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Krav om lovlighetskontroll vedrørende avtale med
fylkeskommunen om utvikling av næringsareal i Vanvikan
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapets vedtak i sak 61/2020, behandlet 26.11.2020, opprettholdes.

Sakens bakgrunn og innhold:
Formannskapet behandlet den 26.11.2020 sak 61/2020 Avtale med fylkeskommunen om
utvikling av sentrumsareal i Vanvikan. Følgende ble vedtatt:
Avtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune om utvikling av
sentrumsareal i Vanvikan vedtas som framlagt.
Indre Fosen kommune har i brev datert 15.12.2020 mottatt krav om lovlighetskontroll av
vedtaket i denne saken.
Lovlighetskontroll: I ny kommunelov, kapittel 27, er lovlighetskontroll beskrevet. I § 27-1 står
følgende: «Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen kreve
at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker
fra vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram
for det organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til
departementet. Hvis særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget initiativ
kontrollere om et vedtak er lovlig.»
Kravet om lovlighetskontroll er denne gangen signert av 6 kommunestyrerepresentanter og
oppfyller kravet om at det må være minst tre medlemmer av kommunestyret som kan kreve
lovlighetskontroll, og fristen på tre uker er overholdt. Formannskapet som fattet vedtaket i
sak 61/20, skal, ifølge loven, behandle lovlighetskontrollen. Dersom formannskapet
opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet, dvs. i praksis til Fylkesmannen.
Ifølge § 27-3 fører ikke lovlighetskontroll til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Følgende
organer kan likevel bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er
gjennomført: a) organet som traff vedtaket, b) et kommunalt organ som er overordnet
vedtaksorganet eller c) departementet.
1
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Klagen/lovlighetskontrollen ble også sendt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget drøftet saken i
møtet deres den 18.12.2020 og følgende står i kontrollutvalgets protokoll fra møtet:
«Saken ble drøftet i utvalget:
Kontrollutvalget forutsetter at saken/lovlighetskontrollen behandles i henhold til kapittel 27 i
kommuneloven.
Kontrollutvalget vil ikke behandle saken parallelt med lovlighetskontrollen.
Kontrollutvalget vil holde seg orientert om saken.»

