Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Verdal formannskap
Utvalg:
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
18.02.2016
Dato:
09:00
Tid:
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no eller telefon 740 48257. Varamedlemmer møter kun
ved særskilt innkalling.
Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering:
- Verdal Bruksrettforening v/Arvid Wold – Ad. Jordskifterettssak Værdalsbruket –
bruksrettighetshavere – 30 min.
Etter orienteringen vil det bli avviklet møte i lokal styringsgruppe kommunereformen og
administrasjonsutvalg.

Verdal, 12. februar 2016

Bjørn Iversen
Ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 18. februar 2016
Saksnr

Innhold

PS 13/16

Godkjenning av møteprotokoll

PS 14/16

Kommunereformen- rådgivende folkeavstemming

PS 15/16

Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt

PS 16/16

Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset Hamnekrysset øst - Finansiering

PS 17/16

China Palace AS - søknad om skjenkebevilling

PS 18/16

Stiklestad Golfklubb - Søknad om ny skjenkebevilling pga
endringer i driften

PS 19/16

Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2015

PS 20/16

Orientering

PS 21/16

Kommunereformen - avklaring av mandat fra kommunestyret
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunereformen- rådgivende folkeavstemming

Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2014/8125 - /

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

Møtedato
18.02.2016
18.02.2016

Saksnr.
2/16
14/16

Rådmannens innstilling:
Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om
kommunesammenslåing gjennomføres rådgivende folkeavstemming. Hensikten med
folkeavstemming er at innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før
kommunestyrets beslutningsprosess.
1. Folkeavstemmingen finner sted mandag 23. mai.
2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av
folkeavstemmingen.
3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens §
2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1. april 2016 dvs. at de som er
manntallsført i Verdal pr 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen.
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemmingen.
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs.
rådmannskontoret og servicekontoret), så snart det er tilgjengelig.
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på
stemmesedler, men likevel slik at stemmesedlene er like i aktuelle kommuner.
8. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai.
Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for
forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.

Side 3 av 27

9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming
og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære
forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 2. mai
t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles
og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s.
etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
10. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på
institusjon og hjemmestemming.
11. Stemmegivning på valgdagen foregår på de samme stedene som ved
kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Øra, Vinne, Stiklestad og Vuku. Valgstyret
fastsetter tid for stemmegivning.
12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling
og protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
13. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å behandle eventuelle klager på
avstemmingen, herunder ekstern ankeinstans.
14. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta evt.
avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av
valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.
15. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemming regnskapsføres som
politisk virksomhet og antas finansiert i form av omsøkte skjønnsmidler til formålet.
Vedlegg:
Kommunestyresak 113/15.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i møte 14. desember 2015 i sak 113/15 bl.a.:
«Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av
utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt
Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med
nabokommuner»
Folkeavstemmingen vil kun være rådgivende. Det er uansett kommunestyret som skal ta
stilling til om kommunen skal gjennomføre en sammenslåing eller ikke. En
folkeavstemming er også kun relevant om det er noe å ha folkeavstemming om, d.v.s. at
dersom det ikke foreligger et alternativ til fortsatt selvstendig kommune er det ikke noe
resultat å gjennomføre folkeavstemming om.
Gjennomføring av lokale rådgivende folkeavstemminger er innarbeidet praksis i det
norske lokaldemokratiet, selv om slike folkeavstemminger ikke er lovregulerte. For å
synliggjøre denne muligheten er det etablert en prinsippbestemmelse for lokale
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folkeavstemminger i kommuneloven § 39 b. Lovhjemmelen er generell, slik at den ikke
skal oppfattes som begrensende for kommunene.
Kommunelovens § 39b.Lokale folkeavstemminger sier:
«1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende
lokale folkeavstemminger.
2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapportere de opplysninger som
departementet finner er nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale
folkeavstemminger.»
Videre sier Inndelingslova § 10 at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør
vedtak om en eventuell sammenslåing. Slike høringer kan gjøres på mange ulike måter,
som ved folkeavstemming, opinionsundersøkelser, innbyggerundersøkelser, møte eller
lignende.
Valgloven har ingen bestemmelser som regulerer gjennomføringen av lokale
folkeavstemminger. Valgmyndighetene i den enkelte kommune er selv ansvarlige for
gjennomføringen. Det kan være naturlig å ta utgangspunkt i valglovens bestemmelser og
gjøre disse gjeldende så langt de passer.
Kommunestyret må selv fastsette regelverket for en folkeavstemming etter
kommuneloven § 39 b, herunder regler for hvem som har stemmerett og adgangen til å
klage. Det vil være naturlig å legge til grunn prinsippene valglovgivningen er basert på,
både nasjonalt og internasjonalt. Venezia-kommisjonen vedtok i mars 2007 ”Code of
good practice on referendums” . Disse er basert på internasjonale prinsipper for
valggjennomføring, og gjelder ved valg både på nasjonalt og lokalt nivå. Dette innebærer
blant annet at kommunen bør sikre at prinsippet for allmenn stemmerett og hemmelig
stemmegivning etterleves også ved folkeavstemminger, slik kravet er ved ordinære
politiske valg.
Det er etter kommuneloven § 39 b rapporteringsplikt for kommunene som gjennomfører
lokale folkeavstemminger. Statistisk sentralbyrå står for innsamling av data. Det skjer i
forbindelse med den årlige KOSTRA-rapporteringen (Kommune-StatRapporteringen), som har svarfrist i februar året etter at avstemmingen er avholdt.
Hvis man legger til grunn valglovens bestemmelser skal/bør følgende spørsmål avgjøres
av kommunestyret:
-

