MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Kommunehuset i Leksvik
28.11.2019
13:00 -18:05

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørnar Buhaug
Leder
Steinar Saghaug
Nestleder
Harald Fagervold
Medlem
Linn Merete Barstad Moan
Medlem
Mona Foss
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Ivar Rostad
Medlem
Anne Kirkeby
Medlem

Representerer
IF-SP
IF-HØ
IF-PP
IF-SP
IF-PP
IF-AP
IF-KL
IF-SV

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Maria Husby Gjølgali
MEDL

Representerer
IF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Per Kristian Skjærvik
Maria Husby Gjølgali

Representerer
IF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Tore Solli
Leder næringsavdelinga
Hilde Anhanger Karlsen
Helse – og omsorgssjef
Bjørn Ståle Aalberg
Ass helse- og omsorgssjef
Merethe Kopreitan Dahl
Avdelingsleder personal og kommunikasjon
May Hilde Skarsaune
Sekretær
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Bjørnar Buhaug (ordfører, SP) og Linn Merete Barstad Moan (SP) inhabile i sak 49/19 og
fratrådte møtet. Jon Normann Tviberg (KrF) og Arne Langmo (SP) møtte som vara i sak 49/19.
Knut Ola Vang (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 16.35. Da gjensto behandling av sak
54/19, 55/19 og drøftingssakene.
Steinar Saghaug fikk permisjon fra kl. 17:00, da gjensto behandling av sak 54/19, 55/19 og
drøftingssaken strategisk arbeid i formannskapet.

Orienteringssaker:
- Fosenbrua v/ daglig leder Olav Ellevset
Presentasjon: https://innsyn.fosendrift.no/InnsynIDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=60478&documentId=84402&sourceDatabas
e=INDREFOSEN
-Sentrumsplan Rissa v/Tore Solli
Planen har tatt for lang tid, trådene i sentrumsplanen i Rissa skal nå samles.
Høring av sentrumsplanen før sommeren 2020.
Kommuneplanenes arealdel er viktig som grunnlag for utvikling av boligtomter i Rissa sentrum.
Fordel at grunneierne kommer med innspill selv.
Rullering av kommuneplanens arealdel er godt i gang og utkast vil foreligge i løpet av 2020.
Ved gjennomføring av planprosesser blir ofte eksterne ressurser leid inn for å komme i mål.
Må bli bedre på å kommunisere ut status i planarbeid.
- Innherred Renovasjon IKS
Steinar Saghaug orienterte fra dagens møte i representantskapet angående kommunens
utmelding fra 31.12.19
Formannskapet godkjenner at ny sak settes på sakskartet:
55/19 Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS som følge av
kommunesammenslåing til Indre Fosen kommune

Drøftingssaker:
- Svar på brev fra Stiftelsen Sjølyst Bosenter, datert 31.10.2019. Orientering i
kommunestyret 05.11.2019.
Formannskapet tok svarbrevet til orientering.
Lenke til svarbrev: https://innsyn.fosendrift.no/InnsynIDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=60752&documentId=84859&sourceDatabas
e=INDREFOSEN
- Strategisk arbeid i formannskapet
Formannskapet setter ned 3 grupper:
Samferdsel og infrastruktur: Harald Fagervold, Bjørnar Buhaug og Ivar Rostad
Næringskraft og bolyst: Knut Ola Vang, Mona Foss, og Linn Merete Barstad Moan
Interkommunalt arbeid: Steinar Saghaug, Anne Kirkeby og Per Kristian Skjærvik
Gruppene konstituerer seg selv og velger leder.
Ingen godtgjøring eller frikjøp. Kjøregodtgjøring kan gis.
Oppfordrer til å legge møtene til dager hvor det allerede er oppsatt møter.
Harald, Knut Ola og Steinar kaller inn til første møte.
Det skal settes av tid i formannskapsmøtene til informasjon fra gruppene.
- Kystverkets avhending av Råkvåg Fiskerihavn. Innledning v/ Ørjan Dahl
Skal kommunen vise videre interesse og forhandle om pris for å kjøpe Råkvåg Fiskerihavn?
Formannskapet er enige i at kommunen ikke går videre med forhandlinger og kjøp.

