Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
11.06.2015
Dato:
09:00
Tid:
Det vil først bli avviklet generalforsamling og eiermøte i VekstTorget. Deretter
administrasjonsutvalg, formannskap og valgstyre.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Behandling fra administrasjonsutvalget og komiteen i sak 62/15 vil bli utlagt i møtet.
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i sakene 63/15, 65/15 og 66/15 vil bli
utlagt i møtet.
Innstilling fra komite plan og samfunn i sakene 68/15 og 69/15 vil bli utlagt i møtet.

Verdal, 5. juni 2015

Bjørn Iversen
Ordfører (s)

Side 1 av 34

Sakliste formannskapets møte 11. juni 2015
Saksnr

Innhold

PS 61/15

Godkjenning av møteprotokoll

PS 62/15

Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune

PS 63/15

Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal
videregående skole

PS 64/15

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å
tillate søndagsåpne butikker

PS 65/15

Helsesøstertjenesten i Verdal kommune

PS 66/15

Status IKT skoler og barnehager 2015

PS 67/15

Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag
IKS

PS 68/15

1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg

PS 69/15

1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom

PS 70/15

Etablering av PUT - Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag

PS 71/15

Torvet Grill AS - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å
gjelde utendørs

PS 72/15

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2015/3662 - /

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

Møtedato

Saksnr.

11.06.2015
11.06.2015
15.06.2015

6/15
62/15
48/15

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunes virksomhetsområder må å dekke effekten av årets lønnsoppgjør
innenfor allerede tildelte budsjettrammer.
2. Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som
tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyrets sak PS 42/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 – Verdal kommune
Saksopplysninger:
I tertialrapporten etter 1. tertial som Verdal kommunestyre behandlet i møte 26. mai
2015 viser prognosene pr. 30.04.15 er merforbruk ved utgangen av året på 12,5 millioner
kroner. I henhold til Kommunelovens §47 plikter kommunestyret å foreta de nødvendige
endringer i årsbudsjettet om det skjer endringer i løpet av året som får betydning for de
inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.
Rådmannen legger derfor fram en sak til politisk behandling for å sikre at Verdal
kommune i 2015 ikke pådrar seg et merforbruk som ytterligere svekker kommunens
handlefrihet.
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I tertialrapporten ble spesielt følgende påpekt som økonomiske «risikoområder» i 2015:


 Udekket beløp på 1,5 millioner kroner i årets budsjett innen skole/SFO som var forutsatt
dekket inn gjennom strukturendringer
 Svikt i skatt/rammetilskudd som følge av lavere befolkningsvekst i 2014 enn forventet
og svikt i nasjonal skatteinngang
 Høyere kapitalkostnader enn forventet
 Driftsmessige utfordringer innen enkelte virksomhetsområder

Vurdering:
Å finne inndekning på om lag 12,5 millioner kroner er en krevende oppgave.
Rådmannen har etter at tertialrapporten ble lagt fram for politisk behandling arrangert et
politisk «budsjettverksted» med formannskapets medlemmer, gruppelederne i de
politiske partier som ikke er representert i formannskapet og tillitsvalgte. Dette
verkstedet bidro med flere innspill som rådmannen vil arbeide videre med inn mot
budsjett og økonomiplanprosessen for kommende periode. Innspillene vil være en del av
tiltaksgjennomføringen for å klare årets lønnsvekst innenfor tildelte budsjettrammer. I
etterkant av dette verkstedet er det jobbet med ulike tiltak innen de forskjellige
virksomhetsområdene. Dette har resultert i en del mulige tiltak, men på bakgrunn av at
ikke alle har ferdigstilt dette arbeidet finner rådmannen det ikke riktig å legge fram en
detaljert liste med innsparingsforslag på nåværende tidspunkt. En slik liste ville ikke ha
vært komplett, og ville også ha vært beheftet med en stor grad usikkerhet.
I årets budsjett ble det satt av 37,3 millioner kroner til inndekning av lønnsoppgjørene
for 2014 og 2015. På nåværende tidspunkt er 26,4 millioner kroner av disse disponert til
dekning av fjorårets oppgjør. Det gjenstår 10,9 millioner kroner av denne bevilgningen
som er tenkt til dekning av årets lønnsoppgjør. Den lokale delen av lønnsoppgjøret
gjennomføres i uke 24, og totaleffekten av oppgjøret er ennå ikke beregnet. Effekten av
er forventet å fordele seg jevnt mellom de kommunale virksomhetsområdene ut fra
områdenes lønnsmasse. Rådmannen vil med bakgrunn i dette foreslå at ingen
virksomhetsområder i 2015, med ett unntak, kompenseres for årets lønnsoppgjør. Dette
innebærer at virksomhetene selv må finne dekning for oppgjøret innenfor allerede tildelt
budsjettramme. På bakgrunn av tidligere politiske signaler ønsker rådmannen å skjerme
kommunale barnehager for dette tiltaket. Barnehagene har en lønnsandel i sine budsjetter
på knapt 95%, og med tanke på at bemanningen allerede er lav finner rådmannen det
tilrådelig at barnehagene skjermes for tiltak i denne omgang. En skjerming av de
kommunal barnehagene vil ikke ha overføringseffekt ovenfor de ikke-kommunale
barnehagene. Dette skyldes at tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015 utmåles
etter regnskap for kommunale barnehager for 2015, justert med en deflator som
hensyntar lønns- og prisvekst i perioden. Samlet forventes tiltaket å gi en økonomisk
effekt på mellom 10 og 12 millioner kroner.
Rådmannen ser dette som en mulig, men samtidig krevende, løsning slik situasjonen for Verdal
kommune er nå. Tiltaket medfører at delegeringsbestemmelsene vil bli benyttet for å
gjennomføre nødvendige tiltak. Det presiseres at eventuelle strukturelle eller prinsipielle
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endringer må opp til behandling på politisk nivå. Rådmannen vil få en fleksibilitet til å ta inn
eventuelle tiltak som ikke er varslet pr. i dag og eventuelt erstatte tiltak det er vanskeligere å
effektuere. Tiltaket vil også gi mulighet til at rådmannen kan søke etter aktivitets-, kvalitets- og
standardendringer uten å kutte flatt på alle virksomhetsområder (ostehøvelprinsippet).
Rådmannen ønsker heller ikke å berøre overføringen til Innherred samkommune i denne saken
da dette vil få direkte overføringseffekt til Levanger kommunes budsjett. Det forventes likevel at
enhetene i samkommunen også i 2015 leverer et regnskap bedre enn budsjettert slik at de
deltakende kommuner får en andel tilbakeført ved årets slutt.
Ut fra budsjettenes størrelse i 2015 anslås den matematiske effekten på det enkelte
virksomhetsområde i 2015 å være slik:
 Rådmannen, ca. 0,2 mill. kroner
 Kulturtjenesten, ca. 0,2 mill. kroner
 Oppvekst felles, ca. 0,1 mill. kroner
 Virksomhetsleder skole/SFO, ca. 3,5 mill. kroner
 Virksomhetsleder barnehage (spes.ped), ca. 0,1 mill. kroner
 Ressurssenter oppvekst, ca. 0,8 mill. kroner
 NAV sosial- og flyktningetjenesten, ca. 0,4 mill. kroner
 Teknisk drift, ca. 0,4 mill kroner
 Hjemmetjenesten, ca. 1,5 mill. kroner
 Institusjonstjenesten, ca. 1,8 mill kroner
 Bo- og dagtilbudstjenesten, ca. 1,9 mill. kroner
Tiltak som iverksettes kan selvfølgelig bli avvikende fra overforstående oversikt, og da vil
fordelingen mellom områdene bli tilsvarende endret.
Rådmannen vil komme tilbake med oversikt over de gjennomførte tiltak ved fremleggelse av
tertialrapport for 2. tertial 2015. I denne saken vil også en disponering av midlene avsatt til årets
lønnsoppgjør bli fremlagt til behandling. Rådmannen vil utarbeide en egen sak med tanke på
justeringer av investeringsbudsjettet etter sommerferien.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole

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

Arkivref:
2012/2743 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.06.2015
11.06.2015
15.06.2015

Saksnr.
32/15
63/15
49/15

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av
friidrettsanlegg og 11’er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5
millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.
Vedlegg:
1. Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall ved
Verdal videregående skole, datert 29. mai 2015.
2. Utredning (nr. 1) av friidrettsanlegg mm ved Verdal videregående skole, dat. 29.
juli 2014.
3. Utredning (nr. 2) av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal - juli og
oktober 2014
4. Temaplan Anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018.
5. Verdal ILs presentasjon av 11’er fotballhall: «Helsehuset for helse, velvære og
prestasjonskultur».
6. Skriv fra Verdal videregående skole v/rektor Harald Morten Steen, dat.
10.12.2014: Idrettsanlegg ved Verdal videregående skole – vurderinger og behov.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg fremgår av ovennevnte utredning side 56. Alle dokumentene er samlet i en
perm og kan leses på rådmannskontoret.
Saksopplysninger:
Kommunestyret gjorde i møte 15.12.14 følgende vedtak:
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1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for
friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave
å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal
videregående skole.
Arbeidsgruppen har oversendt sin utredning til rådmannen den 29. mai 2015.
Denne utredningen bygger på utredning nr. 1 og 2, det vil si et friidrettsanlegg med
kretsstandard og på Verdal IL sin beskrivelse av en 11’er fotballhall ved Verdal
videregående skole.
Arbeidsgruppene som har jobbet med de tre utredningene har delvis hatt de samme
deltakerne, mens noen er skiftet ut under veis. I alle de tre rundene har deltakerne bidratt
aktivt. Arbeidsgruppene har også hatt hjelp fra eksterne aktører. Ole Petter Sandvig fra
Norges Friidrettsforbund har klargjort forhold knyttet til friidrettsanlegg. Terje Wist fra
KomRev har bidratt med kunnskap om regelverket for delprosjekter og moms. Og
Norconsult AS har vært innleid for å utarbeide plantegninger og beregning av kostnader
for friidrettsanleggene i utredning nr. 2. I tillegg er det kommet innspill fra en rekke
interessenter som vist i rapporten.
Det vises for øvrig til den vedlagte utredningen.
Rådmannen vil påpeke at det samlede tidsbruket med de tre utredningene er betydelig.
Både administrative ressurser i kommunen og fra ulike aktører utenfor kommunen er det
nedlagt en stor arbeidsinnsats.

Vurdering:
Alternativer for plassering.
For å avklare muligheten for samlokalisering av anleggene, er det sett på flere
muligheter for plassering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall på arealet som Verdal
vgs. disponerer i dag.
Disse alternativene er benevnt med nr. 5, 6 og 7 i utredningen.
Gruppa konkluderer med at det kun er alternativ 7 som kan gi rom for friidrettsanlegg og
fotballhall på arealet som disponeres av Verdal videregående skole i dag.
Alternativet krever imidlertid en rekke tiltak:
 Da skolen må bygges om vil alternativet kreve omfattende samarbeid mellom Verdal
IL og Verdal vgs.
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 Alternativet påvirker i stor grad lysforholdene innendørs på skolen.
 Friidrettsdelen vil bli liggende svært nært både Kvisla og gangveien ved Stiklestad
alle, og innebærer at deler av Kvisla må legges i rør.
 Alternativet krever flytting av garasjeanlegget til Verdal vgs.
 Skotthyllbanen må flyttes.
 Det må opparbeides nytt parkeringsareal.
 Det vil også stenge for utvidelse av Verdal Bo og Helsetun.
 Alternativet vil medføre omfattende tilleggskostnader bla ved høyere kostnader til
grunnarbeid for friidrettsanlegget som får annen plassering, og det vil påløpe
kostnader til ombygging av skolen.
Fylkeskommunen uttaler i epost av 27.05.15 at alternativene 5-7 ikke er ønsket av
fylkeskommunen.
Alternativ 2-4 i utredningen forutsetter at fotballhallen bygges på areal som Verdal
kommune ikke eier i dag. Alternativ 1 innebærer bygging av fotballhallen på
eksisterende friidrettsbane. Dette alternativet innebærer at det ikke er rom for bygging av
friidrettsanlegg. En forutsetning bak dette alternativet (alt. 1) er at friidrettsanlegget
flytter til sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
Fylkeskommunen uttaler i sin epost av 27.05.15 at alternativ 1 ut fra dimensjonene som
er vist ikke er ønskelig ut fra estetikk. Samtidig påpekes det at dette er en plassering som
kan realisere prosjektet og dekke skolens behov for areal til idrettsfag og kroppsøving.
Alternativ 2, der hallen legges inn i terrenget bak skoleanlegget er fylkeskommunens
anbefalte løsning til plassering.
Fra landbrukssjefen i samkommunen er det gitt følgende uttalelse i epost av 12.02.15
vedrørende alternativ 2:
«Dette arealet ligger på rett side av riksvegen. Men høydeforskjellen og at en må grave
seg inn i melen vil medføre en slak raskant. Dette vil ta mye dyrkajord og faren for
erosjon er stor. Dette alternativet er ikke landbruksmessig forsvarlig.»
Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn ikke foretatt noen ytterligere vurdering av
alternativ 2.
Gjennomgangen foran viser at ingen av de utredede alternativ framstår som ønskelig for
samlokalisering av friidrettsanlegg og 11’er fotballhall ved Verdal videregående skole.
Økonomi.
Fylkeskommunen har i prosessen gitt uttrykk for at de ikke har mulighet til å bidra
utover betaling for leie av hallen. Kostnadene må i sin helhet må dekkes av Verdal
kommune.
Verdal IL stiller i følge utredningen følgende forutsetninger for realisering av hallen:
 Verdal IL ønsker å kjøpe ut sentralidrettsanlegget

