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Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune
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Skolekorpsprosjektet: sluttevaluering og spørsmål videreføring
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Fritak og nyvalg innvandrerrådet
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Deera Verdal AS - prikktildeling - brudd på forskrift til
alkoholloven kapittel 6
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Ørens Meieri AS - prikktildeling - brudd på forskrift til
alkoholloven kapittel 6

PS 58/17

Orientering

PS 59/17

Valg til eiermøte NTE - tilleggssak
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Verdal kommune
Sakspapir

Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune

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

Arkivref:
2017/1096 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
11.05.2017
29.05.2017

Saksnr.
52/17

Rådmannens innstilling:
1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr. 23.965.609,56.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
3. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
Vedlegg:
1
2
3
4
5
6

Regnskap 2016
Årsberetning 2016 - Verdal kommune
Revisjonsberetning 2016 - Verdal kommune
Nummerert brev nr. 9 - Verdal kommune
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 - Verdal kommune
Finansforvaltning, årsrapport 2016 - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2016 fram til
behandling. Kommunens regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på knappe 24 millioner kroner.
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Vurdering:
2016 var et spesielt år for kommunene. Kommunereformens utredningsansvar medførte
stor aktivitet i det ganske land. Så også i Verdal. Forhandlinger med Levanger og Frosta,
og senere med kun Levanger, ga stort engasjement politisk og blant innbyggere.
Innbyggerengasjementet viste seg også stort under folkeavstemmingen om
kommunesammenslåing 6. juni, med oppmøte på 53,2 %. Kommunestyret fulgte
folkeavstemmingens råd og stemte nei til kommune-sammenslåing i møte 20. juni. Etter
dette startet arbeidet med avvikling av Innherred samkommune, og det ble i
kommunestyrets novembermøte besluttet å avvikle samkommunen etter driftsåret 2017.
Noen tjenesteområder ble besluttet som fortsatt samarbeidsområder, men da med annen
organisering. Samtidig betyr dette at «Nye Verdal kommune» må utvikles, slik at roller
og relasjoner er på plass til at samkommunen ikke eksisterer 1. januar 2018. I all
hovedsak vil de nødvendige avklaringer med hensyn til ny administrativ organisering og
innplassering i roller bli gjort til sommeren 2017.
Et annet særtrekk for kommunene i 2016 var at skatteveksten ble vesentlig større enn
forutsetningene i statsbudsjettet. Nasjonalt økte skatteinntektene med 9,8 % fra 2015, i
Verdal ble økningen 8,2 %. Selv med lavere vekst enn landet gir dette, som en følge av
omfordelingsmekanismene i inntektssystemet for kommuner, en merinntekt i Verdal
kommune på om lag 13 mill. kroner i 2016. Kommunesektorens økonomiske
forutsetninger for 2017 er korrigert for denne økte skatteinngangen, slik at fjorårets
sterke veksttall er å regne som engangsinntekter. Verdal er fortsatt
minsteinntektskommune, og må levere tjenester med 95-96 % av gjennomsnittlig
inntektsgrunnlag for kommunene.
Merinntekten som følge av nasjonens vekst i skatteinntekter er en hovedfaktor for at
kommuneregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knappe 24
mill. kroner i 2016. De øvrige avvik og bidrag er forklart i årsberetningen. En vesentlig
grunnforutsetning for at økte inntekter genererer regnskapsmessig mindreforbruk er at
den kommunale aktiviteten er i overenstemmelse med kommunestyrets budsjettvedtak
og i økonomisk balanse. Årsregnskapet viser at resultatet er noe bedre enn rapportert
gjennom året, og avvik er redegjort for i årsberetningen. Budsjettdisiplinen er i det store
og hele meget god, og mange ansatte og ledere fortjener stor honnør for å klare å nå
budsjettmål og aktivitetsmål innenfor krevende rammer.
Netto driftsresultat er et nøkkeltall som viser utvikling i driften. I 2015 ble netto
driftsresultat forbedret fra -8,9 mill. kroner i 2014 til 15,1 mill. kroner i 2015. I 2016 er
netto driftsresultat 25,8 mill. kroner. Den generelle kommunaløkonomiske anbefalingen
er at netto driftsresultat skal være 2 % av driftsinntektene, noe som for Verdal sin del
tilsier ca. 22 mill. kroner. Verdal sitt netto driftsresultat i 2016 er for første gang på flere
år akkurat i tråd med denne anbefalingen.
Fødselstallet i Verdal var lavt i 2016. Dette påvirker kommuneøkonomien merkbart. Og i
2016 ble det for første gang på lengre tid nedgang i antall innbyggere i kommunen. Selv
om nedgangen ikke var stor bidrar dette til nytt press på kommuneøkonomien for 2017.
Nytt virksomhetsområde «Integrering og mangfold» ble formelt opprettet 1. juli 2016, og
bidrar til at kommunen er mer helhetlig organisert for å bidra til god integrering i Verdal.
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I juni ble det også opprettet asylmottak i Verdal, men dette ble avviklet igjen på høsten
som følge av sterkt avtagende flyktningetilstrømming til landet.
I 2016 er det også startet opp store prosesser for å utvikle kommunens langsiktige
bærekraftige tjenestestruktur innen oppvekstområdet og innen helse- og velferdsområdet.
I kommunestyrets aprilmøte ble retningen for kommunens heldøgns omsorgstjenester
lagt, og i møtet i desember ble utredningsperspektivene for vurdering av skolestruktur,
herunder også utbyggings- og moderniseringsprogram for bygningsmassen på lang sikt,
vedtatt. Begge disse temaene skaper stort engasjement og meningsbrytning.
Utvikling og stadig endring er nødvendig for å lykkes over tid. Derfor er det også
gledelig at kommunen får rollen som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i
fylket, som et eksempel på bidrag for å holde utviklingstrykk.
Investeringen i nytt bygg for Nord-Trøndelag teater, hvor Verdal kommune har bygget
for teateret som leietaker, er et eksempel på fysisk utvikling. Kommunen har vært
byggherre i en byggeprosess med totalentreprise, og samspillsmetoden som valgt
metode. Denne metoden bidrar til at kommunens risiko, økonomisk og fremdriftsmessig,
er så lav som mulig samtidig som byggets funksjonalitet utvikles sammen med brukerne.
Nord-Trøndelag teater har tatt over bygget og offisiell åpning blir høsten 2017.
Ungdommens hus ble også realisert i 2016, bygd etter samme metode, og gir store nye
muligheter for bidrag til kommunens ungdomsmiljø. I dette bygget får også kommunens
voksenopplæring svært forbedrede fasiliteter
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Verdal kommune
Sakspapir

Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

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

Arkivref:
2011/785 - /231

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

Møtedato
09.05.2017
11.05.2017
29.05.2017

Saksnr.
28/17
53/17

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløpsanlegg i neste 4årsperiode.
2017:

Vannforsyning Ulvilla
Rehabilitering vann Fætta
Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
Utrede nytt høydebasseng Hallia
Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne

2018:

Rehabilitering vann Fætta
Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

2019:

Nytt vannledningsnett Vinne
Nytt høydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden

2020:

Nytt høydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen
vannrenseanlegg

Avløp:
2017:
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Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avløpsanlegg Fætta

2018:

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avløpsanlegg Fætta
Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging

2019:

Sanering av avløp Ørmelen
Avløpsanlegg Leksdal
Sanering av avløpsanlegg Tinden

2020:

Sanering av avløp Ørmelen
Sanering av avløpsanlegg Tinden
Avløpsanlegg Leksdal

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor
vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til
avgiftsnivået på disse tjenestene.
Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2015 og 2016)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til
følgende formål:
 Utbedring av 2 stk. sandfilter Hallemsåsen vannrenseanlegg.
Anleggskostnad 0,6 mill.kr.
 Legging av ny reservevannsledning mot Levanger.
5,5 mill.kr. Anlegget ferdigstilles 2017.
 Renovering av vannledningsnett Ørmelen i Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
Anleggskostnad 1,3 mill.kr. Ferdigstilt etappe 4.
 Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.
Anleggskostnad 0,4 mill.kr. Ferdigstilt.
 Detaljprosjektering av ny vannledning Holmen-Ulvilla, 1,2 mill.kr. Anleggsstart
høsten 2016. Ferdig etappe 1 i 2017.
 Ny vannledning Holte–Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning. Lagt
i forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas.
Anleggskostnad 1,3 mill.kr.
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 Nordgata/Volhaugvegen, sanering av eksisterende ledningsnett. Anleggskostnad
0,7 mill.kr.