At det skal være folkeavstemming (besluttet 14. desember 2015)
Spørsmålet det skal stemmes over
Valgdag (er)
Valgstyre
Stemmerett
Forhåndsstemmegivning
Brevstemming
Valgets gyldighet
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Følgende spørsmål kan kommunestyret velge å delegere:
-

Manntall
Stemmesedler
Stemmestyrer og valgfunksjonærer
Stemmegivning på valgdagen
Prøving av stemmegivning og stemmesedler, opptelling, protokollering m.v.
Klage.

Vurdering
Hele prosessen med kommunereformen i denne fasen avsluttes i Verdal med
kommunestyresak 20. juni. Innstilling kommer da fra formannskapsmøte 9. juni, og det
tilsier at rådmannens saksframlegg må være ferdig for utsending 1. juni. Det er en meget
streng tidsplan for forhandlinger, informasjon om resultat (intensjonsavtalen),
utarbeiding av beslutningssak o.s.v.
Valgdag
En folkeavstemming må være så sent som mulig i prosessen, slik at mulighetene for
informasjon til innbyggerne er så gode som mulige, men samtidig så tidlig at resultater
kan bearbeides og settes i beslutningsstruktur. Ut fra dette er naturlig skjæringspunkt en
av dagene 23., 24., eller 25. mai. Mandag er den tradisjonelle valgdagen i Norge, og ut
fra det en egnet dag. Dette har også KS Nord-Trøndelag uttalt seg om, og det ligger
anbefaling om at mandag 23. mai gjøres til valgdag i kommunene i fylket.
Valgstyre
Etter valgloven skal det være det være et valgstyre i hver kommune, som skal stå for den
praktiske gjennomføringen av valg til storting, fylkesting og kommunestyre. Dette blir
valgt etter konstituering av kommunestyret. Rådmannen vil foreslå at valgt valgstyre får
ansvaret for å gjennomføre folkeavstemmingen.
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Stemmerett
Valgloven operer med to sett av kriterier for å ha stemmerett som gjelder for henholdsvis
stortingsvalg og valg til kommunestyre/fylkesting. Ved storingsvalg har norske
statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, ikke har mistet
stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som er, eller har vært, folkeregistrertført som
bosatt i Norge, stemmerett.
Ved valg til kommunestyre og fylkesting har i tillegg personer som ikke er norske
statsborgere, men for øvrig fyller vilkårene, stemmerett dersom de har stått innført i
folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et
annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i
valgåret. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet.
Det foreslås å legge kriteriene for stemmerett til kommunestyre/fylkesting til grunn for
hvem som skal ha stemmerett ved folkeavstemmingen. Samtidig er det brukt ressurser på
å engasjere ungdommer i spørsmål om kommunesammenslåing, og poenget med at det
er «ungdommen som er framtida og som skal leve i kommunestrukturen» må i denne
saken vurderes som høyst relevant. Rådmannen går derfor inn for at skal gis stemmerett
til de som i løpet av valgåret fyller 16 år (født i 2000) også. Dette gir også ungdommene
anledning til å «lære seg» å bruke stemmeretten i et annet spørsmål enn de tradisjonelle
tingsvalgene.
Skjæringsdato for nordiske statsborgere settes til 1. april 2016. Samme dato brukes som
skjæringsdato for manntallsføring. Det vil si at for å ha stemmerett ved
folkeavstemmingen i Verdal må velgeren være registrert bosatt den 1. april (altså
skjæringsdato).
Manntall
Det er skatteetaten som er folkeregistermyndighet i Norge og som har de opplysninger
som er nødvendige for å lage et manntall (oversikt over stemmeberettigede personer pr
en gitt dato). Dette har vi tidligere fått (ved ordinære valg) gjennom det sentrale
elektroniske valgsystemet (EVA) som alle kommuner har tilgang til, men vi har fått
tilbakemelding fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at dette systemet ikke vil bli
tilgjengelig ved gjennomføring av folkeavstemminger. Manntallet må derfor bestilles fra
Skattedirektoratet direkte fra den enkelte kommune. Det vil fortsatt være mulig å følge
valglovens bestemmelser når det gjelder utlegging av manntallet til offentlig ettersyn (§
2-6), og rådmannen tilrår at manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret
og rådmannskontoret (som ved ordinære valg). Det vil ikke være mulig å produsere og
sende ut valgkort.
Krav om retting, innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet og underretning om
endringer i manntallet skal skje i tråd med valglovens §§ 2-7 og 2-8 og behandles av
valgstyret.
Bestilling av manntall skjer ved skriftlig søknad til Skatt Midt med opplysninger om
hvilke opplysninger vi skal ha. Vi må påregne 3-4 ukers behandlingstid. Til kommuner
som skal avholde rådgivende folkeavstemming består leveransen av:
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-

Uttrekk av stemmeberettigede
Utleggingsmanntall i PDF-format
Avkryssingsmanntall (i flere alternativ – hele kommune og kretsvis).

