MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Teams
14.05.2020
09:30 – 14:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørnar Buhaug
Medlem
Steinar Saghaug
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Petter Harald Kimo
Medlem
Barbro Hølaas Vang
Medlem
Torkil Berg
Medlem
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Trond Sagmyr
Medlem
Marthe Småvik
Medlem
Kurt Håvard Myrabakk
Medlem
Arvid Penna Steen
Medlem
Benjamin Schei
Medlem
Rune Schei
Medlem
Daniel Lyngseth Fenstad
Medlem
Ivar Rostad
Medlem
Tom Andre Bredesen
Medlem
Arnar Utseth
Medlem
Didrik Frengen
Medlem
Janne Dyrendahl
Medlem
Terje Dyrendahl
Medlem
Harald Fagervold
Medlem
Jan Stølen
Medlem
Mona Foss
Medlem
Cheneso Moumakwa
Medlem
Arne Langmo
Medlem
Linn Merete Barstad Moan
Medlem
Raymond Balstad
Medlem
Morten Stefan Berg
Medlem
Kristoffer Moan
Medlem
Erling Kristian Pedersen
Medlem
Gunhild Johanne Røst
Medlem
Silje Forsell
Medlem
Sigurd Saue
Medlem
Anne Kirkeby
Medlem

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vegard Heide
MEDL
Trine Pedersen
MEDL
Jon Normann Tviberg
MEDL

Representerer
IF-MDG
IF-SP
IF-KRF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kenneth Bjørkli
Vegard Heide
Jørgen Rønning
Trine Pedersen
Tor Egil Waterloo
Didrik Frengen i tidsrommet
9.30 – 12.00
Odd-Arne Sakseid
Jon Normann Tviberg

Representerer
IF-MDG
IF-SP
IF-KL
IF-KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Kommunedirektør
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Tore Solli
Leder næring og plan
Andreas Fossan
Innkjøpsrådgiver
Merethe Kopreitan Dahl
Avdelingsleder personal og kommunikasjon
Øyvind Lindseth
Ansvarlig kommuneTV
May Hilde Skarsaune
Sekretær
1 representanter fra ungdomsrådet møtte: Tobias Dahle.
Møtet ble åpnet med kulturelt innslag ved kulturskolen.
Merknader:
Ingen merknad til sakliste og innkalling, dermed godkjent.
De politiske sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28/20, 29/20, 27/20, 30/20, 31/20,32/20
og 33/20.
Permisjoner:
Didrik Frengen (KL) hadde permisjon i tidsrommet 9.30 – 12.00, Tor Egil Waterloo (KL) møtte
som vara og var med under avstemming av de to første forslagene i sak 28/20. Frengen stemte
over sak 28/20 i sin helhet.
Petter Harald Kimo (AP) permisjon fra kl. 14:00, da gjensto behandling av sak 30/20 – 33/20.
Rune Schei (H) permisjon fra kl. 14.25, da gjensto behandling av sak 30/20 – 33/20.
Trond Sagmyr (AP) og Linn Merete Barstad Moan (AP) permisjon fra kl. 14.30, da gjensto
behandling av sak 30/20 – 33/20.
Interpellasjoner:
- Kommunelista v/ Didrik Frengen: Masseuttak i forbindelse med en eventuell utbygging av
Osaelva kraftverk.
-Kommunelista v/ Arnar Utseth: Etiske retningslinjer for Indre Fosen kommune
Spørrehalvtime:
Spørsmål og svar ble ikke tatt opp i møte, men sendt ut på e-post i etterkant.
Spørsmål fra Mona Foss til spørrehalvtimen, 14.05.2020
Ønsker en gjennomgang av kommunalt regelverk som begrenser åpningstider til maks 10
timer pr dag i barnehagene i Indre Fosen kommune. Det er ganske håpløst for mange
bedrifter, spesielt i butikk og servicenæringen, at barnehagene stenger mellom 16.30 og
16.45. Og bedriftene har åpent til kl 17.00. Det er mange ansatte som må slutte før bedriftens
stengetid, og dette blir et stort problem for mange bedrifter
bemanningsmessig. Og etter at barnehagene åpnet etter koronanedstengningen ble det
enda verre, da stenger barnehagene 15.45 og 16.00. Hvordan tenkes det da at bedriftene
skal klare bemanningssituasjonen og opprettholde åpningstidene? Det er ikke alle

