MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
LIV-bygget i Vanvikan
30.10.2020
09:00 – 13:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørnar Buhaug
Leder
Steinar Saghaug
Nestleder
Harald Fagervold
Medlem
Linn Merete Barstad Moan
Medlem
Mona Foss
Medlem
Barbro Hølaas 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
Knut Ola Vang
MEDL

Representerer
IF-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Per Kristian Skjærvik
Knut Ola Vang

Representerer
IF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Tore Solli
Leder areal og næring
May Hilde Skarsaune
Sekretær
Merknader:
Ingen merknader til sakliste og innkalling, dermed godkjent.
Knut Ola Vang deltok i møte fra kl. 12.00. All saksbehandling var da ferdig.
Drøftingssaker
- Kritisk infrastruktur - ROS-analyser og beredskapsplan. Innledning v/beredskapskontakt Ola
Andreas Stavne
Presentasjon finnes her.
Orienteringssaker

- Bredbåndsutbygging og NKOM-midler v/Torbjørn Dahle
Presentasjon finnes her
- Næringsarbeid/ v/leder næring og areal Tore Solli
Presentasjon finnes her
- FI - Fremtidens industri og næringsliv v/ daglig leder FI Bjørn Damhaug
Presentasjon finnes her
- Ansettelsesutvalgets arbeid v/ ordfører Bjørnar Buhaug
Stillingen er utlyst, og søknadsfrist er 8. november.
Ordfører har hatt samtale med 2 kandidater.
Ansettelse skal skje i kommunestyremøte i desember.
- Presentasjon av CTM Lyng v/fabrikksjef Ståle Sund
Presentasjon finnes her
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen. Innledning fra gruppene:
o interkommunalt arbeid
- Fosen regnskap og tidsfrister– løftes inn interkommunalt politisk råd for Fosen via
ordfører.
o samferdsel og infrastruktur
- Møte senere i dag med Atb der gruppa møter.
o næringskraft og bolyst
- Møte med studentene fra NTNU som hadde prosjekt i Vanvikan.
- Besøkt VIS (Vanvikan i sentrum) og snakket om bolystprosjektet
- Sak om næringskraft og bolyst kommer i formannskapet 26.11 og kommunestyret
10.12.
- Utfordre Rissa og Stadsbygd til å danne lokale bolystgrupper med ildsjeler.
Info ordfører
Kronprinsbesøket med åpning av Stadsbygd omsorgssenter og bedriftsbesøk i Vanvikan var
vellykket.
Ungdomsrådets leder var ordfører for en dag på årets operasjon dagsverk den 29.10.20.
Hun ønsker å opprette «ungdomslos» i kommunen, en stilling som støttes av Bufdir med 50%.
Barnehage i Vanvikan – beregnet kostnader fra arkitektfirma på kr 80 mill. – må tas ned til det
halve.
Henvendelse fra NRK v/Tore Strømøy angående en gammel sak i Leksvik som er
samfunnsinteressant i dag.
Ordfører får spørsmål om økonomiske bidrag til å skrive og gi ut bøker. Kommer to saker til
neste møte i formannskapet om økonomisk støtte fra formannskapets pott.
Ordfører og Per Kristian Skjærvik orienterte om:
TrønderEnergi og muligheten for kjøp av aksjer.
- Formannskapet ønsker mer faktaopplysninger før beslutning om kjøp kan tas.
IFjobb og AB-vask v/ Per Kristian Skjærvik:
- Storvask har klaget inn anbudet fra AB-vask, man avventer ombygging av lokalene i
sentrumsgården i Leksvik. Har fått tilskudd fra omstillingsprogrammet på 400 000,- Det
vil komme søknad til kommunen på samme sum.
1.9.20 kjøpte IF jobb opp AB-vask. IF jobb går nå med overskudd:)

Info kommunedirektør
Det jobbes med budsjett. Krevende å ta ned merforbruk fra 2020 i tillegg til å beholde dagens
struktur.
Regjeringen foreslår å bevilge totalt kr 7,3 milliarder i korona-kompensasjon til norske
kommuner i første halvdel av 2021. Deler av beløpet vil bevilges gjennom innbyggertilskuddet.
Det vil etter hvert gis informasjon om hvor mye som mottas av Indre Fosen kommune.
Korona – opereres med forskjellige tall i VG og FHI sammenliknet med hjemmesida til
kommunen.
- 3 positive tester her i kommunen. De andre 3 er personer som oppholder seg i andre
kommuner, men har bostedsadresse i Indre Fosen. De som er testet i andre kommuner,
følges opp av de kommunene som har testet dem.
Idrettens hederskveld gjennomføres digitalt fredag 30.10.20 – Magne Tung fra Stadsbygd er
nominert fra vår kommune.

Saksnr
PS 50/20
PS 51/20

Sakstittel
Bredbåndsutbygging I Indre Fosen kommune
Salg av gjennomgangsboliger

Lukket

PS 50/20 Bredbåndsutbygging I Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 30.10.2020
Behandling:
Det har kommet til en ekstra husstand i søknaden fra Fagerli – Balstadveien Fiberlag som vil
øke prisen med 25500,Ordfører fremmet forslag om å ta inn ekstra husstand i Fagerli – Balstadveien Fiberlag og at
man følger den allerede vedtatte kostnadsmodellen.
Nytt forslag til vedtak med økning i pkt. 2:
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. 157.000.
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig 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. 157.000.

PS 51/20 Salg av gjennomgangsboliger
Saksprotokoll i Formannskap - 30.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å selge opptil 9 gjennomgangsboliger som står uten utleie.