Info fra kommunedirektøren:
-Torsdag 21.11.: To meldinger med truende innhold mot Åsly skole. Politi og kriseledelse på
saken. Samarbeid mellom politi, skoleledelse og kriseledelse om info via SMS til foresatte
samme ettermiddag.
- Fredag 22.11.: Drøfting om håndtering av situasjonen. Møte med personalet på skolen.
- Mandag 25.11.: Møter politi, skoleledelse og kriseledelse
- Mandag kveld: Ny melding med truende innhold til skolen. Beslutning om at skolen holdes
åpen dagen etterpå. Uniformert politi vil være ved skolen – flere patruljer. Ny SMS til foresatte
på kvelden.
- Tirsdag 26.11.: En del elever ble holdt hjemme. Stadig drøftinger mellom politi, skoleledelse,
kriseledelse. Mye media. Foresatte inviteres til infomøte kl 18. Lensmann, seksjonsleder politi,
politikontakt, ordfører, kommunedirektør, oppvekstsjef, kommunikasjonsrådgiver, rektor møter
de foresatte. 260 stk møtte.
- Onsdag 27.11.: Situasjonen normaliseres. Fortsatt noen elever hjemme.
-Dialogmøte med Fylkesmannen om Fosen barnevernstjeneste 29.11.19 på Indre Fosen
rådhus kl. 10.00 – 12.00. Alle ordførere på Fosen vil delta.

PS 49/19 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i ekspropriasjonssak
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:
Bjørnar Buhaug (ordfører, SP) og Linn Merete Barstad Moan (SP) inhabile og fratrådte.
Jon Normann Tviberg (KrF) og Arne Langmo (SP) møtte som vara.
Ivar Rostad ba om protokolltilførsel, og den ble godkjent av formannskapet:
Forslag med begrunnelse må legges ved sakspapirene ved innsendelse til lovlighetskontroll
hos fylkesmannen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Den som stemte imot: Ivar Rostad (KL)
Endelig vedtak:
Formannskapets vedtak i sak 48/19, behandlet av formannskapet 05.11.2019, opprettholdes.

PS 50/19 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Investeringer tilsvarende kr 3 827 913 overføres til investeringsbudsjettet 2019 i
samsvar med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte:
Overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019
Sum vedtatt i 4495/2019 vedr. overføring til år 2019
Sum endringsforslag i forhold til vedtak 4495/2019
Sum overføringer av investeringsmidler fra 2018 til 2019
VAR-sektoren utgjør
Andre prosjekter utgjør

134 160 222
3 827 913
137 988 135
22 857 138
115 130 998

Finansiering
Lånebehov til prosjekter i VAR-sektoren
Lånebehov til andre prosjekter
MVA-kompensasjon
Sum finansiering

22 857 138
92 104 798
23 026 199
137 988 135

Lånebehov
Sum behov bruk av lånemidler
Ubrukte lånemidler fra 2018
bruk av låneopptak i 2019 vedr. merforbruk renseanlegg på
Kvithyll
Samlet merforbruk i prosjekter i 2018 som dekkes av
budsjett 2019
Ekstra lånebehov i 2019

114 961 936
79 225 571
8 082 676
25 364 450
2 289 239

2. Kommunen foretar et låneopptak på kr 2 289 239.

PS 51/19 Kjøp av tomt til ny barnehage i Vanvikan
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:
Ivar Rostad (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til etter kommunestyrets behandling av kommunestruktur og økonomi- og
handlingsplan 2020.
Rostads utsettelsesforslag falt med 1 mot 8 stemmer.
Den som stemte for: Ivar Rostad (KL)
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Den som stemte imot: Ivar Rostad (KL)

Endelig vedtak:
1. Kommunen kjøper ca. 36 mål av gnr: 315 bnr: 1. til bruk av tomt til ny barnehage i
Vanvikan for kr 2 000 000 av Øystein Wanvik.
2. Øystein Wanvik overtar tomten (ca. 10 mål) på gnr: 314 bnr: 221 fra kommunen
vederlagsfritt.
3. Kommunen benytter avsatte låneopptak på prosjekt Vanvikan Barnehage for å betale
kontraktssum.