Side 8 av 34

 Driften av fotballhallen finansieres bl.a. ved at dagens driftstilskudd fra Verdal

kommune på 1 mill. kroner overføres fra sentralidrettsanlegget til hallen
 Verdal IL drifter Sentralidrettsanlegget for egen kostnad, og ivaretar utvikling av
anlegget for å sikre standsmessige fasiliteter
 Tomt ved Verdal vgs. forutsettes avgitt til Verdal IL og brukes som egenkapital i
forhandling med bank
Videre forutsettes det at erverv av grunn og opparbeiding av flere parkeringsplasser,
erverv av grunn til tomt (til alternativ 2, 3 og 4), ny rundkjøring kryss fv 757 og andre
mindre opparbeidingskostnader dekkes av kommunen.
Evt. realisering som innebærer flytting av garasjeanlegg ved Verdal videregående skole
og skotthyllanlegg forutsettes også dekket av kommunen.
Samlet innebærer dette, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, en kommunal
investeringskostnad og verdi på tomt som forutsettes gitt i gave, på mellom 30 og 50
millioner kroner.
For en detaljert oversikt over kommunal kostnader, forpliktelser og risiko med de ulike
alternativene vises det til kapittel 1.2.4 i utredningen.
Ut over de rene kostnader til investeringene nevnt foran, påtar kommunen seg en
betydelig økonomisk risiko knyttet til selve prosjektet som garantist for spillemidler.
Kommunen må garantere for at anlegget drives i samsvar med forutsetningene for å få
spillemidler for en periode på inntil 30 år.
Enhetsleder for økonomi Innherred samkommune har foretatt en vurdering av
kommunens økonomiske handlingsrom framover og han uttaler bl.a. følgende:
«Da økonomiplanen ikke tar høyde for økte tilskudd til idretten i Verdal kommune i
kommende periode, og da det ut fra kommunens økonomi ikke er forsvarlig å øke
tilskuddspotten til lag og foreninger framover, vil det selv med dagens historisk lave
rentenivå ikke være forsvarlig at Verdal kommune investerer betydelige summer i
etablering av en ny fotballhall.»
Rådmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort foran, vedrørende kommunens
økonomisk bærekraft for årene framover.
Realisering av anlegg i forhold til ulike planverk:
Virksomhetsleder kultur har foretatt en kulturfaglig vurdering av friidrettsanlegg og
11’er fotballhall i lys av vedtatt temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018
og uttaler:
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Ideelt sett er det ønskelig å realisere flest mulig anlegg, men økonomisk sett er det ikke
mulig. Med henvisning til planverket bør kommunen derfor prioritere anlegg som bidrar
til å få flere i aktivitet. Da bør fokus være på mangfold som appellerer til ulike
interesser. Bygging av et friidrettsanlegg vil best ivareta disse føringene.
Idrettsrådet har behandlet sak om idrettsanlegg og prioritering av kommunale
idrettsmidler i flere i møter. I møte 2. desember 2014 gjorde idrettsrådet følgende vedtak:
«Vedtak: Verdal Idrettsrådet opprettholder tidligere vedtak og støtter konklusjonen i
utredningen som viser at eneste alternativ for et moderne friidrettsanlegg innenfor den
gitte kostnadsrammen er ved Verdal Videregående skole og at nå er det friidrett sin tur
til og få seg et moderne friidrettsanlegg.»
I møte 12. mai 2015 vedtok idrettsrådet at deres tidligere innstilling vedrørende
friidrettsanlegg videreføres.
For nærmere detaljer for idrettsrådets behandling vises det til utredningens pkt. 12.1.
Rådmannen slutter seg til kulturfaglig uttalelse fra virksomhetsleder kultur og
idrettsrådet om at ved prioritering mellom friidrettsanlegg og 11’er fotballhall er det
friidrettsanlegg som nå bør prioriteres.
Rådmannen er imidlertid i tvil om at det med dagens økonomiske situasjon i hele tatt er
riktig å prioritere denne typen idrettsanlegg der det forutsettes stor kommunal
medfinansiering. Rådmannen har under sterk tvil kommet fram til å foreslå at
bevilgningen på 6,5 millioner kroner i økonomiplan 2015-2018 til friidrettsanlegg
opprettholdes.
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Verdal kommune
Sakspapir

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne
butikker

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

Arkivref:
2015/1986 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
11.06.2015
15.06.2015

Saksnr.
64/15
50/15

Rådmannens innstilling:
1.
2.

Verdal kommune går i mot endringer av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne
butikker.
Verdal kommune mener det må være lik praktisering av helligdagsloven og
søndagsåpne butikker over hele landet og er derfor negativ til forslaget om å legge
beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.

