Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer.
Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:
19.10.2017
Tid:
09:00
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon
740 48257 eller på epost: line.ertsaas@verdal.kommune.no Varamedlemmer møter
kun ved særskilt innkalling.
Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet i sakene 100/17 og 101/17 legges ut i
møtet.
Det vil i starten av møtet blir orientering/presentasjon av Frøseth AS v/daglig leder Arild
Frøseth.
Ca. kl 0930 blir det eiermøte i det kommunale heleide selskapet Kinobygget AS.
Stipulert varighet: 1 time.
Sakliste:
Saksnr

Innhold

PS 96/17 Godkjenning av møteprotokoll
PS 97/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Verdal kommune
PS 98/17 Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane
PS 99/17 Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering
PS 100/17 Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg
PS 101/17 Høring om endringer i barnehageloven
PS 102/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018
PS 103/17 T&T Mat - søknad om skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue
PS 104/17 Grappa Bar - søknad om skjenkebevilling
PS 105/17 Christian Øvereng AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn
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PS 106/17 Orientering
PS 107/17

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.10.17
Verdal, 12. oktober 2017
Bjørn Iversen
Ordfører (s)

PS 96/17 Godkjenning av møteprotokoll
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Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Verdal kommune
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
E-post:
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
Tlf.:
74048255
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Rådmannens innstilling:

Møtedato
19.10.2017

Arkivref:
2017/7077 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
97/17

1. Økonomirapportering 2. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
a. Kr. 600.000,- tilføres Verdalsøra ungdomsskole i samband med prosjektet
«Flipover». Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur reduseres
tilsvarende.
b. Budsjettramme for virksomhetsområdet Kultur styrkes med kr. 500.000,til erstatning for at overføring fra disposisjonsfond tas bort fra området.
Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.
3. Reviderte budsjettskjema 1A og 1B vedtas i henhold til vedlegg.
Vedlegg:
1 Økonomirapport 2. tertial 2017 - Verdal
kommune
2 Finansrapport 2. tertial 2017 - Verdal kommune
3 Budsjettskjema 1A 2017 - Verdal kommune 4
Budsjettskjema 1B 2017 - Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Driften gjennom sommeren, fra kommunestyrets behandling av tertialrapport pr 30. april
fram til utløpet av andre tertial, har i stor grad vært som planlagt. Et av de mest tydelige
avvik fra forutsetningene for driftsopplegget i 2017 gjennom sommeren finner vi innen
barnevern, både med tanke på alvorlighetsgrad og utfordringer med fosterhjemskapasitet.
Fødselstallene ser ut til å bli lave også i 2017, og med det er det fire år på rad med
markant lavere fødselstall enn kommunen har vært vant med – med de
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inntektskonsekvenser vi kjenner av slik nedgang. Folketallsutviklingen totalt sett har
imidlertid vært positiv gjennom første halvår, og da på grunn av positiv flyttebalanse til
kommunen. Vi nærmer oss med det jevnt å bli 15.000 innbyggere i kommunen.
Årets skatteinngang og inntektsutjevning isolert sett i Verdal er omtrent slik budsjettet
forutsetter, men i og med at vi er minsteinntektskommune er vi prisgitt den nasjonale
skatteveksten før vi kjenner vårt eget resultat. Rådmannen ser ikke behov for
budsjettendring ved utløpet av andre tertial, i og med at avvikene ser ut til å bli relativt
små. En stor skattemåned, november, som også tar opp i seg fordelingen mellom
skattekreditorer vil gi oss tydelige resultater.
Prognosene for driften i 2017 fra de enkelte virksomheter viser noe forbedring fra første
tertial, og det arbeides kontinuerlig for å søke å nå balanse ved utløpet av året. I sum
viser prognosene et merforbruk ved årets slutt på knappe 7 mill kr. Dette framkommer
grovt sett med kr 2,5 mill i mindre inntekt og kr 5,5 mill i merforbruk innen
virksomhetsområdene, mens kr 1 mill i lavere kapitalkostnader bidrar den andre vegen.
Virksomhetene skal fortsatt gjøre det som er mulig for å nå balanse ved årets slutt – den
arbeidsretningen er uomtvistelig.
Utfordringen med aktivitetsnivå og -styring innenfor den økonomiske rammen er mer
krevende i 2017 enn 2016, men da fikk hele kommunesektoren god hjelp av en generell
inntektsvekst. Slik utvikling vil vi ikke få i 2017. Og vi vet at 2018 vil bli enda mer
krevende for kommunen, med den nedgangen vi fortsatt har i antall barn og unge og
omleggingen av inntektssystemet blant annet. Selv om det er krevende å komme ned på
balanse med årets aktivitet, må denne ytterligere ned i 2018.
Arbeidet med å avvikle Innherred samkommune og etablering av «Nye Verdal
kommune» går framover, og det vil nok ikke påløpe særlige såkalte «pukkelkostnader» i
2017. Noen slike kostnader vil vi se når ny organisasjon skal være på plass tidlig 2018,
og dette må tas hensyn til i kommende økonomiplan.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.

