Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
12.02.2015
Dato:
09:00
Tid:
Det vil før møtet bli avviklet administrasjonsutvalg og etter møtet vil det bli avviklet
møte i klageorganet.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 740
48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Det vil i møtet bli gitt følgende orienteringer:
- Økonomisk situasjonsrapport pr. 01.02.15- i starten av møtet.
- Aasen Sparebank v/Bjørn A. Hynne – fra kl. 11.00 til kl. 13.00.
Minner formannskapet om at det i møtet ønskes innspill til lønnsforhandlinger og
medarbeidersamtale for rådmannen.

Verdal, 6. februar 2015

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 12. februar
Saksnr

Innhold

PS 13/15

Godkjenning av møteprotokoll

PS 14/15

Årsrapport 2014 Verdal kommune

PS 15/15

Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye
anleggsdeler i motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA.

PS 16/15

Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2014

PS 17/15

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Årsrapport 2014 Verdal kommune

Saksbehandler: Berit Hakkebo
berit.hakkebo@innherred-samkommune.no
E-post:
74048222
Tlf.:

Arkivref:
2015/735 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal Administrasjonsutvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.02.2015
12.02.2015

Saksnr.
3/15
14/15

Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2014 for Verdal kommune tas til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til kommunenes plan- og styringssystem pkt. 4.2.3, skal det i januar hvert år
utarbeides en Årsrapport med fokus på måloppnåelse og utvikling. Årsrapporten lages
tidlig på året, slik at den kan inngå i kunnskapsunderlaget for revidering og utarbeidelse
av planer gjennom året.
Årsrapporten må ses i sammenheng med Regnskap med årsberetning, hvor økonomisk
status rapporteres. Årsberetningen ferdigstilles i mars, etter avslutning av årsregnskapet
som har frist 15. februar.
Høsten 2013 ble Årsrapport 2012 evaluert. Formannskapets tilbakemelding var at de
ønsket større fokus på måloppnåelse, mer aktiv bruk av Kostra og mer vekt på analyser.
Endelige Kostradata foreligger pr. 15. juni og innarbeides derfor i 2. tertialrapport.
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ble vedtatt i desember 2014.
Kommunedelplaner for kultur, for oppvekst og for helse, omsorg og velferd er
sluttbehandlet i januar 2015. Planene innehar målindikatorer som blir grunnlag for
kommende års årsrapporter.
Planene innehar også samfunnsanalyser som er lagt til grunn for valg av mål, strategier
og tiltak. Disse analysene skal i løpet av året samles til en helhetlig analyse og utvikles
videre, som grunnlag for revidering av Planstrategien i 2016.
Årsrapporten for 2014 forholder seg til planer som gjaldt i 2014. Dvs. Planstrategi 20132016, Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 og Økonomiplan 2014-2017/Budsjett
2014. Målbeskrivelsene i disse planene er på strategisk nivå. Det betyr at Årsrapport
2014 i likhet med Årsrapport 2013 er en egenbeskrivelse av situasjonen slik vi ser den.
I Årsrapporten vurderes
 Gjennomføring av tiltak i Økonomiplan/budsjett
 Utarbeidelse av planer i henhold til Planstrategien
 Situasjonen i driften i forhold til planlagt utvikling og mål
 Nye utfordringer og behov
 Revideringsbehov i planverket
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Verdal kommune
Sakspapir

Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye anleggsdeler i
motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA.

Saksbehandler: Marian Lyngsaunet
marian.lyngsaunet@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2015/765 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
12.02.2015

