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

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
21.08.2014
25.08.2014

Arkivref:
2014/5756 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
59/14

Rådmannens innstilling:
Budsjett for 2014 for Verdal kommune endres slik:
1. Budsjettramme for Virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr. 211.000,2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr. 1.850.000,3. Budsjettramme for Teknisk drift reduseres med kr. 650.000,4. Tilskuddsmidler til næringsutvikling reduseres med kr. 300.000,5. Budsjettramme for Bo- og dagtilbudstjenesten reduseres med kr. 746.000,6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten reduseres med kr. 165.000,7. Budsjettramme for Institusjonstjenesten reduseres med kr. 425.000,8. Reduksjon i forbruksposter (opplæring, konsulenttjenester, reisekostnader,
undervisningsmateriell, inventar, vedlikehold etc) kr. 2.000.000,9. Midt-Norsk realfag- og teknologisenter (MNRT) avvikles, kr. 300.000,10. Avtalen med MOT sies opp og informatørstilling avvikles, kr. 70.000,11. Samlet kr 6.717.000,- avsettes til reserverte bevilgninger.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 60/14
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Saksopplysninger:
Tertialrapport etter 1. tertial viser at 2014 er et utfordrende år økonomisk.
Aktivitetsnivået ved utløpet av 2013 er med inn i 2014. Tunge elementer, som
merforbruk innen barnevernet, er ikke reversible kostnader.
De aller fleste områdene rapporterte ved utgangen av april å ligge og balansere på et
periodisert forbruk rundt 100 %. Unntakene var:
 barnevern,
 økonomisk sosialhjelp
 skole/SFO.
I sum var prognosen samlet overskridelse på om lag 14 millioner ved årets slutt hvis
trenden vedvarer ut året. De områder som lå an til overskridelse har skissert ulike tiltak
for å redusere merforbruket, men rapporterte at de ikke klarer å nå målet om økonomisk
balanse innenfor egne områder. Det vises til kommentarer for det enkelte
virksomhetsområde i tertialrapport behandlet i Kommunestyrets sak 60/14. Det er
beskrevet noen tiltaksgjennomføringer i tertialrapporten, mens budsjettjusteringene for
disse tiltakene er innarbeidet i denne saken.
Hovedtrekkene i utfordringsbildet for 2014 ble kjent allerede i januar, når regnskapsresultat for
2013 ble klart. Rådmannen har etter det vært tydelig internt i organisasjonen på at vi i 2014 må
drive svært nøkternt og hele tiden klare å ta ut besparelser i form av de daglige kloke valgene på
alle nivå i hele driftsorganisasjonen. Dette var tema på et såkalt «Storledermøte» i vinter, slik at
situasjonsbeskrivelsen skulle være godt kjent blant alle ledere.
I forlengelsen av arbeidet med tertialrapporten ble det startet enda mer systematiske prosesser
med å søke løsninger for økonomisk utfordrende tilpasningsbehov på kort og lang sikt. Dette
arbeidet gjøres med overskrift «Tiltak – effekt – konsekvens». Rådmannen har vært svært
tydelig i kommunikasjon med lederne om at dette må gjøres med helhetlig tilnærming, slik at
ikke en besparelse i en del av organisasjonen slår ut i merkostnad annet sted. I dette ligger en
tydelig bruk av de etablerte lederlinjene i organisasjonen, slik at det kreves virkelighetsforståelse
og leveranse for så vel prosessbidrag som resultatbidrag på alle ledernivå.

Dette arbeidet har foregått gjennom sommeren, og som varslet legges det nå fram sak
med ytterligere budsjettjusteringer til kommunestyrets behandling. Dette arbeidet har
alle virksomhetsområder bidratt i, uavhengig av hvilken prognose tertialrapporten viste.
I kommunestyresak 60/14 ble for øvrig følgende budsjettjustering vedtatt:
 Skatteanslaget ble nedjustert med 2,5 millioner kroner
 Anslag for integreringstilskudd ble økt med 1,5 millioner kroner
 Avsetning til lønnsoppgjør ble redusert med 1,0 million kroner
Vurdering:
Sommerens gjennomgang av driften har vært på detaljnivå innen flere områder, og det er
beskrevet tiltak med virkning på om lag 7 mill kroner i inneværende år. Flere av
tiltakene har vesentlig større helårseffekt, og representerer viktige bidrag til et redusert
kostnadsnivå i driften for 2015. På den annen side er noen av tiltakene typiske
sparetiltak, som i noen grad vil være en utsettelse av kostnad. Eksempel på dette er
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reduksjon av innkjøp av varer og utstyr, som bidrar til lavere forbruk i 2014, men som i
noen grad uvilkårlig måtte bli tatt igjen i neste år.
Gjennomgangen viser også ytterligere mulighetsrom for tiltak neste år, men tiltak som
ikke har virkning i 2014 er ikke tatt inn i denne justeringssaken. Disse vil være med
videre inn i det pågående arbeidet med budsjett 2015, og økonomiplanens seks
strategiske prinsipper er grunnleggende førende:
1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må
fortsette.
3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape ”vinnerne på morgendagens
arbeidsmarked”. Programmet ”De utrolige årene” (DUÅ) prioriteres som virkemiddel.
4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen ”volumtjenester”.
5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.
6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.