Verdal kommune
Sakspapir
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Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av kunstgressbane

Saksbehandler: Frode Strand
E-post:
frostr@verdal.kommune.no
Tlf.:
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Rådmannens innstilling:

Møtedato
19.10.2017
30.10.2017

Arkivref:
2017/7164 /256
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
98/17

1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal
garanti for et lån på kr 12 000 000,- til finansiering av lagerbygg for idrettsmateriell,
11`er kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 12 000 000,-, som Vuku
idrettslag tar opp til bygging av lagerbygg for idrettsmateriell, 11`er kunstgressbane
med lys- og vanningsanlegg.
3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.12 000 000,- med tillegg av 10 prosent
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.13 200 000,-.
4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lån og opphører etter 20 år med
tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens §3
Vedlegg:
1. Søknad om kommunal garanti på lån for etablering av 11er kunstgressbane og
lagerbygg.
2. Regnskap Vuku IL.
3. Likviditetsbudsjett for kunstgressbane og lagerbygg.
4. Oversiktskart Vuku stadion.
5. Vedtak i kommunestyresak 21/14.
6. Vedtak i kommunestyresak 19/15.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Vuku idrettslag av 9. oktober 2017. Søknad gjelder
kommunal garanti for et lån på 12 mill. kroner.
Søknaden gjelder låneopptak relatert til bygging av 11`er kunstgressbane med lys- og
vanningsanlegg samt bygging av lagerbygg for idrettsmateriell/ arrangement. Vuku
idrettslag vil stå som eier og driver av anlegget.
For øvrig er det gjennom forskrift til kommuneloven fastslått at garantier over 500 000
kroner må godkjennes av fylkesmannen. Ved et positivt vedtak i denne saken må således
saken oversendes til fylkesmannen til endelig godkjenning.
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Vuku idrettslag ønsker å heve terrenget på dagens 11`er gressbane og etablere
kunstgressbane med lys og vanningsanlegg. I tillegg er det behov for å bygge et
lagerbygg på baksiden av Vukuhallen slik at de kan lagre idrettsmateriell og arrangement
utstyr.
Vurdering:
Når det gjelder idrettslagets økonomi vil denne satsingen på anleggsutvikling innebære
betydelige større økonomisk forpliktelser. Vuku idrettslag fikk i 2014 en kommunal
garanti for et lån på kr. 21 500 000,- til bygging av Vukuhallen, i tillegg fikk de et
kortsiktig lån på kr. 5 340 000,- av Verdal kommune som forskuttering på
momskompensasjon i 2015. Kortsiktig lån på kr. 5 340 000,- er nedbetalt.
Vukuhallen sto ferdig i april 2015, Vuku hadde da et lån på kr. 28 000 000,-. Ved
utgangen av 2017 har Vuku idrettslag et lån på kr. 20 893 666,-.
Idrettslaget har gjort ei stor investering i Vukuhallen og det har vært et stort og positivt
engasjement blant befolkningen i dalføret for å gjennomføre dette prosjektet. Idrettslaget
er ennå i startfasen på drift og inntektsbringende aktivitet for Vukuhallen og de første 2
årene har vært positive. Rådmannen skulle helst ha sett at de 2-3 neste årene hadde vært
brukt til å stabilisere og høste erfaring med driften av Vukuhallen. Rådmannen forventer
at Vuku idrettslag fortsetter sitt gode arbeid med driften av Vukuhallen.
Vuku idrettslag søker ved denne anledning om en ny kommunal garanti på kr 12 mill.
inkludert dagens garanti vil dette til sammen utgjøre en kommunal lånegaranti på kr.
32 893.666,-.
Rådmannen vurdere det samlede låneopptak som i grenseland for hva idrettslaget kan
forsvare økonomisk. Idrettslagets regnskap for de siste årene og det vedlagte
likviditetsbudsjett viser at idrettslaget har stort fokus og ansvarlighet når det gjelder
lagets økonomi. Etter at Vuku idrettslag har mottatt utbetaling av spillemidler,
momsrefusjon og andre inntekter vil laget ved utgangen av 2022 ha et lån på kr. 17
847 099,Oversiktlig og god økonomistyring er tillitsvekkende for Verdal kommune. Som
rådmannen har blitt kjent med Vuku idrettslag er det å forvente at laget også framover tar
økonomien på største alvor.
Arbeidet med flom sikring av Verdalselva, graving for ny drenering, bygging av ny
barnehage og heving av terrenget omkring dagens idrettsanlegg påvirker og fremskynder
idrettslagets plan for anleggsutvikling. Hvis Vuku idrettslag opprettholdere dagens 11èr
bane slik den er lokalisert i dag vil banen bli liggende lavere enn tilstøtende området i
rundt. Dette vil være ugunstig med tanke på adkomst til anlegget og med tanke på
nedbør.
Ved store nedbørsmengder vil banen bli oversvømt da dagens drenering ikke er
dimensjonert for dette. I tillegg vil dette medføre at banen ikke kan brukes for lagene i
Vuku idrettslag og gi lagene/utøverne uforutsigbare trenings- og kampforhold. Dette vil
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påføre idrettslaget økonomisk usikkerhet og utfordringer, både i form av leieutgifter til
trening, kamp og utbedringer av eventuelle naturskader.
Vuku idrettslag ser det som nødvendig og riktig tidspunkt for å heve terrenget der dagens
11`er bane er lokalisert slik at hele området med barnehage og idrettsanlegg blir
funksjonelt og helhetlig tilfredsstillende.
Når terrenget blir hevet ca.2 meter må det etableres en ny spilleflate for 11`er banen.
Med økt aktivitet i idrettslaget og lengre sesong vil det være fremtidsrettet å bygge en
kunstgressbane med lys- og vanningsanlegg.
Lagerbygget for idrettsutstyr og arrangement er nødvendig for oppbevaring av utstyr
som kreves for å kunne vedlikeholde/drifte banene og anlegget best mulig og for å lagre
utstyr til større arrangementer som Vukudåggån, 1. mai, 17. mai,
idrettsarrangementer/cuper, konserter mm. Dette må sees som en helhet i den totale
utbyggingen av idrettsanlegget og flomsikringen mot Verdalselva.
Rådmannen vil nøye følge idrettslagets økonomi. Det vil bli gjennomført halvårlige
møter med idrettslaget for å sikre god oversikt over utviklingen.
Det vises til gjennomgangen ovenfor og rådmannen vil etter en samlet vurdering
anbefale at søknaden fra Vuku idrettslag vedrørende garanti for lån innvilges.
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Utbygging ny Vuku barnehage - Igangsettingsvedtak med finansiering
Saksbehandler: Bård Kotheim
E-post:
baard.kotheim@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048527
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Rådmannens innstilling:

Møtedato
19.10.2017

Arkivref:
2017/5991 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
99/17

1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 30,0 mill.kr inkl.mva for
bygging av ny Vuku barnehage. Dette omfatter også oppfylling og asfaltering av
eksisterende parkeringsplass for barnehage/skole.
2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir
fullfinansiert ved framlegging av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.
3. Rådmannen bes ikke benytte seg av de tilbudte opsjoner på
solsellenergi/varmepumpe. Som varmekilde velges biovarme fra ett nytt
biovarmeanlegg som også kan betjene skole og eventuelt Vukuhallen.
Vedlegg:
Tegninger ny Vuku barnehage
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Generelt:
Prosjektet omfatter oppføring av ny barnehage i Vuku. Barnehagen er planlagt bygd på
samme tomta som den gamle barnehagen. Bygget er tegnet etter TEK 10, men skal
oppdateres etter TEK 17. I tillegg til selve bygget er det medtatt oppfylling av dagens
parkeringsplass for skole/barnehage samt asfaltering av denne.
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Totalt bruttoareal på barnehagen er 787 m2, ute/lekeareal er på 4,6 dekar. Barnehagedrift
inkl. teknisk rom og administrasjonsdel er adskilt. Barnehagen er planlagt utbygd med 3
avdelinger, en småbarnsavdeling og 2 avdelinger for større barn. Bygget er planlagt
oppvarmet med vannbåren biovarme.
Det er 9 ansatte i dagens barnehage som skal rives. Det er planlagt plass til ca. 12 ansatte
i den nye barnehagen, varierende til stillingsprosenten til de ansatte.
Forprosjektet er utarbeidet av Arcon Prosjekt A/S. Verdal kommunes prosjektgruppe/byggekomite har bestått av verneombud og bestyrer ved Vuku barnehage,
Virksomhetsleder for barnehagene i Verdal samt to representanter fra
virksomhetsområde Teknisk drift. Representant for rådet for likestilling av
funksjonshemmede har også blitt informert underveis i prosessen.
Prosjektkostnad etter anbud:
Prosjektet har vært ute på totalentreprisekonkurranse med forhandlinger. 7 entreprenører
ga inn pris på prosjektet hvorav 4 ble innkalt til en forhandlingsrunde. Ut fra de
innkomne tilbud kan følgende kostnadsramme settes opp for prosjektet.
Entreprisekostnad:
Riving av eks.barnehage:
Forprosjekt, byggherreombud:
Inventar/utstyr:
Uforutsett ca. 10%
Sum.eks.mva:
+ 25 % mva:
Totalt inkl.mva:

18.300.000,- kr.
300.000,- kr.
1.600.000,- kr.
1,600.000,- kr.
2.200.000,- kr.
24.000.000,- kr.
6.000.000,- kr
30.000.000,- kr.

