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Forespørsel om kjøp av deler av gnbr 122/60 i Fallet
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Lukket

Saksframlegg
Saksnr
34/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Eva Støbakk
Arkivsak: 2019/6501
Dato: 26.08.2019

KOMMUNALE BYGG - SALG AV KALVTRØVEIEN 6, 8A,B OG
12A,B
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kalvtrøveien 6, 8A,B og 12A,B legges ut for salg.

Saksutredning
Boligene i Kalvtrøveien 6, 8A,B og 12A,B ble bygd som personalboliger i forbindelse
med at det ble etablert en institusjon for psykisk utviklingshemmede ved Yttermyran i
1974.
I forbindelse med ny reform flyttet beboerne fra Yttermyran inn i ledige
personalboliger i Kalvtrøveien.
Senere har behovet endret seg og boliger har stått ledig i lengre tid.
Kalvtrøveien 6, 8A,B og 12A,B har fellesgarasje.
For kommunen er det en stor kostnad å ha ledige boliger over tid.
Etter en gjennomgang av boligmassen i forbindelse med utarbeidet eierstrategi for
kommunale bygninger, vedtak 06.06.2019, og boligpolitisk plan er det funnet
grunnlag for at disse boligene kan avhendes.

Vurdering
Det anbefales at det utarbeides verditakst på eiendommene, at denne brukes som
prisantydning når eiendommene annonseres. Videre at dette skjer på en åpen og
gjennomsiktig måte.
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Saksframlegg
Saksnr
35/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Siri Vannebo
Arkivsak: 2018/7720
Dato: 07.08.2019

Forespørsel om kjøp av deler av gnbr 122/60 i Fallet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Indre Fosen kommune selger ikke deler av eiendommen Storfallet gbnr 122/60 som
tilleggsareal.

Oppsummering:
Eier av eiendommen Fallbo gbnr 122/162 har bedt om å få kjøpe ca 200 m2 av kommunens
eiendom Storfallet gbnr 122/60 som tilleggsareal til Fallbo.
Storfallet har formål «friområde» i kommunedelplan Rissa og er den eneste eiendommen
kommunen eier som grenser ned mot Botn.
Det anbefales ikke å selge av deler av Storfallet som tilleggstomt til tilgrensende
boligeiendommer.

Saksutredning/vurdering
Storfallet er den eneste eiendommen kommunen eier som grenser ned mot Botn.
Gjennom vedtak av kommunedelplan Rissa i 2003 og 2010 er Storfallet satt av til friområde,
og det ble gjennomført et utviklingsarbeid av Rissa Utvikling i 2010/11/12 for å finne aktuelle
tiltak for å gi allmennheten flere muligheter til å bruke Botn. Gjennom arbeidet med
områderegulering Rissa sentrum er det også kommet innspill både fra politiske utvalg,
næringslivet i Rissa sentrum og innbyggere om at det er ønskelig å gi allmennheten økt
tilgang til Botn og ta i bruk Botn til aktiviteter som kan tilføre sentrum gode kvaliteter.
Det er med andre ord gjort flere avklaringer som tilsier at kommunen bør beholde Storfallet
som friområde og legge til rette for økt aktivitet og bruk for allmennheten.
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Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan Rissa. Gbnr 122/162 er markert med tykk, rød linje. Friområdet
(kommunens eiendom Storfallet) er det grønne arealet.

Gbnr 122/162 er én av fem boligeiendommer som grenser til friområdet. Det betyr at det kan
være fare for presedens dersom man imøtekommer denne søknaden.
Eiendommen Fallbo gbnr 122/162 er på ca 1060 m2 ifølge kommunens kart. Fallbo grenser
til kommunens eiendom Storfallet. Til å være sentrumsnær, vurderes eiendommen til å være
stor. Til sammenligning er de nyeste boligtomtene i Rissa på ca 600-700 m2. Det vurderes
ikke å være behov for å øke størrelsen på Fallbo.
Saksbehandler anbefaler ikke at kommunen selger en del av gnbr 122/60 som tilleggsareal
til boligeiendommen.
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Saksframlegg
Saksnr
36/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2019/6138
Dato: 29.08.2019

Utviklingsprisen for Fosen 2018 - forslag til kandidater fra
Indre Fosen kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten kommunedirektørens forslag til vedtak.

Saksutredning
Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd og kan tildeles aktører som er gode
bidragsytere til en positiv utvikling for hele regionen. Det er mange virksomheter i Indre
Fosen kommune som er i den aktuelle kategorien, og formannskapet inviteres til å fremme
forslag fra Indre Fosen kommune.
Fristen for forslag til Fosen Regionråd er utsatt til etter møtet i formannskapet.

Vedlegg:
1

Brev fra Fosen Regionråd, Utviklingsprisen for Fosen 2018
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FOSEN REGIONRÅD
Til medlemskommunene i Fosen Regionråd
v/ ordfører

VÅR REF.: Torun

DERES REF.:

DATO:

08.08.19

Utviklingsprisen for Fosen 2018 – forslag på kandidater
Utviklingsprisen for Fosen ble sist tildelt Aqua seawork AS. Prisen gjaldt da for 2017 og ble
utdelt i forbindelse med felles formannskapsmøte for kommunene i Fosen Regionråd på
Stadsbygd den 3. oktober 2018.
I statuttene for utdeling av utviklingsprisen for Fosen, pkt 6 står følgende:
Formannskapet i hver av regionens seks kommuner innstiller èn eller flere kandidater til utviklingsprisen.
Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til prisen, ordnes kandidatene etter
prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå kandidater fra de øvrige kommunene.