Rådmannen må allerede nå varsle at ytterligere tiltak vil være nødvendig i budsjettet for
2015, med de prognosene vi har for inntektssiden.
Skatt og rammetilskudd
Verdal kommune har ved utgangen av juli en skattevekst på 3,75 % sammenlignet med
samme periode i fjor. For at kommunen skal kunne beholde denne veksten må (på grunn
av utjevningsordninger) nasjonen som helhet opp på samme vekstnivå.
Nasjonal skatteinngang hittil i år viser en svakere vekst, og er godt under nivå på
årsbasis i forhold til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2014. I RNB 2014 ble anslag på
veksten i skatteinngang for 2014 justert fra 3,7 til 3,0 % i forhold til 2013. Skatteinngang
tom juni 2014 viser en vekst på 2,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det er redusert
restskatt og forskuddsskatt som trekker ned i den første delen av året. Det er først når det
endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom
skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir.
Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like svak som i
første halvår, kan kommunesektoren som helhet få inntil 2 milliarder kroner mindre i
skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB 2014. Med denne bakgrunn ble
skatteanslaget justert noe ned i sak om tertialrapporten.
Selv om Verdal sin skatteinngang så langt i år er positiv er det, på grunn av landstrenden,
ikke tilrådelig å foreta ytterligere justeringer av skatteanslaget på nåværende tidspunkt.
Rådmannen ser heller ingen grunn til å anbefale en ytterligere reduksjon av skatt og
rammetilskudd på nåværende tidspunkt.
Tiltaksvurderinger
Gjennom interne prosesser i sommer legges nå fram forslag til budsjettjusteringer på i underkant
av 7,0 millioner kroner. Flere av tiltakene vil ikke få full effekt før i 2015, men det er viktig å få
iverksatt tiltak så raskt som mulig for å sikre et riktig nivå på inngangen til et nytt budsjettår.
De seks strategiske prinsipper og helhetsvurderinger ligger til grunn for tiltakene, og det er
viktig at det opprettholdes kontinuitet i flere av de langsiktige prosesser og tiltakskjeder. For
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eksempel har det over flere år har det vært fokus på å dreie ressurser fra spesialundervisning til
mer tilpasset opplæring. For å få til det jobbes det langsiktig med å heve kvaliteten på den
ordinære opplæringen gjennom satsing på læringsmiljø (DUÅ) og grunnleggende ferdigheter
(SOL). Dette gjøres siden økt kvalitet i den ordinære opplæringen minsker behovet for
spesialundervisning.

Tallene fra de to siste årene viser at vi er på rett vei i forhold til å minke andelen elever
som får spesialundervisning. Samtidig skjer det også en dreining mot at det blir en større
andel ressurser på barnetrinnet og mindre på ungdomsskolen. Men det er behov for å
forsterke jobbingen ytterligere for å få frigjort enda flere spesialundervisningsressurser
til en mer tilpasset undervisning.
De foreslåtte tiltakene vil gi innvirkninger på tjenesteleveransene våre, det er ikke «ren
slakke» som tas inn. Arbeidet med forbedring av arbeidsprosesser foregår kontinuerlig,
og bidrar med kostnadsreduksjoner i form av ren effektivisering uten at det er tallfestet i
denne saken.
Det er ikke ønsket å redusere tjenestekvalitet eller mindre tilbud, men vi må gjøre noen
valg for å klare økonomisk balanse. I forslaget er tiltak gruppert og tallfestet, slik at
kommunestyret kan gjøre sin valg om gjennomføring av tiltak på en så god måte som
mulig.
Følgende legges fram som forslag:

1. Budsjettramme for Virksomhetsleder skole/SFO reduseres med kr. 211.000,Innebærer en reduksjon i antall kontaktlærere ved ungdomstrinnene. Alle
kontaktlærere i ungdomstrinnet vil da få nærmere 30 elever hver å være
kontaktlærer for. Dette vil gi mindre tid for den enkelte lærer til å følge opp
elevene og til å følge opp hjem-skolesamarbeid. Samtidig reduseres skoleskyss,
samt at Bunes avvikles som et tilbud til skoler og barnehager i kommunen.
Helårsvirkning av tiltakene anslås til 0,5 mill. kroner.
2. Budsjettramme for Ressurssenter oppvekst reduseres med kr. 1.850.000,Tiltak tilsvarende 1,8 millioner kroner er beskrevet i tertialrapporten (bl.a.
vakanse i stillinger, vikarstopp, redusert bruk av institusjonsplasser inne
barnevern, økte refusjoner). I tillegg foreslås det tiltak som å avslutte ordningen
med Flyktningeguide (redusert arbeid i fht inkludering og integrering av
innvandrere i Verdal kommune. Det medfører også nedlegging av leksehjelptilbud
for voksne, og en redusert oppfølging av innvandrere), miljøarbeiderstilling på
helsestasjonen avvikles (medfører en dårligere oppfølging av barnefamilier) samt
å øke prisen på vaksiner med 10 %. I tillegg foreslås å legge administrasjonen av
kommunes fastlegeordning til leder for legevakttjenesten (frigjør 0,5 årsverk).
Helårsvirkning av tiltakene anslås til omlag 4,0 millioner kroner.
3. Budsjettramme for Teknisk drift reduseres med kr. 650.000,Mer moderne styringssystemer bidrar til bedre styring av gatelysene i kommunen,
innebærer at gatelysene i hele kommunen slukkes 4 – 5 timer hver natt.
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Reduksjon i antall årsverk innen vaktmestertjenesten/kommunale bygg og parker
vil gi reduserte lønnskostnader på 0,5 mill. kroner i 2014. Konsekvensen er
dårligere vedlikehold (forringelse av investert kapital) samt at muligheten til å
utføre byggherreoppgaver vil bli redusert (med den konsekvens at byggeprosesser
vil ta lengre tid). Kommunen har i tillegg overtatt alle aksjene Kinobygget i 2014,
en avvikling av dette selskapet for deretter å drifte bygget som øvrige kommunale
bygg medfører anslagsvis reduserte kostnader i 2015 på 1,0 millioner kroner
(hovedsakelig reduserte husleie). Samlet effekt i 2015 med disse tiltakene er
omlag 2,0 millioner kroner.
4. Tilskuddsmidler til næringsutvikling reduseres med kr. 300.000,I budsjettet er det avsatt 0,9 mill. kroner som betaling/tilskudd til ulike
næringsformål, eks. tilskudd Tindved næringshage, mirakelseminar SNK,
Innherred reiseliv. Reduksjonen innebærer at det bare er midler til de allerede
inngåtte langsiktige avtaler.
5. Budsjettramme for Bo- og dagtilbudstjenesten reduseres med kr. 746.000,Forslaget innebærer reduksjon på 0,6 årsverk ved Arken (medfører redusert
arbeidspraksistilbud og reduserte tilskudd fra NAV), reduksjon på 1,5 årsverk på
Lysgård (ny turnus og tilpasning til dagens tjenestebehov) og å avslutte ordningen
med kjøp av tjenester med heldøgns omsorgstjenester innen rusomsorgen (kan
medføre økt press på tjenester ved lokale skjermingstiltak). Helårseffekt av disse
tiltakene er beregnet til om lag 1,75 millioner kroner.
6. Budsjettramme for Hjemmetjenesten reduseres med kr. 165.000,Gjennomføres hovedsakelig ved å redusere merkantilressurs med 40% og mer
målretta bruk av lærlinger, studenter, elever og turnuskandidater. Fram mot 2015
tilrettelegges for ytterligere tiltak i 2015 mer effektiv innleie av vikarer og
redusert bemanning i nattpatruljen/trygghetsboligen. Det siste punktet medfører at
færre brukere får hjelp på natta (rammer spesielt yngre brukere) og at behovet for
liggedøgn på sykehus/sykehjem sannsynligvis øker. Behov for å ta i bruk mer
velferdsteknologi for å gjennomføre tiltaket. En helårseffekt av alle tiltakene vil i
2015 være om lag 2,5 millioner kroner.
7. Budsjettramme for Institusjonstjenesten reduseres med kr. 425.000,Medfører reduksjon i innleie av vakter (2 vakter hver uke), 20% reduksjon av
assistentstilling og 20% reduksjon i stilling som assisterende avdelingsleder.
Tiltakene medfører større arbeidsbelastning for de som til enhver tid er på jobb,
en del oppgaver som innen renhold og administrasjon vil ikke bli gjennomført.
Fra 2015 vurderes å slå sammen vaskeriene ved institusjonene samt nedlegging av
4 rehabiliteringsplasser. Samlet helårseffekt i 2015 er beregnet til 1,85 millioner
kroner.
8. Reduksjon i forbruksposter (opplæring, konsulenttjenester, reisekostnader,
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undervisningsmateriell, inventar, vedlikehold etc) kr. 2.000.000,Innføring av begrenset «innkjøpsstopp» og reduserte budsjettposter til