Saksnr.
15/15

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune garanterer for at Kvernmo Motor SA ved eventuell misligholdelse av
anlegget tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende motorsportanlegget.
Vedlegg:
Driftsplan for Kvernmo Motor SA.
Saksopplysninger:
Det vises til kommunestyresak 061/14 Søknad om kommunalt lån som forskuttering av
spillemidler til motorsportanlegg.
Vedtak:
1. Kvernmo Motor SA innvilges et lån på kr 5.000.000 til 0,50 prosent rente over
gjennomsnittlig kommunalrente, som et forskudd på spillemidler.
2. Lånet nedbetales senest i tak med utbetaling av spillemidler til anlegget.
Kvernmo Motor SA har i 2011 søkt om spillemidler til 2 anleggsdeler, og i 2015 søkt om
spillemidler til 7 anleggsdeler.
I Kulturdepartementet sine «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet er det i pkt. 2.2.4 stilt krav om kommunal garanti som følger:
«Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker , må kommunen der
anlegget ligger, eventuelt fylkeskommunen, garantere for tilbakebetaling av tildelte og
utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle misligholdelse av pkt. 2.3.
Dette gjelder når samlet tilskudd til anlegget overstiger 3.000.000 til nybygg og/eller
rehabilitering, for følgende anleggstyper:
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- alle typer haller
- alpintanlegg
- golfanlegg
- motorsportanlegg
- kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy)
- rideanlegg
Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden skal være 20 år. Garantien
skal være stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden.
Kommunale garantier der maksimumsansvaret er over kr 500.000 krever statlig
godkjenning (av fylkesmannen).»
Utdrag fra pkt. 2.3
Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra
ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på
sesongbasis for idretter som har kortere sesonger.
Grunnlaget for Kulturdepartementets garantikrav er knyttet til de generelle vilkårene
som gjelder for tilskudd av spillemidler, hvorav nevnes i stikkordsform:
> Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslig aktiviteter på årsbasis, eller for
andre idretter som har faste sesonger på sesongbasis.
> Holde anlegget i teknisk og funksjonell stand.
> Ikke selge, dele eller overføre driften til andre uten samtykke fra Kulturdepartementet.
> Ikke leie/låne ut eller inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører.
Kvernmo Motor SA har budsjettert med totalt kr 7.155.000 ,- i andel spillemidler og
kommer således inn under kravet om kommunal garanti.

Det ble sendt inn to spillemiddelsøknader fra Kvernmo Motor i 2011.
Bilcrossbane og snøscooterbane
I 2011 ble det sendt søknader fra Kvernmo Motor om en spillemiddelandel på 700.000 kr
for hver av anleggene, en total spillemiddelandel på kr 1.400.000,-
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Anleggsenhet Beskrivelse
1721018005
1721018007
1721018008
1721018009
1721018010
1721018011
1721018012

Rallycross
Depotområde med
forbindelsesveger
Bane for Street legal
Lysanlegg
Garderobehus
Hus for vedlikeholdsdrift- og idrettsmateriell
Bane for drifting

Total kostnad
3.170.000 kr
3.125.000 kr

Sum søkte
spillemidler
1.000.000 kr
1.000.000 kr

3.170.000 kr
2.225.000 kr
2.865.000 kr
300.000 kr

1.000.000 kr
700.000 kr
955.000 kr
100.000 kr

3.170.000 kr

1.000.000 kr

Søknader innsendt per 15. mars 2015:
Et vedtak på at Verdal kommune garanterer for spillemiddelandelen, må ettersendes
innen 15. mars 2015 for at spillemiddelsøknadene fra Kvernmo Motor SA skal kunne bli
ferdigstilt og saksbehandlet av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og videre i
Kulturdepartementet.
Driften av anlegget er av Kvernmo Motor SA beregnet slik de fem første årene:
Inn
Ut
Likviditetsresultat

År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
1.859.300
2.882.861
3.472.360
4.075.655
4.695.196
2.134.643
2.662.280
2.906.840
3.104.010
3.299.757
-275.000
220.581
565.519
971.645
1.395.440

Bakgrunnen for utregningene er beskrevet i Kvernmo Motor SA sin driftsplan som er
vedlagt.
Vurdering:
I denne saken mener rådmannen det er et viktig argument at kommunen i sin tid tok
initiativet til prosjektet. Videre er det viktig at Kvernmo Motor SA får ferdigstilt
anlegget slik at de har muligheter til inntekter.
Rådmannen har fortsatt forventninger om at anlegget skal bidra i forhold til de
samfunnsmessige interessene som ble skissert i innledende faser av prosjektet. Dette
gjelder i forhold til å generere næringsmessige verdier, men ikke minst som et positivt
bidrag til et mangfoldig ungdomstilbud i kommunen og spesielt opp mot bilinteresserte
ungdommer.

Side 7 av 9

Risikoen for kommunen ved å gi garanti på spillemiddelandelen for anlegget henger
nøye sammen med Kvernmo Motor SA sin betalingsevne. Det fremgår av
driftsbudsjettet at Kvernmo Motor SA har vært forsiktige med å budsjettere stevner det
første driftsåret og de beskriver at de i en etableringsfase er forberedt til å utføre drift og
vedlikeholdsoppgaver på dugnad.
Som administrasjonen har blitt kjent med Kvernmo Motor SA er det å forvente at de
også framover tar økonomien på største alvor.
Rådmannen vil anbefale at Verdal kommune gir Kvernmo Motor SA en kommunal
garanti for spillemidlene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2014

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

Arkivref:
2012/1878 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
12.02.2015

Saksnr.
16/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport 2014 fra Nokas.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program
med sekretariat (rådmannens stab). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er
prisverdig at Nokas fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt
kunne oppnå forbedringer av rutinene for slag og skjenking av alkoholholdig drikke.
Det vises for øvrig til rapporten.
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