arbeidstakere som har partnere som slutter på jobb mellom 15.00 og 16.00. Det er flere som
også har jobb til kl 17.00, flere som pendler, er borte i lengre perioder på jobb andre steder,
og det er også mange som ikke har familie i nærheten som kan være behjelpelig.
Det bør taes hensyn til flere typer bedrifter ang. åpningstider, ikke bare de som starter kl
07.00 om morgenen, da alle typer bedrifter er en ressurs i Indre Fosen kommune.
Svar fra ordfører:
Dette er en kompleks problemstilling, så jeg har utfordret oppvekstsjef Erik Jakobsen til å
formulere et svar på den problemstillingen som presenteres av Mona Foss. Hans
tilbakemelding er som følger:
Vedtektene for barnehagene i Indre Fosen kommune ble vedtatt i Fellesnemda den
9.2.2017, revidert i Oppvekstutvalget 24.10 og 20.12.2017 og trådte i kraft fra 1.1.2018.
Åpningstidene som er beskrevet i vedtektene er basert på de økonomiske rammer som
barnehagene har å forholde seg til. Utgangspunktet er at full dag for et barn i barnehagen er
på 8,5 timer, og det er dette som legges til grunn for foreldrebetalingen. Ved å strekke
bemanningen utover, slik at det er lavere bemanning på morgen og ettermiddag, er vi i stand
til å holde åpent i 10 timer pr dag. Ved å gjøre det på denne måten er det en utfordring å få
lagt tilstrekkelig til rette for at pedagogene i barnehagene får tatt ut sin avtalefestede
planleggingstid. Med dagens økonomiske rammer er det derfor ikke gjennomførbart å utvide
åpningstiden ytterligere. Oppvekstsektoren er for tiden under utredning for å redusere årlige
driftskostnader med 15 millioner kroner i løpet av de fire neste årene. Åpningstidene i
barnehagene vil også bli belyst i denne sammenheng som mulig kostnadsreduserende tiltak.
Når det gjelder åpningstidene etter at barnehagene startet opp igjen etter koronastengingen,
så har vi valgt å holde åpent i 8 timer hver dag. Årsaken til dette er smitteverntiltakene med
begrensninger i antall barn pr kohort. Med 8 timers åpningstid er vi helt på grensen av det vi
klarer uten å øke bemanningen i barnehagene. Vi strever også med å få avviklet tilstrekkelig
med pauser, samt pedagogenes avtalefestede planleggingstid. Åpningstiden vil kontinuerlig
vurderes frem til vi er tilbake til normalen igjen. Men slik situasjonen er pr nå, med de
smitteverntiltak vi har å forholde oss til og uten økte bevilgninger til barnehagene, så er
sannsynligheten større for at åpningstidene innskrenkes ytterligere for å sikre en forsvarlig
drift over tid, enn at de utvides.
Tilleggskommentar fra ordfører: Spørsmål fra Mona Foss og svar fra Erik Jakobsen sendes
over for eventuell videre drøfting i oppvekstutvalget.
Spørsmål fra Barbro Hølaas Vang til spørrehalvtimen, 14.05.2020.
Viser til sms tidligere i dag med bilde, video og spørsmål knyttet til trafikksituasjonen ved
Testmann Minne skole.
Denne saken har vært tatt opp flere ganger i gamle Leksvik kommune og ved en interpellasjon
24.04.18 ved AP i Indre Fosen kommune.
Det er en uoversiktlig trafikksituasjon rundt skolen. Det er for få opparbeidede
parkeringsplasser til ansatte og det er en uheldig dropsone for foreldre/foresatte.
Dette sammen med kryssing av gangvei gjør at det er farlig for myke trafikanter i dette
område. Jeg er spesielt redd for forholdene slik det er nå med stort trykk på området pga
flere bilder pga smittevern, mange på buss mm.
Det har gått mange år uten at det har blitt igangsatt tiltak og jeg gjentar derfor spørsmålet fra
forrige gang dette ble tatt opp:
Kan ordføreren si noe om hva vi kan forvente rundt trafikksituasjonen ved Testmann
Minne skole i nærmeste framtid?