Vurdering:
Dette er nok en lovlighetskontroll om vedtak fattet ang. etablering av videregående skole i
Vanvikan. Det er mange kulepunkter og nummerte punkter i klagen/lovlighetskontrollen.
Flere av punktene omhandler behandlinger og vedtak fra 2018 og ikke bare formannskapets
vedtak fattet 26.11.2020. Men selv om mange av punktene omhandler behandlinger og
vedtak fattet flere år tilbake, så velger administrasjonen å kommentere flere av disse
punktene for å få fram korrekt informasjon.
Kommentarer til «Kort resyme og bakgrunn for saken i klagen/lovlighetskontrollen»:
Kulepunkt 1: Det var kommunestyret i Rissa kommune som vedtok å slå seg sammen med
Leksvik kommune den 17.09.2015. Kommunestyret i Leksvik kommune vedtok å slå seg
sammen med Rissa kommune den 21.12.2015.
Kulepunkt 2: Det var klare føringer i 2016 fra fellesnemnd for Indre Fosen kommune,
formannskapene og kommunestyrene i tidligere Leksvik og Rissa kommuner om å legge inn
kr 18 mill. i økonomi- og handlingsplan 2018-2020. Føringene ble også gitt gjennom arbeidet
med utredningsprosjektet «Utviklingsarbeid for felles videregående skole i Vanvikan» som
ble satt i gang av i fellesnemnda i 2016 og ferdigstilt med en rapport som ble behandlet i
fellesnemnda 11.05.2017. Administrasjonen la inn investeringen på kr 18 mill. i økonomi- og
handlingsplan 2018-2020, og la fram økonomi- og handlingsplan 2018-2020 for
fellesnemnda den 24.11.2016. Som alltid, ble administrasjonen sitt forslag til økonomi- og
handlingsplan behandlet i alle komiteer, hovedutvalg og i formannskapene før fellesnemnda
behandlet og vedtok bl.a. investering på kr 18 mill. til tilrettelegging av tomt for videregående
skole i Vanvikan den 15.12.2016. Budsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan 2018-2020
ble i tillegg behandlet i hvert av kommunestyrene i tidligere Leksvik og Rissa kommuner i
desember 2016. Summen på kr 18 mill. til formålet er behandlet og vedtatt hvert år etter
2016 av fellesnemnd i 2017 og av kommunestyret i årene etter, gjennom saksbehandlinger
om overføring av investeringsbudsjett fra år til år.
Kulepunkt 3: Det er riktig at kommunestyret den 08.02.2018, i sak 02/18 Avklaringer om
videregående skole i Vanvikan, stadfestet sin støtte til ny videregående skole i Vanvikan og
vedtok bl.a. 12 avklaringspunkter. Punkt 8 i vedtaket er at inntil kr 18 mill. skal kunne brukes
til klargjøring av tomt for ny videregående skole i Vanvikan.
Kulepunkt 4: Fylkestinget vedtok 25.04.2018 å bygge videregående skole i Vanvikan. Det ble
i samme saken vedtatt å planlegge ny videregående skole lokalisert ved dagens småbåt- og
hurtigbåthavn i Vanvikan, benevnt «Havnetomta». Den 13.06.2018 behandlet Fylkestinget
«Skolebruksplan Trøndelag – videregående skole i Indre Fosen – byggeklar tomt».
Kulepunkt 5: Når investeringer er vedtatt i budsjett/økonomi- og handlingsplan, så er det
administrasjonen sin jobb å følge opp vedtaket som i alle andre saker. De aller fleste avtaler
inngås administrativt etter rammer gitt i politiske organ. Under sammenslåingen av Leksvik
og Rissa kommuner fant vi over 600 avtaler som måtte behandles. Færre enn 10 av disse
ble politisk behandlet. Når det gjelder «Etableringsavtalen», ble denne avtalen vurdert til å
være spesielt interessant, og det ble derfor valgt å legge den fram for formannskapet som en
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orienteringssak. Kr 18 mill. og kr 20 mill. til kjøp av de to eksisterende videregående skolene,
totalt kr 38 mill. var vedtatt i kommunestyret, gjennom investeringsbudsjetter og i sak 02/18 i
kommunestyrets møte 08.02.2018, som tidligere omtalt i dette saksframlegget. I
formannskapets møte den 30.08.2018, som ble gjennomført på Marthabrygga i Råkvåg, ble
«Etableringsavtalen» gjennomgått punkt for punkt, og det var ingen innvendinger fra
formannskapet. Avtalen ble lagt med i sin helhet i protokollen fra det møtet, og alle har hatt
tilgang til den siden da.
Kulepunkt 6: 27.08.2019 ble sak 49/2019 Reguleringsplan for tomt til videregående skole i
Vanvikan – sluttbehandling behandlet og vedtatt.
Kulepunkt 7: Alt har vært, og er, lovlig i denne saken fram til nå. Det er Indre Fosen
kommune som har ervervet og eier areal til etablering av videregående skole i Vanvikan.
Intet areal er foreløpig overført til fylkeskommunen. Avtalen vedtatt av formannskapet i sak
61/2020, viser hvordan fordeling av eierskap mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag
fylkeskommune skal være framover. Når den tid kommer, så skal aktuelt areal, som
beskrevet i avtalen, overdras til fylkeskommunen. I juni/juli i 2018 hadde hverken
fylkeskommunen eller Indre Fosen kommune oversikt over konkrete behov på tomta til ny
videregående skole. Det ble derfor skrevet et eget punkt 6 i «Etableringsavtalen» som sier at
det skal opprettes egne avtaler for opparbeidelse av tomt/infrastruktur, salg av eksisterende
videregående skoler samt ev. leieavtaler i nytt skolebygg. Som en oppfølging av dette
punktet, ble avtalen som ble behandlet av formannskapet 26.11.2020, utarbeidet og er nå
signert av begge parter.
Kulepunkt 8: Lovlighetskontrollen som ble mottatt om vedtaket fattet i formannskapet
16.06.2020, ble behandlet av formannskapet 30.09.2020, og den ble sendt til Fylkesmannen
for behandling i brev datert 09.10.2020. I brev datert 09.11.2020 fra Fylkesmannen, varslet
Fylkesmannen om at behandling av lovlighetskontroller tar 3-6 måneder.
Opposisjonspolitikere i Indre Fosen kommune v/ Ivar Rostad sendte etter det brev til
Fylkesmannen datert 13.11.2020, der det ble anmodet om hastebehandling og krav om
utsettende virkning. Fylkesmannen sendte svarbrev datert 17.12.2020 til
opposisjonspolitikere i Indre Fosen kommune v/ Ivar Rostad med kopi til Indre Fosen
kommune der beslutningen er:
«Indre Fosen kommunes vedtak av 16. juni 2020, gis ikke utsatt iverksetting, jf. koml. § 27-3
femte ledd. Dette er en prosessledende avgjørelse som ikke kan påklages.»
I samme brev sier Fylkesmannen at de forholder seg til saksbehandlingstid som ble varslet i
brev av 09.11.2020, der de sier at saksbehandlingstiden er 3-6 måneder.
Når denne saken skrives, har det ikke kommet tilbakemelding fra Fylkesmannen på selve
lovlighetskontrollen som ble behandlet i formannskapet 30.09.2020.

