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kommunestyresalen, Kommunehuset i Leksvik
14.03.2019
09:00 – 13:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Camilla Sollie Finsmyr
Medlem
Benjamin Schei
Medlem
Bjørn Vangen
Medlem
Marthe Småvik
Medlem
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Harald Fagervold
Medlem

Representerer
IF-HØ
IF-SP
IF-HØ
IF-HØ
IF-FRP
IF-AP
IF-PP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Liv Darell
NESTL
Maria Husby Gjølgali
MEDL
Bjørnar Buhaug
MEDL
Knut Ola Vang
MEDL
Viggo Lian
MEDL
Line Marie Rosvold Fjeldahl MEDL
Linda Lutdal
MEDL

Representerer
IF-SP
IF-AP
IF-SP
IF-AP
IF-AP
IF-V
IF-HØ

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kurt Håvard Myrabakk
Bjørnar Buhaug
Arvid Penna Steen
Linda Lutdal
Erling Kristian Pedersen
Liv Darell
Rune Tveiten
Line Marie Rosvold Fjeldahl
Wenche Stenkjær
Knut Ola Vang
Sylvia Elverum
Viggo Lian

Representerer
IF-FRP
IF-HØ
IF-SP
IF-AP
IF-AP
IF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Øyvind Lindseth
Valgansvarlig
Merethe Kopreitan Dahl
Avdelingsleder personal- og kommunikasjon
May Hilde Skarsaune
Sekretær

Agenda:
Kulturelt innslag fra kulturskolen
Orienteringssaker:

- Årsregnskap 2018 v/Ørjan Dahl
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=41478&do
cumentId=57156
Gruppeledere samles sammen med tillitsvalgte for å drøfte prioriteringer i økonomi- og
handlingsplan 2020 – 2023.
- Valg 2019 – stemmekretser v/Øyvind Lindseth
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=41479&do
cumentId=57157
- Oppfølging av sykefravær v/Merethe Kopreitan Dahl
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=41480&do
cumentId=57158
Drøftingssaker:
- Eierskapsmelding IFJobb AS. Innledning v/ Åge Bjørvik
Presentasjon:
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=41483&do
cumentId=57161
Formannskapets innspill:
Ikke subsidiert bedrift – viktig å jobbe med omdømmet
Vekstbedriften må konkurrere på lik linje med andre private bedrifter og ligge på samme
prisnivå – markedspris.
Viktig at kommunen prioriterer å bruke vekstbedriften.
Hvordan kan kommunen bli bedre på å ta inn folk med restarbeidsevne?
Akrobaten barnehage – varig tilrettelagte arbeidsplass i privat bedrift. Svært godt eksempel.
Hvordan satse mer på dette i kommunen? En utfordring er stadig krav om effektivisering i
kommunen.
Eierskapsmelding fremmes som sak i neste formannskapsmøte.
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune med hensyn på befolkningsvekst.
Oppfølging fra forrige møte. Konkretisering og ansvarsfordeling.
Befolkningsvekst er hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i begge tidligere
Leksvik og Rissa kommuner. Drøftingen er en oppfølging av samme tema i formannskapets
møte 15.01.2019 og 24.1.2019.
Næringskraft og bolyst i Indre Fosen kommune
Det søkes om delfinansiering til omstillingsprogrammet til forprosjektet «Næringskraft og bolyst
i Indre Fosen kommune.
Utvikling av et helhetlig handlingsprogram som styrker:
- Kompetanse og rekruttering i nærings- og arbeidslivet
- Bærekraft i befolkningen og tilflytting
- Attraktiviteten i samfunnet, sentrum og tettstedene
Programmet gir fornyelse via kompetanse, attraktivitet og markedsføring.
Kort beskrivelse av prosjektet:

Forprosjektet har som mål å vil etablere et toårig handlingsprogram, som bygger på forskning
og ny kunnskap. Programmet vil bestå av strategier som sikrer rekrutteringen til næring- og
arbeidsliv, styrker befolkningen og videreutvikler samfunnet.
Målet er å utvikle en verktøykasse med profiler, aktiviteter og metoder for
bedrifter/virksomheter, innbyggergrupper og noen områder i lokalsamfunnet.
Prosjektet består av tre selvstendige elementer som samtidig utgjør en helhet:
- Ekstraordinær innsats som tar tak i nærings- og arbeidslivets utfordringer. Det dreier
seg om å skape og sikre flere arbeidsplasser, samt dekke behovene for rekruttering,
kompetanse og yngre arbeidskraft.
- Utforsking av noen utfordringer i befolkningen. Det gjelder befolkningens bærekraft
med styrking av noen innbyggergrupper. Motivere for høyere fødselstall, innflytting og
bosetting av sesongarbeidskraft samt tilrettelegge for lavere utflytting og pendling.
- Satsing på samfunnsrelaterte utfordringer og sikre behovene for varierte boligområder
og boligtyper, egenartede og sjarmerende tettsteder med aktiviteter og tilbud,
samferdsel med hyppige, hurtige og stabile forbindelser, samt
innbyggervennlige tjenester.
Prosjektet dreier seg om fornyelse ved hjelp av kompetanse, attraktivitet og markedsføring.
Innspill fra formannskapet:
Må tas tak i selv om det ikke blir midler til dette gjennom omstillingsprosjektet.
Ta det ned til noe jordnært – sette planer ut i livet.
Boligtomter med korte avstander til skole, butikk og servicesenter.
Krevende å følge opp alle behov i arealsektoren med tilgjengelige ressurser.
Formannskapet støtter jobben med prosjektarbeidet som pågår.
Fosenbrua:
Samferdselsgruppa i formannskapet må være en pådriver her. Samferdselsgruppa må samles
for å drøfte politisk påvirkning når det gjelder Fosenbrua.
Jobbinga som ble gjennomført for å etablere kampflybasen på Fosen, bør være modell for
arbeidet med Fosenbrua.
Må ha med hele Fosen og hele Trøndelag.
Politisk organisering:
Ber gruppeledere komme sammen for å drøfte neste periodes politiske organisering. Per Kr.
Skjærvik tar ansvar for å samle gruppelederne. Gruppelederne bør også drøfte samarbeid om
informasjon før valget.
- Avtale om tjenestetilbud mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag politidistrikt
Kommunedirektøren orienterte om utkast til avtale.
Politikontakt for Indre Fosen kommune er ansatt, og Ebbe Carsten Brødreskift vil ha denne
rollen for vår kommune.
Avtale legges fram for kommunestyret 9.april 2019 der bl.a. oppgavene til politikontakten
beskrives, og eget politiråd for Indre Fosen kommune beskrives.
Åpningstider i Rissa redusert til torsdag, de andre dager henvises til Brekstad og Åfjord. Ut fra
innbyggertall, sammenliknet med Ørland / Bjugn, så knyttes det bekymringer til denne
reduksjonen. Lensmann på Fosen har ansvaret for fordelingen av ressurser og bestemmelse
om åpningstider.
Ønsker å beholde utstedelse av pass i Rissa.
Innspill fra formannskapet:
Ønsker redegjørelse fra lensmannen/ angående responstid i 2018