Stemmesedler
Stemmesedler ved folkeavstemminger kan utformes på to måter:
A. En stemmeseddel der det krysses av for enten Ja eller Nei (la være å sette kryss =
blank stemme).
B. En stemmeseddel med Ja, en med Nei og en blank.
Fordelen med alternativ a) er at man trenger færre stemmesedler (en pr. stemmeberettiget
innbygger i stedet for en av hver) som er billigere og mer praktisk. Den endelige
utformingen av stemmesedlene og om de skal utformes i henhold til pkt. A eller pkt. B –
og tilpasset det foreliggende forhandlingsresultat - delegeres til valgstyret.
Forhåndsstemmegivning
Kapittel 8 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om forhåndsstemmegivningen ved
ordinære valg. Dette omfatter blant annet perioden for forhåndsstemmegivning, hvem
som kan motta forhåndsstemmer, på hvilke steder det kan mottas forhåndsstemmer og
framgangsmåten ved stemmegivning. Det anses å være hensiktsmessig å følge disse
bestemmelsene så langt det er relevant.
Den viktigste forskjellen mellom forhåndsstemmegivning ved ordinære valg og den
vedtatte folkeavstemmingen er at man ved ordinære valg har en lovbestemt periode for
forhåndsstemmegivning og at det er valglokaler tilgjengelig i hele landet. For
folkeavstemmingen må kommunestyret besluttet om det skal være anledning til å
stemme på forhånd og når forhåndsstemmingen skal starte. Det vil heller ikke være
praktisk mulig å ha valglokaler andre steder enn i de kommunene der
folkeavstemmingen skal avholdes.
Ved ordinære valg åpner forhåndsstemmegivningen 10. august, dvs. om lag en måned
før valgdagen, og slutter fredagen før valgdagen. Dette tilsier i seg selv oppstart rundt 1.
mai for forhåndsstemmegivning til folkeavstemmingen. Samtidig er det viktig at
grunnlaget for folkeavstemmingen, selve intensjonsavtalen, er godt kjent før
avstemmingen tar til. Avtalen skal etter planen foreligge medio mars, men det må
påregnes noe tid til klargjøring og publisering. Det er også viktig at det settes av tid til
informasjon og utdyping av innholdet i avtalen, folkemøter o.l. Det anbefales derfor å ha
forhåndsstemming på hverdager fra og med 2. mai til og med 20. mai. Det legges til rette
for forhåndsstemming i institusjon og videregående skole i tillegg til hjemmestemming.
I valglovens § 8-1 (4) åpnes det for at velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for
forhåndsstemmegivning eller på valgdagen kan henvende seg til kommunen og avgi
stemme tidligere. Det foreslås at man ikke åpner for denne muligheten ved den vedtatte
folkeavstemmingen, blant annet fordi det vil være forholdsvis kort tid fra
beslutningsgrunnlaget (ferdig intensjonsplan) og forhåndsstemmegivningen starter.
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Brevstemming
Valglovens § 8-2 (4) åpner for at velgere som oppholder seg i utlandet og som ikke har
mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan avgi stemme pr. post. Andre kommuner
(blant annet Bjugn) som har avholdt folkeavstemming utenom ordinært valg, har åpnet
for bruk av poststemme for velgere som oppholder seg i utlandet eller andre deler av
landet, og som ikke ha anledning til å «komme hjem» i løpet av den perioden
forhåndsstemmegivningen pågår. Det anbefales å åpne for brevstemming, og la
valgstyret utarbeide nødvendige prosedyrer for dette.
Stemmegivning på valgdagen
Kapittel 9 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om stemmegivning på valgdagen ved
ordinære valg. Dette om fatter blant annet tid og sted for stemmegivning, organisering,
ordensregler og prosedyrer for stemmegivning. Det anses å være hensiktsmessig å følge
disse bestemmelsene så langt det er relevant.
Det tilrås av rådmann å bruke de stemmekretsene som ble brukt under
kommunestyrevalget 2015, dvs:





Øra
Vinne
Stiklestad
Vuku

Siden det er snakk om en folkeavstemming og ikke et listevalg, kommuner valglovens §
9-3 (4) ikke til anvendelse, slik at kommunestyremedlemmer også kan være
valgfunksjonærer.
Prøving av stemmegivning og stemmesedler, opptelling, protokollering m. v
Kapittel 10 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om godkjenning av stemmesedler,
opptelling og protokollering. Det anbefales å følge disse bestemmelsene så langt det er
relevant.
Klage
Ved ordinære valg har alle som har stemmerett klagerett. Dersom klagen gjelder
spørsmål om stemmerett eller adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt
manntallsført klagerett. Klagen skal være skriftlig og fremsettes senest 7 dager etter
valgdagen til valgstyret. Departementet er øverste klageinstans.
Det bør gis klageadgang også ved en folkeavstemming og av troverdighetshensyn bør
det også legges opp til at dette kan skje til en instans utenfor aktuelle kommuner. Dette
spørsmålet tas opp med fylkesmannen med sikte på finne en tilfredsstillende ordning.
Prøving av valgets gyldighet
Ved ordinære valg skal det nyvalgte kommunestyret treffe vedtak om
kommunestyrevalget er gyldig. Kommunestyret skal kjenne valget ugyldig hvis det er
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begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og
som det ikke er mulig å rette. Departementet vil i så fall påby omvalg.
Ettersom det her er snakk om en rådgivende folkeavstemming der selve vedtaket i saken
som høres skal gjøres av kommunestyret anses det som unødvendig å etablere egen
prosedyre for å prøve valgets gyldighet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt

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

Arkivref:
2012/6861 - /C10

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

Møtedato
10.02.2016
18.02.2016

Saksnr.
8/16
15/16

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 10.02.2016
BEHANDLING:
V og SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS etter at det er
gjennomført en prosjektplanlegging som definerer kommunens behov og tjenesteinnhold
for ungdommens hus.
Votering:
Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Alternativ votering mellom rådmannens innstilling og V/SP sitt forslag. Rådmannens
innstilling fikk 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra V/SP.
Pkt. 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og
Voksenopplæring for flyktninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun,
gnr 29 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19
bnr 606.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyre slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens
hus og Voksenopplæring for flyktninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
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3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen
Blikktun, gnr 29 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av
eiendommen gnr 19 bnr 606.

Vedlegg:
Tegninger etter samspillsfase, januar 2016.
Utredning Ungdommens hus, høsten 2012.
Saksopplysninger:
Samspillsfase.
Det vises til Kommunestyresak 91/15 angående Ungdommens hus – Voksenopplæring
flykninger der kommunestyre vedtok å gjennomføre samspillsfase for det aktuelle
bygget. Vedtaket ble slik:
1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase
for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill.
kroner, inkl. moms.
3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal
tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.
På det tidspunktet forelå det et budsjettforslag på kr 22.131.250,- etter gjennomført
konkurranse på pris og design.
Samspillfasen ble igangsatt og målet var blant annet å få redusert totale kostnader ned til
kr 20.000.000,-, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Samtidig var det en målsetting
og forbedre det foreslåtte forslaget til løsning.
Ungdomsrådet samt de ansatt ved Voksenopplæringa for flyktninger har sammen med
arbeidsgruppa deltatt på en aktiv og konstruktiv måte i dette arbeidet.
Videre er Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne orientert om
prosess og løsninger i møte 22. januar.
Arbeidsgruppen som har deltatt sammen med entreprenør og arkitekt gjennom
samspillsfasen vurderer resultatet som nå foreligger som en klar forbedring av det
opprinnelige forslag fra den valgte leverandør.
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Resultatet av samspillsfasen har resultert i følgende budsjett for byggingen:
1. Kjøp av bygget
2. Tilbud fra Byggmesteran
3. Konkurransehonorar
4. Byggherrekostnader
5. Prosjektledelse
6. Offentlige gebyr og avgifter
7. Uavhengig kontroll
8. Inventar, utstyr
9. Lønns- og prisstigning
10. Byggelånsfinansiering
11. Marginer, reserver
12. 25 % merverdiavgift
BUDSJETT

kr 5.000.000
kr 7.450.000
kr
75.000
kr 200.000
kr 350.000
kr 200.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 175.000
kr 150.000
kr 1.250.000
kr 3.000.000 (av linje 2-11)
kr20.000.000

Budsjett er således i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 91/15 og
kommunestyrets vedtak i budsjettet for 2016.
Byggearbeidene er planlagt oppstartet 1. mars og ferdigstillelse er satt til 31. august
2016.
Tegninger av løsning for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger
vedlegges saken.
Innhold i Ungdommens hus.
Historisk bakteppe.
I 2011/2012 ble det igangsatt et arbeid for å utrede et «Ungdommens hus» i Verdal. Det
ble nedsatt en prosjektgruppe og gjennomført brede medvirkningsprosesser
(spørreundersøkelser, ungdomskonferanse, dialogmøter med lag, foreninger og
næringsliv med mer). På bakgrunn av dette kom prosjektgruppa med en rekke
anbefalinger knyttet til innhold i ungdommens hus, lokalisering, åpningstid og
bemanning med mer.
Utredning følger saken som vedlegg.
Faglig tilnærming i ungdommens hus
Utredningen fra 2012 pekte på den faglige tilnærmingen som et slikt hus bør ha:



Kulturfaglig forankring.
Sosialfaglig forankring.

Et viktig moment som ikke ble drøftet i utredningen av 2012, men som har aktualisert
seg i 2016 er den rollen som Ungdommens hus kan og må spille som integreringsarena
p.g.a. samlokaliseringen med Møllegata voksenopplæring. Det er derfor viktig å legge
inn den dimensjonen:


Integreringsfaglig forankring
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Rolle og funksjon i Ungdommens hus:
I utredningen fra 2012 om Ungdommens Hus ble følgende sagt om husets rolle og
funksjon:






Ungdom trenger trygge og uformelle møteplasser.
Ungdom trenger å kunne utvikle sosiale ferdigheter.
Ungdom trenger verksteder for egenprodusert kultur.
Ungdom trenger stabile voksne rollemodeller.
Arrangør av rusfrie arrangementer.