Vedlegg:
Høringsnotat datert 27. mars 2015 «Forslag til endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å endre helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker. Høringsfrist er 30.juni 2015.
Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir
tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager.
Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte helligdagene, for
høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse- og julaften fra kl. 16.
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Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere
bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.
Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet
legges til den enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne
ta stilling til om adgangen til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens
regulering, men det forutsettes at en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal
kunne medføre innstramming sammenlignet med dagens situasjon.
Vurdering:
En slik utvidelse som det legges opp til vil ikke bare få betydning for
dagligvarebutikkene som selger matvarer, men også få konsekvenser for andre butikker
som ikke selger dagligvarer. Butikker som selger klær, verktøy ol. vil også kunne
benytte dette unntaket til å holde åpen på søndager.
Det er i høringsbrevet vist til at butikken selv vil kunne regulere om de vil ha åpent på
søndager. Det anses at det er urealistisk å tro at det blir en frivillig regulering. På grunn
av konkurransen i markedet vil med stor sannsynlighet flere butikker holde åpnet for å
opprettholde sin kundegruppe. Å holde stengt på en søndag mens konkurrenten holder
åpent vil kunne føre til at kundene velger å endre handlemønsteret til fordel for de som
holder åpent lengre. Konsekvensen vil trolig bli at en større andel av butikkene vil holde
åpent uten at det egentlig foreligger en behov eller ønske fra butikken.
En annen konsekvens av dette blir at flere må jobbe på søndager noe som igjen fører til
at kostnaden til butikken øker. Dette kan igjen føre til dyrere varer for forbrukeren.
I forhold til dagligvarer anser rådmannen at dagens tilbud gjennom «Brustadbua» sine
muligheter til å holde søndagsåpent dekker det behovet som skulle oppstå hos
forbrukeren. Mange butikker har også valgt å holde åpent lengere ute over kvelden noe
som tilsier at forbrukeren har gode muligheter til å foreta nødvendige innkjøp i løpet av
ukas øvrige seks dager.
De økte kostandene for butikken og endring av de ansattes arbeidstid står ikke i forhold
til fortjenesten med å åpne for en generell åpning av butikker på søndager.
Rådmannen vil derfor tilrå at det ikke åpnes for søndagsåpne butikker.
Departementet har i tillegg bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en
lovregulering hvor avgjørende beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune
kan være et hensiktsmessig alternativ til departementets primærforslag.
Departementet har lagt frem flere alternativer for hvor omfattende beslutningsmyndighet
kommunene eventuelt bør få. Det mest radikale alternativet ville være å overlate
reguleringsmyndigheten fullt ut til kommunen. Dette ville prinsipielt også kunne gi rom
for vedtak om mindre søndagsåpent enn i dag.
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Departementet legger imidlertid til grunn at det ikke skal kunne treffes vedtak om
innstramninger. Et annet alternativ er å beholde dagens regulering, men innføre en ny
hjemmel som gir kommunene adgang til å foreta liberaliseringer. Et tredje alternativ kan
være å fastholde noe statlig regulering som kommunen vil være bundet av. Det kan for
eksempel fastsettes at noen særskilte helligdager og høytidsdagene 1. og 17. mai fortsatt
skal skjermes særskilt, men at kommunen får myndighet til å foreta endringer når det
gjelder adgangen til holde åpent på vanlige søndager.
En slik løsning der kommunene selv bestemmer søndagsåpne butikker vil kunne
resultere i ulikheter mellom nærliggende kommuner. En må i den forbindelse ta med i
betraktning at det ikke bare er matbutikker som har muligheten til å holde åpnet. Åpnes
det for en frihet til kommunene selv å bestemme om de vil ha søndagsåpne butikker vil
det kunne føre til ulike konkurranseforhold mellom nabokommuner. Kommunene kan
miste sin reelle valgfrihet ved at de «presses» til å åpne for søndagsåpne butikker for å
motvirke dette.
Rådmannen vil ut fra ovennevnte ikke anbefale at det blir opp til den enkelte kommune å
bestemme om det skal åpnes for en liberalisering av åpningstidene på søndager. Dette
omfatter alle alternativer lagt frem av Departementet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Helsesøstertjenesten i Verdal kommune

Saksbehandler: Frode Kvittem
frode.kvittem@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2015/3433 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.06.2015
11.06.2015
15.06.2015

Saksnr.
30/15
65/15
51/15

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Følgende ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrevedtak 100/14:
17. Helsesøstertjenesten
Regjeringen har forutsatt en økning av helsesøstertjenesten i sitt budsjett, men valgt å ikke
øremerke beløpet. I rådmannens budsjett er det likevel ikke funnet rom for en økning.
Kommunestyret mener at også vår kommune skal ta overordna myndighets signal på alvor. Det
bes derfor om en egen sak som viser størrelsen på helsesøstertjenesten i Verdal, sammenlignet
med andre sammenlignbare kommuner.

Som grunnlag for å vise størrelse er det hentet tall fra KOSTRA (KOSTRA står for
Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og
måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner). I KOSTRA er ikke alle tall for
2014 klargjort, og derfor vil noe vise utvikling fram til 2013 og noe viser status for 2014.
Den første tabellen viser utvikling i perioden 2010-2013:
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E1. Konsern - Kommunehelse - nivå 3 (K) etter region,
statistikkvariabel og tid

Årsverk i alt til funksjon 232
Årsverk jordmødre til funksjon 232
Årsverk helsesøstre til funksjon 232
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232

2010
13,7
0
10,8
0,6

2011
12,5
0
10,3
1

2012
12,7
0
10,6
0,6

2013
14,7
0
12,4
1

1719 Levanger Årsverk i alt til funksjon 232
Årsverk jordmødre til funksjon 232
Årsverk helsesøstre til funksjon 232
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232

16,3
0,5
11,8
0,4

19,2
0,5
12,6
1,6

18,2
1,5
12,4
0,5

17,3
0,5
12,9
0,4

1721 Verdal

15,4
1,4
7,3
1,8

15,2
0,9
8,8
0,3

16,6
1,1
9,3
2

16,9
1,4
10,5
1

1714 Stjørdal

Årsverk i alt til funksjon 232
Årsverk jordmødre til funksjon 232
Årsverk helsesøstre til funksjon 232
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232

For å sammenligne oss med andre kommuner på dagens nivå vises til følgende fra
KOSTRA:
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Vurdering:
Regjeringen kom (i 2014) med forslag om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med
180 millioner kroner som en del av regjeringens forslag til vekst i kommunenes frie inntekter.
I budsjett for Verdal ble det ikke prioritert en økning i årsverk på helsestasjonen. Dette har
sammenheng med den bemanningen som forelå der per 31.12.2013. I denne bemanningen
(31.12.2013) var det, gjennom midler knyttet til forebyggingsplanene våre, ansatt
miljøterapeut/spesialpedagog. Dette er ikke en type stiling som er lovpålagt, men som er knyttet
opp mot et forebyggingsfokus. I tillegg har antall årsverk med helsesøstre økt fra 7,3 i 2010 til
10,5 i 2013. Samtidig med dette har også fødselstallene våre vært synkende, som igjen vil
medføre noe økt kapasitet.
Disse momentene resulterte i en beslutning om å opprettholde bemanning i helsestasjon på
2013-nivå for 2014. Med dette nivået viser KOSTRA-tallene oss at ressursbruken på dette
området ligger relativt høyt når vi sammenligner oss med våre nabokommuner, fylket og landet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Status IKT-utstyr i skoler og barnehager 2015

Saksbehandler: Frode Kvittem
frode.kvittem@verdal.kommune.no
E-post:
74048290
Tlf.:

Arkivref:
2015/3466 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
10.06.2015
11.06.2015
15.06.2015

Saksnr.
31/15
66/15
52/15

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Følgende ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrevedtak 100/14:
11. Datautstyr i barnehage og grunnskole. Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport
om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og
grunnskoler. Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.

