MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Storsalen, Indre Fosen rådhus
30.09.2020
09:00 – 15:05

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
Per Kristian Skjærvik
MEDL

Representerer
IF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Barbro Hølaas Vang
Per Kristian Skjærvik
Jon Normann Tviberg
Bjørnar Buhaug i sak 42/20
Silje Forsell
Linn Merethe Barstad Moan i
sak 42/20

Representerer
IF-AP
IF-KRF
IF-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Merethe Kopreitan Dahl
Avdelingsleder personal
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Hilde Anhanger Karlsen
Helse- og omsorgssjef
Erik Jakobsen
Oppvekstsjef
Ola Andreas Stavne
Personalsjef
Thomas Bergo
Programleder omstillingsprogrammet
Kjell Sverre Tung
Leder kommunalteknikk
Sissel Grimsrud
Samfunnsplanlegger
Eva Støbakk
Folkehelsekoordinator
Liv Heide
Klimakonsulent
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og sakliste, dermed godkjent.
Drøftingssaker:
-

Prosess ansettelse kommunedirektør. Experis innleder.

o
o
o

Teamet i Experis består av Anne Dordi Alseth, Emil Lutterloh-Lie og Karina
Karlsen.
Det ble gitt en gjennomgang av rekrutteringsprosessen. Lenke til presentasjon
finnes her.
Gjennomgang av kravspesifikasjon ble unntatt offentlighet, jfr. offentlighetsloven
§23 - 1 ledd
§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. Det kan
gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei
forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til
organet.

-

Kritisk infrastruktur - beredskapsarbeid. Innledning v/ beredskapskontakt Ola Andreas
Stavne. I innkallingen ble det lagt lenke til utfordringsbildet om kritisk infrastruktur.
Lenke til presentasjonen fra Ola Andreas Stavne finnes her.
o Administrasjonen ble bedt om å kvalitetssjekke hvem som har
beredskapsansvar av Tensio og Nettselskapet.
Møtet ble besluttet lukket i diskusjonen etter gjennomgangen med hjemmel i
offentlighetsloven § 24, tredje avsnitt:
Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn
ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der
unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette
gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette,
eller som er trua av utrydding.

-

-

Reglement for saksbehandling i politiske organer - interpellasjon fra Kurt Myrabakk i
kommunestyret 10. september. Det settes ned en politisk arbeidsgruppe med to
representanter fra posisjonen og én representant fra opposisjonen. Posisjonen og
opposisjonen kommer med forslag på representanter på et senere tidspunkt.
Reglementet legges fram for realitetsbehandling i kommunestyret i løpet av våren 2021.
Anbud på banktjenester. Innledning v/ økonomisjef Ørjan Dahl. Anbud legges ut i løpet
av høsten med pris som eneste kriterium.
Graving på kommunens eiendom. Innledning v/ leder kommunalteknikk Kjell Sverre
Tung. Formannskapet tar saken til orientering. Administrasjonen følger opp saken.

- Samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune. Innledning fra gruppene:
o Interkommunalt arbeid
Formannskapet møtte sist fredag på fellesmøte for alle formannskapene i
Trondheimsregionen. Det bør jobbes med å få saker på dagsorden fra Indre Fosen
kommune til Trondheimsregionen.
o Samferdsel og infrastruktur
Møte med Atb og fylkeskommunen. Daglig leder i NiT (næringsforeninga i
Trondheimsregionen) Indre Fosen, Ingunn Rokseth møtte også. Tema:
- Opprusting av Kråkmo – Leksvik før utbedring av veien mellom Leksvik og Vanvikan
settes i gang. Bussforbindelse på denne traseen.
- Bussforbindelser innad i kommunen.
- Hurtigbåt og avlyste avganger. Buss helt til Trondheim må settes opp.
- Hurtigbåtanløp på Kvithyll
- Hurtigbåt Leksvik – Frosta – Værnes
- Bussene fra Byneset bør kjøre nedom ferja for å ta med pendlere
- Ungdom etterlyser flere busser på kveld, særlig internt i kommunen

o Næringskraft og bolyst
Ønskelig med en ressurs fra 2021 for å jobbe konkret med det som virker

-

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS – ung restaurant. Ordfører er kontaktet av Oi!
Trøndersk Mat og Drikke som beskriver et opplegg som skal involvere
ungdomsskoleelever i konseptet «Ung restaurant». Det beregnes omkostninger ut fra
antall innbyggere, og dette koster kr 11.000 for Indre Fosen kommune. Formannskapet
beslutter enstemmig at det ikke trengs en sak på dette. Formannskapet går enstemmig
inn for at det bevilges kr 11.000 til formålet.