Et moment som var en uuttalt del av utredningen er den kriminalitetsforebyggende
funksjonene som et slikt hus vil kunne ha. I tillegg kommer også de dimensjonene som
2016 bringer inn som medfører at huset også får en rolle og funksjon som inkluderingsog integreringsarena.
Lokalisering, rom og muligheter
Lokaliseringen av det foreslåtte Ungdommens hus blir en del av aksen fra kinobygget,
teaterbygget, Tindved (med bl.a. musikk og kulturskole og Nord Universitetets
teaterutdanning), skateparken og ungdommens hus/Møllegata – Voksenopplæring. Dette
åpner for mange mulige samarbeidskonstellasjoner på kryss og tvers. Husets vil ha ulike
rom og fasiliteter (kafe, medierom, øvingsrom, mekkerom, blackbox m.m) som kan
benyttes fleksibelt av ulike aktører, og målet er å få mest mulig aktivitet inn huset.
Innholdet i alle disse mulighetene vil det jobbes med å tydeliggjøre denne våren, i tillegg
til at fokus knyttet til integrering/inkludering vektlegges.
Åpningstid og bemanning
Ungdommens hus skal være åpent for ungdom i tidsperioden kl. 14.00 – 21.00 (mandag
til fredag).
Følgende stillinger foreslås lagt til huset:
 Daglig leder i 100% stilling
 Medarbeider i 50% stilling
 1 årsverk lærling

I tillegg er det flere kommunale aktører som kan gå inn for å styrke bemanningene i
huset i samarbeid med den faste bemanningen, og det kan også være en arena hvor det er
naturlig arena å ta inn studenter i praksis, ansette lærlinger, gi arbeidstrening og
praksisplasser gjennom Nav osv.
Drifta av huset vil skje i samvirke mellom voksne og ungdommer, og det kan være
formålstjenlig å organisere drifta av ulike funksjoner i huset gjennom å etablere ulike
«crew». Et crew er en gruppe av ungdom som sammen med en voksen eller alene er
ansvarlig for ulike driftsoppgaver i huset. Et «husstyre» kan således opprettes som en
sum av ulike crew som driver huset.
«Crewet» blir således en mestrings- og læringsarena for ungdom. Det er med på å
ansvarliggjøre ungdommene i forhold til de ulike delene av drifta i huset, og bidrar også
til at ungdom får direkte påvirkning på innholdet i huset.
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Økonomi.
Det er satt av midler i 2016 til å ansette leder i 100 % stilling. Det er videre søkt midler
gjennom barnefattigdomsmidlene til lærling og klubbmedarbeider.
Forvaltning, drift og vedlikehold(FDV kostnader) av bygget er ikke lagt inn i budsjettet
for 2016. Det forventes ikke betydelig utgifter til dette i 2016, med en oppstart høsten
2016. For 2016 forutsettes det at dette dekkes innenfor det vedtatte budsjett for teknisk
drift. For kommende år må disse kostnadene innarbeides ved den årlige
budsjettbehandlingen.
Med bakgrunn i rapporten som ble levert av prosjektgruppa i 2012 og med dagens
situasjon i verdalssamfunnet legges det opp til å etablere et ungdommens hus hvor det er
tre viktige innholdsdimensjoner: En sosialfaglig, kulturfaglig og integreringsfaglig.
Huset gir en rekke muligheter for å utvikle vår samlede tjenesteproduksjon på en rekke
områder i samarbeid med frivillighet, lag og foreninger. Det vil derfor denne våren
jobbes med å tydeliggjøre dette mulighetsrommet. Komiteen for Mennesker og
livskvalitet har bedt om å bli involvert i det videre arbeid med innhold i huset. Dette vil
bli fulgt opp av rådmannen i det videre arbeidet utover våren 2016.
Et kjernepunkt i drifta av huset er at ungdommens hus er en del av demokratiarbeidet.
Huset skal ikke være et kulturelt kjøpesenter hvor man betaler for et utvalg av
fritidsaktiviteter. Ungdommens egen deltagelse/medvirkning i styre og stell er selve
ideen bak et ungdommens hus. Som brukere av huset skal de gis muligheter til
innflytelse, mestring og deltagelse. I den sammenheng vil huset også kunne spille en
viktig rolle i integreringsarbeidet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst Finansiering