Svar fra ordfører:
Indre Fosen kommune engasjerte konsulentselskapet Asplan Viak høsten 2019 for å
planlegge etableringen av en droppsone og flere parkeringsplasser ved Testmann Minne
skole i Leksvik. Dette ble gjort som en følge av at tiltaket er prioritert gjennom
trafikksikkerhetsplanen. Oppdraget gikk ut på å skissere en løsning for området, samt å
utarbeide et trafikksikkerhetsnotat for å beskrive trafikksikkerheten i området. Notatet
beskriver dagens situasjon, definerer hvilke behov kommunen har og virkning av foreslåtte
løsning.
Arealutvalget behandlet den aktuelle saken i møte den 10.03.20 (sak 14/20). De vedtok da
følgende:
1. Arealutvalget godkjenner løsningsforslaget som fremlagt.
2. Arealutvalget godkjenner en eventuell tilleggskostnad hos konsulentselskapet
dersom de krever dette for å kontrollere at planlagt løsning også tar høyde for fremtidig
lengde på bussene.
Det betyr at det nå skjer en kvalitetssikring av løsningen i forhold til pkt. 2 i vedtaket.
Videre arbeid med saken er:
1. Prosjektering
2. Avklaring med grunneier, da løsning går inn på naboeiendom
3. Bygging
Administrasjonen vil jobbe fortløpende med gjennomføring av prosjektet. Vegen er
fylkeskommunal, men prosjektet tilhører kommunens eiendom og skolen, så dette er et tiltak
kommunen må bekoste.
Spørsmål fra Silje Forsell til spørrehalvtimen, 14.05.2020
I april mistet Verrabotn, Bergmyran og en liten del av Skaugdal mobildekningen igjen. I januar
var den borte 3 uker, denne gangen 1 uke. Det er lovnader fra nettselskap både til kommune
og privatpersoner om at det skal ordnes dagen etter, og dagen etter, og dagen etter osv.
Mobildekning er veldig viktig, og i den siste tiden har vi virkelig sett hvor viktig den er. Første
gang gikk det utover ei ku, andre gang gikk det utover barn som ikke fikk gjort skolearbeid.
Hvis dette skjer igjen, må vi da vente dag etter dag, eller er det noe kommunen kan gjøre for
å forhindre at det tar så lang tid???
Mvh Silje Forsell
Svar fra ordfører:
I utgangspunktet har ikke kommunen ansvar for at mobiloperatørene har dekning i et
område ut over at det er dekning innenfor beredskap og sikkerhet. For det aktuelle området
er dette ivaretatt gjennom at det er flere aktører i området som har dekning (det går an å
ringe nødnr. 112).
I de aktuelle sakene har politisk ledelse og næringsavdelingen likevel sett det som helt
naturlig å engasjere seg gjennom å holde dialogen med operatøren for å få tak i informasjon
og distribuere den til innbyggere i området og til kommunens servicetorg.
Indre Fosen kommune ble gjort klar over bortfall av mobildekning for Verran, Bergmyran og
øverst i Skaugdalen gjennom noen av innbyggerne i området. Det ble tatt kontakt både pr.
telefon og mail med operatøren for å få klarhet i situasjonen. Gjennom daglig kontakt med
kommunikasjonsansvarlige i selskapet, ble vi informert om framdrift og gjentagende
utsettelser. Det tok nesten to måneder fra bruddet ble meldt til feilen ble rettet.

Konklusjonen på den situasjonen vi opplevde, er at kommunen ikke har formelle
sanksjonsmidler overfor mobiloperatøren. Vi kan bidra til å øke presset på at
mobiloperatørene gjennomfører feilretting.
Etter at dekningen nå er på plass, har næringsavdelingen kommet i dialog med ledelsen i
operatørselskapet, og det blir gjennomført en vurdering av plassering av mast/antenner for å
bedre dekningsforholdene.
Stabil telefon- og nettforbindelse er viktig for alle våre innbyggere, og vi følger opp så godt vi
kan på
dette området.
Orienteringssaker:
- Sund-Bradden v/ Olaf Rovik m.fl. fra Trøndelag fylkeskommune
Presentasjon
https://youtu.be/GoTkmOmi_Xw
- Stadsbygd omsorgssenter v/ Mette Solberg, Prosjektstyring Midt AS
Presentasjon
- Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser v/ Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA
Presentasjon
- Koronasituasjonen v/ Vigdis Bolås, Ørjan Dahl, Tore Solli og Torbjørn Dahle.
Orientering
Presentasjon - status fiber
Saksnr
FO 4/20
FO 5/20
PS 27/20
PS 28/20
PS 29/20
PS 30/20
PS 31/20
PS 32/20
PS 33/20