PS 52/19 Innføring av eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og
overføringslinjer
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:
Ivar Rostad (KL) ba om følgende protokolltilførsel og den ble godkjent av
formannskapet:
Kommunedirektøren bes utrede følgende før behandling i kommunestyret.
1. Stortinget skal den 11.12.19 behandle og sannsynligvis vedta ny lov for eiendomsskatt
som omfatter kraftverk og kraftlinjer. Hvilke følger får det for Indre Fosen og hvordan
kan det implementeres i vår kommune?
2. Avklare om eiendomsskatt på kraftverk og kraftlinjer kan differensieres ref.
høyesterettsdommen mot Oslo kommune, som gir kommunene en stor grad av
fleksibilitet ved innføring av eiendomsskatt. Kan det innføres et nedre tak som
innslagspunkt for eiendomsskatten med X antall MWh pr. år for kraftverk og Y antall KV
for kraftlinjer?
3. Avklare hvordan de andre kommunene som har Nettselskapet som lokalnettselskap har
lagt seg på i skattenivå for kraftlinjer. Indre Fosen bør samstemme dette med de andre
kommunene slik at ikke nettabonnementene i Indre Fosen subsidierer eiendomsskatt
for de andre kommunene gjennom sin nettleie.
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
De som stemte imot: Ivar Rostad (KL), Mona Foss (PP) og Harald Fagervold (PP)
Endelig vedtak:
1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ
benyttes for skatteåret 2020: Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg
omfatta av særskattereglane for petroleum (jf. Eiendomsskatteloven §3 bokstav c.)
2. Eiendomsskattesatsen settes til 1 promille (esktl. § 13).

PS 53/19 Budsjett 2020
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
De som stemte imot: Ivar Rostad (KL) og Anne Kirkeby (SV)
Endelig vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2020 vedtas som fremlagt.
2. Låneopptak til investeringer i 2020 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr 52
mill. delegeres til Kommunedirektøren.
3. Låneopptak til startlån i 2020 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med 20 mill. delegeres
til Kommunedirektøren.
4. Prisliste for 2020 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som framlagt.

PS 54/19 Debatthefte 2020 - KS spør - Bærekraftig velferd, rekruttering og
hovedtariffoppgjør
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:
Forlag lagt fram i møtet.
Formannskapets tilføyelser:
Underpkt. iv i pkt. 1
Underpkt. iv i pkt. 5
Undepkt. ii og iii i pkt. 6
1. Hva bør kommunen/fylkeskommunene selv prioritere innenfor realistiske økonomiske
rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene - på kort og lang sikt?
i. Økt satsning på forebygging slik at flest mulig blir holder seg friske, raske
og selvhjulpen lengst mulig.
ii. Velferdsteknologi og digitalisering for å frigjøre menneskelige ressurser til
de arbeidsoppgavene som krever fysisk tilstedeværelse.
iii. Samarbeid med frivillig sektor for å opprettholde eller øke kvaliteten på
omsorgstjenestene samtidig som antall tjenestemottakere øker.
iv. Samarbeid om å utnytte restarbeidsevne hos for eksempel
uføre/arbeidsledige.
2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene,
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske?
i. Økt statlig bidrag til vedlikehold og nybygg av omsorgsboliger og
sykehjem.
ii. Bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren for å sikre et likeverdig
tilbud uavhengig av kommuneøkonomi.
iii. Satsning på utvikling av felles løsninger innen velferdsteknologi og
digitalisering i den offentlige helse- og omsorgssektoren.