Ber om at kommunene kommer med forslag på kandidater innen 1.september 2019.

Vedlegg:
Statutter for tildeling av utviklingsprisen for Fosen
Liste over tidligere mottakere av” Utbyggingsprisen/ Utviklingsprisen på Fosen”

Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net
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STATUTTER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN

1. Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd.
2. Utviklingsprisen skal være en stimulans til videre arbeid og innsats, og prisen tildeles
aktører som Fosen Regionråd ønsker å fremheve som gode bidragsytere til en positiv
utvikling for hele regionen.
3. Kandidaten bør ha utmerket seg ved ide- og/ eller arbeidsinnsats som har gitt positive
virkninger for Fosen. Den kan også tildeles aktører som fremstår som gode
ambassadører for Fosen og har satt Fosen på kartet på en positiv måte.
4. Med positive virkninger menes særlig:
 å ha bidratt til opprettelse av arbeidsplasser
 å ha bidratt med innsats som har bedret mulighetene for utvikling av bedrift, næring
eller lokalsamfunn.
 positiv omdømmebygging
5. Utviklingsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har sitt
virke på Fosen, og den kan deles mellom flere verdige kandidater.
6. Formannskapet i hver av regionens sju kommuner innstiller èn eller flere kandidater til
utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til
prisen, ordnes kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå
kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1. mars.
7. Blant kommunenes forslag velger regionrådets styre prisvinner(e) i tråd med statuttene
og intensjonene bak prisen etter innstilling fra arbeidsutvalget.
8. Prisen utdeles fortrinnsvis hvert år avhengig av verdige kandidater.
9. Prisen består av en særskilt figur (symbol) og en pengepremie, og den deles ut på
årsmøtet til Fosen Regionråd, eller ved en annen passende anledning.

Vedtatt i styremøte 01.09.05
Pkt. 6 er endret administrativt etter Mosvik kommunes uttreden av Fosen Regionråd.
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FOSEN REGIONRÅD

NOTAT

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Fosen Regionråd

Sekretariatet/ TB
Møtedato:

SAK:

Utviklingsprisen for Fosen

Utbyggingsprisen er tidligere tildelt:

1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

Jens Bye,
Bjørn Lyng,
Tore Løkke,
Morten Berg,
Leon Bygballe,
Henry Ressem,
Refsnes Fiskeindustri,
Johs. J. Syltern,
Ragnar Lyng,
Ørland Sparebank,
Norsk Limtre AS
Kråkøyfisk AS
Stjern AS
Kroa Produkter

Rissa
Leksvik
Åfjord
Ørland
Leksvik
Verran
Åfjord
Åfjord
Leksvik
Ørland
Mosvik
Roan
Åfjord
Leksvik (utdelt 2004)

Utviklingsprisen for Fosen (nye statutter vedtatt i styremøte den 01.09.05):
2006:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Stokkøya Sjøsenter
Fosen Transport
Drageid Leirskole
Kjetil Myran
Nilssen Hønseri AS
LC Production AS
Fosen Tools AS
Marine Harvest, Fish Feed
Hepsø Notservice AS
Norsk Havservice AS
Aqua Seawork AS

Åfjord (utdelt 2007)
Ørland (utdelt 2009)
Osen (utdelt 2010)
Leksvik (Utdelt 2011)
Roan (Utdelt 2012)
Rissa (Utdelt 2013)
Ørland (Utdelt 2014)
Bjugn (Utdelt 2015)
Osen (utdelt 2016)
Ørland (utdelt 2017)
Åfjord (utdelt 2018)
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Saksframlegg
Saksnr
37/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Kine Larsen Kimo
Arkivsak: 2019/6450
Dato: 22.08.2019

Søknad om støtte til oppsetningen "Vinsjan på kaia"
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten kommunedirektørens forslag til vedtak.

Oppsummering:
Rissa ungdomslag presenterer oppsetningen Vinsjan på kaia, en musikal av D.D.E sine låter.
Forestillingen har premiére 21 mars 2020 i Vanvikan samfunnshus. Nærmere 100 personer
fra Rissa, Leksvik, Skaugdalen, Stadsbygd og Stjørna er i sving for å få denne produksjonen
i havn og det er estimert over 8000 dugnadstimer. Budsjettet ligger på kr. 910.000.
Rissa ungdomslag søker derfor Indre Fosen kommune om kr. 150.000 i støtte oppsetningen
«Vinsjan på kaia»
Formannskapet har kr 260.000 til disposisjon i «formannskapets pott».