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 11,0 mill.kr.
Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2015 og 2016):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de to siste år stort sett gått til følgende
formål:
 Sanering eksisterende kloakk Ørmelen, etappe 4, Setervegen, Skogvegen og
Furuvegen.
Anleggskostnad 2,5 mill.kr.
 Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal.
Kostnad 0,1 mill.kr
 Justeringer Ørin renseanlegg
Anleggskostnad 0,7 mill.kr.
 Sanering av eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Nordgata.
Kostnad 1,4 mill.kr
 Nytt avløpsanlegg Lein-Minsaas-Bakketun. Lagt i forbindelse med
gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas-Lein.
Kostnad 0,4 mill.kr.
 Ny overvannsledning Verdalselva gjennom Moparken - Sørgata: 0,7 mill.kr
 Kloakk Fætten: 0,4 mill.kr
Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 6,2 mill.kr.
Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2011-2017
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Årsav.m3 10,04

10,04

10,04

10,24

11,26

10,70

10,70

Fastledd

525

525

525

525

525

525

525

Rente %

3,24

2,44

2,63

2,52

1,94

1,68

2,0

Fond 1/1

2194350

2834175

2496135

101927

802075

4022185

2742398

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 6,6 % fra 2011 til
2017. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom
som i 2009 ble økt til kr.525,-. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke økte i perioden
2009 – 2013.
Vannforsyningssektoren gikk i 2016 med ett underskudd på 1,3 mill.kr . Dette medfører
at pr.01.01.17 har vi ett bundet driftsfond på i overkant av 2,7 mill.kr på
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vannforsyningssektoren. Dette har ført til at kommunen har valgt å holde prisene for
vann uendret i 2017.
Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2011-2017
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Årsav.m3 16,58

16,58

19,07

20,98

21,40

20,33

20,33

Fastledd

525

525

525

525

525

525

525

Rente %

3,24

2,44

2,63

2,52

1,94

1,68

2,00

Fond 1/1

3962809

1333168

1578317

-23114

1913369

6670094

4972670

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 22,6 % fra 2011 til
2017. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom
som ble forhøyet til kr. 525,- fra 2009.
I 2011 og 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis stort underskudd. På grunn av at
kommunen har et negativt resultat på avløpssiden så en seg tvunget til å øke
avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av
avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk
avløpssektoren med et betydelig overskudd i 2014 og 2015. For 2016 ble kloakkavgiften
satt ned med 5 % noe som medførte et underskudd på omlag 1,5 mill.kr for dette året.
Dette medfører at vi pr.01.01.17 har vi et bundet driftsfond innenfor avløpssektoren på
ca. 5,0 mill.kr. Forhåpentligvis vil fondet bli redusert også i 2017.
Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesatsene har siden 2012 vært svært lave. For 2016 var renten rekordlav. Dersom
rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. Tilsvarende lave rentenivå
forventes også i 2017.
Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2016
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en
gjennomsnittshusstand vil da bli for sammenlignbare kommuner:
 Verdal:

Kr.5.705,- eks.mva (Kr.7.131,- inkl.mva)

 Levanger:

Kr.6.075,- eks.mva (Kr.7.594,- inkl.mva)

 Steinkjer:

Kr.5.194,- eks.mva (Kr.6.492,- inkl.mva)

 Inderøy:

Kr.5.887,- eks.mva (Kr.7.359,- inkl.mva)
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For 2017 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn Steinkjer og forholdsvis likt
avgiftsnivå med Levanger og Inderøy. Store bundne driftsfond vil medføre at
avgiftsnivået i hvert fall ikke vil stige i de par nærmeste år. Dette vil igjen medføre at
Verdal, Inderøy, Steinkjer og Levanger vil ha ett bortimot likt avgiftsnivå innenfor VAsektoren de nærmeste år.
Planlagte investeringer innen vannforsyning;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 10,0 mill. kr. årlig til investeringer innenfor
vannforsyningssektoren. Det vil i 2017/2018 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av
Hallemsåsen vannrenseanlegg, samt bygging av ett nytt høydebasseng i Hallia på
nabotomta til eksisterende basseng. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor
vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil
bli sett på når forprosjektene for det ovennevnte foreligger.
 Sterkt økende vannforbruk ved TINE har medført at reservekapasiteten ved
Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn
foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har
økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til i underkant av 400000 m3/år i
2016. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i
2016. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av
vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en
sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i
kapasitetstaket.
-

Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen/ nytt høydebasseng Hallia:
mill.kr

1,0

 For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er
planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. 1.byggetrinn opp til Ulvilla er i full gang.
Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
- Vannforsyning Ulvilla 1.byggetrinn:
10 mill.kr
- Vannforsyning Vinne.
4 mill.kr
 Utskifting av dårlig ledningsnett i sentrum og Fætta:
- Utskifting av eksisterende vannledninger Fætta: 3 mill.kr
- Utskifting av eksisterende vannledningsnett:
5 mill. årlig
 Nytt høydebasseng Hallia:
 Prosjektering Hallemsåsen/2.byggetrinn Ulvilla:

15 mill.kr
2 mill.kr

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 12,0 mill. årlig i økonomiplanperioden.
 Midlene er planlagt benyttet til sanering av eksisterende kloakk sentrum, Fætta og
Leksdal. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging
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av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku
nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har
utslippstillatelse til. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
- Avløp Fætta: (Pågår)
15 mill.kr
- Leksdal, 1.byggetrinn:
8 mill.kr
 I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende
avløpsnett på Ørmelen, Garpa/Prærien samt Tinden. De omfattende arbeidene
kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt
tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen
bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere.
I 2016 fikk vi likevel ett større skadetilfelle. 20-30 hus i sentrum fikk den 26.juli i
fjor inn kloakk i sine kjellere.
 Arbeidet med komplett rehabilitering av vann/kloakkledninger
Nordgata/Volhaugvegen er i full gang og forventes avsluttet i 2018.
-

Rehabiltering årlig:

6 - 12 mill.kr

 I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at
den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en
slamavskiller og deretter rett på fjorden. Det er ikke funnet rom for dette i 4årsperioden.
Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en minimal
økning dersom rentenivået holder seg på dagens nivå.
Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å
øke investeringstakten både innenfor vannforsyning og avløpssektoren. Dette vil
eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen.
Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i
neste 4-årsperiode.
Vannforsyning:
2017:

Vannforsyning Ulvilla
Rehabilitering vann Fætta
Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
Utrede nytt høydebasseng Hallia
Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne

2018:

Rehabilitering vann Fætta
Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
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2019:

Nytt vannledningsnett Vinne
Nytt høydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden

2020:

Nytt høydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen
vannrenseanlegg

Avløp:
2017:

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avløpsanlegg Fætta

2018:

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avløpsanlegg Fætta
Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging

2019:

Sanering av avløp Ørmelen
Avløpsanlegg Leksdal
Sanering av avløpsanlegg Tinden

2020:

Sanering av avløp Ørmelen
Sanering av avløpsanlegg Tinden
Avløpsanlegg Leksdal

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.
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Verdal kommune
Sakspapir

Skolekorpsprosjektet: Sluttevaluering og spørsmål om forlenging.

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern
svbe@verdal.kommune.no
E-post:
74065240
Tlf.:

Arkivref:
2015/2657 - /C30

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

Møtedato
10.05.2017
11.05.2017

Saksnr.
16/17
54/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Komitéen slutter seg til konklusjonen i evalueringen og slutter seg til vurderingen
om en forlengelse av prosjektet med to år.
2. Komitéen ber om at kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond og innarbeides
i tertialrapporten for første tertial og ved kommende budsjett.

