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Innkalling er sendt til:
Navn
Bjørnar Buhaug
Steinar Saghaug
Harald Fagervold
Linn Merete Barstad Moan
Mona Foss
Knut Ola Vang
Barbro Hølaas Vang
Ivar Rostad
Anne Kirkeby

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

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

Orienteringssaker
- FI - Fremtidens industri og næringsliv v/ daglig leder FI Bjørn Damhaug
- Næringsarbeid v/ leder næring og areal Tore Solli
- Ansettelsesutvalgets arbeid v/ ordfører Bjørnar Buhaug
Drøftingssaker
- Kritisk infrastruktur - ROS-analyser og beredskapsplan. Innledning v/ beredskapskontakt Ola
Andreas Stavne
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen. Innledning fra gruppene:
o interkommunalt arbeid
o samferdsel og infrastruktur
o næringskraft og bolyst
Info ordfører / kommunedirektør
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Bredbåndsutbygging I Indre Fosen kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Sørbotn velforening kr. 174.500.
2. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Fagerli-Balstadveien Fiberlag kr. 131.500.
Saksutredning
I kommunestyresak PS 14/2020 vedtok kommunestyret en tiltakspakke for næringsliv i Indre
Fosen kommune i forbindelse med koronasituasjonen. Et av kulepunktene omhandler tiltak
knyttet til å prioritere og iverksette utbygging av mobildekning og bredbånd. Det ble satt av
inntil kr 2 millioner som kommunal andel til mobil- og bredbåndsutbygging.
Videre ble det i formannskapssak 36/2020 vedtatt en modell for kommunal støtte til
bygdefiberprosjekter. Modellen beregner tilskudd til bredbåndsprosjekter på følgende måte:
kr. 50 pr meter gravd fibergrøft pluss kr. 3.000 pr. husstand som har meldt interesse for å
være med på fiberutbyggingen.
Søknader
Det er kommet inn to søknader om støtte til utbygging av bredbånd.
Sørbotn velforening (Området Fallgrinda til Rød/Bergslia). Søker om kr. 287.750, -.
Fagerli-Balstadveien Fiberlag. Søker om kr. 252.070, -.
Beregning av tilskudd etter modell:
Søker

Sørbotn
velforening
FagerliBalstadveien
Fiberlag

Totalkostnad
prosjekt

Gravelengde
fiber

Kr. 287.750

2.650 m

Kr. 252.070

1.970 m

Antall
interesserte
husstander
14
husstander
11
husstander

Vedlegg:
1

3

Søknadssum

Tilskudd
beregnet
etter
modell

Tilskudd
pr.
husstand

Kr. 287.750

Kr. 174.500

Kr. 12.464

Kr. 252.070

Kr. 131.500

Kr. 11.955

Søknad Sørbotn velforening
Søknad Fagerli-Balstadveien Fiberlag
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Salg av gjennomgangsboliger
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å selge opptil 9 gjennomgangsboliger som står uten utleie.
Sakens bakgrunn og innhold:
Kommunen har flere gjennomgangsboliger som er i dårlig stand og står uten utleie.
Tilstanden på de byggene er så dårlig at det krever større investeringer for å få dem i god
nok stand til utleie. Kommunen har flere boliger i relativt god stand i Leksvik og Vanvikan
som også står tomme, og en kartlegging av forventet etterspørsel i fremtiden viser at det ikke
er behov for dem umiddelbart. Kommunen ønsker i første omgang å selge ni
gjennomgangsboliger. Dette gjelder Elvly på Kroflata 20, Klokkergården på Myragårdsveien
7, Sagveien 5 a og b og Brynjarheim på Framnesveien 15 i Leksvik, samt kommunens fem
gjennomgangsboliger i Åsaveien i Vanvikan. Dette går også inn i eiendomsstrategien om å
redusere m2 som kommunen eier og drifter. Kommunens behov for gjennomgangsboliger
kan endres kjapt, og for å sikre at kommunen har boliger ved en endret situasjon vil salgene
fordeles ut over en lengre tidsperiode.
Vurdering:
Ingen av disse boligene har stor verdi, slik at det kan ikke forventes store salgssummer. Det
vil være noen besparelser på drift og vedlikehold, men ettersom de fleste har stått tomme
over lengre tid, har de heller ikke hatt de store årlige driftsutgiftene. Skal boligene settes i
stand til utleie, vil det kreve investeringer i millionklassen. Dette vil i tilfelle være kostnader
som ikke kan finansieres gjennom husleie ettersom etterspørselen ikke vil sikre utleie av
boligene i etterkant.
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