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Dato:
Tid:

Formannskap
Storsalen, Indre Fosen rådhus
09.04.2019
08:00-09:00

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Bjørnar Buhaug
MEDL
Viggo Lian
MEDL

Representerer
IF-SP
IF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jon Normann Tviberg
Viggo Lian

Representerer
IF-KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Siri Vannebo
Arealsjef
May Hilde Skarsaune
Sekretær
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og sakliste og dermed godkjent.
Ordfører orienterte om Hjellup-saken og saken ble drøftet i formannskapet.
- Driftsgrunnlaget ble brått revet bort pga jordraset i juni 2018. Det jobbes fra flere hold
for å bidra økonomisk til at sikring av anlegget kan gjennomføres. Administrasjonen bør
forberede sak til behandling i formannskapet.
Saksnr
PS 7/19

Sakstittel
Fosen barnevern - økning av budsjett

Lukket

PS 8/19
PS 9/19

Godkjenning av plan for sikringstiltak i Korsgatabekken samt
kommunal garanti for distriktsandel
Eiendomsskattevedtekter for Indre Fosen kommune 2019-2028

PS 7/19 Fosen barnevern - økning av budsjett
Saksprotokoll i Formannskap - 09.04.2019
Behandling:
Kommunaldirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
1. Kommunene på Fosen øker budsjett 2019 for Fosen barneverntjeneste med totalt kr
1.200.000. Budsjettkorrigeringen i Indre Fosen kommune tilsvarer kr 499.320.
2. Kr 499.320 finansieres ved bruk av budsjettert margin.

PS 8/19 Godkjenning av plan for sikringstiltak i Korsgatabekken samt kommunal
garanti for distriktsandel
Saksprotokoll i Formannskap - 09.04.2019
Behandling:
Kommunaldirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.Det opprettes et nytt prosjekt Korsgatabekken sikringsarbeider. Kommunens kostnader med
tiltaket inkl. distriktsandelen, til sammen 1.750.000 kr inkl. mva, finansieres ved låneopptak.
2.Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE.
Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs
anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge kostnadsoverslaget vil
distriktsandelen utgjøre ca. kr. 1.320.000,- ekskl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt
forskuddsvis. Distriktsandelen behandles som avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv
ansvaret for å videreføre det økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til
grunneiere som har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det.
3.Kommunen har ansvaret for driften av anlegget. Dette ansvaret medfører at kommunen må
utføre og dekke kostnader til nødvendig ettersyn, drift og ev. skjøtsel av anlegget.
4.Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og oppgavene som
dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om kommunalt tilsyn med anlegg for
sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.
5.Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver for tiltaket.

6.Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er avklart i forhold til bestemmelsene i plan- og
bygningsloven og forskrifter, arealplanbestemmelser og vedtak som er fattet med hjemmel i
loven.
7.Kommunen forplikter seg til å innhente avtaler med berørte grunneiere om adkomst og bruk
av nødvendige arealer under utførelse og ved ev. senere vedlikehold, og sende nabovarsel ved
byggesøknad. Kommunen forplikter seg videre til å skaffe opplysninger om vann- og
avløpsledninger, brønner, kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av
planen, og opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av tiltaket.
8.Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av
tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer av tiltaket når dette er
nødvendig eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, miljø eller andre interesser.

PS 9/19 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR INDRE FOSEN KOMMUNE 2019 –
2028
Saksprotokoll i Formannskap - 09.04.2019
Behandling:
Kommunaldirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer.
De som stemte imot: Marthe Småvik (FRP) og Harald Fagervold (PP)
Endelig vedtak:
1.Eiendomsskattevedtekter for Indre Fosen kommune 2019 – 2028 vedtas
2.Vedtektene trer i kraft fra og med 11.04.2019