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

Arkivref:
2014/8388 - /

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

Møtedato
09.02.2016
18.02.2016

Saksnr.
11/16
16/16

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 09.02.2016
BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim redegjorde om saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av
Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til
utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
Vedlegg:
 Detaljreguleringsplan mai 2015
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 K-sak 106/15 med vedlegg
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Saksopplysninger:
Verdal industripark er et av landets største Industri og næringsområder med over 3000
arbeidsplasser. I Havnekrysset/Holbergkrysset er det av den grunn til tider
avviklingsproblemer for trafikk som skal til/fra industriparken.
Formålet ved vegprosjektet på parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset er å sikre bedre
framkommelighet for trafikk til/fra Verdal industripark og Verdal sentrum/E6. I tillegg
skal ferdig vegprosjekt ivareta trafikksikkerheten langs strekningen, samt sikre ett
tilfredsstillende bomiljø for de nærliggende bolighus.
Prosjektet er omtalt i Fylkesvegplanen 2014-2017, med anleggsstart etter 2017. Verdal
kommune ønsker å forskuttere utbyggingen slik at krysset kan utbygges tidligere enn
signalisert.
Vurdering:
For å få en bedring av trafikkforholdene i Havnekrysset spesielt i rushtiden er det et
sterkt ønske å få gjort noe med trafikkforholdene så raskt som mulig. Som nevnt ovenfor
er prosjektet omtalt i Fylkesvegplanen 2014-2017, med oppstart etter 2017. For å få en
anleggsstart i løpet av 2016 ønsker Verdal kommune å forskuttere prosjektet. Prosjektet
er kostnadsberegnet til 18,1 mill.kr +/- 10% i 2015-kroner. Dette tilsier en maksimal
kostnadsramme på 20 mill. kr for prosjektet.
Dersom en forutsetter et lån på 2,5 % rente vil en få enn årlig rentekostnad på kr.
500.000,- til at investeringen er tilbakebetalt. Dette er en kostnad Verdal kommune må
dekke dersom forskutteringsavtalen blir tilsvarende de Verdal kommune har hatt
tidligere med Statens/Vegvesen/Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Forventet
forskutteringstid vil være 1-4 år avhengig hvilken prioritet prosjektet får i neste
Fylkesvegplan.
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Verdal kommune
Sakspapir

China Palace AS - søknad om skjenkebevilling

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

Arkivref:
2013/1951 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.02.2016

Saksnr.
17/16

Rådmannens forslag til vedtak:
1. China Palace AS, org.nr. 998 751 039, gis alminnelig skjenkebevilling av
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gis ut
bevillingsperioden til 30.06.16. Det forutsettes at Lu Dexiong innen rimelig tid
består etablererprøve servering.
2. Lu Dexiong og Li Cui Yi godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder for
styrer.
3. Skjenketiden innvilges som omsøkt slik:
Mandag – fredag: fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
Lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
Søndag: fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
China Palace AS, org. nr. 998 751 039, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling
for skjenking av alkohol i gruppe 1, 2 og 3 ved China Palace, Jernbanegata 11, 7650
Verdal.
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Det har/er til opplysning skjenkebevilling i disse lokalene fra før – men søknad om ny
skjenkebevilling kommer som følge av at selskapet har gått fra å være
enkeltmannsforetak til å være et AS. Det kreves i henhold til alkohollovens § 1-10 ny
søknad om skjenkebevilling.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
NAV Verdal har uttalt i brev datert 18.01.16 slik:
«Vi viser til oversendte søknad om skjenkebevilling for China Palace AS. Nav Verdal
har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad under forutsetning
av at skjenkestyrer og stedfortreder dokumenterer bestått prøve i alkohollovgivningen.»
Styrer og stedfortreder for styrer har til opplysning bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven.
Lensmannen i Verdal har uttalt følgende i brev av 19.01.16 uttalt:
«Vi viser til brev 18.01.2016 ang. anmodning om uttalelse vedrørende skjenkebevilling
ved China Palace, Jernbanegata 11, 7650 Verdal pga at China Palace er blitt omgjort til
et AS. Politiet har ikke noe å innvende mot at
Lu Dexiong, f. 18.05.56 innsettes som skjenkestyrer, med
Liu Cui Yi, f. 03.01.59 som stedfortreder.
Det forutsettes at styrer eller stedfortreder er til stede når det skjenkes.»
Når det gjelder politiets uttalelse om at styrer eller stedfortreder er til stede når det
skjenkes står det følgende i alkohollovens §1-7c – kommentarutgaven:
«Det stilles ikke krav til at styreren eller stedfortrederen skal være fysisk til stede på
salgs- eller skjenkestedet til enhver tid. Disse har likevel ansvaret for at utøvelsen av
bevillingen er forsvarlig også når de ikke er til stede. I og med at styreren skal ha det
daglige ansvaret for salget eller skjenkingen, må det som hovedregel kunne kreves at
styreren arbeider fulltid ved stedet. Kravet til stillingsbrøk må imidlertid vurderes ut fra
virksomhetens type og omfang.»
Rådmann vil ut i fra ovenstående tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved China
Palace AS, med Lu Dexiong og Li Cui Yi som henholdsvis bevillingens styrer og
stedfortreder for styrer.
Det må ved slike driftsendringer også søkes på nytt om serveringsbevilling. Dette er
gjort, men Lu Dexiong har ikke bestått etablererprøven pt. Rådmannen forutsetter derfor
at dette skjer innen rimelig tid.
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Verdal kommune
Sakspapir

Stiklestad Golfklubb - Søknad om ny skjenkebevilling pga endringer i driften

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

Arkivref:
2014/1529 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.02.2016

