MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Teams
30.04.2020
09:00 – 12:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Harald Fagervold
Medlem
Linn Merete Barstad Moan
Medlem
Mona Foss
Medlem
Knut Ola Vang
Nestleder
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Ivar Rostad
Medlem
Anne Kirkeby
Medlem
Jon Normann Tviberg
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne Langmo
Linn Merete Barstad Moan i
sak 16/20

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

Representerer
IF-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Tore Solli
Leder næringsavdelingen
Sissel Grimsrud
Samfunnsplanlegger
Ørjan Dahl
Økonomisjef
May Hilde Skarsaune
Sekretær
Kulturelt innslag ved kulturskolen
Merknader:
Ivar Rostad har bemerkning til at digitale møter på Teams ikke er en god nok måte å
gjennomføre politiske møter på. Ønsker fysiske møter så snart det er mulig.
De politiske sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
16/20, 17/20, 18/20, 21/20, 22/20, 19/20, 20/20.
Linn Merete Barstad Moan (SP) inhabil i sak 16/20, Arne Langmo (SP) møtte som vara i denne
saken.
Permisjoner:
Anne Kirkeby (SV) ble bevilget permisjon fra kl. 12.40. All saksbehandling var da ferdig.
Orienteringssaker:

-

Orientering om koronasituasjonen v/ Vigdis Bolås
Lenke til orientering, klikk her.

-

Oppfølging av tiltakspakken for lokalt næringsliv v/ Tore Solli
 Fiber – innleid ressurs for å bistå i søknadsprosesser og tilrettelegging for
fiber/mobilutbygging
 NKOM søknad 2020
 Pri 1. Alsetmarka og Verrabotn
 Pri 2. Leksvik sentrumsnært (Dalbygda, Bergbyda mv)
 Pri 3. Frengen Sørfjorden
 Gryteklare kommunale prosjekter (se presentasjon her)
 Bruk av krisefondet – Søkbar ordning som ligger ute på kommunens
hjemmeside. Søker løsninger som er hensiktsmessige innenfor lovlige rammer,
retningslinjene vil kunne utvikle seg underveis.

-

Kystpilegrimsleia v/Thorbjørn Dahle
Se presentasjon her.

Drøftingssaker:
Samfunnsutvikling. Innledning fra gruppene:
o interkommunalt arbeid
- Må være mer aktiv i Trondheimsregionen.
- Sakliste for møter i Trondheimsregionen og Fosenregionen bør sendes til
formannskapet og gruppeledere for at de skal kunne komme med innspill som
representantene tar med til møtene.
- Gruppa skal ha møte med Fosen Brann og Redning og Fosen Renovasjon.
o

samferdsel og infrastruktur
Ivar Rostad etterlyser retningslinjer, mandatet og arbeidsmetode for gruppene.
Harald Fagervold valgt til leder
Områder gruppa skal jobbe med:
- Samferdsel, buss, ferge og hutigbåt
- Bru over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden
- Bredbånd/fiber
- Ladestasjoner for el-bil
- Regulering av veitraseen til Stjørnfjordbrua
- Vannreservene i kommunen
- Buss Leksvik Rissa
- Direktebuss Leksvik - Trondheim

o

næringskraft og bolyst
Gruppa har i 1,5 år jobbet med saken som behandles senere i dag om
næringskraft- og bolyst. Flott at det legges opp til at handlingsprogrammet skal
legges ut på høring.

Info ordfører
TBRT (Trøndelag brann og redningstjeneste) hadde representantskap i går der bl.a.
brannstasjonen på stadsbygd ble behandlet. Repskapet oversender saken til styret for
behandling der det står at Stadsbygd brannstasjon opprettholdes. Saken tas opp igjen etter at
veien Sund – Bradden er ferdigstilt
Ekspropriering av eiendom i Vanvikan – klage er behandlet og Fylkesmannen stadfester
kommunens vedtak.