Saksutredning
Indre Fosen kommune har mottatt en søknad om støtte fra Rissa ungdomslag med en
søknadssum på kr. 150.000.
Rissa ungdomslag presenterer oppsetningen Vinsjan på kaia, en musikal av D.D.E sine låter.
Forestillingen har premiére 21 mars 2020 i Vanvikan samfunnshus. Nærmere 100 personer
er i sving for å få denne produksjonen i havn hvorav 45 aktører er på scenen. Det er estimert
over 8000 dugnadstimer.
Ungdomslagets historie spenner helt tilbake til 1895. I 2020 har de 125 års jubileum!
De siste 30 årene har ungdomslaget satt opp over 70 forestillinger i tillegg holdt kurs,
workshops, sviskeaftener og dugnader. For at «Vinsjan på kaia» skal bli en bærekraftig
trenger ungdomslaget rundt 3 000 besøkende.
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KUNSTNERISK TEAM
Regi: Arnulf Haga
Koreografi: Anett Hjelkrem
Musikalsk ansvarlig: Knut Ola Vang
Scenografi: Erlend Haga
PRODUKSJONSTEAM
Produksjonsleder: Stian Berget
Produsent: Elisabeth Fætten Schei
Markedsføring: Line Bratseth
Kostymeansvarlige: Bjørg Grønflaten og Irene H. Tung
Hår/Sminke: Siv Skogen og Ingeborg Kaald
Kort oppsummering av stykkets handling
Siste fredagskvelden i august, den 28. i 2019, kommer Ronja Halvorsen Hunter, 30 år
tilbake til hjemstedet – et tettsted ved en tarm av Trondheimsfjorden, en liten by med lang
molo, prospektkortvakkert trønder-grønt og bakom bølger gule byggåkre i treskemodus i
varm augustvind. Tilbake til fortida kommer Ronja Halvorsen Hunter denne kvelden på sin
1450 Harley Davidson Road King og dobbeltparkerer foran Midt-Norges kuleste pub;
«Vinsjan På Kaia» med importert bardisk fra Knoxville, Tennessee, og antikvarisk vinsj med
tappekran!
Ronja har ikke vært «hjemme» på 8 år. Hun dro i tårer og hat og kommer tilbake med
illusjoner og drømte drømmer – og hevntanker hun har fortrengt - et slags «forsøkscomeback» som hun siden vil kalle det. 29.august svinger altså Ronja Halvorsen Hunter med
sin Harley Davidson 1450ccm Road King opp, foran puben, «Vinsjan på kaia»,
dobbeltparkerer og går inn. Det var ikke så lurt….!

Kulturutvalgets vurdering/alternative løsninger
Denne søknaden skal opp til drøfting i kulturutvalget den 03.09.2019. Kulturutvalgets drøfting
av saken blir med som vurdering i saken og legges fram i møtet.

Vedlegg
1

Prosjektbeskrivelse

2

Vinsjanpåkaia Budsjett utgifter

3

Vinsjanpåkaia Budsjett inntekter

4

Vinsjan B1_stående2 (1)ferdig

5

Søknad om støtte til oppsetningen
«Vinsjan på Kaia»
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VINSJAN PÅ KAIA
-