anskaffelser av forbruksmateriell og inventar/utstyr (driftsposter) 2,0 millioner
kroner. Innebærer bl.a. at virksomhetene må utsette planlagte innkjøp og
kompetansehevende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele
innsparingskravene. Dette anses ikke som en varig løsning, men samtidig vil
innkjøpsavtaler som etableres i 2014 bidra til lavere kostnader på flere områder.
9. Midt-Norsk realfag- og teknologisenter (MNRT) avvikles, kr. 300.000,Ved en nedleggelse av MNRT vil kommunen spare ca. 750 000 kr årlig. MNRT
har et unikt tilbud til barnehager, grunnskole og videregående skole i fylket, og
har vært en satsing på realfagsområdet i regionen. Tiltaket er et svært godt
samarbeidstiltak med lokalt næringsliv. Ved nedleggelse forsvinner også tilskudd
fra fylkeskommunen, Levanger kommune, Inderøy kommune og Kværner Verdal
på ca. 850 000 kr i året. Levanger kommune har allerede varslet uttreden fra
samarbeidet, og med det blir det økonomisk tyngre for kommunen å holde
aktiviteten, i og med at vi allerede har tatt eget ansvar for husleiekostnad på
600.000 kroner i året ut over de aktivitetsrelaterte midlene alle i partnerskapet har
bidratt med.
MNRT har hatt og har besøk av flere tusen elever/barn/ungdom i året. I tillegg
blir dimensjonen med det nyopprettede samarbeidet med Trondheimsfjorden
våtmarksenter borte. Her ligger et ubenyttet tilskudd på 550 000 kr som blir
utbetalt over de 3 nærmeste årene mtp opprettelse og forsøksperiode med et
samarbeid mellom våtmarkssenteret og MNRT. Våtmarksenteret vil måtte finne
nytt fundament.
MNRT har også investert med ny datapark (investeringsmidler i VK) og teknologi
(gjennom tilskudd fra NTFK) det siste halve året. Videre vil nok en nedleggelse
av MNRT få negative konsekvenser for næringslivet med tanke på
yrkesveiledning og ungdommens kjennskap til næringslivet. Videre bidrar MNRT
i dag med en vesentlig oppdatering av metode og kunnskap om hvordan
matematikkundervisning bør foregå i grunnskolen. Lærere får prøve ut
konkretiseringsmateriell, og elevene får forhåpentligvis et annet og bedre syn på
matematikk som verktøy. MNRT bidrar også med kurs og oppdatering av lærere i
bruk av Excel og Smart Boards.
Et annet alternativ kan være å forsøke å skaffe MNRT nye og mye rimeligere
lokaler, og muligens sett sammen med våtmarkssenteretableringen. I dag betaler
kommunen nærmere 600 000 kr i året i leie.
10. Avtalen med MOT sies opp og informatørstilling avvikles, kr. 70.000,Avtalen om MOT-medlemskap sies opp og stillingen som Mot-informatør
avvikles. Dette vil medføre en reduksjon i arbeidet i fht skolemiljø på
ungdomsskolene. MOT har vært er et valgt virkemiddel i flere år i forhold til
arbeid opp mot ungdom, men bortfallet av MOT tenkes kompensert gjennom
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miljøterapeutene og miljøteam, bedre læringsmiljø og en omfattende DUÅsatsningen på Verdalsøra ungdomsskole. Effekten av dette tiltaket er for 2015
beregnet til kr. 380.000,-.
11. Samlet kr 6.717.000,- avsettes på posten for reserverte bevilgninger. Rådmannen
vil i forbindelse med fremlegging av økonomisk status etter 2. tertial komme med
forslag til anvendelse av disse midlene.
Ovennevnte tiltaksliste vil bidra til å bedre kommunens økonomiske situasjon, men like
viktig er det at vi får justert aktivitetsnivået i våre virksomhetsområder fram mot en
sannsynligvis ennå strammere økonomisk hverdag i 2015. Rådmannen vil også
understreke viktigheten av at den enkelte virksomhet styrer sin aktivitet på en slik måte
at man økonomisk ikke bidrar til kommunalt merforbruk i 2014. Om kommunen også i
2014 skulle drifte med negativt økonomisk resultat vil vi ikke ha reserver igjen, og
omstillingsjobben i årene framover vil bli særdeles krevende.
En ny økonomisk status vil bli gjort ved utløpet av august, andre tertialrapport, og i
denne vil vi se om den gjennomgående sparing gjennom året har gitt effekter på det som
var et utgangspunkt med 14 mill kroner.
I tillegg til de beskrevne tiltak vil behov ansettelser bli særdeles kritisk vurdert, slik at
alle anledninger for å hente midler blir benyttet. Dette er ikke eksplisitt tallfestet.
Likedan vil nye innkjøpsavtaler og restriktiv innkjøpspolitikk generelt bidra til
forbedring. Alle virksomheter jobber for å levere et regnskap i 2014 i samsvar med
bevilget ramme, og øvrige tiltak enn de som er nevnt i denne saken kan bli iverksatt
utover høsten for å bringe de enkelte områdene i økonomisk balanse.
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Verdal kommune
Sakspapir
Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole
Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
20.08.2014
21.08.2014
25.08.2014