Kommentarer til «Formannskapets behandling av saken 26.11.2020»:
Det eneste som er hensiktsmessig å kommentere her, er at forklaringen i saken var at Indre
Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune ser nå mer konkret hvordan fordelingen av
eierskap kan bli framover. Det ble utarbeidet en avtale ut fra det og som gjør at lånemidlene
for både kommunen og fylkeskommunen brukes i henhold til loven når areal skal overdras
fra Indre Fosen kommune til Trøndelag fylkeskommune. Avtalen handler om framtida. I dag
er det kommunen som eier det aktuelle arealet.
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Kommentarer til «Begrunnelse for klagen – Redegjørelse for feil i saksbehandlingen»:
1. «Tilleggsavtalen – «Avtale med fylkeskommunen om utvikling av sentrumsareal i
Vanvikan» Sak 61/20 i formannskapet 26/11.2020.»
1.1. Det ble ikke stilt spørsmål fra formannskapet eller andre om saken etter at den ble
sendt ut og gjort offentlig den 19.11.2020. Det kom heller ikke spørsmål under
behandlingen av saken som ikke ble besvart. Administrasjonen mener at avtalen i
seg selv gir nødvendig informasjon. Selve avtalen var en naturlig videreføring av
prosessen med etablering av videregående skole i Vanvikan som har pågått i flere
år.
1.2. Kommentar på dette punktet er beskrevet tidligere. Først må Indre Fosen kommune
eie arealet, og avtalen med fylkeskommunen er at aktuelt areal skal overdras til
fylkeskommunen når tiden er inne for det. Når overføring skal skje, må fordelingen
være at Indre Fosen kommune eier det som Indre Fosen kommune lånefinansierer.
Det samme gjelder for fylkeskommunen.
1.3. «Etableringsavtalen» som ble signert 28.06.2018/02.07.2018 var bl.a. vedlegg i sak
42/2020 Krav om lovlighetskontroll vedrørende avtale med Stranda Fjordsenter AS
som formannskapet behandlet 30.09.2020. Avtalen skal være godt kjent blant
formannskapsmedlemmer og andre. Administrasjonen blir stadig bedt av politiske
organer om å redusere på omfang i saksframlegg og vedlegg. Når dokumenter er
kjent fra før, prøver administrasjonen derfor å unngå å ta dem med. Dessuten ber
administrativ og politisk ledelse stadig om å få aktuelle spørsmål/innspill etter at
saker er lagt ut offentlig dersom det er manglende informasjon. Sakene sendes ut /
legges ut offentlig en uke før politiske møter. Det kom ingen forespørsler til denne
saken om bl.a. manglende vedlegg/informasjon hverken før behandling eller under
behandling av saken.
1.4. Kommunestyret har i flere sammenhenger vedtatt at inntil kr 18 mill. skal brukes til
tilrettelegging av tomt for videregående skole i Vanvikan. Formannskapet ble ikke
bedt om å ta stilling til beløpet i denne saken, men formannskapet ble bedt om å ta
stilling til innholdet i avtalen om hvordan de inntil kr 18 mill. skal kunne brukes. I
utgangspunktet er det en administrativ oppgave å følge opp kommunestyrets vedtak
om inntil kr 18 mill. til tilrettelegging av tomta og sørge for at vedtaket følges opp
innenfor lovens bestemmelser og for øvrig på best mulig måte for involverte parter.
Det er fra enkelte folkevalgte mye støy rundt etablering av videregående skole i
Vanvikan. Denne avtalen ble framlagt for politisk behandling i formannskapet for å få
avtalen politisk forankret. Saken kunne vært lagt fram som en orienteringssak på
samme måte som «Etableringsavtalen» den 30.08.2018.
1.5. Når kommunestyret allerede har bevilget investeringen, så er det, som sagt, opp til
administrasjonen å følge opp vedtaket på best mulig måte. Administrasjonens
oppfatning er at flertallet i kommunestyret hele veien har hatt tillit til administrasjonen
om at oppfølgingen av vedtak skjer innenfor lovens bestemmelser.
2. «Avtalen om «Etablering av ny videregående skole i Vanvikan mellom kommunen og
fylkeskommunen. Avtalen er signert av kommunens rådmann den 28/6-2018. Det er en
tilleggsavtale til denne avtalen som sak nr. 61/20 formannskapet den 26/11, det dreier
seg om.»
Krav om lovlighetskontroll må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet.
Administrasjonen ser det derfor ikke hensiktsmessig å kommentere punktene 2.1 – 2.6 i
lovlighetskontrollen.
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Konklusjon:
Formannskapets vedtak i sak 61/2020, behandlet 26.11.2020, opprettholdes.