Fosens største teateroppsetning

TIDENES OPPSETNING
Rissa ungdomslag presenterer tidenes oppsetning: Vinsjan på kaia. Dette er etter hva vi kjenner til, tidenes
største teateroppsetning som er satt opp på Fosen, (foruten utendørsspel).
21 mars 2020 braker det løs i Vanvikan samfunnshus med hele 45 aktører på scenen samtidig. Frem mot påske
skal vi gi publikum en opplevelse de sent vil glemme. Totalt vil over 8000 dugnadstimer bli lagt ned.
Ungdomslagets historie spenner helt tilbake til 1895. I 2020 feirer vi 125års jubileum!
Etter initativ fra Ole Peter Haugen ble Rissa Ungdomslag stiftet. Haugen ble også lagets formann.
Ungdomslaget holdt den første tiden til i Åsheim skole, senere flyttet laget til «Strandheim». Dans var bannlyst
til 1920-tallet, da det ble stor strid om denne folkelige kulturytring skulle tillates eller ikke. I formålsparagrafen
står det at det ikke var lov å danse på møtet laget holdt. Det skulle likevel vise seg at det ikke ble helt enkelt å
holde dansen ute. Høstfesten 1921 «Sluttedes i al gemyttelighed med en liden svingom».
De siste 30 årene har ungdomslaget satt opp over 70 forestillinger i tillegg holdt kurs, workshops, sviskeaftener
og dugnader. Vi vil hele tiden fornye oss og jobbe mot å bli bedre. Hårete mål må man ha og Vinsjan på kaia er
en slik oppsetning. Vi ønsker oss over 3000 besøkende for at dette skal bli en bærekraftig forestilling!
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DET UMULIGE E MULIG
Med denne tittelen startet ideen med å lage musikal av D.D.E sine låter. Ideen var det Frode Haugmark som
hadde. Arnulf Haga ble kontaktet for å høre om dette var en god ide. Arnulf kunne både skrive og ha regien.
Arnulf er teatrets svar på Nils Arne Eggen, en meget krevende men samtidig en av de dyktigste instruktører og
produsenter av teater og spel i vårt langstrakte land. D.D.E falt for ideen og ga tilgang til å bruke flere av deres
over 200 sanger. D.D.E er en av Norges største og mest folkekjære band igjennom de siste 25 årene. Tittelen på
stykket ble deres signaturlåt «Vinsjan på kaia». Vinsjan på kaia ble i 2014 kåret til Norges nye nasjonal-låt av
Dagsavisen. Verdal Teaterlag hadde urpremiere på stykket i 2015. Forestillingen var så populær at den også ble
satt opp igjen i 2016 med stor suksess. I 2019 ble forestillingen satt opp på Orkanger, også der med stor
suksess. Alle forestillingene som til nå har vært satt opp har vært utsolgt!
HISTORIEN
Siste fredagskvelden i august, den 28. i 2019, kommer Ronja Halvorsen Hunter, 30 år tilbake til hjemstedet – et
tettsted ved en tarm av Trondheimsfjorden, en liten by med lang molo, prospektkortvakkert trønder-grønt og
bakom bølger gule byggåkre i treskemodus i varm augustvind. Tilbake til fortida kommer Ronja Halvorsen
Hunter denne kvelden på sin 1450 Harley Davidson Road King og dobbeltparkerer foran Midt-Norges kuleste
pub; ”Vinsjan På Kaia” med importert bardisk fra Knoxville, Tennessee, og antikvarisk vinsj med tappekran!
Hun har ikke vært ”hjemme” på 8 år. Hun dro i tårer og hat og kommer tilbake med illusjoner og drømte
drømmer – og hevntanker hun har fortrengt - et slags ”forsøks-comeback” som hun siden vil kalle det.
Ronja var kjærest med maskinentreprenør og trønder-rocker, Jan Helge ”Jannis” Olavsen i fem år, fra hun var
17 til 22. Men skipåska i 2011, på vennetur i Åre kjørte Jan Helge freestyle inn i underlivet til Ronjas
bestevenninne Karoline Lykke langfredagsnatt, mens Ronja lå utslått av afterski på Copperhill Mountain Lodge.
Sannheten kom med tåredryppende selvransakelse fra Karoline påskeaften mens Jan-Helge spydde påskelam
på dassen. Ronja forlot heimbygda 2. påskedag med 19:13 toget til Trondheim Lufthavn – og fløy Norwegian ut
av Jannis liv og bygdadyrets slimete tungetale og ”forsvant”.
Hvor hun dro visste bare hennes søster Marilyn Halvorsen Hunter, som Ronja visste hun kunne betro seg til.
Ronja dro visstnok på backpacking i to år gjennom alskens verdensdeler og klarte utrolig nok å holde
kjærligheten på en armlengdes avstand. Men en dag i Brisbane, Australia fikk hun plutselig nok. Hun hadde
sett nok av verden og ville ”hjem”. Hun visse ikke helt hvorfor, men ville bare hjem til Norge - til Oslo
Hun fikk jobb på Statoil på Alexander Kiellands plass og begynte selvstudium for å bedre karakterene sine fra
videregående. Begynte å studere sosialantropologi på Blindern, sommerjobber som guide på Bygdøy
folkemuseum og fikk et intenst ønske om å bli arkeolog. I dag er hun ansatt hos Riksantikvaren.
Ronja graver og graver, og jo mer hun graver – jo mer vokser tomrommet i henne med flere og flere tanker,
spørsmål og lengsler . Hun har hatt og blitt begjært av menn fra alle verdensdeler – men kjærligheten som
forsvant langfredag i 2011, har hun aldri funnet tilbake til.
Nå har Ronja fått jobben som utgravingsleder for et prosjekt et sted langs E6, i hvert fall nord for Namsskogan.
Hun vet hun skal kjøre gjennom gamle kjente trønder-bygder – hennes ”ingenmannsland”. Når hun cruiser ned
fra Oppdal mot Trøndelag i augustkvelden, kjenner vinden som raser mot henne som et hinder mot
hjemkomsten– og en fotoboks sørom Oppdal blinker og hun skriker i hjelmen om alle ting hun har prøvd å
kjøre fra disse årene. Og at hun skal faen ikke feige ut – møte trollet - se Jan Helge igjen. Oppsøke han på hans
egen banehalvdel og se om det er igjen noe av den mannen hun reiste fra som et såret dyr.
På Berkåk tar hun til venstre og er på vei ned Fylkesvei 700.
Den 29.august svinger altså Ronja Halvorsen Hunter med sin Harley Davidson 1450ccm Road King opp, foran
puben, ”Vinsjan på kaia”, dobbeltparkerer og går inn. Det var ikke så lurt….!
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TETTERE SAMMEN
I denne oppsetningen vil det være med aktører som er bosatt i ulike bygder i Indre Fosen. Vi vil gjerne
fremheve de positive ringvirkningene en slik oppsetning fører med seg:
1.

Vi er totalt nærmere 100 personer som er i sving for å få denne produksjonen i havn. Vi kommer fra,
Rissa, Leksvik, Skaugdalen, Stadsbygd, Stjørna osv. Vi knytter vennskapsbånd på tvers av bygder og
man får nye venner og bekjentskaper samt at en lærer mer om bygdene til de forskjellige som alle
ligger i Indre Fosen. Med dette får vi ført bygdene i Indre Fosen tettere sammen på tvers av
aldersgrupper.