Det er foretatt en kartlegging av IKT-utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler i
perioden januar til mars 2015. I all hovedsak er det pc’er som danner basisen for vårt
IKT-utstyr, og den følgende rapporten vil derfor konsentrere seg om dette.
Skrivere/skannere har kommunen en leasingavtale på gjennom IT-avdelingen, så der er
det rutiner med tanke på utskifting og fornying. I tillegg finnes det en del annet utstyr
som kamera (foto og video), nettbrett, touchskjermer osv. Her foreligger det ikke noen
standardleveranse fra IT-avdelingen, og i kommunens IT-planer er det ikke satt noe
måltall for denne type utstyr. Slike produkter er derfor ikke inkludert i denne oversikten.
SMART Board (digitale tavler) er et relativt nytt produkt i skolene. Dette ble prioritert i
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forbindelse med byggingen av Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. På
de øvrige skolene er det imidlertid svært få slike digitale tavler.
I den følgende statusen for pc-er i skoler og barnehager er alle pc’er medregnet
uavhengig av alder og type. Det innebærer både pc’er til ansatte og elevpc’er. Med dette
som grunnlag har kommunen dette som status:
Det finnes 1122 pc’er til både ansatte og elever i skolene. Disse fordeler seg med 745
pc’er for elever og 377 for lærere. Av de 745 elev-pc’ene er 556 bærbare og 189
stasjonære. Med 1882 elever medfører dette at det blir 3,38 elever per pc. For de ansatte
er det i utgangspunktet en pc per lærer, men for assistenter/fagarbeidere varierer det fra
at noen har en pc til at de er flere som deler på en pc.
I barnehagene er det totalt 94 pc’er til både ansatte og barn. Disse fordeler seg med 29
for barn og 65 for ansatte. Av de 29 pc’ene til barn er det både stasjonære og bærbare.
Med 436 barn i kommunale barnehager medfører dette 15,03 barn per pc. For de ansatte
er det i utgangspunktet en pc per pedagogisk leder. For assistenter/fagarbeidere varierer
det mye fra barnehage til barnehage. I enkelte barnehager har de ikke tilgang til pc, mens
det i andre barnehager er pc’er som kan deles.
Vurdering:
En gjennomgang av antall pc’er som finnes i skoler og barnehager viser oss at måltallet knyttet
til skoler er relativt tilfredsstillende (3,38), mens det for barnehagene er høyt (15,03). Men i
både skoler og barnehagene er ikke den største utfordringen knyttet til tilgjengelighet på utstyr,
men alderen på utstyret (og dermed behovet for utskiftning). Det er også store variasjoner
mellom skoler og barnehager med tanke på omfang av utstyr. Generelt sett har ungdomsskolene
en noe høyere andel pc’er enn barneskolene, og det skyldes at eksamener gjennomføres digitalt.
For å få beregnet omfanget av utstyr som skulle vært fornyet per dags dato har IT-avdelingen
kommet med faglige innspill til hvilket utstyr som må skiftes ut. Status er at over halvparten av
alle pc’er skulle vært byttet ut umiddelbart (563 av 1122). Dette vil medføre en investering på
ca. 4 millioner (med en pris per pc på 7000 som er standard pris gjennom IT-avdelingen). I
tillegg skulle ca 25% av pc’ene blitt skiftet ut årlig i årene som kommer. Det medfører at totalt
ca. 280 pc’er bør skiftes ut årlig, som igjen medfører et beløp på ca. 2 millioner. Dersom det blir
investert i flere nye pc’er for skolene må dette tallet oppjusteres i takt med det totale antall pc’er.
For barnehagene er antall pc’er som skulle vært skiftet ut umiddelbart 25. Dette vil koste
175 000. I tillegg må det der også planlegges en utskifting av ca. 25% av pc’ene i årene som
kommer. Beløpet for denne utskiftingen er allerede beskrevet, og dette beløpet må oppjusteres i
takt med en eventuell økning i antall pc’er totalt. Det foreligger et behov for å øke antallet pc’er
per barn, samt å øke tilgjengeligheten for ansatte.
I sum er status knyttet til pc’er i skoler og barnehager preget av store utfordringer med tanke på
å skifte ut gammelt utstyr. Per dato skulle utstyr for nærmere 4,2 millioner vært skiftet ut. Dette
er ikke gjort siden det ikke er funnet rom for disse utskiftingene innenfor rammene av skoler og
barnehagers driftsbudsjett. Skal dette gjøres i år innebærer det at alle driftsmidler i skoler og
barnehager må brukes til dette, og at det dermed ikke kan kjøpes noen lærebøker, læremidler
eller forbruksprodukt til mat og helse, kunst og håndverk eller lignende. I tidligere års budsjett
har det vært avsatt midler til investering i nytt utstyr, og disse midlene er brukt for å øke
tilgjengeligheten på pc’er.
Men det er ikke blitt lagt planer for hvordan utstyret på sikt skal fornyes/rulleres. I inneværende
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års budsjett er det avsatt 1,5 millioner til investeringer, men dette vil ikke dekke det fulle
behovet for utskiftinger eller behovet for å øke kapasiteten i skoler og barnehager knyttet til
pc’er og andre digitale hjelpemidler som bl.a. Smart Board.
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Verdal kommune
Sakspapir

Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2007/3088 - /074

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
11.06.2015
15.06.2015

Saksnr.
67/15
53/15

Rådmannens innstilling:
Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes.
Vedlegg:
1 Selskapsavtale 2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
IKA Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i
lov om interkommunaleselskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommuner, kommuner i
Nord- og Sør Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i
selskapet.
IKA Trøndelag IKS skriver i brev av 20.05.15 at «Trondheim kommune v/Bystyret
har vedtatt at de sier opp sitt deleierforhold i IKA-Trøndelag med virkning fra 01.01.16.»
Det vil etter Trondheim kommunes fratreden være 42 eiere av IKA Trøndelag IKS.
Endring av selskapsavtalen må vedtas av alle deleiere. Eierandelen etter at Trondheim
kommunes uttreden, vil bety at eierandelen til den enkelte eier vil øke noe. Dette vil for
øvrig ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr.
Selskapsavtalens §5) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr. Selskapsavtalens §9,
siste ledd).
Den enkelte kommune bes om å melde tilbake til IKA Trøndelag IKS når
kommunestyret har behandlet revidert selskapsavtale. Underskrift av den reviderte
selskapsavtalen må ligge ved vedtaket.

