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Formannskap
Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus
31.08.2017
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Ove Vollan
Nestleder
Bjørnar Buhaug
Medlem
Bjørn Vangen
Medlem
Linda Lutdal
Medlem
Camilla Sollie Finsmyr
Medlem
Maria Husby Gjølgali
Medlem
Marthe Småvik
Medlem
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Merethe Kopreitan Dahl
Medlem
Harald Fagervold
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem

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

Medlemmer som ikke møtte:
Liv Darell
MEDL

IF-SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Erling Kristian Pedersen
Liv Darell

Representerer
IF-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Vigdis Bolås
Hilde Anhanger Karlsen
Sissel Grimsrud
Ola Andreas Stavne
Jan Helge Grydeland
Bjørn Ståle Aalberg
Marit Vaarheim
Ivar Asbjørn Fallmyr
Ørjan Dahl
Kjersti Lerstad
Merknader:

Stilling
Rådmann
Ass. rådmann/Helsesjef Rissa
Prosjektleder
Personalsjef Rissa
Ansvarlig VAR-området Leksvik
Ass. rådmann / Kommunalsjef helse og omsorg Leksvik
Enhetsleder helse Rissa
Leder kommunalteknikk Rissa
Økonomisjef Rissa
Sekretær

Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Fra kl. 09:05-09:15:
Ekstraordinær generalforsamling for Kroa Produkter AS og NORIS AS.
Per Kristian Skjærvik (RI-AP) fikk permisjon til å fratre møtet kl. 13:25.
Bjørnar Buhaug (LE-SP) fikk innvilget permisjon til å fratre møtet kl. 14:05.
Det var ingen saksbehandling i dette møtet.
Orienteringer:
- Ny grafisk profil v/ prosjektmedarbeider Kjersti Lerstad
- Arbeidsgiverpolitikk Indre Fosen v/ personalsjef Ola Andreas Stavne og prosjektleder Sissel
Grimsrud
- Trondheim Havn IKS v/ eiendomssjef Tove Kulseng og økonomisjef Knut Sødahl
- Organisering av legetjenester v/ enhetsleder helse Marit Vaarheim
- TV-aksjonen går i år til UNICEF. Personalsjef Ola Andreas Stavne orienterte.
Formannskapet vedtok:
Rådmann la fram saken om økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2017. Rådmann og ordfører har
ifølge delegasjonsreglementet myndighet til å bevilge midler inntil kr 100.000 til formål det er
bevilget til tidligere dersom beløpet går av formannskapets løyvingsposter. Rådmannen spør
formannskapene om det er greit at begge kommuner bidrar med samme beløp som i fjor (kr
10.000 fra Leksvik kommune og kr 15.000 fra Rissa kommune) uten behandling i begge
formannskap og begge kommunestyrer.
Konklusjon i felles formannskap:
Leksvik kommune bevilger samme beløp som i fjor til årets TV-aksjon.
Rissa kommune bevilger samme beløp som i fjor til årets TV-aksjon.
Drøftingssaker:
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen.
Innledning fra de fire gruppene næring, boligtomter, samferdsel, kommunale tjenester.
- Økonomisjef Rissa, Ørjan Dahl, presenterte vurderinger som er gjort angående foreslåtte
sparetiltak.
- Skolestruktur Indre Fosen kommune må drøftes fremover
Info ordførere:
- Politiske utvalg fra 01.01.2018 og sammensetning av disse
- Trafikksikkerhet. Det er gitt innspill på et farlig punkt når det gjelder avstigning av skolebuss
ved Roten. Det finnes gode og enkle løsninger som reduserer risikoen. Administrasjonen får i
oppdrag å kontakte Trønderbilene om dette.

- Vinnajordet og Rønningstrand. Samarbeid om tilrettelegging for bl.a. omsorgsboliger.
- Kommunevåpen. Forklaring av kommunevåpenet i Indre Fosen kommune
- Ordførerkjede. Det må avklares hvilke materialer og symboler dette skal ha. Det kan være en
ide å høre med en lokal kunstner for å få råd.
- Flerbrukshus. Samspillsfase.
- Human-Etisk Forbund søker om kostnadsfri leie av Bojersalen i Rissa én dag hvert år, i
forbindelse med konfirmasjon. Formannskapet innvilger dette.
Info rådmann:
- Indre Fosen fikk avslag på søknad om midler til infrastruktur begrunnet med at Indre Fosen
fikk kr 5 mill. i 2016, og dette er maks beløp til formålet.
- Møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune om avklaring av tomt til videregående skole i
Vanvikan. Konstruktivt møte. Fylkeskommunen ønsker at vi ser spesielt på muligheten for at
næringsliv har nær tilknytning til videregående (vgs) skole. En idé er at det eventuelle nye
selskapet har personer som har kontorplass på vgs.-skole for å være tett på prosjekter, skarpe
oppdrag osv. Formannskapets tilbakemelding er at vi må legge til rette for det.
- Resultat av overskjønn angående parkeringsplass ved havna i Vanvikan, gjennomført 15.06.17,
ble kr 150 pr m2 landareal. Grensene er ikke avklart, så det jobbes med en jordskiftesak som
skal i rettsmøte 18. september. Størrelsen på arealet det skal utbetales erstatning for, avklares
etter hvert.
- Leder for kommunalteknikk i Rissa og Leksvik, Ivar Asbjørn Fallmyr, pensjonerer seg
fra 01.11.2017. Det er utlyst stilling som erstatning for han.
- Førstkommende onsdag har Fylkesmannen beredskapstilsyn i Rissa kommune.
Møtet ble avsluttet kl. 15:20

Møtet ble avsluttet kl. 15:20

Saksnr

Sakstittel

Lukket