Vedlegg:
Sluttevaluering skolekorpsprosjektet 2014 – 2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Underveisevaluering skolekorpsprosjektet (KML 13/16)
Saksopplysninger:
Kommunen har gjennomført et prosjekt i samarbeid med skolekorpsene for å se på
effektene av instrumentalopplæring lagt opp gjennom kulturskolen. Prosjektet ble satt i
gang høsten 2014 og avsluttes til skoleslutt 2017.
Med bakgrunn i en underveisevaluering ble det lagt fram forslag under
budsjettbehandlingen 2016 om at midler skulle legges inn til fast drift fra og med
skolestart 2017. Dette ble behandlet som sak PS 106/16: «Budsjett 2017 og
Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune» men ble vedtatt ikke lagt inn.
Korpsene og kulturskolen har i løpet av prosjektet funnet løsninger og gyldne
middelveier i en del praktiske utfordringer: påmelding, opptak, elevadministrasjon og
timeplanlegging for å nevne noen.
Den avsluttende evalueringen viser at effekten er positiv i den forstand at to av de tre
korpsene mener disse stillingene er viktig for videre drift av korpsene.
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Alle korpsene peker på at kvaliteten av undervisningen er svært god. Dette er også noe
skolekorpsene utnytter i rekrutteringsarbeidet sitt. At de samme lærerne også er
dirigenter for korpsene, en bi-effekt av prosjektet, er også positivt for skolekorpsene.
Evalueringen peker på enkelte utfordringer hvor det behøves mer tid til å finne løsninger.
Ved at Vuku skolemusikkorps har funnet andre løsninger som passer bedre for seg, er
behovet for stillinger redusert med omtrent en tredjedel. Det er dermed behov for kr
250.000 på årsbasis til korpsopplæring. For høsten 2017 blir behovet ca 105.000.
Vurdering:
Evalueringen gir en beskrivelse av gjennomføringen. På grunnlag av dette prosjektet har
man også fått svar på en del av utfordringene et slikt samarbeid fører med seg. Samtidig
viser evalueringen at det er behov for mer tid for å kunne finne løsninger på en del av
utfordringene og å bygge opp korpsene til å bli en av kommunens kulturelle bærebjelker.
I løpet av prosjektet skjedde det to store endringer: Vuku skolemusikkorps ønsket ikke å
være med i prosjektet det siste skoleåret. Og to korps slo seg sammen til ett: Verdalsøra
skolemusikkorps og Ørmelen skole- og familiekorps slo seg sammen til Verdal
musikkorps.
Prosjektet kan altså videreføres med lavere kostnader enn det tidligere.
Skolekorpsene utgjør en viktig del av det kulturelle mangfoldet. I skolekorpsene vil barn
og unge oppleve stor grad av mestring, øvelse, sosialt samvær og liten grad av
utestengelse.
I løpet av prosjektperioden har en kommet et godt stykke på veg med et grunnlag for å få
skolekorpsene «opp av bølgedalen». Det er derfor ønskelig at det bevilges midler slik at
prosjektet kan forlenges eller at det aller helst legges inn midler til ordinær drift slik at
kommunen kan ha en støttefunksjon til skolekorpsene på permanent basis, jf to av
målene i Kommunedelplan kultur:
 Alle barn og unge har mulighet til å prøve ut og oppøve ferdigheter innen
kulturelle uttrykk og fysisk aktivitet. Derigjennom utvikle kreativitet, talent, få
mestringsopplevelse og være en del av kulturelle og sosiale fellesskap.
 Det frivillige kulturlivet er mangfoldig og engasjerende og alle gis anledning til å
delta. Lag og organisasjoner med kontinuitet og robusthet er den viktigste
bærebjelken.
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Verdal kommune
Sakspapir

Fritak og nyvalg innvandrerrådet

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

Arkivref:
2015/562 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
11.05.2017
29.05.2017