Arkivref:
2012/2743 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
43/14
60/14

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående
skole til orientering.
Vedlegg:
Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole, datert 29. juli 2014.
Saksopplysninger:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 85/13 Økonomiplan 2014-2017/ Budsjett
2014:
«Pkt. 18. Friidrettsanlegg.
Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til
kommunal
andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe
som skal
legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest
15.08.14. Det
tas sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta
de
nødvendige budsjettjusteringer.»
Komite Mennesker og Livskvalitet oppnevnte arbeidsgruppe for arbeidet i sak 11/14:
«For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei
arbeidsgruppe bestående av:
 To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 En representant fra Verdal Idrettsråd
 Bård Kotheim, Teknisk drift
 Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
 En representant fra Verdal videregående skole.
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 Politisk representant: Varaordfører.
Arbeidsgruppa har hatt fire møter og har valgt å utrede tre alternativer for
friidrettsanlegg:
 Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og
hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner.
 Nasjonal standard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og
hoppmuligheter. Med tribune, lysanlegg og større målhus. Kan avholdes
norgesmesterskap.
 Treningsstandard: 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6 sprintbaner (på ene
langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Lite egnet til å avholde stevner.
Arbeidsgruppa har konkludert med følgende:
De 5 mill. kroner som er avsatt i Økonomiplan for 2017 som kommunal andel
friidrettsanlegg,
jfr. k.sak 85/13 Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014, er ikke tilstrekkelig for å oppnå
et
anlegg som utnytter områdets potensiale for allsidig aktivitet. Det gjelder friidrett,
fotball,
skøyter og uorganisert aktivitet, spesielt med tanke på Reinsholm som mangler leke-/
aktivitetsområde.
Om det skal bygges et anlegg ved Verdal videregående skole anbefales det å bygge et
anlegg
med kretsstandard. Da det allerede er et friidrettsanlegg med status som regionanlegg på
Levanger, er det ikke aktuelt med et slikt anlegg i Verdal.
Det er viktig å se saken i sammenheng med revidering av Anleggsplan for aktivitet,
idrett og leik som skal behandles i november 2014. Den må også ses i sammenheng med
at det skal legges nytt kunstgrasdekke på sentralidrettsanlegget, da dette er et alternativ
til friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole.
Det vises for øvrig til vedlagt utredning for ytterligere detaljer.
Vurdering:
Som det framgår av utredningen vil kostnadene ved et friidrettsanlegg ved Verdal
videregående skole langt overstige de midlene som er avsatt i Økonomiplan for perioden
2014-2017. Utredningen vil derfor ikke kunne danne et fullverdig beslutningsgrunnlag
på nåværende tidspunkt, men rådmannen mener det er riktig at kommunestyret får
kunnskapen utredningen gir nå ved første høve.
Det vil etter rådmannens syn være riktig at dette tiltaket ses i sammenheng med
revidering av «Anleggsplan for aktivitet, idrett og leik», som det også konkluderes med
av arbeidsgruppa selv, og at en eventuell beslutning om realisering knyttes til
behandlingen av kommende budsjett/økonomiplan. Eventuelle alternative lokasjoner er
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heller ikke utredet med samme grundighet.
Med denne bakgrunn legges derfor saken fram for politiske organ til orientering.
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Verdal kommune
Sakspapir
Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad-etablering og drift
Saksbehandler: Trond Selseth
trond.selseth@innherred-samkommune.no
E-post:
74048212
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
21.08.2014
25.08.2014

Arkivref:
2011/1603 - /D10

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
61/14

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr
50.000,- i aksjekapital og gir et driftstilskudd for 2015 på kr 150.000,- og for perioden
2016-2018 på kr. 200.000,-.
Vedlegg:
1. Virksomhetsplan for: Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad – moderne mennesker i
Olav den helliges fotspor langs eldgamle stier.
2. Invitasjon til å bli deleier av og bidragsyter til regionalt pilegrimssenter Stiklestad.
Saksopplysninger:
Arbeidet med realisering av et Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad har vært et
utviklingsprosjekt med oppstart 1.9.2012. Prosjektet har avslutning 30. april 2015.
Prosjektet har hatt et totalbudsjett på 3,8 mill. kroner og vært finansiert av:
NTFK
Verdal Kommune

1.350.000
400.000

Innovasjon Norge
SØT-prosjektet
Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Øvrige kommuner

100.000
100.000
1.616.000
100.000
240.000

Det planlegges nå permanent regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Det søkes i den
forbindelse om eierskap samt bidrag i drift for senteret fra 1.5.2015.
Pilegrimssenteret er planlagt organisert som et aksjeselskap der kommuner og flere andre
aktører inviteres til å bli eiere og bidragsytere med følgende fordeling på eiere og
bidragsytere:
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Eierfordeling:












Verdal kommune
Stiklestad nasjonale kultursenter
Privat næringsliv
Levanger kommune
Grong Kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Malvik kommune
Nidaros bispedømmeråd

50 000 (21,7%)
37 500 (16,3%)
30 000 (13%)
25 000 (10,9%)
12 500 (5,4%)
12 500 (5,4%)
12 500 (5,4%)
12 500 (5,4%)
12 500 (5,4%)
12 500 (5,4%)
12 500 (5,4%)

Total aksjekapital

200 000

Driftstilskudd første år(2015):
Tilskudd fra Nasjonalt pilegrimssenter
Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd fra Verdal kommune
Tilskudd fra Levanger kommune
Tilskudd fra Grong, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal,
Frosta og Malvik kommuner
(kr. 50 000 pr. år)
Tilskudd fra Stiklestad nasjonale kultursenter
Tilskudd fra SÖT-prosjektet
Tilskudd fra Nidaros bispedømmeråd
Tilskudd fra det private næringsliv
Egne inntekter
Totalt driftstilskudd 2015