Sakstittel
Interpellasjon - masseuttak i forbindelse med en eventuell
utbygging av Osaelva kraftverk
Interpellasjon - revisjon av etiske retningslinjer
Livsfasepolitikk for Indre Fosen kommune
Forvaltningsrevisjon 2019 - offentlige anskaffelser i Indre
Fosen kommune
Innkjøpsstrategi for Indre Fosen kommune
Kulturfond - opprettet av kommunestyret i Rissa kommune sak 20/07 merknad
Ny selskapsavtale - Trondheim Brann og redningstjeneste
IKS (TBRT)
Valg av ny vararepresentant i representantskapet i Fosen
Renovasjon IKS
Revidert møteplan for politiske møter i 2020

Lukket

FO 4/20 Interpellasjon - masseuttak i forbindelse med en eventuell utbygging av
Osaelva kraftverk
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Svar på interpellasjon fra Didrik Frengen, KommuneLista: «Masseuttak i forbindelse med
en eventuell utbygging av Osaelva kraftverk» – kommunestyret 14.05.2020

Dette temaet er løftet inn i kommunestyre, formannskap og arealutvalg ved flere anledninger,
både i denne perioden og forrige kommunestyreperiode. Svaret vil derfor være godt kjent for
mange.
Ordfører er enig i at det bør søkes å få til synergieffekter i forhold til utbygging av Osaelva
kraftverk. Bruk av masseoverskudd til samfunnsnyttige formål kan være en slik mulighet, og
kommunen må ha som mål at overskuddsmasser skal nyttes til fornuftige, lokale tiltak.
Kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2031 er en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i
kommunen, og ble vedtatt av kommunestyret 07.04.20, sak 18/20. Planen definerer hvordan
kommunen skal jobbe med trafikksikkerhet de kommende årene. Det skal være en årlig
gjennomgang av handlingsdelen og prioriteringene som er lagt når det gjelder gjennomføring
av konkrete tiltak. I den forbindelse kan trafikksikkerhetsutvalg og arealutvalg ta inn momentet
knyttet til utbygging av Osaelva og mulige overskuddsmasser som et element i vurderingen.
Trafikkfaglig råd og arealutvalg vil ha muligheten til å prioritere tiltak i Sørfjorden og Råkvåg når
det gjelder utarbeidelse av reguleringsplan gjennom bruk av avsatte trafikksikkerhetsmidler, og
slik legge til rette for utnyttelse av overskuddsmassene i gjennomføring av tiltak. Eventuelle
tiltak på fylkesveg må skje i samarbeid med vegeier.
Indre Fosen kommune arbeider med ny kommuneplanens arealdel. Arealdelen har et langsiktig
perspektiv på arealbruken i kommunen og skal gi forutsigbarhet for befolkningen og
næringslivet. Planprogrammet for ny kommuneplanens arealdel ble fastsatt av kommunestyret
den 06.06.19, sak 36/2019. Et av resultatmålene for planarbeidet er å sette av tilstrekkelige
arealer til nærings- og boligformål, og et viktig tema er å sikre areal til næringsutvikling i alle
deler av kommunen. Medvirkning og involvering er sentralt i planprosessen, og det har
innledningsvis vært lagt stor vekt på å engasjere næringslivet til å komme med innspill på
behov for næringsarealer. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende, og viser bl.a. hvor i
kommunen de eksisterende næringsarealer arealer er og hvor det er lagt til rette for nye
næringsarealer.
Detaljregulering av areal avsatt til næringsformål har de senere årene i hovedsak vært
gjennomført av private aktører. Dette er ofte hensiktsmessig ut fra sammenhengen med
konkrete etableringer og privat eierskap til arealene. Det kan være aktuelt for kommunen å
detaljregulere næringsareal vi eier selv, eller om vi av andre grunner finner å prioritere
ressurser til en konkret regulering. Kommunen skal inneværende år utarbeide en planstrategi
som skal vedtas av kommunestyret, og strategien vil bl.a. gi svar på prioriteringer knyttet til
utarbeidelse av reguleringsplaner i kommunal regi.

FO 5/20 Interpellasjon - revisjon av etiske retningslinjer
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Svar på interpellasjon fra Arnar Utseth, KommuneLista: «Etiske retningslinjer for Indre Fosen
kommune» – kommunestyret 14.05.2020
Det er relativt kort tid siden Indre Fosen kommune sitt etiske reglement ble vedtatt av kommunestyret i
sak 83/2018 i kommunestyremøtet 11.12.18. Interpellasjonen peker likevel på momenter som gjør at det
kan være aktuelt med en revidering allerede nå.
Svar på spørsmål 1: Denne problemstillingen bør først vurderes av administrasjonsutvalget, og jeg har
avtalt med fungerende personalsjef, Merethe Kopreitan Dahl, at saken settes på sakskartet som
drøftingssak i administrasjonsutvalgets møte 25.05.20.

