Verdal kommune

Møteinnkalling

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

Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
28.02.2013
09:00

Det er satt opp slik tidsplan for dagen:
09.00 – 10.00: E.on v / Lise Toll m. fl. Orientering om framdrift
vindkraftutbyggingsprosjektet.
10.00 – 11.30: Saksbehandling.
11.30 – 14.30: Lunsj og bedriftsbesøk hos Coop Inn – Trøndelag. V / adm. Dir. Unni
Storstad.

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.
Sakliste
Saksnr
Innhold
PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll
PS 22/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune
PS 23/13 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2012
PS 24/13 Orientering
PS 25/13 PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2013
PS 26/13 Befaring i formannskapets møte 28. februar 2013

Verdal, 19. februar 2013

Bjørn Iversen
ordfører(s)
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Verdal kommune
Sakspapir
Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune

Saksbehandler: Harry Reitan
harry.reitan@innherred-samkommune.no
E-post:
Tlf.:

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
28.02.2013

Arkivref:
2013/510 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
22/13

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal
kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.
Vedlegg:
1 Reviderte eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Nåværende vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune.
Saksopplysninger:
Eiendomsskatteloven – sist endret 01.01.2013.
Vedlagt følger reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune
tilpasset endringene i eiendomsskatteloven. Endringene i vedtektene er bare av teknisk
karakter for å tilpasse de nye endringene eiendomsskatteloven. Blant annet er
bestemmelsene i den gamle byskatteloven av 18. august 1911 nr. 9 §§ 4 og 5 tatt inn i
eiendomsskattelovens §§ 8 A-2 og
8 A-3. I tillegg er det i § 2-1 i de reviderte vedtektene, tatt inn at drift av
eiendomsskattekontoret flyttes fra Kemnerkontoret til enheten for plan, byggesak,
oppmåling og Miljø (PBOM) f.o.m. 30.06.2013.
Vurdering:
Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven fra 01.01.2013, og vil på den
bakgrunn foreslå at vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune blir
endret i trå med disse.
For øvrig er det ingen reell endring i de nye vedtektene.
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Verdal kommune
Sakspapir
Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2012

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

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2012/1878 - /U63

Møtedato
28.02.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
23/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2012 tas til orientering.
Vedlegg:
 Årsrapport 2012 fra Nokas Security AS.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Nokas Security AS har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til
avtalt program med sekretariatet (rådmannens stab) og inngått avtale. Som tidligere år vil
vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas Security AS fortsatt har en åpen dialog
med ekspeditører og de ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte
aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutingene for
salg og skjenking av alkoholholdig drikke.
Det kan i tillegg kommenteres at det etter salgsbevillingskontroller med avvik er sendt
brev til bevillingsinnehavere med krav om innskjerping av rutiner i forhold til
legitimasjoner.
For øvrig vises til rapporten.
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Verdal kommune
Sakspapir
PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2013

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

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2010/9935 /05056749758

Møtedato
28.02.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
25/13

Ordførers forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra
01.01.13.
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
Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og
ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det fremforhandlede resultatet.
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Verdal kommune
Sakspapir
Befaring i formannskapets møte 28. februar 2013

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

Utvalg
Verdal formannskap

Arkivref:
2013/538 - /

Møtedato
28.02.2013

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
26/13

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vil etter formannskapets møte 28. februar 2013 bli lunsj og bedriftsbesøk ved Coop
Inn-Trøndelag. Tidsramme for bedriftsbesøket vil bli fra kl. 11.30 til kl. 14.30.
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