Saksnr.
55/17

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Jamileh Ahmadigharnaei fritas fra vervet som medlem i innvandrrerådet.
2. Følgende oppnevnes som nye medlemmer i innvandrerrådet:
Nele Griet Verhoeve
Fionna Leigh Gratton
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Medlem i innvandrerrådet, Hanna Maroz, har flyttet fra kommunen og er derfor ikke
valgbar. I tillegg har Jamileh Ahmadigharnaei søkt om fritak fra vervet som medlem
innvandrerrådet begrunnet i studier. Det må derfor velges to nye medlemmer til
innvandrerrådet.
Innvandrerrådet har i møte 19. april forslått to nye medlemmer. Disse er Nele Griet
Verhoeve og Fionna Leigh Gratton. Begge har sagt seg villig til å stille som kandidater.
Basert på reglement til innvandrerrådet skal det være fire faste medlemmer i rådet som
skal velges blant kommunens innvandrere og to av hvert kjønn. Det skal også være en
fordeling basert på hvor innvandrerne kommer fra. To skal være fra landgruppe 1:
EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand og to av medlemmene skal være
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fra landgruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New
Zealand og Europa utenom EU/EØS.
Innvandrerrådets forslag på nye medlemmer tilfredsstiller reglementet på dette området.
Rådmann tilrår med dette at Jamileh Ahmadigharnaei sin søknad om fritak
imøtekommes og at Nele Griet Verhoeve og Fionna Leigh Gratton velges som nye
medlemmer av innvandrerrådet.
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Verdal kommune
Sakspapir

Deera Verdal AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kapittel 6

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

Arkivref:
2016/9454 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
11.05.2017

Saksnr.
56/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Deera Verdal AS tildeles to prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven kapittel
6.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i NordTrøndelag er klageinstans.
Vedlegg:
1. Brev til Deera Verdal datert 23.03.17.
2. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune sendte ut den 6.2.17 brev ad fastsetting av bevillingsgebyr for 2017
med frist for innsendelse av omsetningsoppgave den 6.3.17.
Vi mottok til opplysning omsetningsoppgave fra Deera AS den 3.4.17.
I henhold til forskrift alkoholloven kapitel 6, § 6-3 skal bevillingshaver sende inn
oppgave over forventet omsatt mengde alkohol innen den frist bevillingsmyndigheten
har fastsatt, i vårt tilfelle den. 6.3.17. Bevillingshaver skal i tillegg ved årets utløp sende
inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.
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I forskrift til alkoholloven § 10-3 står bl.a. følgende: «Følgende overtredelser fører til
tildeling av to prikker: - manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens
frist, jfr. kapitel 6 i denne forskriften.»
Bevillingshaver Deera Verdal AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om
dette og gitt mulighet til å uttalelse seg innen 7. 4.17. De har ikke uttalt seg til varselet.
Klageadgang:
Jfr forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens
regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel
påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne
tildelingen av prikker inngår som grunnlag.
Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det avdekkes brudd
på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har
sammenheng med alkohollovens formål eller plikter som følger av vilkår i
bevillingsvedtaket, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker,
skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal
overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av
om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til
forskriftenes § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.
De tildelte prikkene gjelder i 2 år fra hendelsen, dvs. fra 6.3.17.
Rådmannen legger til grunn for sin tilråding at det anses som rimelig tid fra 6.2.17 til
6.3.17 for å sende inn forventet og faktisk omsetning av alkoholholdig drikke og tilrår
med dette at formannskapet tildeler Deera Verdal AS to prikker for brudd på forskrift til
alkoholloven kapitel 6. Tildelingen gjelder fra 6.3.17 til 6.3.19.
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Verdal kommune
Sakspapir

Ørens Meieri AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kapittel 6

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

Arkivref:
2016/9455 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
11.05.2017