Svar på spørsmål 2: Jeg overlater til administrasjonsutvalget å legge opp et videre løp. Hvis
administrasjonsutvalget ønsker en revidering av kommunens etiske reglement vil det kunne behandles i
administrasjonsutvalgets møte 24.08.20 og deretter legges fram for kommunestyret til behandling
10.09.20. Administrasjonsutvalget kan også legge opp til en raskere saksbehandling, dersom dette
vurderes som ønskelig og praktisk mulig.

PS 27/20 Livsfasepolitikk for Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Behandling:
Daniel Lyngseth Fenstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Nytt hovedkapittel plassert på egnet sted i dokumentet:
«Muligheter for deg som faller utenfor

Bekjempe utenforskap og fremme inkludering.
Indre Fosen kommune ønsker gjennom sin arbeidsgiverpolitikk å bidra til å redusere
utenforskap og fremme inkludering av innbyggere som av ulike grunner står utenfor
arbeidslivet. Kommunen ønsker å stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller
hull i CV-en, søker på utlyste jobber i kommunen, og målsetningen skal være at minst en slik
søker skal innkalles til intervju ved alle ansettelser i Indre Fosen. Kommunen vil gjennom dette
uttrykke et mål om at minst 5 % av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med
nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.»
Forlaget fra Fenstad falt med 14 mot 23 stemmer.
De som stemte for: Kurt Myrabakk (FrP), Marthe Småvik (FrP), Sigurd Saue (SV), Anne
Kirkeby (SV), Cheneso Moumakwa (PP), Harald Fagervold (PP), Mona Foss (PP), Steinar
Saghaug (H), Rune Schei (H), Arvid Penna Steen (H), Benjamin Schei (H), Daniel L. Fenstad
(H), Odd Arne Sakseid (KrF) og Kenneth Bjørkli (MDG).
Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret vedtar livsfasepolitikken som fremlagt.

PS 28/20 Forvaltningsrevisjon 2019 - offentlige anskaffelser i Indre Fosen
kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Orientering fra kommunedirektør Vigdis Bolås, klikk her.
Behandling:
Arvid Penna Steen (H) fremmet følgende forslag til endring:
Punkt 2, kulepunkt 1
Sørge for at alle ansatte med innkjøpsansvar er opplært og har forstått kommunens rutiner for
anskaffelser.

Kurt Myrabakk (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1:
1. Rapporten tas til etterretning.
2. Kontrollutvalgets pkt. 1
3. Kontrollutvalgets pkt. 2
Arvid Penna Steens forslag til endring av kulepunkt 1 i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Kurt Myrabakks forslag til nytt pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Til slutt ble det votert over forslaget i sin helhet, kontrollutvalgets forslag til vedtak med Steen
sin endring og Myrabakk sitt nye punkt, dette ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Rapporten tas til etterretning.
2. Indre Fosen kommune må få utarbeidet og vedtatt en anskaffelsesstrategi med tilhørende
rutiner snarest og senest innen 1. august 2020.
3. Indre Fosen kommune må snarest iverksette tiltak for å:
• Sørge for at alle ansatte med innkjøpsansvar er opplært og har forstått kommunens
rutiner for anskaffelser.
• Gi ansatte informasjon om gjeldende rammeavtaler og systematisere oppfølging av disse
• Tydeliggjøre innkjøpskoordinators rolle, med ansvar og oppgaver, hvor organisering er
beskrevet og kjent for alle ansatte
• Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter
• Informere ansatte om rutiner for anskaffelser og gjøre denne tilgjengelig i kommunens
interne systemer.
• Sikre at anskaffelsesdokumentasjon arkiveres i samsvar med kommunens rutiner og
arkivlovens krav.

PS 29/20 Innkjøpsstrategi for Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Harald Fagervold (PP) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel:
Kommunen kan legge til rette ved offentlige anskaffelser, slik at lokalt næringsliv/mindre
virksomheter kan delta i konkurransen om anbud.
1. Kommunen kan dele opp rammeavtalen, slik at små, lokale tilbydere/mindre virksomheter
kan delta i anbudene.
2. Kommunen behøver ikke sette pris som eneste kriterium for anbudet, men kan vektlegge
miljøprofil, leveringstid, lagerhold i nærheten, tilgjengelighet o.a.
Sigurd Saue (SV) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel:
Kommunen skal legge til rette for at små og lokale aktører kan inngå avtaler med kommunen
innenfor rammene av anskaffelsesreglementet.
Kommunestyret vedtok enstemmig Harald Fagervold og Sigurd Saues protokolltilførsler.