2.

Vi har allerede fått beskjed fra regissør Arnulf Haga om å legge oss i hardtrening frem mot premieren.
Å stå på scenen å skulle synge og danse krever kondisjon og utholdenhet. Vi bidrar gjerne til fokus på
og bedring av folkehelsa. En god latter forlenger livet sies det, men å felle en tåre i fellesskap er også
forløsende for helsa.

3.

Det er mange på scenen i denne oppsetningen, men det er også mange ildsjeler bak scenen. Vi
sysselsetter opp til 30 personer i 8 mnd for å få denne produksjonen i havn, i tillegg kommer alle
hjelpere på og under forestillinger. ALT på dugnad. Det har vist seg igjennom årenes løp at
dugnadsånden i Indre Fosen virkelig lever. Handy medhjelpere, sjenerte unge som blomstrer ved å få
en oppgave de mestrer under veiledning av flinke voksne og vanskeligstilte ungdommer som virkelig
har fått boosta selvtillit og tro på seg selv ved å bli gitt seriøse oppgaver.

4.

Flere som har dratt til Trondheim for å studere kommer «hjem» igjen for å være med å spille teater.
Dette gjør at vi også tror på en større mulighet for at de kommer tilbake etter endt studietid slik at de
kan bosette seg i Indre Fosen. Det viser bare at kultur skaper bolyst. Bolyst skaper verdiskapning og
verdiskapning skaper en mer robust kommune!

KUNSTNERISK TEAM
Regi: Arnulf Haga
Koreografi: Anett Hjelkrem
Musikalsk ansvarlig: Knut Ola Vang
Scenografi: Erlend Haga
PRODUKSJONSTEAM
Produksjonsleder: Stian Berget
Produsent: Elisabeth Fætten Schei
Markedsføring: Line Bratseth
Kostymeansvarlige: Bjørg Grønflaten og Irene H. Tung
Hår/Sminke: Siv Skogen og Ingeborg Kaald
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Arrangementsbudsjett for Vinsjan på kaia

UTGIFTER

TOTALE UTGIFTER

Kustnerisk

Beregnet

Faktisk

kr 490 000,00

kr 0,00

Beregnet

Faktisk

Manus/Regi
Koreografi
Musikk
Totalt
Produksjon
Lys og lyddesign

kr 0,00

Scene/Sminke/Rekvisitter
Husleie
Royalties
Annet materiell
Totalt
Markedsføring

kr 360 000,00

kr 0,00

Beregnet

Faktisk

Grafisk arbeid
Annonser
Program
Totalt
Forfriskninger

kr 40 000,00

kr 0,00

Beregnet

Faktisk

kr 20 000,00

kr 0,00

Mat/Kiosk
Totalt
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Beregnet

Faktisk

kr 910 000,00

kr 0,00

Arrangementsbudsjett for Vinsjan på kaia

INNTEKTER

TOTALE INNTEKTER

Beregnet

Faktisk

kr 910 000,00

#VALUE!

BILLETTER
Beregnet Ant.

Faktisk Ant.

Type

Pris

Beregnet inntekt

Faktisk inntekt

1400

Voksne @

kr 350,00

kr 490 000,00

kr 0,00

131

Barn @

kr 250,00

kr 32 750,00

kr 0,00

130

Annet @

kr 325,00

kr 42 250,00

kr 0,00

kr 565 000,00

kr 0,00

Totalt

SPONSORER
Beregnet Ant.

Beregnet inntekt

Faktisk inntekt

1

Faktisk Ant.

HOVEDSPONSORER

Type

Pris

kr 100 000,00

kr 0,00

1

ANDRE SPONSORER

kr 50 000,00

kr 0,00

kr 150 000,00

kr 0,00

Totalt

STØTTEMIDLER
Beregnet Ant.

Type

Pris

Beregnet inntekt

Faktisk inntekt

1

Faktisk Ant.

INDRE FOSEN KOMMUNE

SØKT

kr 150 000,00

#VALUE!

1

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

IKKE SØKT ENDA

kr 25 000,00

#VALUE!

1

ANDRE STØTTEORDNINGER

IKKE SØKT ENDA

kr 0,00

#VALUE!

kr 175 000,00

#VALUE!

Totalt

DIVERE SALG UNDER FORESTILLINGEN
Beregnet Ant.

Beregnet inntekt

Faktisk inntekt

1

Faktisk Ant.

SALG AV PROGRAM

Type

kr 10 000,00

kr 0,00

1

KIOSKSALG

kr 10 000,00

kr 0,00

kr 20 000,00

kr 0,00

Totalt
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Pris

Rissa Ungdomslag presenterer

på kaia
PREMIERE
21. mars
FORESTILLINGER
22. mars – 4. april
Vanvikan Samfunnshus
Regi:
Arnulf Haga

En roadmovie
musikal
med musikk
fra D.D.E.