Saksnr.
57/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Ørens Meieri AS tildeles to prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven kapittel
6.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i NordTrøndelag er klageinstans.
Vedlegg:
1. Brev til Ørens Meieri AS datert 23.03.17.
2. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Verdal kommune sendte ut den 6.2.17 brev ad fastsetting av bevillingsgebyr for 2017
med frist for innsendelse av omsetningsoppgave den 6.3.17.
Vi har til opplysning fortsatt ikke mottatt omsetningsoppgave fra Ørens Meieri AS.
I henhold til forskrift alkoholloven kapitel 6, § 6-3 skal bevillingshaver sende inn
oppgave over forventet omsatt mengde alkohol innen den frist bevillingsmyndigheten
har fastsatt, i vårt tilfelle den. 6.3.17. Bevillingshaver skal i tillegg ved årets utløp sende
inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.
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I forskrift til alkoholloven § 10-3 står bl.a. følgende: «Følgende overtredelser fører til
tildeling av to prikker: - manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens
frist, jfr. kapitel 6 i denne forskriften.»
Bevillingshaver Ørens Meieri AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om
dette og gitt mulighet til å uttalelse seg innen 7. 4.17. De har ikke uttalt seg skriftlig til
varselet, men har hatt telefonisk kontakt med bevillingsmyndigheten om saken.
Klageadgang:
Jfr forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens
regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel
påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne
tildelingen av prikker inngår som grunnlag.
Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det avdekkes brudd
på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har
sammenheng med alkohollovens formål eller plikter som følger av vilkår i
bevillingsvedtaket, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker,
skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal
overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av
om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til
forskriftenes § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.
De tildelte prikkene gjelder i 2 år fra hendelsen, dvs. fra 6.3.17.
Rådmannen legger til grunn for sin tilråding at det anses som rimelig tid fra 6.2.17 til
6.3.17 for å sende inn forventet og faktisk omsetning av alkoholholdig drikke og tilrår
med dette at formannskapet tildeler Ørens Meieri AS to prikker for brudd på forskrift til
alkoholloven kapitel 6. Tildelingen gjelder fra 6.3.17 til 6.3.19
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Verdal kommune
Sakspapir

Valg til eiermøte NTE

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

Møtedato
11.05.2017

Arkivref:
2015/8035 /037
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
59/17

Rådmannens forslag til vedtak:
I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte NTE,:
Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13 – Utvidet myndighet til hastesaker. Melding
om vedtaket legges fram for kommunestyret i førstkommende møte.
Vedlegg:
Retningslinjer for eiermøtet i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk AS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I forbindelse med at kommunene overtar eierskapet av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk
AS blir det etablert en ordning med eiermøter, som skal avholdes to ganger i året.
Formålet med eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom
aksjonærene og med selskapet, samt koordinering av eierskapet i selskapet. Hver
kommune (aksjonær) kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant.
Rådmannen viser for øvrig til de vedlagte retningslinjer for eiermøtet.
Det er innkalt til eiermøte i NTE den 22. mai 2017. Denne innkallingen har ikke kommet
fram til administrasjonen, og derfor kommer denne saken som tilleggssak til
formannskapet. Vedtak i denne saken fattes også etter kommunelovens § 13 – Utvidet
myndighet i hastesaker, jfr. Delegeringsreglementet. Dette pga eiermøte er den 22. mai
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2017 og første kommunestyremøte er den 29. mai 2017. Melding vedtak truffet i
medhold av denne paragraf foreligges kommunestyret i førstkommende møte.
Dagsorden for møtet:








Konstituering av møtet i henhold til instruks
Valg av leder og arbeidsutvalg
Presentasjon av de markeder der NTE er representert og strategiske veivalg for
NTE-konsernet
Spørsmålet om eiermelding
Gjennomgang av hovedinnholdet i de siste eiermeldingene og vurdering av
behovet for en ny eiermelding
Evt nærmere avgrensning av innhold, som eks strategisk retning, utbytteforståelse
og verdiutvikling
Evt konkretisering av prosess for ny eiermelding – hvem gjør hva i henhold til
instruksen

Vurdering:
Eiermøtet er ikke en arena for tradisjonell politisk meningsbrytning, men en arena for
utøvelse av eierskap slik retningslinjene beskriver. Antall deltakere har ingen betydning
for utøvelse av stemmerett i eiermøter, jf retningslinjenes punkt 5.3. Likevel vurderer
rådmannen at kommunen bør «fylle sin kvote» og delta med også en tredje representant.
Dette for å bidra til å utøve et godt fundert og viktig eierskap.
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