450 000
337 500
150 000
75 000
225 000

112 500
75 000
37 500
15 000
22 500
1 500 000

Videre søkes det Verdal kommune om driftstilskudd for 2016 på kr. 200.000,-. Søknaden
innebærer en prisjustering av tilskuddet for de kommende årene.
Prosjektleder Kjartan Bergslid har hatt møter med alle de inviterte kommuner om
finansiering.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har svart på invitasjonen med at de ikke vil verken eie
eller være med i drift av det regionale Pilegrimssenter. Derimot har NTFK invitert til at
senteret jobber med prosjekter innen kultur–og naturbasert reiseliv som vil bli støttet av
RUP-midler fra NTFK.
Nasjonalt pilegrimssenter, som blir den største tilskuddsyter til driften forutsetter at
kommunene langs leden deltar i dette spleiselaget.
Det vises for øvrig til vedlagt virksomhetsplan for pilegrimssenteret.
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Vurdering:
Satsing på og besøk av pilgrimer som turister er økende i Norge, som i andre land.
St. Olavsledens pilegrimsrute som går gjennom Verdal kommune opplever økende
besøk. Stiklestad er et viktig knutepunkt i denne sammenheng med ruter som kommer
inn både fra nord, øst og sør.
Tilrettelegging med hjelp til utvikling av næringsaktører med tilbud til pilegrimer har
vært voksende i kommunen. Dette bl.a. gjennom SÖT-prosjektet (SÖT=SundsvallÖstersund-Trondheim) og gjennom det arbeidet som er utført gjennom prosjektperioden
så langt.
Et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad vil ha stor betydning for den videre utviklinga
av næringsvirksomhet knyttet til pilegrimsvandringene for hele regionen.
Kommunene har det formelle ansvaret for vedlikehold, rydding og merking av
pilegrimsledene i Norge. Kommunen har behov for:





Ressurser som har et hovedfokus på vedlikehold av pilegrimsleden
Ressurser som kan rekruttere frivillige lag og organisasjoner til å utføre
vedlikeholdsarbeidet på en rimelig måte
Ressurser som kan bidra til å markedsføre pilegrimsledene
Initiativ som kan skape nye arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet.

Et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad skisserer å ta dette arbeidet.
Næringsaktører langs ledene har behov for en felles kanal for å nå ut med sine tilbud.
Dette tilbudet vil nå ivaretas ved at senteret samarbeider med næringsaktører, og når ut
med sin portal www.stolavsleden.com. Den vil, sammen med øvrige sosiale medier,
vedlikeholdes og utvikles av det regionale pilegrimssenteret. I tillegg vil synlighet på
relevante reiselivsmesser og friluftsmesser muliggjøres gjennom denne finansiering.
Hovedarbeid for pilegrimssenteret vil bli:






Skape innhold i pilegrimsvandringer
Mottak av pilgrimer
Markedsføring
Vedlikehold av ledene
Bygge bedriftsnettverk

Verdal kommune vil ha stor nytte av at det etableres og drives et regionalt
pilegrimssenter på Stiklestad. Senteret vil være en viktig brikke i det regionale og
nasjonale pilegrimsarbeidet framover. Nord-Trøndelag har en unik plass i
pilegrimsarbeidet gjennom dødsstedet til Hellig Olav som et viktig pilegrimsmål.
Stiklestad vil være det sjette regionale pilegrimssenteret som etableres.
Gjennom at det tilbys et godt innhold i vandringene, et godt mottak for pilegrimene, god
markedsføring, vedlikehold av pilegrimsledene og bedriftsnettverk for næringsaktørene
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langs leden, har det nye senteret gode muligheter til å bli en drivkraft i en reiselivssatsing
der trøndersk åndelighet, natur, kultur, historie og gjestfrihet gir moderne mennesker
livgivende opplevelser.
Rådmannen finner det naturlig at kommunen går inn som medeier av senteret og at en
tegner seg for en aksjekapital på 50 000 som forespurt. Aksjekjøpet kan finansieres av
ubundet investeringsfond.
Når det gjelder framtidige driftstilskudd finner rådmannen å kunne gå inn for det
omsøkte beløp. Kommunen har over en femårsperiode 2010-2014 støttet Mirakelseminar
på Stiklestad med ca. 175.000 kroner årlig. Rådmannen foreslår at dette nå avsluttes og
at midlene i stedet kanaliseres inn til drift av pilegrimssenter.
Ettersom det her dreier seg om kjøp av aksjer og forpliktelser for senere år må saken gå
til kommunestyret for endelig behandling.
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Verdal kommune
Sakspapir
Tilstandsrapport grunnskolen 2013
Saksbehandler: Trude Holm
trude.holm@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Arkivref:
2014/5745 - /

