar AS ble skjenket alkoholholdig drikk til en
dame som ble tolket som overstadig beruset. Dette er et brudd på alkohollovens
bestemmelser § 8-11 og forskriftenes § 4-1 og 4-2 og rådmannen vil tilrå at
formannskapet i henhold ovenstående gir Deera Restaurant & Bar skriftlig advarsel i
henhold til retningslinjer for reaksjoner ved brudd på alkoholloven, § 2, pkt. 2.
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Verdal kommune
Sakspapir
PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2014
Saksbehandler: Bjørn Iversen
bjorn.iversen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2010/9935 /05056749758

Møtedato
08.05.2014

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
37/14

Ordførerens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra
01.01.14.
Vedlegg:
Protokoll fra forhandlinger – blir utdelt i møtet.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Formannskapet oppnevnte i henhold til rådmannens lederavtale følgende til å ivareta
rådmannens lønns- og arbeidsvilkår i sitt møte 19. januar 2012:
 Ordfører
 Varaordfører
 Marit Voll
Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og
ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det fremforhandlede resultatet.
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PS 38/14 Orientering
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