Lengre responstid nå enn tidligere?
Politisk trykk opp mot justisminister
Sende en delegasjon
Bruk media
Formannskapet gir ordfører og kommunedirektør fullmakt til å jobbe for utvidelse av
åpningstider og til å jobbe for at passutstedelse fortsatt kan foretas i Rissa.
Utstopping av bjørn:
Kronerullinga må markedsføres bedre – Kurt Myrabakk utnevnes som medhjelper til Line
Rosvold Fjeldahl.
I forrige møte ble det satt frist for kronerullingen.
Informasjon ordfører/kommunedirektør
Tomt videregående skole
-Nær dialog med Sjølyst.
-Småbåtforeningen har årsmøte i slutten av mars. Det har kommet brev til kommunen
fra Småbåtforeningen som må besvares før årsmøtet.
-Stranda Fjordsenter – forhandlinger pågår
Det vil bli bestilt fotografering av formannskap og kommunestyret til junimøtet.

Saksnr
PS 6/19

Sakstittel
Lokal bruk av bygningsmassen ved ny videregående skole i
Vanvikan

Lukket

PS 6/19 Lokal bruk av bygningsmassen ved ny videregående skole i Vanvikan
Saksprotokoll i Formannskap - 14.03.2019
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til pkt 1 lagt fram i møtet:
1. a. Fellesbibliotek/bibliotekcafé der bibliotek for grunnskolen i Vanvikan, videregående
skole og folkebiblioteket i Vanvikan kombineres, kan være interessant. Kommunen er
interessert i å drøfte muligheter med fylkeskommunen under planlegging av bygget med
hensyn på utforming og ressursbruk.
b. Forutsatt at fylkeskommunen tillater det tidsmessig, utredes muligheten for å flytte
voksenopplæringen og innvandringstjenesten fra Rissa til nybygget til videregående
skole, med hensyn på:
- muligheter for løsninger på det som anses som ulemper
- fleksibel leieavtale med fylkeskommunen ut fra areal som til enhver tid trengs
- fleksible transportløsninger i anbud buss Trøndelag 2021 (servicefleks)
- felles ledelse for voksenopplæring og videregående skole
c. Dersom fylkeskommunen tilrettelegger for musikk-/kunstfag, er det interessant å
legge kulturskole i Vanvikan til nybygget for videregående skole.
Kommunedirektørens forslag til vedtak i pkt 1-3 enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
1. a. Fellesbibliotek/bibliotekcafé der bibliotek for grunnskolen i Vanvikan, videregående
skole og folkebiblioteket i Vanvikan kombineres, kan være interessant. Kommunen er
interessert i å drøfte muligheter med fylkeskommunen under planlegging av bygget med
hensyn på utforming og ressursbruk.
b. Forutsatt at fylkeskommunen tillater det tidsmessig, utredes muligheten for å flytte
voksenopplæringen og innvandringstjenesten fra Rissa til nybygget til videregående
skole, med hensyn på:
- muligheter for løsninger på det som anses som ulemper
- fleksibel leieavtale med fylkeskommunen ut fra areal som til enhver tid trengs
- fleksible transportløsninger i anbud buss Trøndelag 2021 (servicefleks)
- felles ledelse for voksenopplæring og videregående skole
c. Dersom fylkeskommunen tilrettelegger for musikk-/kunstfag, er det interessant å
legge kulturskole i Vanvikan til nybygget for videregående skole.
2. Indre Fosen kommune ber fylkeskommunen om å hensynta pkt d-g i tabellen i
saksframlegget når nybygg for videregående skole planlegges.
3. Eksakt arealbehov for næringsliv, organisasjoner og kommune avklares og behandles
som egen sak i kommunestyret før utgangen av oktober 2019. Økonomiske
konsekvenser skal utredes og være en del av saken.