Møtedato
20.08.2014
21.08.2014
25.08.2014

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
42/14
62/14

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2013 tas til orientering.
Vedlegg:
Tilstandsrapport for grunnskolene 2013.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges "Tilstandsrapport for grunnskolene 2013" fram.
I Opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det som viktig at
styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på
grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte. Rapporten baseres på tallene for Verdal fra 2013.
Tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven §
13-10 andre ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (20082009) at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport
til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er
formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal
benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld.
nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger
for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Direktoratet hadde store
tekniske problemer med å få lagt ut resultatene fra elevundersøkelsene 2013 denne
gangen. Derfor blir saken «Tilstandsrapport for grunnskolene 2013» lagt fram noe senere
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i år enn foregående år.
Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde
vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. I St.meld. nr.16 (20062007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige
utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som
har behov for ekstra opplæring fra første stund.
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, samt lokale indikatorer, kan for små enheter
inneholde indirekte identifiserbare opplysninger som kan være taushetsbelagte etter
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr.
1. Disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller
personopplysningslovens bestemmelser.
Tilstandsrapporten for 2013 omhandler:
Fakta om grunnskolen, Læringsmiljø, Resultater og System for oppfølging.
Tidlig og samordnet innsats er en grunnleggende satsing i kommunen, og skal
gjennomsyre arbeidet i oppvekstsektoren. Arbeid med læringsmiljø, grunnleggende
ferdigheter og spesialundervisning har fått stor plass i rapporten. Det er et mål å arbeide
bredt og godt mot hele elevgruppen tidlig i opplæringsløpet, slik at andelen elever som
får behov for spesialundervisning blir minst mulig, og andelen elever som blir rustet til å
mestre grunnskole og videregående skole – og videre utdanning og yrkesliv – blir høyest
mulig. Vi har kunnskaper om at et godt læringsmiljø har positiv effekt på
læringsresultatene. Rapporten forteller om en bred og gjennomgående satsing på tiltak
for å bedre læringsmiljøet i skolene i kommunen.
Vi vet at når kvaliteten på den ordinære undervisningen er god, minsker behovet for
spesialundervisning. Vi har derfor vektlagt arbeid med de grunnleggende ferdighetene, i
første omgang lesing. Det er en hovedutfordring at en relativt høy andel av elevene går
ut av grunnskolen med så svake grunnleggende ferdigheter at de får problemer med å ta
videre utdanning.
Hovedsatsingene for skolene i Verdal er SOL og DUÅ- satsingen. Vi mener at vi over
tid vil vinne gevinster gjennom disse satsingsområdene som gjør at flere barn og unge i
Verdal fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for
spesialundervisning vil reduseres.
SOL – Systematisk Observasjon av Lesing gjennomføres ved alle skolene våre. Vi har et
klart mål om at leseferdighetene i alle fag skal økes vesentlig i årene fremover. Skoleåret
2013-14 er alle SOL-informatørene ferdig skolert, og sprer nå sin kunnskap ut på sin
enhet.
De utrolige årene- DUÅ (en forebyggings- og behandlingstilnærming for barn i alderen 0
– 12 år) innføres og følges opp ved alle barnehager og barneskoler. Foreldrekurs kjøres
vår og høst.
SOL og DUÅ er langsiktige satsinger i Verdal.
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Andre satsingsområder i 2013 har vært:
Arbeidslivsfag (Vuku)
Valgfag (ungdomsskolene)
Bedre læringsmiljø og klasseledelse (Vuku oppvekstsenter)
Alternativ skole. (Vinne)

Ny GIV - økt kunnskap om prinsipper for god opplæring
Midt Norsk realfag- og teknologisenter.
Skolemåltid – ungdomsskolene.
LIKT. IKT- satsing for å bedre de grunnleggende IKT- kunnskapene.
Trivselsprogram
MOT

Resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen er lagt frem i rapporten.
Elevundersøkelse ga mye positiv tilbakemeldingen og resultatene på de nasjonale
prøvene var i 2013 jevnt over gode for Verdal kommune sin del. De vil naturlig nok
variere noe fra år til år.
Når det gjelder eksamenskarakterer i engelsk skriftlig og muntlig har vi nådd vårt mål.
Vi ligger på høyde med det nasjonale nivået i matematikk standpunkt. I norsk hovedmål
standpunkt ligger vi over det nasjonale nivået. I norsk og matematikk skriftlig har vi
forventninger om bedre resultat framover.
Vi har god tro på langvarig satsing på læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter vil føre
til kollektiv mestring og bedre læring for alle elever.
Grunnskolepoeng, samt overgang fra grunnskole til videregående opplæring, er også
fremlagt. Vi kan glede oss over at når det gjelder grunnskolepoeng har resultatet bedret
seg for hvert år. Nå ligger vi på samme resultat som landsgjennomsnittet og over
gjennomsnittet i Nord-Trøndelag fylke.
Verdal sin visjon er LIVSKVALITET OG VEKST.
Visjonen skal være et fyrtårn som alle kan strekke seg mot, og den skal være en positiv
veiviser også for arbeidet i skolen.
Barnetallet synker, og dermed minker også rammeoverføringene fra staten. Dette gir økt
press på driften og mulighetene for rasjonell drift innenfor dagens struktur. Mange barn
har behov for spissede tiltak i skole, barnehage, SFO og kommunes øvrige hjelpeapparat.
Dette skaper økt trykk på grunnressursene. Skolen kjenner på at det utfordrende å innfri
forventninger når det økonomiske handlingsrommet strammes til.
Det er et omfattende arbeid som gjennomføres i skolene. Rapporten kan ikke omfatte alt, men
gir et relativt omfattende bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal og være et grunnlag for
videre arbeid og gode diskusjoner.
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Verdal kommune
Sakspapir
Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2014/4250 - /