Vurdering:
Byggekostnad pr.m2 vil ligge på ca. 38.000,- pr/m2.Dette er muligens høyere enn det
kommunen har vært vant til tidligere. Hovedgrunnen til dette er oppfylling og asfaltering
av ny parkeringsplass for barnehage/skole samt oppfylling av større lekeareal langs
kortsiden på fotballbanen til Vuku IL. Kostnaden for oppfyllingsarbeider samt ny
asfaltert parkeringsplass er på ca. 4.mill.kr inkl.mva. Det kan også nevnes at ved
framtidig skoleutbygging budsjetteres det med ca. 37000 – 38000 kr/m2 for nybygg. Det
er her vi finner årsaken til økning fra kr 25 mill. som står avsatt i eksisterende
økonomiplan.
Det er også hentet inn pris på solcelleanlegg på tak. Dette vil medføre en ekstrakostnad
på 1,5 mill.kr inkl.mva ut fra de tilbudte opsjonspriser. I tillegg er det innhentet pris på
varmepumpe luft til veske. Dette vil medføre en eventuell merkostnad på 0,6 mill.kr
inkl.mva.
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Rådmannen foreslår at opsjonene ikke benyttes og at det bygges ett felles
biovarmeanlegg tilsvarende det vi har på Verdalsøra B og U for oppvarming av både
barnehage og skole. Dette anlegget leases og kommer ut som en egen konkurranse. Dette
vil medføre at Vuku oppvekstsenter får en tilfredsstillende varmeløsning. Dagens
oljekjel vil da bli sanert. Dersom Vuku IL ønsker det kan også de kjøpe varme fra dette
anlegget.
Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg
Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
E-post:
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048572
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Rådmannens innstilling:

Møtedato
18.10.2017
19.10.2017

Arkivref:
2017/1129 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
42/17
100/17

Formannskapet i Verdal tar rådmannens redegjørelse for hva programmeringsprosessen
inneholder av aktiviteter til orientering.
Vedlegg:
• Framdriftsplan
• Prosesskisse
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Disse prosessene pågår i arbeidet med programmering av nytt helsebygg:
1. Forskningssøknad: 11.oktober 2017 sendes det forskningssøknad knyttet til
søknad om forprosjektmidler i HELSEVEL programmet i Norges forskningsråd
med fokus på dementes orientering i bygg. Dette er kvalifiseringsmidler som
skal benyttes til å søke om forskningsmidler til et hovedprosjekt. Prosjektet
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forventes å bidra til at erfaringer skal kunne omsettes både i lokale prosjekter
og i større strategiske samarbeid og gi en merverdi både knyttet til beboers
livskvalitet og kommunenes ressursbruk. Vi forventer at hovedprosjektet vil gi
kunnskap om design av omsorgsfasiliteter som vil gi beboerne høyere
livskvalitet og samtidig bedre kanalisere arbeidsbelastningen for ansatte.
2. Brukermedvirkning: Det legges opp til brukermedvirkning på flere nivå.
a) Innspill fra brukere av velferdstilbud i omsorgstjenesten i dag, hva er deres
erfaringer?
b) Lokalbefolkningen som vil bli kommende berørte; målgruppen er i
utgangspunktet alle innbyggere (naboer, barnebarn, barn, venner av pasienter,
øvrige brukere av helsebygget). Det er gjennomført orientering i
kommunestyret 25.09.17 og temakveld 26.09.17. Det legges opp til temamøte
24.10.17 HUNT data v/professor Steinar Krogstad og 05.12.17 Helsebygg
Sintef/NTNU v/Karin Høyland. Temamøtene tapes og legges ut på
kommunens hjemmeside slik at den blir tilgjengeliggjort for alle som er
interessert.
c) Kommende primærbrukere det vil si innbyggere i alderen 65 – 85 år.
Prosjektleder Siri Bakken vil gjennomføre semistrukturerte intervju med
innbyggere på ulike steder i kommunen i løpet av oktober/november d.å.
d) Prosjektbrukergruppe for funksjonsprogrammering er igangsatt, og vil foregå
fram til midten av desember.
3. Stedsanalyse.
a) Bynivå: byrom, funksjoner, mennesker – hvordan utvikle prosjektet til å bidra
godt inn i Verdal lokalsamfunn?
b) Tomt: Eksisterende bebyggelse, topografi, omkringliggende bebyggelse,
trafikk mv. Volumstudier starter i oktober.
4. Prosessverktøy.
a) Reguleringsprosess. Pål Gauteplass i Norconsult arbeider med planprogram
som sendes ut på høring ultimo oktober for vedtak i slutten av januar 2018.
b) Tekniske, økonomiske, lov- og vedtaksmessige og framdriftsmessige rammer
følges opp fortløpende.
c) Det gjennomføres møte med Husbanken 16.10.17 for å avklare helsebyggets
tilskuddsrammer.
d) Kunnskap om og utvikling av planlagt organisering av det nye bygget med
tanke på fleksibilitet og driftseffektivitet.
5. Ekskursjon.
Det gjennomføres ekskursjon til demenslandsbyen «De Hogwayk» i Nederland
19.oktober 2017.
Det legges opp til jevnlige muntlige orienteringer i kommunestyremøter av prosjektleder
Siri Bakken. Samspillsgruppa har møter hver 14.dag i oddetallsuker. Etablering av
referansegrupper skjer i november/desember 2017.
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Rådmannen vil legge fram sak for kommunestyret i januar 2018 hvor beskrivelser av hva
helsebygget skal inneholde av tjenester utover 89 institusjonsplasser, 43 omsorgsboliger
med heldøgns bemanning og produksjonskjøkken blir lagt fram for beslutning.
Vurdering:
Innhold og framdrift i programmeringen av det nye helsebygget i Verdal kommune er i
samsvar med rådmannens bestilling til samspillsgruppa og prosjektlederne.
Høring om endringer i barnehageloven
Saksbehandler: Frode Kvittem
E-post:
frode.kvittem@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048290
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Rådmannens innstilling:

Møtedato
18.10.2017
19.10.2017

Arkivref:
2017/6964 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
41/17
101/17

Verdal kommune stiller seg positiv til alle de tre endringsforslagene i lov om barnehager,
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, men da under
forutsetning av at krav om bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres for
kommunene.
Vedlegg:
Høringsnotat
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Kunnskapsdepartementet sendte 22.06.2017 ut et forslag til endringer i barnehageloven,
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring.
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Forslag omhandler tre områder:
• Minimumsnorm for grunnbemanning
• Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
• Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
Høringsfrist er 13.10.2017, og det er derfor oversendt en forhåndsuttalelse basert på
dette saksframlegget.
I høringsnotatet er det utfyllende informasjon om hva endringsforslagene innebærer, og
her kommer et lite utdrag fra de tre områdene som forslaget omhandler:
Minimumsnorm for grunnbemanning
Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanning (en
bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være en (1)
ansatt per tre barn under tre år og en (1) ansatt per seks barn over tre år. Dette forslaget
representerer en oppfølging av NOU: 2012:1 Til barnas beste.
Departementet foreslår at barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller
tre år.
Barnehager er i dag et tilbud som tilnærmet alle barnefamilier benytter seg av, og for å
ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det behov for et tilstrekkelig antall
voksne i barnehagen. Status per dato i norske barnehager er at antall barn per ansatt
varierer mye mellom barnehagene.
Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
Departementet foreslår å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning (en skjerpet
pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning.
Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning
som tilsvarer en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14
barn over 3 år.
I tillegget inneholder forslaget en mulighet om videreføring av dagens adgang til å søke
om midlertidig dispensasjon for normen for pedagogisk bemanning.
Dette forslaget erstatter dagens bestemmelse:
«Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og
én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid
er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan
barnetallet økes noe per pedagogisk leder.»
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Statistikk fra 2016 viser at om lag 40 prosent av de som jobber i barnehage hadde
pedagogisk utdanning og at 20 prosent var barne- og ungdomsarbeidere. Det betyr at
mye av arbeidet i barnehagen blir utført av ansatte uten pedagogisk utdanning.
I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til flere
barnehagelærere. I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen
varslet regjeringen at den i løpet av 2017 vil sende på høring forslag om skjerpet
pedagognorm opp til det Stortinget har bevilget midler til. Forslaget om et skjerpet krav
til pedagogisk bemanning er også en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om å
redegjøre for regjeringens arbeid med en barnehagelærernorm, jf. Innst. 344 L
(20152016) og Innst. 47 S (2015-2016).
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å
samarbeide ved barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, opplæringsloven og
friskoleloven. Formålet med samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og
god overgang fra barnehage til skole og SFO.
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Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for
barnas overgang.
Bakgrunnen for dette forslaget er at en gjennomgang av dagens regelverk og praksis
viser at barnehagen og skolen ikke godt nok sikrer barn en trygg og god overgang. En
lovfesting av en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas
overgang, vil bidra til at alle barn får en trygg og god overgang, uavhengig av hvilken
barnehage barnet har gått i og hvilken skole barnet skal begynne på. Innføringen av en
slik plikt vil sikre at både private og offentlige barnehage- og skoleeiere tilrettelegger for
en trygg og god overgang.
Vurdering:
Minimumsnorm for grunnbemanning
Verdal kommune støtter forslaget om minimumsnorm for grunnbemanning.
Nåværende status for bemanning for kommunale barnehager i Verdal er en (1) ansatt per
3,4 barn under tre år og en (1) ansatt per 6,2 barn over tre år.
KOSTRA-tall fra 2016 viser at netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i Verdal er lavere
enn forøvrig i fylket, Kostragruppe 8 og landet uten Oslo. Samtidig har vi en høyere
dekningsgrad av andel barn med barnehageplass, og en høyere andel minoritetsspråklige
barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år. Andel barnehager med åpningstid 10
timer eller mer per dag er vesentlig høyere enn forøvrig i fylket, Kostragruppe 8 og
landet uten Oslo. Dette medfører at det per dato er utfordrende å innfri den kvalitet som
statlige og kommunale føringer tilsier. Den foreslåtte bemanningsnormen vil sikre bedre
strukturelle rammebetingelser, og vil gi enda bedre muligheter for å utvikle det som viser
seg å ha størst betydning for kvalitet i barnehagen ifølge Stortingsmelding 21: De voksen
relasjon til barna og samspillet barna imellom.
Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
Verdal kommune stiller seg positiv til forslaget om skjerpet norm for pedagogisk
bemanning
Også i Verdal er status at det er færre pedagoger i barnehagene enn fagarbeidere og
assistenter. Tall fra Basil meldt inn 15.12.2016 viser en variasjon i andelen pedagogiske
ledere fra 25% til 41,7% i barnehagene i Verdal. En økt pedagogandel vil derfor
representere et godt bidrag for å kunne heve kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i
barnehagene.
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO
Verdal kommune stiller seg positiv til forslaget om plikt til å samarbeide om barnas
overgang fra barnehage til skole og SFO.
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Det er allerede utarbeid en god del rutiner for å sikre en god overgang mellom barnehage
og
skole i Verdal. På tross av det er det sikkert rom for å bli enda bedre i denne overgangen.
Forslaget som foreligger har som formålet at samarbeidet skal være med å gi barna en
trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. En trygg og god overgang
handler blant annet om at barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar og vet
hva de kan forvente ved skolestart. For å oppnå dette bør det tilrettelegges for en god
dialog mellom foreldre og barnehage, skole og SFO.
Dette er logikker som Verdal kommune allerede prøver å innfri, og med den
tydeliggjorte plikten til samarbeid kan forhåpentligvis kvaliteten i overgangen bli enda
bedre.
Samlet sett stiller Verdal kommune seg positiv til alle de tre endringsforslagene i
lov om barnehager, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk
bemanning, men da under forutsetning av at krav om bemanningsnorm og
pedagognorm fullfinansieres for kommunene.
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Verdal kommune
Sakspapir

Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
E-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048250
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
Rådmannens innstilling:

Møtedato
19.10.2017
30.10.2017

Arkivref:
2016/5239 /F82
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
102/17

1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til følgende (i tillegg til ordfører og
varaordfører): folkevalgt Trude Holm, folkevalgt Thor Bertil Granum, rådmann
Jostein Grimstad og kommunalsjef Trond Selseth.
2. Vigsling tilbys på fredager fra kl. 10.00 til kl. 15.00 på kommunestyresalen. I juli og
første del av august vil det være begrenset kapasitet.
3. Vigslere som ikke mottar godtgjøring eller lønn fra kommunen mottar kr. 500,- pr
vigselsdag.
4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen, som
utarbeider retningslinjer og informasjon om det kommunale vigselstilbudet slik at
vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.
Vedlegg:
1. Rundskriv Q-11/2017 – kommunale vigsler.
2. Brev datert 30.06.17 fra Barne- og likestillingsdepartementet – informasjon om
endringer i ekteskapsloven.
3. Forskrift om kommunale vigsler.
4. Vedtak om borgerlig vigselsformular.
5. Lov om ekteskap.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Stortinget har vedtatt å overføre vigselsmyndigheten fra tingretten til kommunene og
dette trer i kraft 1.1.18.
Ordfører og varaordfører får en direkte myndighet etter loven til å gjennomføre vigsler. I
tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt
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i kommunen. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører
og varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.
Kommunen må her vurdere hvem som er egnet for oppgaven. I forarbeidene til loven er
det anbefalt at det også tilbys vigsler som er politisk nøytrale.
Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom den folkevalgte ikke lenger er folkevalgt eller
viglerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes.
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer
som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jfr.
Ekteskapslovens § 12 a. Det er tilstrekkelig at en er bosatt i kommunen for at plikten
gjelder. Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre enn kommunens
innbyggere. Dette vil vi komme tilbake til.
Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler og det er viktig at dette
tilbudet er tilgjengelig og skal dekke etterspørselen på en god måte, jfr. Forskrift om
kommunale vigsler § 1.
I 2016 var det til 26 vigsler fra Verdal i Tingretten.
Vurdering:
Rådmannen har vurdert ulike lokaler for formålet og har kommet fram til at
kommunestyresalen anses som det eneste rommet som er egnet som seremonirom og
dermed egnet for vigsler. Det er planer på sikt å få etablert et eget seremonirom/hus, men
fram til dette er på plass må kommunestyresalen brukes. Salen er mye i bruk til ordinære
kommunal virksomhet og rådmannen har derfor vurdert det dit at fredager avsettes til
vigsler. Dette begrenser tilgjengeligheten for vigsling, men fram til vi har annet egnet
rom til formålet, synes dette som den beste løsningen. Rådmannen vil derfor legge fram
ny sak i løpet av 2018 der evt. utvidelse av tilbud, eget seremonirom, tilbud om vigsling
av andre enn kommunens innbyggere osv er vurdert.
Det borgerlige vigselsformularet er fastsatt ved kongelig resolusjon og skal benyttes ved
gjennomføringen av borgerlige vigsler. Formularet setter et minimumskrav til innholdet i
vigselen, men det er i prinsippet rom for å tilpasse seremonien med for eksempel sang,
musikk, utveksling av ringer, tekstlesing e.l. Domstolens praksis er at det settes av 15
minutter pr vigsel. Av disse vil 5 minutter medgå til den obligatoriske lesningen av
vigselsformularet. Brudeparet vil dermed ha ca 10 minutter tilgjengelig til andre
aktiviteter som musikk, tekstlesing el. som de selv er ansvarlig for.
Når det gjelder gjennomføring av vigselen er rådmannens vurdering at kommunens
oppgaver avgrenses til selve vielsesritualet. Øvrige rammer for vigselen må besørges av
brudeparet selv, så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag.
I tillegg til selve seremonien vil kommunen måtte påregne noe tidsbruk til administrativt
for- og etterarbeid, bl.a. bestilling av timer til vigsel, besvare spørsmål fra publikum,
utstede midlertidig vigselsattest, samt retur av prøvingsattest til Skatteetaten.
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Rådmannen utarbeider i henhold til ovenstående retningslinjer og informasjon om det
kommunale vigselstilbudet.
Verdal kommune
Sakspapir

