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Navn
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Prosjektleder
Økonomisjef Rissa
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Ass. rådmann/Helse- og omsorgssjef Rissa

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Administrasjonen var ikke til stede under behandling av sak 9/17.
Drøftinger:

Det er mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 20. november 2017.
Det viser at nye Indre Fosen kommune kompenseres med kr 7 mill gjennom skjønnsmidler for
reduksjonen i sonetilskudd. Fylkesmannen har orientert om at Indre Fosen kan søke
skjønnsmidler hos Fylkesmannen for å dekke opp det resterende beløpet. For å sette fokus på
sonekriteriet i 15 + 5 år, skal det skrives et brev til Trøndelagsbenken der man ber om at det
uheldige utslaget som følge av sammenslåingen, rettes opp for Indre Fosen kommune. Det må
også følge en merknad med budsjettbehandlingen i Stortinget som viser at forutsatte rammer
som lå til grunn ved folkeavstemning og vedtak om sammenslåing, tilgodesees Indre Fosen
kommune i 15 + 5 år. Alle gruppeledere samles førstkommende mandag kl 18 for å drøfte møtet
med Trøndelagsbenken 30. november. Det vil ikke bli innkalt til ekstraordinært møte i
fellesnemnda, som planen var i fellesnemnda 9.11. hvis det ikke var mottatt positivt brev fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
POL III (båtbaug) ble tatt opp til drøfting. Dokumentene sendes ut til felles formannskap, og
felles formannskap kalles inn før kommunestyret / fellesnemnd 7. desember for å ta stilling til
saken.
NY SAK PÅ SAKSKARTET:
PS 9/2017 Avtale med rådmannen
Ordfører Steinar Saghaug (H) la fram saken direkte i møtet med følgende innstilling:
Avtale med rådmannen vedtas som framlagt.
Formannskapet valgte å behandle saken i møtet.
Saksprotokoll i Indre Fosen formannskap – 23.11.2017
Endelig vedtak:
Avtale med rådmannen vedtas som framlagt.

Saksnr
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PS 7/17
PS 8/17
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Sakstittel
Eiendomsskatt 2018 Indre Fosen kommune
Budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021
Finansreglement Indre Fosen kommune
Økonomireglement Indre Fosen kommune
Møteprotokoll Representantskapet i Fosen Renovasjon IKS
13.11.2017
Avtale med rådmannen - lagt frem i møtet

Lukket

PS 5/17 Eiendomsskatt 2018 Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2017
Behandling:
Harald Fagervold (PP) fremmet forslag om å stryke «på ca. 8 millioner kr».
Votering endringsforslag:
Harald Fagervold (PP) sitt forslag ble enstemmig.
Formannskapets innstilling til fellesnemnda:
Eiendomsskatten i Leksvik kommune-delen av Indre Fosen kommune tas bort for 2018,
forutsatt kompensasjon for reduksjon av sonetilskudd

PS 6/17 Budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021
Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2017
Behandling:
Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen la fram forslag til regulering av gebyrer
innen helse- og omsorgssektoren, ut fra behandlingen i helse- og omsorgsutvalget.
Punkt 4 a i innstillingen:
Gebyrhefte helse og omsorg
Vurderinger hjemmehjelp
Det er pr i dag en stor differanse mellom Leksvik og Rissa. Føringen fra Helse- og
omsorgsutvalget var at administrasjonen skulle jobbe med en tilnærming, men samtidig ikke
legge opp til en samlet nedgang av avgifter.
For å finne en middelvei, er det sett på flere kommuner og deres prisnivå og det nye forslaget er
derfor mer tilpasset omgivelsene.
Når det gjelder inntekter for kommunen, har de aller fleste som mottar tjenesten forholdsvis få
timer pr måned og de vil ikke komme opp i maksimal sats. Noen kommuner legger seg derfor på
en høyere timesats, men Indre Fosen velger å videreføre timesatsen i hh til forskriftens tak. En
økning av timesatsen vil ramme flere enn dersom maksimalsatsen økes.
Vurderinger trygghetsalarm
Indre Fosen velger å videreføre priser og modell fra Leksvik og gå bort fra den modellen som
Rissa har i dag, som inkluderer inntektsvurdering. Det er ikke noen av de andre kommunene
som er sett på som har en modell med inntektsvurdering for trygghetsalarm.
Trygghetsalarmer som er tilkoblet ordinær telefonlinje skal gradvis fases ut. Det er mer
fleksibelt og ønskelig med alarmer via GSM systemet. I tillegg er det flere som kutter ordinær