Fylkestinget har vedtatt å gå inn for sak om Tilrettelegging for utbedring av fylkesveg 718 og
videreutvikling av Vikingbase som næringsareal.
Info kommunedirektør
Videregående skole i Vanvikan – fylkeskommunen vil ha klargjort tomt til aug./september. Det
må søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse på den delen av tomta som er i en
eksproriasjonsprosess fordi skjønnet er utsatt fra april til juni.
Salg av boliger i Vanvikan ble vedtatt av formannskapet i januarmøtet. Disse er nå solgt for kr
2,7 mill.
Det er etablert en god avtale mellom Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Indre
Fosen kommune (fordi kommunen er vertskommune for Fosen barnevernstjeneste) om
veiledning i kvalitetsutvikling i barneverntjenesten. Fosen barneverntjeneste er 1 av 19
barneverntjenester i landet som er prioritert. Det er ingen ekstra kostnader for kommunen eller
barneverntjenesten, men verdifull profesjonell veiledning.

Saksnr
PS 16/20
PS 17/20
PS 18/20
PS 19/20
PS 20/20
PS 21/20
PS 22/20

Sakstittel
Krav om lovlighetskontroll av vedtak vedrørende avtale med
Vanvikan båtforening
Høringsuttalelse - Organisering av den sivile rettspleien i
Trøndelag politidistrikt, grenseregulering av namsdistrikt
Klimakur 2030 - Forslag til høringsinnspill fra Indre Fosen
kommune
Næringskraft og bolyst - forprosjekt og toårig
handlingsprogram
Planstrategi for Indre Fosen
Klage på feiegebyr
Oppdatering av gebyrheftet: Leiepris på bolig i Ytre Ringvei
38

Lukket

PS 16/20 Krav om lovlighetskontroll av vedtak vedrørende avtale med Vanvikan
båtforening
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Linn Merete Barstad Moan (SP) inhabil i saken og fratrådte, Arne Langmo (SP) møtte som
vara.
Ivar Rostad (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Den som stemte imot: Jon Normann Tviberg (KrF)
Endelig vedtak:
Saken utsettes

PS 17/20 Høringsuttalelse - Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag
politidistrikt, grenseregulering av namsdistrikt
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Høringsuttalelsen fra Indre Fosen kommune om organisering av den sivile rettspleien i
Trøndelag politidistrikt vedtas som framlagt og oversendes Trøndelag politidistrikt.

2. Indre Fosen kommune peker spesielt på at det må være mulig å gjennomføre
effektivisering, kompetanseoverføring, kvalitetssikring av sivil rettspleie ved at
personalressurser for sivil rettspleie på Fosen fortsatt styres av Fosen lensmannsdistrikt
med formål om totalt å gi best mulig service fra polititjenesten til innbyggerne på Fosen.

PS 18/20 Klimakur 2030 - Forslag til høringsinnspill fra Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Knut Ola Vang (AP) fremmet følgende forslag til endring i høringsuttalelsen:
1: Følgende setning strykes:
«Vi håper derfor at drastiske tiltak utsettes til det finnes flere forskningsresultater
som eventuelt underbygger de foreslåtte tiltakene»
2: Denne setningen legges til avslutningsvis på landbruksavsnittet:
Indre Fosen kommune ber om at tiltak innenfor landbrukssektoren baseres på klimaavtalen
regjeringen inngikk med Bondelaget og Bonde og Småbrukerlagett i juni 2019. Denne avtalen
har bred forankring i landbruksnæringen og viser at det er mulig å gjennomføre betydelige
utslipp uten å foreta reduksjon i norsk dyrehold.
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Knut Ola Vangs innspill til endringer ble enstemmig
vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Høringsinnspill fra Indre Fosen kommune vedtas som framlagt og sendes til
Miljødirektoratet.
2. Innspill fra formannskapet innarbeides i høringsuttalelsen.

PS 19/20 Næringskraft og bolyst - forprosjekt og toårig handlingsprogram
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Toårig handlingsprogram basert på rapport fra forprosjektet næringskraft og bolyst legges på
høring fra 01. mai til 14. juni 2020.

PS 20/20 Planstrategi for Indre Fosen
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Planstrategi for Indre Fosen kommune 2020-2023 utarbeides etter vedlagte prosjektskisse og
skal behandles i kommunestyret høsten 2020.

PS 21/20 Klage på feiegebyr
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Kommunen opprettholder gebyret på feiing for 2017.

PS 22/20 Oppdatering av gebyrheftet: Leiepris på bolig i Ytre Ringvei 38
Saksprotokoll i Formannskap - 30.04.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Gebyrheftet justeres til å inkludere én bolig på Ytre Ringvei 38.
2. Leiepris for boligen settes til kr 9 474,-