T&T Mat - søknad om skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
E-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048250
Utvalg
Verdal formannskap
Rådmannens forslag til vedtak:

Møtedato
19.10.2017

Arkivref:
2017/5388 /U63
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
103/17

1. T & T MAT, org.nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika
Fjellstue:
1. etasje: Salong og spisesal.
2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
Utendørs: på avgrenset område (gjerde rundt eiendommen).
2. Kåre Haagenstad og Tanja Fagerholt godkjennes om henholdsvis bevillingen styrer
og stedfortreder for styrer.
3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
Mandag til og med torsdag.
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 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:
T & T MAT, org.nr. 993 810 703, søker på fastsatt skjema om skjenkebevilling for
sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Sandvika
Fjellstue. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs. Søknaden gjelder for
dagene mandag til og med torsdag. Det har til opplysning tidligere også vært bevilling
ved stedet, men det er nye eiere av T & T MAT AS. Dette krever i henhold til
alkohollovens § 1-10 ny søknad om skjenkebevilling.
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Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen i Verdal har i brev datert 16. august 2017 ingen merknader til søknaden.
NAV Verdal har i brev datert 2. oktober 2017 ingen merknader til søknaden.
Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved T & T Mat
AS, med Kåre Haagenstad og Tanja Fagerholt som henholdsvis bevillingen styrer og
stedfortreder for styrer, ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020.

20 av 30

Verdal kommune – Formannskapet 19.10.17 - sakliste

Verdal kommune
Sakspapir

Grappa Bar - søknad om skjenkebevilling
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
E-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048250
Utvalg
Verdal formannskap
Rådmannens forslag til vedtak:

Møtedato
19.10.2017

Arkivref:
2017/5078 /U63
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
104/17

1. Grappa Bar (Alamadar Hussain Shah), org.nr. 919 020 601, gis alminnelig bevilling
som omsøkt for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende
bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på avgrenset område
utendørs.
2. Jeanette Edensten og Peyman Rad godkjennes om henholdsvis bevillingens styrer og
stedfortreder for styrer. Godkjenningen for styrer gis under forutsetning av bestått
kunnskapsprøve i alkoholloven.
3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 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:
Grappa Bar (Alamadar Hussain Shah), org.nr. 919 020 601, søker på fastsatt skjema om
alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Grappa
Bar, Nordgata 3, 7650 Verdal. Bevilling gjelder for 1. etasje og på avgrenset område
utendørs.
Det har til opplysning vært bevilling ved denne adressen tidligere (Deera Verdal), men
det er nå ny driver. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om
skjenkebevilling.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen i Verdal har i brev datert 25.08.2017 ingen merknader til søknaden.
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NAV Verdal har i brev datert 02.10.2017 ingen merknader til søknaden.
Rådmannen vil ut fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Grappa Bar,
med henholdsvis Jeanette Edensten og Peyman Rad som bevillingens styrer og
stedfortreder for styrer. Godkjenningen for styrer gis under forutsetning av bestått
kunnskapsprøve i alkoholloven.
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Verdal kommune
Sakspapir