Billetter:
kulco.no
Biblioteket Rissa
Biblioteket Leksvik
Museet Kystens Arv
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Fra: Stian Berget (stianberget@outlook.com)
Sendt: 19.08.2019 22:09:15
Til: Kimo Kine Larsen
Kopi: Saghaug Steinar
Emne: Søknad om støtte til oppsetningen "Vinsjan på Kaia"
Vedlegg: Vinsjan B1_stående2 (1)ferdig.pdf;Vinsjanpåkaia Budsjett.xlsx;Prosjektbeskrivelse.pdf
Hei Kine
Hadde en hyggelig samtale med Steinar Saghaug i dag 19/8 hvor han foreslo at du burde være mottaker av denne
mailen.
Rissa Ungdomslag feirer 125års jubileum i 2020 og feirer med å sette opp sin største teateroppsetning noensinne.
Rissa Ungdomslag skal 21 mars 2020 ha premiere på roadmovie‐musikalen «Vinsjan på kaia» skrevet av Arnulf
Haga. Dette er, etter hva vi kjenner til tidenes største teateroppsetning her på Fosen (foruten utendørsspel).
Forestillingen har tidligere blitt satt opp på Verdal og Orkanger hvor alle forestillinger til nå har vært utsolgt!
For å klare å sette opp en så stor produksjon er vi avhengig av økonomisk bistand. Vi søker støtte fra Trøndelag
fylkeskommune og lokale bedrifter, i tillegg søker vi nå til dere i Indre Fosen kommune en støtte på kr 150.000,‐
Vi er helt avhengig av økonomisk bistand fra flere hold for å få gjennomført dette.
Håper på positivt svar!
Prosjektbeskrivelse, budsjett og plakat ligger vedlagt.
Med vennlig hilsen
For Rissa Ungdomslag
Stian Berget
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Saksframlegg
Saksnr
38/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2019/6540
Dato: 27.08.2019

Bevilgning av midler fra formannskapets pott
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknadsliste legges fram i uprioritert rekkefølge for vurdering og vedtak i formannskapet.

Saksutredning:
I forhold til vedtak i kommunestyret 06.06.2019 er det avsatt kr. 300 000 til formannskapets
disposisjon. Det er kommet inn to søknader som bør vurderes i forhold til disse midlene i tråd
med tidligere praksis.
Følgende søknader legges fram til vurdering:
Søker:
Hundeklubben Aktiv
Rissamartnan as

Søknadsbeløp:
Ikke spesifisert
Kr. 40 000,-

Vedlegg
1

Søknad om støtte til hundeklubben Aktiv

2

Søknad om støtte til Rissamartnan 2019

1

20
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Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Søknad om støtte til Rissamartnan 2019.

Rissamartnan vil i år bli lørdag 17. august også i år håper vi dette vill bli en folkefest. Rissamartnan er
ett av de største arrangementene i Rissa og trekker rundt 3000 personer til Rissa denne dagen, det er
vel ingen andre arrangement som trekker så mye folk på en dag i vår kommune.
Vi ønsker å legge opp til et variert program denne dagen og det skal være noe for enhver smak.
Hovedfokus i 2019 vil bli lokale aktører.
Rissamartnan er blitt et viktig arrangement for lag og foreninger som henter store deler av
inntektsgrunnlaget sitt denne dagen. Martnan er også en meget god markedsføring, noe som gir
kommune vår ett positivt omdømme.
For å kunne arrangere martnan er vi avhengig av økonomiske støtte, 2018 ble et vanskelig år for oss,
med dårligere billett inntekter og mindre sponsormidler, noe som ført til ett underskudd på 64000,- i
2018. Vi mottok ikke noe støtte fra kommune i 2018, her har vi fått 40-50000 hvert år tidligere for å
arrangere Rissamartnan. Vi håper kommune igjen kommer på banen og ser hvor viktig dette
arrangementet.
Vi jobber for å få flere lag og foreninger inn på arrangement siden, men skal vi ha ein martnan er vi
avhengig av at alle bidra.
Styret jobber aktivt med sponsor avtaler med næringslivet, men ser det som naturlig at Indre Fosen
kommune er med å støtte opp økonomisk.
Vi søker med dette kr 40 000,- til å arrangere martnan i Indre Fosen kommune 2019.

Håper på et positivt svar.

Mvh
Rissamartnan AS

Magnar Bremeraunet
Styreleder
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Saksframlegg
Saksnr
39/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Siri Vannebo
Arkivsak: 2019/5616
Dato: 05.08.2019

Gebyr på byggesaksbehandling - klage
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Klagen fra Spetalen Velforening om reduksjon i gebyret for behandling av søknad om
dispensasjon som er sendt på ekstern høring imøtekommes ikke.

Oppsummering:
Spetalen Velforening har søkt om og fått tillatelse til et lite tilbygg til puben i Fevåg. På grunn
av bestemmelsene i reguleringsplanen, måtte søknaden behandles som en dispensasjon og
sendes på ekstern høring før behandling i kommunen. Søknaden ble sendt på høring til
Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Fakturagrunnlaget er pkt 13.6 b) i
kommunens gebyrregulativ «Dispensasjon som krever ekstern høring». Arbeidsmessig er
det i hovedsak ingen forskjell for administrasjonen om det søkes dispensasjon for et stort
eller lite tiltak. Det som utgjør forskjell er om dispensasjonen må sendes må ekstern høring
eller ikke. Det er ikke brukt mindre saksbehandlingsressurser enn gjennomsnittlig på denne
saken sammenlignet med liknende saken.
Klagen fra Spetalen Velforening om reduksjon i gebyret anbefales ikke imøtekommet.