telefon til fordel for mobil og fiber, og denne utviklingen må det tas hensyn til. Forslaget er at
pris på GSM alarm blir uendret, mens pris for alarm tilknyttet vanlig telefonlinje økes noe.
Vurderinger middag
Her foreslås det at pris og system fra Leksvik videreføres, noe som innebærer en liten endring,
for at tjenesten ikke skal gå med tap. Det er i tillegg viktig å skille mellom de som har vedtak og
de som ikke har det. For å ikke gi for store forskjeller, fryses prisen på dagens nivå for middag i
Leksvik, mens andre måltider økes noe mer.
Vurderinger andre priser
I hovedsak er det gjort forsøk på å finne en middelvei, som for eksempel på dagsenter. Ellers
videreføres priser fra Leksvik på de områder der det ikke er oppgitt i Rissa fra tidligere.
Satser på fysioterapi ble innført i 2017 og er derfor nytt for begge kommuner.
Forslag til satser for Indre Fosen kommune
Trygghetsalarm
Med GSM løsning

Pris pr måned
300,-

For vanlig telefonlinje

270,-

Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
Inntekt pr år
Under 2G
2 – 3G
Over 3 – 4G
Over 4 – 5G
Over 5G

Timesats
i hh til forskrift
i hh til forskrift
i hh til forskrift
i hh til forskrift
i hh til forskrift

Utgiftstak pr måned
i hh til forskrift
800,1400,1800,2000,-

Middag/salg av måltider
Middag med vedtak
Uten vedtak
Andre måltider
Full døgnkost

95,115,45,155,-

Dagsenter
Pr dag inkludert måltider

110,-

Transport med kommunalt disponerte biler/buss
Til jobb pr tur

18,-

Pr km annen tran-sport
Annen helserelatert transport

12,50
I henhold til reise-regulativ

Egenandeler fysioterapi av kommunalt ansatte fysioterapeuter
Egenandeler følger nasjonale satser
Egentrening for «ferdigbehandlede
pasienter» med formål å forebygge
tilbakefall, trener etter avtale i kommunens
lokaler
Deltakelse i forebyggende gruppetilbud

Kr 60,- pr trening/ person

Kr 65,- treningstime/person

Andre treningsopplegg for grupper etter bestilling fra eksterne: det skal tas egenandel.
Skjønnsmessig vurdering av pris gjøres av virksomhetsleder. Det skal utarbeides skriftlig
avtale mellom partene.

Oppdrag til helsestasjonen – ikke vederlagsfrie
Beløp 1.gangs konsultasjon
210,2.gangs konsultasjon
108,Barn under 16 år
107,Influensavaksine
108,Pneumokokkvaksine
210,BCG / Tuberkulinprøve
Gratis
Pris på andre vaksiner
Kontakt helsestasjonen
Hørselstest over 20 år
108,Flaskesett til brystpumpe
288,Enurese sensor
Innkjøpskostnad
Vaksiner som er bestilt spesielt for bruker og mottatt i enhet, faktureres, selv om bruker
bestemmer seg for ikke å ta vaksinen.
Andre helse- og omsorgstjenester
Oppdrag på vegne av legekontoret uten hjemmesykepleievedtak - iht. gjeldende satser på
legekontoret
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Formannskapet fremmet følgende innstilling til fellesnemnda:
Enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til fellesnemnda:
1.Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 vedtas som
fremlagt med følgende justering:

Driftsbudsjettet 2018:
a. PBL (Private Barnehagers Landsforbund) oppdaget en feil i beregningene av tilskudd
til private barnehager for Indre Fosen kommune for 2018. Beregningen til PBL viser at
det i budsjettdokumentet pr 09.11.2017 er lagt inn kr 1,3 mill for mye til private
barnehager. Grunnskolene er de som har fått størst reell nedgang innenfor oppvekstfeltet.
Skolene styrkes derfor med kr 1,1 mill, som overføres fra ansvar 205 (felleskostnader
oppvekst) til ansvar 200 (oppvekstsjef) til fordeling mellom skolene utover året. Kr
200.000 overføres fra ansvar 205 (felleskostnader oppvekst) til ansvar 200 (oppvekstsjef)
til skolering av veiledere i foreldreveiledningsprogrammet ICDP. ICDP er et viktig
forebyggende tiltak som oppvekstutvalget prioriterer høyt.
b. Punkt 5.5 Renteinntekter og utbytte. Konsesjonskraft på kr 400.000 tas ut fordi det
også er ført i tabellen under pkt 5.8 Disponible midler. Dette medfører at driftsbudsjettet
er kr 400.000 mindre enn pr 09.11.2017. Det vil si at overskuddet i driftsbudsjettet som
ble lagt fram 09.11.2017 reduseres med kr 400.000.
c. Leksvik og Rissa kommuner har mottatt brev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet datert 20.11.2017 der det står at kr 7 mill blir kompensert
for endringen i sonekriteriet som gir negative utslag for den nye kommunen. I det
opprinnelige budsjettdokumentet ble det lagt inn kr 5 mill av kompensasjonen ut fra
signaler fra departementet og Fylkesmannen. Når kr 1.370.000 legges inn som en
dekning av bortfall av eiendomsskatt i Leksvik kommune-delen av Indre Fosen
kommune for 2018, gjenstår kr 768.000 som overskudd i driftsbudsjettet for 2018.
Investeringsbudsjettet 2018:
a. Det tas inn ny bevilging i investeringsbudsjett 2018 for prosjekt «Bytte overvannsrør
ved Vanvikanhallen» kr 1,5 mill.
b. Det tas inn nytt prosjekt i investeringsbudsjett 2018 «Utbedring avløp Vinnalia» med
kr 1,6 mill.
c. Ombygging av Hus B ved Ytter-Myran grunnet branntekniske utbedringer: vedtatte
midler i investeringsbudsjett 2017, tilsvarende kr 1.100.000, videreføres og
omdisponeres til formålet. Resterende avsatte midler, kr 900.000 avsettes til
forprosjektering av nybygg, samt oppstart av selve byggeprosjektet.
d. Leksvik helsetun – flytting av dialyse og helsestasjon, og ombygging legekontor:
prosjektet blir gjennomført i 2018, i henhold til vedlagte tegninger og anslåtte kostnader.
Prosjektets rammer økes med kr 4.450.000 til en samlet sum av kr 6.950.000.
2. Låneopptak til investeringer i 2018 i henhold til regnskapsskjema 2 A med inntil kr 312,1
mill. delegeres til rådmannen.
3. Låneopptak til startlån i 2018 i henhold til regnskapsskjema 2 A med kr 15 mill delegeres til
rådmannen.
4. Prisliste for kommunale avgifter og gebyrer i 2018 vedtas som framlagt med følgende
justering:
a. Helse- og omsorgssektorens takster i avgiftsheftet er regulert etter helse- og
omsorgsutvalgets behandling (se vedlegg).

Verbalforslag:
Det legges i budsjett 2018 opp til bruk av kr 4 mill av flyktningefondet til å drive
voksenopplæring. Flyktningefondet er per i dag på kr 4,5 mill. Det betyr at det aller meste av
fondet brukes opp, og kommunen har da ikke tilstrekkelig ramme til å drive voksenopplæring i
2019. Organisering av voksenopplæringen i Indre Fosen kommune utredes og behandles politisk
tidlig i 2018.

PS 7/17 Finansreglement Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2017
Behandling:
Rådmannen påpekte skrivefeil i dokumentet. Disse rettes opp etter endelig behandling i
fellesnemnda.
Enstemmig som innstillingen.
Formannskapets innstilling til fellesnemnda:
Finansreglementet vedtas som framlagt.
PS 8/17 Økonomireglement Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2017
Behandling:
Rådmannen påpekte skrivefeil i dokumentet. Disse rettes opp etter endelig behandling i
fellesnemnda.
Enstemmig som innstillingen.
Formannskapets innstilling til fellesnemnda:
Økonomireglementet vedtas som framlagt.

RS 1/17 Møteprotokoll Representantskapet i Fosen Renovasjon IKS 13.11.2017