Christian Øvereng AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
E-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048250
Utvalg
Verdal formannskap
Rådmannens forslag til vedtak:

Møtedato
19.10.2017

Arkivref:
2017/5589 - /
Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
105/17

1. Christian Øvereng AS, org. nr. 919 335 629, gis alminnelig bevilling for salg av
alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Bobyn ut ny
bevillingsperiode til 30.06.2020.
2. Formannskapet godkjenner Christian Øvereng og Jorunn Overholmen som
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.
3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig gruppe 1
som nevnt i saksopplysninger.
Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Christian Øvereng AS, Org. nr. 919 335 629, søker på fastsatt skjema om bevilling for
salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn.
Det har også tidligere vært salgsbevilling ved dette salgsstedet, men det er ny eier. Dette
krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om salgsbevilling for alkoholholdig
drikk.
De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:
Ukens fem første hverdager (mandag-fredag) Fra
kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
På dager før søn- og helligdager Fra
kl. 08.00 fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl.
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20.00.
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
Lensmannen har i brev datert 25.08.17 ingen merknader til søknaden.
NAV Verdal har i brev datert 02.10.17 ingen merknader til søknaden.
Rådmannen tilrår ut i fra dette at Christian Øvereng AS gis bevilling for salg av
alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn, med styrer og stedfortreder som
nevnt under rådmannens tilråding.
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PS 106/17 Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.10.17

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
74048250

Arkivref:
2017/230 - /
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
19.10.2017

Saksnr.
107/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi
høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.
Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første
møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt
hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).
Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 06.10.17):
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Høyring

Departement

Frist

Høring - endring av forskrift om
habilitering og rehabilitering
individuell plan og koordinator § 3.
Definisjon av habilitering og
rehabilitering

Helse- og
omsorgsdepartementet

09.11.2017

Høring om endring i utlendingsloven –
straff for den som skaffer en utlending
arbeid eller bosted når forholdene
innebærer en utilbørlig utnyttelse av
utlendingens situasjon

Justis- og
beredskapsdepartementet

10.11.2017

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

12.11.2017

Helse- og
omsorgsdepartementet

14.11.2017

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

15.11.2017

Nærings- og
fiskeridepartementet

24.11.2017

Høring - Tilskudd til utleieboliger utkast til ny forskrift

Høring - Forskrift om
befolkningsbaserte helseundersøkelser

Høring - endring av forskrift om
forvaltningsområdet for samisk språk

Høring - utlysning av nye konsesjoner
for fjernfisk etter krill
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Høring – York-Antwerpen-reglene
2016

Høring om endring av forskrift om
akvakultur for andre arter enn laks,
ørret og regnbueørret – akvakultur
med vannlevende planter

Høring av rapport fra
Helsedatautvalget: Et nytt system for
enklere og sikrere tilgang til helsedata

Justis- og
beredskapsdepartementet

30.11.2017

Nærings- og
fiskeridepartementet

01.12.2017

Helse- og
omsorgsdepartementet

01.12.2017

Klima- og miljødepartementet

01.12.2017

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.12.2017

Justis- og
beredskapsdepartementet

01.12.2017

Høring av statlige planretningslinjer
for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning i kommunene

Høring av forslag om endringer i
reglene om elektronisk
kommunikasjon med domstolene

Høring - NOU 2017:9 Politi og
bevæpning
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Justis- og
beredskapsdepartementet

01.12.2017

Finansdepartementet

04.12.2017

Kunnskapsdepartementet

04.12.2017

Kunnskapsdepartementet

04.12.2017

Justis- og
beredskapsdepartementet

06.12.2017

Høring - forslag til lovendring og
forskriftsendring om
folkehøyskolelovens anvendelse på
Svalbard

Kunnskapsdepartementet

07.12.2017

Høring - Forslag til forskrift om
kommunens helsefremmende og

Helse- og
omsorgsdepartementet

10.12.2017

Høring - forslag om endring i
straffelovens regler om forvaring

Høring – NOU 2017: 15 –
Revisorloven

Høring endringer i fagskoleloven personvernforordringen

Høring Forslag om nye endringer i
universitets- og høyskoleloven

Høringsbrev – forslag til endringer i
utlendingsloven (innbringelse og
pågripelse i forbindelse med inn- og
utreisekontroll mv.)
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forebyggende arbeid i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Høring - ny finansavtalelov

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.12.2017

Høring om regler for samordning av
offentlig tjenestepensjon med
alderspensjon fra folketrygden
opptjent etter nye regler

Arbeids- og
sosialdepartementet

20.12.2017

Høring - ny lov for Den norske kirke
og andre tros- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet

31.12.2017

Høring - Behandling av
overskuddsinformasjon fra
kommunikasjonskontroll mv.

Justis- og
beredskapsdepartementet

15.01.2018

Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de
framlagte høringer.
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