Saksutredning
Spetalen Velforening har i epost datert 3. juli 2019 klaget på faktura for behandlet byggesak
vedr tilbygg til puben i Fevåg. Klager ber om at gebyret for saksbehandlingen reduseres fra
kr 7.196,- til kr 1.604,-.
Spetalen Velforening har søkt om og fått tillatelse til et lite tilbygg til puben i Fevåg. På grunn
av bestemmelsene i reguleringsplanen, måtte søknaden behandles som en dispensasjon og
sendes på ekstern høring før behandling i kommunen.
«Ekstern høring» betyr at dispensasjonssøknaden må sendes på høring til relevante
eksterne myndigheter før kommunen fatter vedtak i saken. Hvem som er «relevante
myndigheter» vurderes av saksbehandler i hver enkelt sak. Lovgrunnlaget er i plan- og
bygningsloven § 19-1 der det står at «Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde
blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav
og forbudet i § 1-8». (§ 1-8 gjelder forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag). Søknaden
ble sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune (fordi puben ligger i område regulerings til
bevaring kulturminner) og Fylkesmannen i Trøndelag (fordi reguleringsplanen ikke fastsetter
byggegrense mot sjø).

1
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Søker fikk tillatelse til tilbygget i et administrativt vedtak datert 4. juni 2019. Etter utsending
av vedtaket, fikk søker tilsendt faktura for saksbehandlingen på kr 7.196 kr.
Fakturagrunnlaget er pkt 13.6 b) i kommunens gebyrregulativ «Dispensasjon som krever
ekstern høring». Gebyrregulativet skiller ikke mellom størrelsen på tiltaket når det gjelder
«dispensasjon som krever ekstern høring».
Iht kommunens delegasjonsreglement legges klagen fram for formannskapet til avgjørelse.

Vurdering/alternative løsninger
Arbeidsmessig er det i hovedsak ingen forskjell for administrasjonen om det søkes
dispensasjon for et stort eller lite tiltak. Det som utgjør forskjell er om dispensasjonen må
sendes må ekstern høring eller ikke. Kommunens gebyrregulativ skiller på dette;
dispensasjon uten ekstern høring koster kr 3.290 kr mens tiltak som krever ekstern høring
koster kr 7.196 kr.
I denne saken har saksbehandler vært aktiv for å få til dialog mellom tiltakshaver og
Trøndelag fylkeskommune for å få til en løsning som både er funksjonell for tiltakshaver og
samtidig kan aksepteres av fylkeskommunen som kulturminnemyndighet. Saken har vært
sendt to ganger til fylkeskommunen før kommunen mottok en positiv uttalelse om tiltaket.
Det er ikke brukt mindre saksbehandlingsressurser enn gjennomsnittlig på denne saken
sammenlignet med liknende saken.
Klagen fra Spetalen Velforening om reduksjon i gebyret anbefales ikke imøtekommet.

Vedlegg:
Angående gebyr på byggesaksbehandling
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Fra: Leira Line (Stadsbygd Sparebank) (lle@stbank.no)
Sendt: 03.07.2019 09:20:21
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi:
Emne: VS: Ang saksbehandlingsgebyr - oversendes rådmann for vurdering
Vedlegg:

Til: 'postmottak@indrefosen.kommune.no' <postmottak@indrefosen.kommune.no>
Emne: Ang saksbehandlingsgebyr ‐ oversendes rådmann for vurdering
Gebyr: gjelder oppføring av tilbygg ; gnr 140/413
Viser til faktura nr. 41907262 – snakket med Stian Fallrø, og ble henvist til rådmann for individuell vurdering av
gebyret.
Dette gjelder oppføring av ett lite påbygg på ca 5 m2, ser i byggesaksgebyrene at gebyret er satt etter gebyr 13.6.b
Ser det gebyret jeg har fått på kr. 7196,‐ tilsvarer det samme som jeg skulle sette opp en 2‐mannsbolig.
Er det mulig å få redusert gebyret til Kr. 1604,‐ ? Stor kostnad for ett lite foretak.

Med hilsen

Line Leira
Mob (+47) 936 51 727
Epost lle@stbank.no
Web

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to
whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.
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Saksframlegg
Saksnr
40/19

Møtedato

Utvalg

Formannskap

05.09.2019

Saksbehandler: Siri Vannebo
Arkivsak: 2018/11160
Dato: 21.08.2019

Gebyr på byggesaksbehandling - klage
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Klagen fra Line Leira om reduksjon i byggesaksgebyret for behandling av søknad om
dispensasjon som er sendt på ekstern høring imøtekommes ikke.