Orienteringssak:
Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune v/ programleder
Thomas Bergo. Lenke til presentasjonen finnes her.

Saksnr
PS 42/20
PS 43/20
PS 44/20
PS 45/20
PS 46/20
PS 47/20

Sakstittel
Krav om lovlighetskontroll vedrørende avtale med Stranda
Fjordsenter AS
Totalplan for Indre Fosen kommune- en bærekraftig
kommune
Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024
Salg av næringsbygg på Hysnesveien 69, 7112 Hasselvika
Planstrategi for Indre Fosen
Søknad om økonomisk støtte - Stjørna teaterlag

Lukket

PS 42/20 Krav om lovlighetskontroll vedrørende avtale med Stranda Fjordsenter
AS
Saksprotokoll i Formannskap - 30.09.2020
Behandling:
Bjørnar Buhaug (ordfører, SP) og Linn Merethe Barstad Moan (SP) inhabile og fratrådte. Jon
Normann Tviberg (KrF) og Silje Forsell (SP) møtte som vara. Steinar Saghaug (H) tiltrådte som
ordfører i saken.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
De som stemte imot: Ivar Rostad (KL), Anne Kirkeby (SV), Harald Fagervold (PP), Mona Foss
(PP).
Endelig vedtak:
Formannskapets vedtak i sak 35/2020, behandlet 16.06.2020, opprettholdes.

PS 43/20 Totalplan for Indre Fosen kommune- en bærekraftig kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 30.09.2020
Behandling:
Varaordfører Steinar Saghaug (H) fremmet følgende forslag:
Varaordfører Steinar Saghaug (H) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Formannskapet tar kommunedirektørens saksutredning og forslag til vedtak til orientering.
Formannskapet tar forbehold om å fremme endringsforslag i kommunestyrets behandling av
saken.

PS 44/20 Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024
Saksprotokoll i Formannskap - 30.09.2020
Behandling:
Varaordfører Steinar Saghaug (H) fremmet følgende forslag:
Formannskapet tar kommunedirektørens saksutredning og forslag til vedtak til orientering.
Formannskapet tar forbehold om å fremme endringsforslag i kommunestyrets behandling av
saken.
Varaordfører Steinar Saghaug (H) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Formannskapet tar kommunedirektørens saksutredning og forslag til vedtak til orientering.
Formannskapet tar forbehold om å fremme endringsforslag i kommunestyrets behandling av
saken.

PS 45/20 Salg av næringsbygg på Hysnesveien 69, 7112 Hasselvika
Saksprotokoll i Formannskap - 30.09.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Næringsbygg på Hysnesveien 69, 7112 Hasselvika legges ut for salg.

PS 46/20 Planstrategi for Indre Fosen
Saksprotokoll i Formannskap - 30.09.2020
Behandling:
Ivar Rostad (KL) fremmet forslag om at høringsfristen utsettes til 15. november.
Ivar Rostad (H) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Formannskapet legger forslaget til Planstrategi for Indre Fosen kommune 2020-2023 på høring
fra 1. oktober til 15. november 2020.

PS 47/20 Søknad om økonomisk støtte - Stjørna teaterlag
Saksprotokoll i Formannskap - 30.09.2020
Behandling:
Formannskapet foreslår at søknaden overføres til kulturutvalget og behandles av kulturutvalget
på nyåret 2021 etter at ny budsjettramme for kulturutvalgets pott er vedtatt. Enstemmig.
Endelig vedtak:
Søknaden overføres til kulturutvalget og behandles av kulturutvalget på nyåret 2021 etter at ny
budsjettramme for kulturutvalgets pott er vedtatt.

