MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Storsalen, Indre Fosen rådhus
25.06.2019
15:00 -18:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Liv Darell
Nestleder
Benjamin Schei
Medlem
Bjørn Vangen
Medlem
Linda Lutdal
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Maria Husby Gjølgali
Medlem
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Viggo Lian
Medlem
Harald Fagervold
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Marthe Småvik
MEDL
Bjørnar Buhaug
MEDL
Camilla Sollie Finsmyr
MEDL

Representerer
IF-FRP
IF-SP
IF-SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kurt Håvard Myrabakk
Camilla Sollie Finsmyr
Rune Schei
Marthe Småvik

Representerer
IF-FRP
IF-HØ

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Tore Solli
Leder næringsavdelingen
Hilde Anhanger Karlsen
Helse- og omsorgssjef
Tove Penna Steen
Leder koordinerende enhet
Siri Vannebo
Arealsjef
May Hilde Skarsaune
Sekretær

Merknader:
Bjørn Vangen (H) hadde merknad til at møtet er på ettermiddag-/kveldstid.
Permisjoner:
Liv Darell (SP) fikk permisjon fra kl. 17.00, da gjensto behandling av sak 27/19.

Orienteringssaker:
-Vikingbase Havbruk AS v/daglig leder Frode Blålid
Muligheter for videreutvikling ble drøftet i formannskapet.
Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre nødvendige vurderinger i sakens
anledning ut fra drøftingene i formannskapet.
Tore Solli, leder næringsavdelingen, orienterte om interessenter for overtagelse av
bjørneskinnet for utstopping.
Tre interessenter har meldt seg:
-Kristoffer Moan
-Vanvikanhallen
-Jan Wiggo Haarberg
Formannskapet ber administrasjonen ta kontakt med Haarberg om muligheten for et samarbeid
ang. Moan sine interesser. Hvis det ikke er ønskelig, tildeles bjørnen Haarberg.
Drøftingssaker:
Kommunale avgifter og gebyr 2019
Hilde Anhanger Karlsen og Tove Penna Steen orienterte om henvendelser angående økte
priser på tjenester innen helse.
Trygghetsalarm
- Forskjellig system i gamle Rissa og Leksvik. og man har forsøkt å harmonisere
dette. Man har landet på en stykkpris. Målet er et nullspill.
Økning av døgnkostpris
- Ønsker ikke å ramme enkeltpersoner
- Må revurdere og redusere prisen
- Tilbakebetaling til de som har fått denne økningen
- Sak til kommunestyret i august
Fakturering av hjemmehjelp
- Det skal rettes opp i feilfakturering av hjemmehjelp som ikke har vært på stedet.
Ordfører orienterte om henvendelse angående vannavgift.
- Cfeed AS i Vanvikan vurderer å flytte sin bedrift om de må fortsette å betale
vannavgift ut fra vannmåler. De ønsker å avinstallere vannmåleren og betale ut fra
areal. Formannskapet stiller seg positiv til dette og gir administrasjonen fullmakt til å
svare ut.
Siri Vannebo, arealsjef, orienterte om at Snadder og Snaskum AS ønsker å kompostere
skjellavfall.
Kommunen har et egnet areal ved Ålmoen gjenvinningsstasjon som kommunen eier og som
kan leies ut. Her kan Snadder og Snaskum bygge et komposteringsanlegg.
Formannskapet stiller seg positiv til dette.
Siri Vannebo, arealsjef, orienterte om småbåtanlegg Hasselvika
Det er tidligere vedtatt at småbåtanlegget i Hasselvika skal selges.
Formannskapet gir klarsignal for å sette i gang prosessen med å selge.

Evaluering formannskapets arbeid
Utsettes til neste møte
Info fra ordfører:
Orientering om avtale om bygging av servicebygg m/leiligheter i Vanvikan som
erstatning for Sjølyst. Det blir gjennomført et makeskifte der kommunen overtar
Sjølystbygget og stiftelsen Sjølyst Bosenter overtar Havnegata 3. Kommunen får
fortsatt disponere leilighetene og vil motta leieinntektene. Det inngås en driftsavtale
med stiftelsen om drift og vedlikehold av eiendommen. Kommunen bygger et
aktivitetsareal på ca. 280 m2 og to omsorgsleiligheter for utleie. Avtalen med Sjølyst
vil for kommunen gi et bidrag til å forsvare finanskostnader ved bygging av
aktivitetsarealet.
Formannskapet støtter at dette blir en infosak i Fosna-Folket.

Saksnr
PS 25/19
PS 26/19
PS 27/19

Sakstittel
Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune
Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019
Økonomi og handlingsplan 2020-2023

Lukket

PS 25/19 Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 25.06.2019
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak i kommunestyret:
1. Årsmelding 2018 tas til etterretning
2. Drifts- og investeringsregnskapet for 2018 vedtas slik det er fremlagt.

PS 26/19 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019
Saksprotokoll i Formannskap - 25.06.2019
Behandling:
Administrasjonen justerte saksframlegget og forslag til vedtak ut fra at det ble oppdaget noen
feil i tallene i vedlegget.
Investeringer tilsvarende kr 134 160 222 overføres til investeringsbudsjettet 2019 i samsvar
med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte:
Finansiering:
Mva kompensasjon
Ubrukte lånemidler
Låneopptak
Totalt:

26 832 044
107 328 178
0
134 160 222

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak i kommunestyret:
Investeringer tilsvarende kr 134 160 222 overføres til investeringsbudsjettet 2019 i samsvar
med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte:
Finansiering:
Mva kompensasjon

26 832 044

Ubrukte lånemidler
Låneopptak
Totalt:

107 328 178
0
134 160 222

PS 27/19 Økonomi og handlingsplan 2020-2023
Saksprotokoll i Formannskap - 25.06.2019
Behandling:
Rune Schei (H), fremmet arealutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag med arealutvalgets innspill til Økonomi og Handlingsplan 20202023 vedtas som fremlagt.
-ta hensyn til etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger.
-ny skole i Vanvikan tas ut av økonomi- og handlingsplan 2020-23 på grunn av den totale
gjeldsbyrden og kommer med i neste planperiode.
Rune Schei (H) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak i kommunestyret:
1. Kommunedirektørens forslag med arealutvalgets innspill til Økonomi og Handlingsplan 20202023 vedtas som fremlagt.
-ta hensyn til etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger
-ny skole i Vanvikan tas ut av økonomi- og handlingsplan 2020-23 på grunn av den totale
gjeldsbyrden og kommer med i neste planperiode.