Oppsummering:
Line Leira har søkt om og fått tillatelse til oppføring av en vinterstue/bod på 18m2 på
eiendommen gbnr. 140/404, adresse Fevågsjøen 108. Tiltaket i seg selv er i utgangspunktet
er unntatt søknadsplikten etter byggesaksforskiften, men i og med at tiltaket ligger i et
regulert område med bestemmelser om bevaring, og gjeldende reguleringsplan ikke avklarer
byggegrensen mot sjø, var det nødvendig med dispensasjonsbehandling før boden kunne
oppføres. Dispensasjonssøknaden ble sendt på ekstern høring til Trøndelag fylkeskommune
og Fylkesmannen i Trøndelag fordi deres interesser kunne bli berørt.
Fakturagrunnlaget er pkt 13.6 b) «Dispensasjon som krever ekstern høring» i kommunens
gebyrregulativ for 2018. Arbeidsmessig er det i hovedsak ingen forskjell for administrasjonen
om det søkes dispensasjon for et stort eller lite tiltak. Det som utgjør forskjell er om
dispensasjonen må sendes på ekstern høring eller ikke. Det er brukt gjennomsnittlig
saksbehandlingsressurs på denne saken sammenlignet med liknende saker.
Klagen fra Line Leira om reduksjon i gebyret anbefales ikke imøtekommet.

Saksutredning
Line Leira har i epost datert 7. februar 2019 klaget på faktura for behandlet byggesak vedr
tilbygg til puben i Fevåg. Klager ber om at gebyret for saksbehandlingen reduseres fra kr
7.196,- til kr 1.604,-.
På grunn av bestemmelsene i reguleringsplanen, samt ikke fastsatt byggegrense mot sjøen i
reguleringsplanen, måtte tiltaket behandles som en dispensasjon og sendes på ekstern
høring selv om tiltaket i seg selv er unntak søknadsplikten i saksbehandlingsforskriften.
«Ekstern høring» betyr at dispensasjonssøknaden må sendes på høring til relevante
eksterne myndigheter før kommunen fatter vedtak i saken. Hvem som er «relevante
myndigheter» vurderes av saksbehandler i hver enkelt sak. Lovgrunnlaget er i plan- og
bygningsloven § 19-1 der det står at «Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde
blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav
1
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og forbudet i § 1-8». (§ 1-8 gjelder forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag). Søknaden
ble sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune (fordi eiendommen ligger i område regulert
til bevaring kulturminner) og Fylkesmannen i Trøndelag (fordi reguleringsplanen ikke
fastsetter byggegrense mot sjø).
Søker fikk dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan for Fevåg og plan- og
bygningsloven § 1-8 (byggegrense mot sjø) i administrativt vedtak datert 28. desember 2018.
Etter utsending av vedtaket, fikk søker tilsendt faktura for saksbehandlingen på kr 7.000 kr.
Fakturagrunnlaget var pkt 13.6 b) «Dispensasjon som krever ekstern høring» i kommunens
gebyrregulativ for 2018. Gebyrregulativet skiller ikke mellom størrelsen på tiltak når det
gjelder «dispensasjon som krever ekstern høring».
Iht kommunens delegasjonsreglement legges klagen fram for formannskapet til avgjørelse.

Vurdering/alternative løsninger
Arbeidsmessig er det i hovedsak ingen forskjell for administrasjonen om det søkes
dispensasjon for et stort eller lite tiltak. Det som utgjør forskjell er om dispensasjonen må
sendes må ekstern høring eller ikke. Kommunens gebyrregulativ skiller på dette; i 2018
kostet dispensasjon uten ekstern høring kr 3.200 kr mens tiltak som krever ekstern høring
kostet kr 7.000 kr.
Det er brukt gjennomsnittlig saksbehandlingsressurs på denne saken sammenlignet med
liknende saker.
Klagen fra Line Leira om reduksjon i gebyret anbefales ikke imøtekommet.
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Fra: Leira Line (Stadsbygd Sparebank) (lle@stbank.no)
Sendt: 07.02.2019 13:32:54
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi:
Emne: Ang saksbehandlingsgebyr - oversendes rådmann for vurdering
Vedlegg:
Gebyr: gjelder oppføring av bod gbnr. 140/404
Viser til faktura nr. 41815128 – snakket med Stian Fallrø, og ble henvist til rådmann for individuell vurdering av
gebyret.
Dette gjelder oppføring av en liten bod, ser i byggesaksgebyrene at gebyret er satt etter gebyr 13.6.b
Utnyttelsesgraden på tomta var overskredet, derfor måtte det uttalelse fra Fylket. Jeg fikk opplyst av en kollega av
meg som hadde samme situasjon på sin eiendom, og han hadde fått opplyst av Grete Rostad at han kunne regne
inn veien, og dermed unnslapp han gebyr ved oppføring av en liten bod. Jeg spurte også Fallrø om det samme,
men han mente det ikke gikk an. Skjønner det er fastsatte regler, men da må det være likebehandling.
Ser det gebyret jeg har fått på kr. 7000,‐ tilsvarer det samme som jeg skulle sette opp en 2‐mannsbolig.
Er det mulig å få redusert gebyret, mener gebyr for nybygg på søknadspliktig bygg for bruksareal inntil 25 m2 er
mere i tråd med hva som settes opp. Kr. 1604,‐ ?

Med hilsen

Line Leira
Mob (+47) 936 51 727
Epost lle@stbank.no
Web

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to
whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.
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