Side 20 av 34

Vurdering:
Rådmannen tilrår at Verdal kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den reviderte
selskapsavtalen.
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Verdal kommune
Sakspapir

1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg

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

Arkivref:
2015/3413 - /

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

Møtedato
09.06.2015
11.06.2015
15.06.2015

Saksnr.
38/15
68/15
54/15

Eiendom 1 Bolig AS ønsker å kjøpe areal for opparbeidelse av boligtomter på deler av
gamle Tinden tørrsøppelplass og gamle Tinden gjenbrukstorg med nabotomt.
Rådmannens innstilling:
1. Eiendom 1 Bolig AS tilbys å kjøpe ca. 7000 m2 av eiendommene gnr/bnr 19/88 og
21/68.
2. Kjøpesummen settes til kr. 4 396 500. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen.
4. Salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Eiendom 1 Bolig AS (i et nært forretningsmessig samarbeid med Øra Boligutvikling
AS), ønsker å kjøpe areal for opparbeidelse av boligtomter på deler av gamle Tinden
tørrsøppelplass og gamle Tinden gjenbrukstorg med nabotomt.
Eiendom 1 Bolig AS har intensjonsavtale om kjøp av eiendommen 21/44 og deler av
21/36, og har laget utkast til reguleringsplan for dette området.
Kommunens eiendom 19/88 er med på denne reg.planen Tinden vest. Gang- og
sykkelveg gjennom området er flyttet noe, og det er regulert inn et småhus.
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De ønsker derfor å kjøpe kommunens eiendom 19/88 og deler av nabotomta 21/68 –
gamle Tinden tørrsøppelplass/gamle Tinden gjenbrukstorg - for opparbeidelse til boliger.
De kommunale eiendommene er ca. 7000 m2 til sammen.
Det blir da et sammenhengende boligområde med areal over 14 daa.
Deler av arealet (ca.4700 m2) brukes i dag som lagerplass for teknisk drift. Det er
tidligere Tinden tørrsøppelplass, en fylling som krever betydelig masseutskifting før evt.
bruk som bebyggelse eller annen større tiltak. Av den grunn er arealprisen rabattert med
45 %. Forslag på framforhandlet kjøpesum er 4 396 500 kr (2300 m2 x 900 kr/m2 +
4700 m2 x 900kr/m2 x 45 %).
Det er i dag en høgspentlinje over området som ønskes kjøpt som krever omlegging.
Kjøper tar omkostninger av omlegging etter at området er solgt.
Det er en dekkhaug på området som må fjernes, haugen blir liggende delvis på
kommunens og delvis på kjøpers eiendom. Kjøper fjerner hele haugen.
Disponering av hele boligområdet vil kreve reguleringsplan som fremmes som egen sak.
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Vurdering:
Dette er et sentrumsnært område som kan bli et attraktivt boligområde med en del
tilrettelegging. Kjøper har intensjonsavtale med nabotomtene, og har derfor mulighet til
å se området under ett og få til en helhetlig plan for området. Planlegging er iverksatt
med plannavn Tinden vest.
Teknisk drift bruker arealet som lagerplass i dag, både for utstyr og masser. Teknisk drift
trenger et større område i den daglige drifta si, men kan begrense seg noe. Kjøper er
gjort oppmerksom på at uteavdelingen og brannvesenet har aktivitet som støyer på
dagtid og delvis på kveldstid. Det er derfor ønskelig å sette opp skjerming (voll,
beplanting) mellom boliger og teknisk drift.
For å kompensere for utgiftene som kjøper har med bortkjøring og rydding av avfall på,
bør han få rabatt på kjøpesummen. Forretningsbygg AS fikk også 45 % rabatt ved sitt
kjøp av tomt ved Amfi i 2006. Vurdering av salgssummen er gjort på bakgrunn av
gjeldende tomtepris i området.
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Verdal kommune
Sakspapir

1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom

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

Arkivref:
2015/3500 - /

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

Møtedato
09.06.2015
11.06.2015

Saksnr.
39/15
69/15

Rådmannens innstilling:
1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.784
og 277/318 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.07.2015.
2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede
verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2015).
3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ved e-post bekrefter KS Eiendom at de ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse. KS
Eiendom AS ønsker å utvide arealet sitt med ca. 3,4 daa. Fra før leier de 5 daa på
nabotomta.
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Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser
for området (Reg.plan Tine med naboområder) med arealformål industri/lager.
Rådmannen anbefaler at KS Eiendom AS tilbys å feste arealer på Ørin i henhold til
søknad og standard festekontrakt for området.
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Verdal kommune
Sakspapir

Etablering av PUT - Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag

Saksbehandler: Øystein Kvistad
oystein.kvistad@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2015/3565 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
11.06.2015