Saksnr.
18/16

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs
skjenking på avgrenset område på terrasse ut inneværende bevillingsperiode til
30.06.2016.
2. Tore Halvorsen og Leif Sollund godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder
for styrer for skjenkebevillingen.
3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, søker på fastsatt skjema som alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Stiklestad Golfklubb,
Sørskagvegen 2, 7655 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.
Det søkes videre om fritak fra kravet som stedfortreder for styrer pga stedets størrelse og
at det er daglig leder som i hovedsak jobber der. I alkohollovens § 1-7 c står følgende:
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«For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil
virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.»
Rådmannen har vurdert søknad om fritak fra kravet om stedfortreder og har kommet til
at det tilrås ikke, bl.a. ut i fra at sammenlignbare skjenkesteder i forhold til størrelse og
omfang ikke har fritak. Dette er en unntaksbestemmelse i alkohollovens om skal
praktiseres restriktivt og rådmann er av den oppfatning at driften er av et slikt omfang at
stedfortreder er nødvendig. Søker er kontaktet om dette og bedt om å komme med
forslag på stedfortreder. Det ble mottatt den 13.08.2015.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen har i brev datert 28.02.14 ingen merknader til søknaden.
NAV Verdal har i brev datert 25.08.15 ingen merknader til søknaden.
Stiklestad Golfklubb Drift AS har pr. i dag skjenkebevilling av lokalene, men pga
endring i driftsforholdene (overføring av driften fra driftsselskapet til Stiklestad
Golfklubb) må det i henhold til alkohollovens § 1-10 søkes om skjenkebevilling på nytt.
Stiklestad Golfklubb er i Brønnøysundregisteret registrert som Ideell organisasjon, med
næringskode 93.120 Idrettslag og klubber.
Søknaden må da i første omgang vurderes om skjenkebevilling kan gis til ideelle
organisasjoner, jfr. Alkohollovens § 1-4b som regulerer hvem som kan gis
skjenkebevilling. Bestemmelsen lyder: «Bevilling etter denne lov gis til den for hvis
regning virksomheten drives.»
Dette spørsmålet er sendt kommuneadvokat til vurdering og de har gitt følgende
uttalelse:
Bestemmelsen i § 1-4b alkoholloven medfører blant annet at bevilling bare kan gis til
den juridiske enheten eller personen som har det direkte økonomiske ansvaret for
alkoholomsetningen. Loven setter ikke andre begrensninger for hvilke typer foretak som
kan inneha bevilling. En ideell organisasjon kjennetegnes ved at organisasjonen ikke
utdeler eierandeler/aksjer eller overskudd, men benytter sine midler til å nå
organisasjonens mål. De ideelle organisasjonene er imidlertid selvstendige rettssubjekter
med mulighet til å drive begrensede virksomheter og inngå avtaler med bindende
virkning. Det vurderes ut fra dette i lys av alkoholloven § 1-4 b at ideell organisasjon kan
gis skjenkebevilling dersom de øvrige vilkårene for dette er oppfylt.
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Videre må søknaden vurderes opp imot kriterier vedtatt av Verdal kommunestyre i møte
29. mai 2012. Der ble det bl.a. vedtatt:
«Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurantog 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.»
Dette vilkåret kom etter diskusjoner i formannskapet i forbindelse med søknad om
skjenking i interiørbutikk. Formannskapet var i denne saken delt, der den ene siden
mener at dette er første steget til utvanning av alkoholpolitikken og at skjenkebevilling
ikke hører hjemme i butikker, den andre delen av formannskapet mener dette er positivt
for Verdal. Dette måtte derfor diskuteres prinsipielt slik at kommunen kan være
forutsigbare i behandling av søknader om skjenkebevilling.
Vilkåret ble for øvrig enstemmig vedtatt av kommunestyret i sak 44/12. Intensjonen i
kommunestyrets vedtak er at det i Verdal kommune ikke ønskes en utvikling der det kan
skjenkes alkohol på nye arenaer i kommunen.
Spørsmålet blir da om dette hører naturlig til driften av Stiklestad Golfklubb.
De har siden 28.0.07 hatt skjenkebevilling i klubbhuset, da med et eget driftsselskap som
bevillingshaver. Dette driftsselskapet var opprettet med vedtektsfestet formål:
«Drift av Stiklestad klubbhus, serverings- og salgsvirksomhet og andre tjenester som
hører naturlig til». Denne bevillingen ble fornyet for perioden 2012-2016 – til samme
driftsselskap. Skjenkebevillingen skal nå, som nevnt ovenfor, driftes av Stiklestad
Golfklubb som i Brønnøysundregisteret registrert som Ideell organisasjon, med
næringskode 93.120 Idrettslag og klubber.
Stiklestad Golfklubb har den 10.02.16 gitt følgende beskrivelse av driften av
klubbhusdelen av golfklubben:
«Idrettsrelatert reiselivsvirksomhet basert på golfidrett, helse, kafé og
serveringsvirksomhet, selskaps- og utleievirksomhet samt annet som faller naturlig inn
under dette.
Klubbens bygning er inndelt i forskjellige områder om omfatter:
- Resepsjon/mottagelse.
- Serveringslokaler, kjøkken og sosiale rom.
- Uteservering på ca 100 m2
Serveringsvirksomheten utgjør i dag 25 % av klubbens omsetning og er økende og er
hovedsakelig konsentrert om månedene april-oktober, samt selskaps- og
arrangementsvirksomhet som foregår året rundt».
Styrer og stedfortreder for styrer er til orientering ansatt i selskapet.
Ut i fra golfklubbens beskrivelse av driften i klubbhuset anser rådmannen det som om
dette er en naturlig del av driften og at det kommer inn under kommunestyrets vilkår
vedtatt 29.05.12.
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Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Stiklestad
Golfklubb, med Tore Halvorsen og Leif Sollund som henholdsvis styrer og stedfortreder
for styrer for skjenkebevillingen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2015