3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal
kunne forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester?
i. God beskrivelse av tjenesteforløp, med spesiell vekt på overgangen
mellom ulike tjenester eller faser i behandlingen. Hvilke tjenester leverer
staten og hvilke tjenester leverer kommunen?
ii. Tydelig og enkel formidling av hva som er statens ansvar, kommunens
ansvar og innbyggerens ansvar, samt hvor mye innbygger skal betale for
tjenestene.
iii. Bygge videre på eksempler fra de kommunene som kan vise
til folkehelsearbeid med gode resultater.
4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre
bærekraftige velferdstjenester i fremtiden?
i. Ved å være helt oppdatert på hva som skjer i kommunene og hva de
ulike endringene i forskrifter og lovverk gjør med kommunenes mulighet til
å løse sine oppgaver.
ii. Sikre at det følger statlige midler med innføring av nye kvalitetskrav.
Dette for å sikre at kommunene har en reell mulighet til å utdanne eller
rekruttere medarbeidere med den kompetansen som kreves, for
eksempel for fastleger og legevakt.
5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og
oppgaveløsning i samarbeid med andre?
i. Utvikle ledere og medarbeidere med god kompetanse på omstilling og
innovasjon.
ii. Involvere frivillig sektor i større grad i utviklingen av det kommunale
tjenestetilbudet.
iii. Påvirke utdanningsinstitusjonene til å legge vekt
på fremtidsretta kompetansekrav i kommunal sektor.
iv. Tenke nytt i forhold til turnusordninger for å beholde sykepleiere og
helsefagarbeidere
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på
arbeidsgiverområdet?
i. Tilpasse arbeidstidsordningene til nye arbeidsprosesser som inkluderer
velferdsteknologi og bruk av digitale verktøy, samt behov og forventninger
fra medarbeiderne.
ii. Mindre skille mellom profesjonene kan føre til bedre samarbeid på tvers
av yrkesgrupper.
iii. Utdanne medarbeidere med bredere formell kompetanse.
7. Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?
i. En så god, generell reallønnsutvikling som mulig.
Framlagte forslag med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Hva bør kommunen/fylkeskommunene selv prioritere innenfor realistiske økonomiske
rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene - på kort og lang sikt?
i. Økt satsning på forebygging slik at flest mulig blir holder seg friske, raske
og selvhjulpen lengst mulig.

ii. Velferdsteknologi og digitalisering for å frigjøre menneskelige ressurser til
de arbeidsoppgavene som krever fysisk tilstedeværelse.
iii. Samarbeid med frivillig sektor for å opprettholde eller øke kvaliteten på
omsorgstjenestene samtidig som antall tjenestemottakere øker.
iv. Samarbeid om å utnytte restarbeidsevnen hos for eksempel
uføre/arbeidsledige.
2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene,
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske?
i. Økt statlig bidrag til vedlikehold og nybygg av omsorgsboliger og
sykehjem.
ii. Bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren for å sikre et likeverdig
tilbud uavhengig av kommuneøkonomi.
iii. Satsning på utvikling av felles løsninger innen velferdsteknologi og
digitalisering i den offentlige helse- og omsorgssektoren.
3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal
kunne forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester?
i. God beskrivelse av tjenesteforløp, med spesiell vekt på overgangen
mellom ulike tjenester eller faser i behandlingen. Hvilke tjenester leverer
staten og hvilke tjenester leverer kommunen?
ii. Tydelig og enkel formidling av hva som er statens ansvar, kommunens
ansvar og innbyggerens ansvar, samt hvor mye innbygger skal betale for
tjenestene.
iii. Bygge videre på eksempler fra de kommunene som kan vise
til folkehelsearbeid med gode resultater.
4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre
bærekraftige velferdstjenester i fremtiden?
i. Ved å være helt oppdatert på hva som skjer i kommunene og hva de
ulike endringene i forskrifter og lovverk gjør med kommunenes mulighet til
å løse sine oppgaver.
ii. Sikre at det følger statlige midler med innføring av nye kvalitetskrav.
Dette for å sikre at kommunene har en reell mulighet til å utdanne eller
rekruttere medarbeidere med den kompetansen som kreves, for
eksempel for fastleger og legevakt.
5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og
oppgaveløsning i samarbeid med andre?
i. Utvikle ledere og medarbeidere med god kompetanse på omstilling og
innovasjon.
ii. Involvere frivillig sektor i større grad i utviklingen av det kommunale
tjenestetilbudet.
iii. Påvirke utdanningsinstitusjonene til å legge vekt
på fremtidsretta kompetansekrav i kommunal sektor.
iv. Tenke nytt i forhold til turnusordninger for å beholde sykepleiere og
helsefagarbeidere.
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på
arbeidsgiverområdet?
i. Tilpasse arbeidstidsordningene til nye arbeidsprosesser som inkluderer
velferdsteknologi og bruk av digitale verktøy, samt behov og forventninger
fra medarbeiderne.
ii. Mindre skille mellom profesjonene kan føre til bedre samarbeid på tvers
av yrkesgrupper.
iii. Utdanne medarbeidere med bredere formell kompetanse.

7. Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?
i. En så god, generell reallønnsutvikling som mulig.

PS 55/19 Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS
som følge av kommunesammenslåing til Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2019
Behandling:
Ny sak satt på sakskartet i møtet.
Kommunaldirektørens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune trer ut av IR IKS 31.12.2019.
2. Kommunens eierskap avsluttes ved at Innherred Renovasjon utbetaler innskuddsbeløpet
på 686.839,- til Indre Fosen kommune
3. Kommunen overtar gjenvinningsstasjonene i Leksvik slik de er på uttredelsestidspunktet.
Kommunen overtar også dunker og konteinere som er utplassert i kommunen.
4. Kommunen fritas for garantiansvar knyttet til gjeld i henhold til selskapsavtalens §17.
5. Kommunen fritas for ansvar knyttet til redusert fremtidig inntjening som følge av redusert
kundegrunnlag.
6. Kommunen forplikter seg til å oppfylle inngått avtale med Ecopro AS om levering av
våtorganisk avfall fram til 01.01.2023. Denne forpliktelsen gjelder for innbyggere i gamle
Leksvik Kommune.
7. Kommunen forplikter seg til å oppfylle inngått avtale med Retrans AS om transporttjenester
for husholdningsrenovasjon fram til 01.10.2021. Denne forpliktelsen gjelder for innbyggere
i gamle Leksvik Kommune.

Saksopplysninger:
I fbm. sammenslåingen av Indre Fosen kommune, ble det bestemt at kommunen skulle benytte
Fosen Renovasjon til sine renovasjonsoppgaver. Gamle Leksvik kommune benyttet Innherred
Renovasjon og denne innstilling sørger for at Indre Fosen kommune trer ut av avtalen. Det har
vært en lang forhandlingsprosess, men nå har begge parter kommet frem til en avtale som
begge er enige i.
Innstillingen sørger for at Indre Fosen kommune mottar sitt innskudd, prisjustert, alle
avfallsdunker, konteinere og de to gjenbruksstasjonene i Leksvik og Vanvikan.
Kommunen fritas for ansvar knyttet til gjeld, fremtidig inntjening i Innherred Renovasjon.
Gamle Leksvik kommune har hatt avfallssortering på våtorganisk materiale, dette skal fortsatt
leveres til Ecopro AS frem til 01.01.2023. Retrans AS vil foreta transport på all
husholdningsrenovasjon frem til 01.10.2021.

Endelig vedtak:
1. Indre Fosen kommune trer ut av IR IKS 31.12.2019.
2. Kommunens eierskap avsluttes ved at Innherred Renovasjon utbetaler innskuddsbeløpet
på 686.839,- til Indre Fosen kommune

3. Kommunen overtar gjenvinningsstasjonene i Leksvik slik de er på uttredelsestidspunktet.
Kommunen overtar også dunker og konteinere som er utplassert i kommunen.
4. Kommunen fritas for garantiansvar knyttet til gjeld i henhold til selskapsavtalens §17.
5. Kommunen fritas for ansvar knyttet til redusert fremtidig inntjening som følge av redusert
kundegrunnlag.
6. Kommunen forplikter seg til å oppfylle inngått avtale med Ecopro AS om levering av
våtorganisk avfall fram til 01.01.2023. Denne forpliktelsen gjelder for innbyggere i gamle
Leksvik Kommune.
7. Kommunen forplikter seg til å oppfylle inngått avtale med Retrans AS om transporttjenester
for husholdningsrenovasjon fram til 01.10.2021. Denne forpliktelsen gjelder for innbyggere
i gamle Leksvik Kommune.