Behandling:
Janne Dyrendahl (KL) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Innkjøpsstrategi for Indre Fosen kommune vedtas som framlagt, men legges fram for nytt
vedtak sammen med utarbeidet innkjøpsreglement og standard avtalevilkår i pkt. 2.
2. Ut fra innkjøpsstrategien skal administrasjonen utarbeide innkjøpsreglement og standard

avtalevilkår som legges fram for godkjenning i kommunestyremøte i juni 2020, det skal
også presenteres hvordan dette er planlagt fulgt opp gjennom kommunens
internkontrollsystem.
Daniel L. Fenstad (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt på vegne av H, SP, AP,
PP og KRF:

Innen utgangen av 2022 legger administrasjonen frem en rapport på innføring og
etterlevelse av ny innkjøpsstrategi.
Ved alternativ votering over kommunedirektørens forslag og Janne Dyrendahls forslag, ble
Dyrendahls forslag til vedtak vedtatt med 32 mot 5 stemmer.
De som stemte imot: Torkil Berg (AP), Trond Sagmyr (AP), Petter Harald Kimo (AP), Barbro
Hølaas Vang (AP) og Kristoffer Moan (SP)
Tilleggspunktet fra posisjonens ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Innkjøpsstrategi for Indre Fosen kommune vedtas som framlagt, men legges fram for nytt
vedtak sammen med utarbeidet innkjøpsreglement og standard avtalevilkår i pkt. 2.
2. Ut fra innkjøpsstrategien skal administrasjonen utarbeide innkjøpsreglement og standard

avtalevilkår som legges fram for godkjenning i kommunestyremøte i juni 2020, det skal
også presenteres hvordan dette er planlagt fulgt opp gjennom kommunens
internkontrollsystem.
3. Innen utgangen av 2022 legger administrasjonen frem en rapport på innføring og
etterlevelse av ny innkjøpsstrategi.

PS 30/20 Kulturfond - opprettet av kommunestyret i Rissa kommune - sak 20/07
merknad
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Behandling:
Steinar Saghaug (H) fremmet forslag til nytt pkt. 2:
2. Kommunestyret ber kulturutvalget gjennomgå vedtektene og retningslinjer for tildeling.
Eierskapet til fondet må avklares. Saken legges fram for kommunestyre for endelig
behandling.

Steinar Saghaugs tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak med tilleggsforslag ble deretter enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. En gjennomgang av kulturfondet hva gjelder mål, hensikt, finansiering og
oppgavefordeling/ansvar er nødvendig.
2. Kommunestyret ber kulturutvalget gjennomgå vedtektene og retningslinjer for tildeling.
Eierskapet til fondet må avklares. Saken legges fram for kommunestyre for endelig
behandling.

PS 31/20 Ny selskapsavtale - Trondheim Brann og redningstjeneste IKS (TBRT)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Indre Fosen kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen til Trøndelag brann- og
redningstjeneste IKS med virkning fra 01.01.2020:
Endring i 1.1: Klæbu kommune fjernes. Deltagernes eierskap i 4. endres i tråd med
eierkommunes respektive folketall pr. 01.01.2019. Ny eierandel og ansvar blir:


Trondheim kommune 85,79 %



Malvik kommune 5,95 %



Oppdal kommune 2,96 %



Indre Fosen kommune 4,24 %



Rennebu kommune 1,06 %

Pkt. 5.1.1, antall medlemmer i representantskapet endres fra 11 til 9 medlemmer. Fordelingen
etter endringen vil være som følger:


Trondheim kommune 5



Malvik kommune 1



Oppdal kommune 1



Rennebu kommune 1



Indre Fosen kommune 1

Punkt 6.3 Låneramme:


Endres til: Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten
innenfor en ramme for de samlede låneforpliktelser på 91 millioner 2019-kroner. Øvre
låneramme korrigeres deretter med kommunal deflator.

Vedlegg 2: Handlingsregel, endres til oppdatert versjon iht. til vedlegg.

PS 32/20 Valg av ny vararepresentant i representantskapet i Fosen Renovasjon
IKS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Behandling:
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som ny personlig vara for Bjørnar Buhaug (ordfører, SP) i representantskapet i Fosen
Renovasjon IKS velges: Knut Ola Vang (AP)

PS 33/20 Revidert møteplan for politiske møter i 2020
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Revidert møteplan for politiske møter 2020, vedtas som framlagt.