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

Arkivref:
2012/1878 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
18.02.2016

Saksnr.
19/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2015 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport 2015 fra Nokas.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program
med sekretariat (rådmannen). 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 salg og skjenking av alkoholholdig drikke.
Det vises for øvrig til rapporten.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunereformen - avklaring av mandat fra kommunestyret

Saksbehandler: Jostein Grimstad
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
E-post:
74 04 82 59
Tlf.:

Arkivref:
2014/8125 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
18.02.2016

Saksnr.
21/16

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret ser at punkt 2 i vedtak i PS 113/15 kan være innskrenkende, og
gir forhandlingsutvalget tydelig mandat for å gjennomføre forhandlinger med
Levanger og Frosta.
2. Kommunestyret ser at det kan bli krevende å få gjennomført både
innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming, og aksepterer at en
innbyggerundersøkelse ikke blir gjennomført.
Vedlegg:
-

Kommunestyresak om mulige forhandlingsretninger, PS 113/15, 14. desember
2015.
Referat fra første forhandlingsmøte, 2. februar 2016.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 14. desember 2015 ble følgende vedtak fattet:
1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune
målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig
kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale
med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til
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3.

4.

5.

6.

7.

fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres
forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles
formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og
framdrift blir avstemt.
Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med
forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for
kommunestyrets beslutningsprosess.
Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og
næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og
sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
- Bjørn Iversen
- Silje Sjøvold
- Marit Voll
Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av
utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om
hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg
sammen med nabokommuner.

Oppstarten av gjennomføring av vedtakets punkt 2 materialiserte seg ved at Verdal
kommune inviterte Frosta, Levanger og Inderøy kommuner til felles formannskapsmøte
13. januar. Dette møtet ble gjennomført, og kommunene Frosta og Levanger har etter
den tid gjort sine vedtak om videre forhandlinger.
Frosta kommune har vedtak om å gå i forhandlinger både nordover og sørover, mens
Inderøy kommune har vedtatt å ikke gå i forhandlinger. Dog skal det gjennomføres
innbyggerundersøkelse m.v. i Inderøy kommune, slik at det kan framstå som at «døren
holdes på gløtt». Dette er det imidlertid de folkevalgte i Inderøy kommune som suverent
må avgjøre.
Første møte mellom forhandlingsdelegasjonen i Frosta, Levanger og Verdal ble
gjennomført 2. februar og neste er berammet til 19. februar 2016.
I forbindelse med denne prosessen er det ønskelig med en presisering av
forhandlingsutvalgets mandat, vedtakets punkt 2, som lyder:
Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale
med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til
fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres
forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
En strikt lesing av dette punktet viser at det ikke favner tydelig alternativet Frosta,
Levanger og Verdal. Det er derfor ønskelig å få dette presisert, slik at
forhandlingsutvalget ikke trenger ha tvil om sitt mandat.
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Vurdering:
I kommunestyrets møte 8. desember 2014 (PS 93/14) ble det bredt drøftet hvilke
alternativer Verdal kommune sto overfor. Dette var svært mange, og prosessen i 2015
har avgrenset dette betydelig, noe som er beskrevet i PS 113/15.
Gjennom 2015 har kommunene i Innherred samarbeidet om en utredning, som ble lagt
fram 14. september 2015. Denne har dannet grunnlaget for den enkelte kommunes
saksvurdering og formelle beslutninger om videre forhandlingsløp.
Den nedenforstående figuren er hentet fra saksframstillingen i PS 113/15 (for så vidt
også benyttet i mange andre sammenhenger). Det er den såkalte «Innherredstrakta» som
i denne sammenheng er relevant. Denne viser de mulige ulike alternativene.

Alternativet Frosta, Levanger og Verdal er i dette et av de mulige utfallene. Dette står imidlertid ikke
eksplisitt i vedtaket, og kommunestyret inviteres til å tydeliggjøre dette, slik at forhandlingsutvalget
opplever å ha et trygt mandat i den pågående prosessen.
Innbyggerundersøkelse
I PS 113/15 ble også følgende punkt vedtatt:

Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og
næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og
sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
Intensjonen bak vedtaket er å få bred involvering og kunnskap om kommunereformen og dennes
alternativer for Verdal. Tiden er imidlertid så vidt knapp at det vil være krevende å få gjennomført alle
disse elementene med god kvalitet. Rådmannen ser derfor at en innbyggerundersøkelse vil gi lite relevant
informasjon, ut over det en rådgivende folkeavstemming vil gi. Oppfatningen er derfor at det er riktigere
å bruke ressursene på informasjon og kunnskapsdannelse inn mot den rådgivende folkeavstemmingen.
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