Saksnr.
70/15

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal formannskap slutter seg til at de to fylkeskommunene i Trøndelag og de
fire kommunene Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Verdal etablerer
Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT) som eget politisk organ i tråd med
mandatet som er beskrevet i denne saken.
2. Konstituerende møte i PUT avholdes innen utgangen av juni.
3. Det avholdes et strategimøte så snart partnerskapet er konstituert for å koble
sentrale aktører fra industri, forskning, utdanning, selskap o.l. opp mot
partnerskapets arbeid.
4. Verdal kommune er positiv til at hovedsekretærfunksjonen ivaretas av
fylkeskommunene.
5. Det etableres en referansegruppe for PUT med basis i faggruppe olje og gass i
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), samt deltakere fra hhv. Verdal
og Stjørdal.
6. Som Verdal kommunes representant i partnerskapet oppnevnes ordføreren.
Vedlegg:
3 skannede dokumenter i ett samlevedlegg:
1) Trøndelagsrådet, vedlegg sak 13-2014, «Organisering av olje- og gassarbeidet»
2) Trøndelagsrådet, notat sak 13-2014, «Nytt MOLGA?»
3) AU i Trøndelagsrådet 24. apr., sak 1, «Organiseringen av det petroleumsrelaterte
arbeidet i Trøndelag»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Etter en evaluering av virksomheten, ble MOLGA (Midt-Norsk OLje og GAss) under
årsmøtet i april 2014 vedtatt nedlagt. Evalueringen slo bl.a. fast at den politiske delen av
arbeidet med olje- og gassbransjens problemstillinger var det minst vellykkede med
driften av MOLGA.
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort av MOLGA i forbindelse med avviklingen,
og de vurderinger som er gjort av bl.a. arbeidsgruppen som ble etablert etter
årsmøtevedtaket om avvikling, ble det gjennom Trøndelagsrådet anbefalt å etablere en
ny møtearena for å styrke kontakten mellom næringen og politikken.
I møte 24.04.2015 fattet Trøndelagsrådets arbeidsutvalg (TR-AU) følgende vedtak:
«
1. Trøndelagrådets arbeidsutvalg anbefaler at Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag
etableres som eget politisk organ i tråd med mandatet beskrevet i denne saken.
2. De nevnte kommunene inviteres til å delta og det foreslås at spørsmålet om
etablering behandles i de respektive kommuners politiske organer.
3. Konstituerende møte i utvalget avholdes innen utgangen av juni.
4. Det avholdes et strategimøte så snart utvalget er konstituert for å koble sentrale
aktører fra industri, forskning, utdanning, selskap etc. opp mot utvalgets arbeid.
5. Det legges opp til at hovedsekretærfunksjonen ivaretas av fylkeskommunene.
6. Kommunene avsetter noen timeverk til å betjene arbeidet med å avgi innspill om
og til egne saker, holde seg orientert om viktige saker, samt delta i
sekretariatsarbeidet mer generelt.
»
Foruten ovennevnte vedtak, samt beslutningen om å avvikle MOLGA, ble det i møtet i
TR-AU den 8. desember 2014 også fattet slikt vedtak:
«
1. Det etableres et partnerskap for utvikling, gjennomføring og produksjon av
program for halvårlige møter mellom det offentlige/politikken og næringens
utøvere i bransjen.
2. Før det etableres en ny forening, må det avklares om oppgaver kan ivaretas godt
nok gjennom eksisterende organer.
3. Det vurderes nærmere om rent politisk relaterte oppgaver, jf saker merket «gult» i
notat til AU 17.09.2014, mest fordelaktig bør ivaretas av en politisk arena
bestående av kommunene Verdal, Stjørdal, Trondheim, Orkdal, NTFK og STFK.
4. Fylkeskommunenes administrasjon bes om å kartlegge interessen for dette til
neste møte i arbeidsutvalget.
»
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Faktiske opplysninger
Det er avholdt møte mellom representanter for begge fylkeskommunene og de fire
nevnte kommuner. Gruppen konkluderer med at arbeidet med å arrangere halvårlige
møter mellom aktørene er godt ivaretatt gjennom bl.a. arrangementet
Norskehavskonferansen og kontaktmøter/dialogmøter i forkant av denne,
«Leangenmøtet», samt møter i fagråd olje og gass i NiT, messedeltakelser, møter i regi
av NCEI og Petroleumsforeningen m.m.
Når det gjelder punkt tre og fire i ovennevnte vedtak, anbefaler arbeidsgruppen at det
etableres en politisk arena med følgende navn, mandat og organisering:
MANDAT
1. Navn
Navnet på den nye samarbeidsarenaen: Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag
(PUT)
2. Formål
Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag har som formål å styrke regionens
sysselsetting og salg av regionens varer og tjenester relatert til olje og gass.
Sentrale oppgaver vil være:
 Aktiv i høringsprosesser i petroleumsrelaterte saker. Gi uttalelser til bl.a.
stortingsmeldinger, konsekvensutredninger og planer for utbygging og
drift.
 Oppfølging av høringsuttalelser.
 Jobbe for at petroleumsressursene skaper gode forutsetninger for leveranser
fra regionens næringsliv.
 Jobbe for bruk av petroleumsressursene som råstoff for industriell
virksomhet.
 Bruk av gass i transportsektoren – herunder ferjer, busser, andre
fartøy/kjøretøy.
 Påvirke beslutningsprosesser ifm. utbyggingsløsninger for felt i
Norskehavet til beste for regionen.
 Avgi høringsuttalelser ifm. konsesjonsrunder.
 Arbeide for at det settes i verk klima- og miljøtiltak knytta til
petroleumsvirksomheten.
 Kontakt mot sentrale samarbeidsparter: Oljeselskaper, leverandørindustri,
departement, direktorat, Gassco, ulike organisasjoner etc.
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3. Organisering og medlemmer
Utvalget organiseres som et partnerskap. Medlemmer vil være politisk valgte
representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Orkdal, Trondheim, Stjørdal og Verdal kommuner, som følger:
 NTFK: Fylkesrådsleder og én fylkesråd.
 STFK: Ordfører og opposisjonsleder.
 Kommunene: Ordfører.
 Til sammen 8 medlemmer.
Ledelsen av partnerskapet går på omgang mellom fylkeskommunene for to år i
gangen. Nestleder er politisk ledelse i den andre fylkeskommunen.
Sekretariatfunksjonen legges til fylkeskommunene i et nært samarbeid og med en
fornuftig arbeidsdeling mellom de øvrige medlemmene. Hovedansvarlig sekretær
følger lederen.
Representanter fra forskning, utdanning og næringsliv trekkes inn som sentrale
premissgivere for faglige og kompetansemessige innspill.
Beslutninger i partnerskapet skal være enstemmige.
Det legges opp til ett møte i partnerskapet hvert kvartal og to halvårlige møter
med aktørene i bransjen: «Leangenmøtet» og kontaktmøtet dagen før
Norskehavskonferansen.
4. Eksterne kontakter
For å sikre god kobling opp mot aktørene for å få gode faglige innspill og bidrag i
arbeidet, fange opp viktige saker i tiden og som premissleverandør til politisk
oppfølging, skal det avholdes strategimøter med næringens utøvere.
Vurdering:
Petroleumsvirksomheten styres i stor grad av politiske vedtak, blant annet hva gjelder:
 Konsesjonstildelinger.
 Utbyggingsløsninger.
 Åpning av områder for leting og utvinning.
 Beslutninger om infrastruktur.
 Skatteregimet.
 Lokalisering av aktiviteter som baser, driftsorganisasjoner, ilandføring.
Dette er saker som kan ha stor betydning for utviklingen av petroleumsnæringen i MidtNorge. Det er derfor viktig at det finnes en møtearena som kan forene kreftene om en
felles politikk og innsats om disse oppgavene. Etableringen av Petroleumspolitisk Utvalg
Trøndelag vil kunne bli et viktig og godt verktøy for å styrke innsatsen om disse
oppgavene.
Saksforberedelse, program for partnerskapsmøtene, identifisering av viktige saker til
behandling i styret, skal skje i nært samarbeid mellom de seks medlemmene.
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Fylkeskommunene utgjør hovedsekretariatet med kommunenes administrasjoner som
medspillere, premissgivere og forslagsstillere på viktige saker til behandling.
Aktører fra forskning, utdanning, leverandørindustri, offentlig forvaltning,
petroleumsforening, fagråd olje og gass m.fl. konsulteres i saker der dette vil være
relevant og fornuftig.
Det vil være fornuftig at det første møtet i partnerskapet, etter konstitueringen, legger
opp til en strategidiskusjon med sentrale aktører i bransjen (FoU, industri/selskaper) for å
opprette gode koblinger mot aktørene i næringen og riktig prioritering av
arbeidsinnsatsen framover. Strategimøtet vil danne grunnlaget for utarbeidelse av en
arbeidsplan for partnerskapet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Torvet Grill AS - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs

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

Arkivref:
2014/5320 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
11.06.2015

Saksnr.
71/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs ved Torvet Grill Verdal
AS avslås med henvisning til alkohollovens § 1-7a.
Begrunnelse:
Det vil være til hinder for bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si gang/sykkeltrafikk
og vil komme i konflikt med myke trafikanter i tillegg til at det vil være vanskelig å
avgrense skjenkeområdet.
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jfr. alkohollovens § 1-16.
Vedlegg:
1. Søknad.
2. Skisser.
3. Uttalelser
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Formannskaps sak nr. 10/15.
Saksopplysninger:
Tovet Grill Verdal AS søker den 27.01.15 om utvidelse av sin skjenkebevilling til også å
gjelde utendørs.
Saken er sendt til Lensmannen i Verdal, NAV Verdal og Teknisk drift Verdal kommune
til uttalelse.
NAV Verdal har i brev datert 06.03.15 uttalt følgende:
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«Viser til søknad fra Torvet Grill AS om utvidelse av skjenkebevilling til også å gjelde
utendørs. I vår uttalelse til søknaden om skjenkebevilling i lokalene, utrykte vi skepsis til
at bevillingen også skulle gjelde utendørs skjenking. Vi skrev følgende:
I søknaden kan det se ut som om det søkes om bevilling for skjenking på trapp utenfor
lokalet. Dette bør ikke innvilges da det vanskelig kan være ett avgrenset areal.
Vi kan ikke se at situasjonen er annerledes nå, da arealet som er avmerket er en del av
ett fortau som ikke er spesielt bredt. Dette fortauet har også forholdsvis stor trafikk, og
vi mener at det ikke er greit at det foregår skjenking i ett slikt trafikkert område. Vi kan
derfor ikke anbefale at det innvilges bevilling for skjenking utendørs på dette arealet.»
Teknisk drift Verdal kommune har i mail datert 08.04.15 uttalt følgende:
«Viser til brev datert 20.02.2015 og til søknad fra Torvet Grill AS om utvidet
skjenkebevilling til gjelde utendørs.
Slik vi tolker søknad med tegning vil uteservering skje på fortau utenfor Nordgata 16 –
Torvet Grill. Uteservering her mener vi vil hindre den bruk av fortauet som er forutsatt,
det vil si gang/sykkeltrafikk. Generelt bør det sikres en fri gangpassasje på minimum to
meter. Det vises også til politivedtektenes § 6 om hindringer for ferdselen på offentlig
sted (fortau).
Konklusjon: Teknisk drift anbefaler ikke at det gis skjenkebevilling på fortauet.»
Lensmannen i Verdal har i brev datert 03.03.15 uttalt:
«Søknaden er mangelfull og det er ønskelig med flere opplysninger før man gir en
uttalelse. Det gjelder bl.a. hvordan man har tenkt dette organisert, trafikkbilde for
gående m.v.».
Denne uttalelsen er sendt søker den 09.04.15 med anmodning om å utfylle søknaden slik
at den kan behandles av Lensmannen, med frist til den 20.04.15. Vi har p.t. ikke mottatt
utfyllende opplysninger.
Vurdering:
I henhold til alkohollovens § 1.7a kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av
søknad om bevilling for salg eller skjenking, kan kommunen legge vekt på trafikale
hensyn. For eksempel vil skjenkestedets plassering i forhold til trafikkert veg, fortau etc
være relevante hensyn.
Som det framgår av uttalelsene fra NAV og Teknisk drift anbefales det ikke at det
innvilges skjenking utendørs pga at dette hindrer den bruk av fortauet som er forutsatt,
det vil si gang/sykkeltrafikk.
Fra vegg til trafikkert veg i Nordgata er det 3 meter, men det er også anlagt blomsterbed
framfor eiendommen som strekker seg 9 av 15 meter. I tillegg til at det er satt opp
trapp/rampe utenfor spisestedet. Totalt sett er det marginalt i forhold til den bruk av
fortauet som er forutsatt. Oppsetting av bord/stoler for uteskjenking i tillegg, vil etter
rådmannens vurdering være til stort hinder for ordinær bruk av fortauet og vil komme i
konflikt med myke trafikanter. Rådmannen slutter seg også til de uttalelser som er
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kommet inn angående dette forholdet. Rådmann vurderer det også som veldig vanskelig
med en tydelig avgrensing av skjenkeområdet.
Ut i fra ovenstående tilrår rådmannen at søknaden om skjenking utendørs avslås med
henvisning til at det vil være til hinder bruk av fortauet som er forutsatt, det vil si
gang/sykkeltrafikk og at det vil være vanskelig å avgrense skjenkeområdet.
Vedtaket kan påklages etter alkohollovens § 1-16.
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