Møtedato
21.08.2014

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
63/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om skjenkebevilling ved Siam Takeaway AS innvilges ikke.
Begrunnelse:
I henhold forretningsplan og opplevelse av stedet bærer det preg av å være mer et
gatekjøkken enn et spisested. Verdal kommunestyre vedtok i møte 29. mai 2012 vilkår
knyttet til alkoholbevillinger, jfr. Alkohollovens § 4-3. Avslaget på søknad om
skjenkebevilling er begrunnet i dette. Intensjonen i kommunestyrets vedtak er blant
annet at det i Verdal kommune ikke ønskes skjenking av alkohol på nye arenaer, her i
form av et gatekjøkken.
Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
Forretningsplan gammel – unntatt offentlighet – deles ut i møtet.
Forretningsplan ny – unntatt offentlighet – deles ut i møtet.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Siam Takeaway, org. nr. 912 665 755, søker på fastlagt skjema om bevilling for
skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 ved Siam Takeaway, Jernbanegata 9b. Søknaden
gjelder også avgrenset område utendørs.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen har i brev datert 02.06.14 uttalt:
«Politiet har ingen merknader».
NAV Verdal har i brev datert 02.06.14 uttalt:
«Virksomheten synes å ligge innenfor det kommunen har definert som virksomheter som
kan få innvilget skjenkebevillinger. NAV Verdal har derfor ingen innvendinger mot at
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søknaden innvilges».
Søker har tidligere søkt og blitt innvilget serveringsbevilling ved stedet.
Verdal kommunestyre vedtok i møte 29. mai 2012 vilkår knyttet til alkoholbevillinger,
jfr. Alkohollovens § 4-3, bla: «Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet
virksomhetens bransje, altså til restaurant og næringsmiddelvirksomhet, så som
hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal
kunne ansees som naturlig tillatt ut fra
virksomhetens bransje og omsetningsforhold». Intensjonen i kommunestyrets vedtak er
blant annet at det i Verdal kommune ikke ønskes skjenking av alkohol på nye arenaer.
Det prinsipielle spørsmålet er om dette er å tolke som gatekjøkken eller som spisested
innenfor kommunestyrets intensjoner med vedtak 29. mai 2012.
Vurdering:
I første forretningsplan som ble utarbeidet i forbindelse med søknad om
serveringsbevilling er målsettingen «å etablere et gatekjøkken med takeaway og catering,
med et spennende og moderne tilbud.» I forretningsplan som ble innsendt i forbindelse
med søknad om skjenkebevilling er konseptet: «Gatekjøkken og mindre restaurant, med
eksotisk sør asiatisk meny, sushi og enkel vanlig fast Food meny». Registrering i
enhetsregisteret er også med kode 51.102 Drift av gatekjøkken.
Den fysiske forandringen fra første forretningsplan er at det er utvidet veranda på utsiden
(som nå utgjør ca 30 m2 – 30 sitteplasser), det er ikke foretatt forandringer inne i lokalene.
Innendørs er det 12 sitteplasser foran salgsdisk, til sammen ca 42 sitteplasser ute og inne.
Innredning for øvrig er disk med veggtavler over med meny, priser og bilder av noen av
rettene. Bak disen er det et åpent kjøkken. Det er ikke kjent om mat serveres i
engangsemballasje når den fortæres i lokale eller om det serveres på tallerken.
Det oppgis at ca 15 % av deres omsetning blir konsumert i lokalene.
Ut i fra lokalenes innretning, meny og omsetning er rådmannen av den oppfatning av at
dette serveringsstedet bærer preg av å være et gatekjøkken mer enn et spisested.
Rådmann tilrår ut i fra ovenstående at søknad om skjenkebevilling avslås med
begrunnelse at omsetningen som blir fortært i lokalet utgjør en vesentlig liten del av
virksomheten og at 85% av omsetningen blir konsumert utenfor lokalene. Foretakets
bransje er i hovedsak gatekjøkken og skjenkebevilling kan ikke anses som naturlig ut fra
bransjen. Ut i fra vedtatte vilkår vil da dette ikke anses å være naturlig knyttet til
virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen i NordTrøndelag er klageinstans.
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Verdal kommune
Sakspapir
Valg i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2011/8758 - /

Møtedato
21.08.2014

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
64/14

Vedlegg:
Søknad om fritak datert 23.06.14 – unntatt offentlighet jfr off.lovens § 13.
Melding om innvilget fritak datert 23.06.14 – unntatt offentlighet jfr off.lovens § 13.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Leif Johannes Sagen søkte om fritak fra spelnemnda i mail datert 23.06.14, med
umiddelbar virkning. Pga sakens art og tidspunkt for søknad om fritak måtte denne saken
avgjøres før formannskapets møte i august. Ordfører innvilget derfor søknaden om fritak,
i henhold til kommunelovens § 13 – hasteparagrafen, og dette legges nå fram til
formannskapet til orientering. Søknaden ble behandlet i henhold til tidligere
orienteringer i formannskapet og inngåtte avtaler.
Nestleder i spelnemnda rykket opp som leder i perioden fra fritak til formannskapets
første møte.
Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å
oppnevne
representanter til bl.a. spelnemnda.
Det må nå velges ny leder for spelnemnda for resten av valgperioden.
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