Verdal kommune

Møteinnkalling

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
02.02.2012
09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon
74 04 82 57 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time.
Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

Verdal, 27. januar 2012

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 2. februar 2012
Saksnr

Innhold

PS 11/12

Godkjenning av møteprotokoll

PS 12/12

Drøfting - Utenlandsk arbeidskraft og behov for bosetting

PS 13/12

Lena Lyngsaunet Alstad - søknad om alminnelig
skjenkebevilling ved Min Drøm AS

PS 14/12

Orientering

PS 15/12

PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn
2012
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Verdal kommune
Sakspapir

Drøfting - Utenlandsk arbeidskraft og behov for bosetting

Saksbehandler: Bjørn Iversen
bjorn.iversen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2012/520 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
02.02.2012

Saksnr.
12/12

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Formannskapets medlemmer ble i møte 19.01.12 utfordret til å ta en rolle og bidra til å
tilrettelegge i forhold til boligbehovet til utenlandsk arbeidskraft. Medlemmene ble
videre bedt om å diskutere problematikken i sine parti og komme med forslag i
formannskapets møte 2. februar 2012. Målsettingen for dette arbeidet er å komme fram
med en strategi/retningslinjer for bosetting av innleid arbeidskraft som gjør jobben for
saksbehandlere/plankomite/næringslivet enklere og mer forutsigbart.
Saken legges med dette fram til drøfting.
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Verdal kommune
Sakspapir

Lena Lyngsaunet Alstad - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Min Drøm
AS

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

Arkivref:
2011/9949 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
02.02.2012

Saksnr.
13/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV eller
Lensmannen i Verdal gis Lena L. Alstad alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende
bevillingsperiode til 30.06.12 ved Min drøm AS, org.nr. 897 591 332.
2. Lena Lyngsaunet Alstad godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis også
fritak fra kravet om stedfortreder for styrer pga skjenkestedets størrelse og
omfang.
3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Lena L. Alstad søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved Min drøm AS, org.nr. 897 591 332, adresse
Norumgården.
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Det er søkt om slik skjenketid:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 10.00 til kl. 18.00 mandag – lørdag.
Det søkes videre om fritak fra kravet om stedfortreder for styrer pga. stedets størrelse
og at det er eier som i hovedsak skal jobbe der. I alkohollovens § 1-7 c står følgende:
“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.”
Konseptet til Min drøm AS er at det skal være et en liten butikk med interiørprodukter
samlokalisert med servering av kaffe/te og enkel servering. Det skal legges vekt på
lokale og småskalaleverandører, samt gjenbrukt av interiør.
Rådmannen anser denne virksomheten for veldig liten i skjenkesammenheng, bedriften
skal i hovedsak drive med salg av interiør og drive café og vil derfor tilrå at søknad om
fritak for kravet som stedfortreder for styrer innvilges som omsøkt.
Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.
NAV Verdal har den 12.01.12 avgitt slikt uttalelse:

I Verdal kommune har vi ikke politiske vedtak eller føringer som skal tilsi negativ
tilråding i denne saken. Det er heller ikke i Ruspolitisk handlingsplan vedtatt
begrensninger i forhold til slike søknader, i tillegg til at det er gitt skjenkebevilling til
cafedrift tidligere, bl.a. i kjøpesenter. I beskrivelse av bedriften utgjør kafedriften ca en
tredjedel av omsetningen, men det er ikke et vilkår i alkoholloven, eller i lokale
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politiske føringer, om at drift av f.eks. kafe skal omfatte en viss del av omsetning. Det
må da bli opp til det politiske skjønnet om det skal gis bevilling eller ikke.
Det er ikke mottatt uttalelse fra Lensmannen i Verdal. Denne vil bli utdelt i møtet.
Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal vil
rådmannen tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, med Lena L. Alstad som styrer for
bevillingen.
Pga at denne søknaden er så nært inntil søknadsfrist for ny bevillingsperiode vil den
automatisk bli lagt fram for formannskapet på nytt sammen med de andre søknadene.
De trenger ikke søke på nytt.
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Verdal kommune
Sakspapir

PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2012

Saksbehandler: Bjørn Iversen
bjorn.iversen@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2010/9935 /05056749758

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
02.02.2012

Saksnr.
15/12

Ordførers forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser
fra 01.01.2012.

Vedlegg:
Protokoll fra forhandlinger – blir utdelt i møtet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Formannskapet oppnevnte i henhold til rådmannens lederavtale følgende til å ivareta
rådmannens lønns- og arbeidsvilkår i sitt møte 19. januar 2012:
Ordfører
Varaordfører
Marit Voll Skrove
Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og
ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det framforhandlede resultatet.
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