Vedlegg:
1. Klage på vedtak – Krav om lovlighetskontroll. Sak 62/20 i Formannskapet 26/112020. Avtale med fylkeskommunen om utvikling av sentrumsareal i Vanvikan.
2. Avtale mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune – Etablering av
ny videregående skole i Vanvikan, signert 28.06.2018/02.07.2018.
3. Signert avtale mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune datert
01.12.2020.
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Indre Fosen Kommune
v/ Ordfører
Rissa, 15/12 - 2020

Klage på vedtak – Krav om lovlighetskontroll
Sak:

Sak 61/20 i Formannskapet 26/11-2020
Avtale med fylkeskommunen om utvikling av sentrumsareal i Vanvikan

Fra flere kommunestyrerepresentanter klages det herved på administrasjonens saksbehandling og
formannskapets behandling og vedtak i sak 61/20 den 16/11-2020. Klagen omfatter også
«etableringsavtalen» med fylkeskommunen som denne saken bygger på. Avtalen er etter klagernes
oppfatning innført uten forsvarlig saksbehandling og i strid med kommunens eget delegasjons og
saksbehandlings -reglement. Etter vår oppfatning er det gjort flere alvorlige saksbehandlingsfeil som
har medført at kommunestyre som riktige og lovlige myndighet i disse sakene, ikke har fått avtalene
til behandling.
Vi ber derfor om at det gjøres beslutning på følgende punkter.
1. Om vedtaket i sak 61/20 er gyldig på grunn av de saksbehandlingsfeil som blir redegjort for
nedenunder.
2. Om «Etableringsavtalen» med fylkeskommunen er å anse som gyldig fra kommunens side
grunnet de saksbehandlingsfeil som er beskrevet nedenunder.
3. At det vedtas utsettende virkning jfr. Forvaltningslovens §42 inntil lovligheten er vurdert og
et nytt lovlig vedtak er gjort, for å unngå rivning av bygninger og tap av verdier.
Kort resyme og bakgrunn for saken.
•
•

•
•

•

•
•

Den 17/9-2015 vedtok Rissa og Leksvik kommune å slå seg sammen. I sammenslåingsavtalen
sto de at «det skulle arbeides for en felles videregående skole i Vanvikan».
I budsjettet for 2018 ble det lagt inn 18 mil for klargjøring av ny videregående skole.
Kommunen ville gi skoletomten til fylkeskommunen finansiert gjennom låneopptak. Saken
har ikke blitt utredet og behandlet som egen politisk sak.
Den 8/2-2018 stadfestet kommunestyret sin støtte til ny videregående gjennom et svar på en
rekke spørsmål om tilretteleggelsen for ny videregående skole.
Den 14/6-2018 vedtok Fylkeskommunen å legge ny videregående til Vanvikan. Skolen skulle
prosjekteres og endelig plan og budsjett skulle vedtas våren 2019. Saken er ennå ikke
framlagt for Fylkeskommunen.
Den 30/8-2018 ble avtalen om «Etablering av ny videregående skole i Vanvikan» tatt opp i
formannskapet som en orienteringssak. Avtalen omhandler ansvar og kostnadsforhold
mellom kommunen og fylkeskommunen med en ramme på 38 mill. Avtalen er signert av
rådmannen. Avtalen har ikke blitt behandlet som politisk sak. Det er ikke laget saksnummer,
utredning, vurdering, innstilling eller vedtak i saken. Avtalen ble ikke arkivert i kommunens
journalsystem før det ble bedt om innsyn 1 ½ år etterpå.
Den 28/8-2019 ble det aktuelle området i Vanvikan omregulert til videregående skole.
Vinter/vår 2020 – ble administrasjonen gjentatte ganger orientert av kontrollutvalgets
sekretær, om at låneopptakene til videregående i Vanvikan ikke var lovlig i h.h.t.
kommuneloven.
Side 1 av 4
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•

•

Den 16/6-2020 – vedtok formannskapet en tiltredelsesavtale med en av eiendommene på
skoletomta for å kunne starte rivning. Avtalen ble vedtatt finansiert med de opplånte
midlene som tidligere var påpekt som ulovlig ih.h.t kommuneloven.
Vedtaket er påklaget som en lovlighetskontroll og er ennå ikke behandlet hos fylkesmannen.
Den 26/11-2020 ble vedtaket som denne klagesaken hovedsakelig refererer til gjennomført.
Saken var en tilleggsavtale til etableringsavtalen med fylkeskommunen. Hensikten var i
henhold til kommunedirektørens uttalelser i formannskapsmøtet å omgå lovbestemmelsen
som hindrer lånefinansiering av investeringer som kommunen selv ikke skal eie.

Formannskapets behandling av saken.
Sakens innhold gikk på godkjenning av en tilleggsavtale med fylkeskommunen om eierskapet av
eiendommene til den nye videregående skolen. Tilleggsavtalen omtaler at eiendommen deles slik at
selve grunnen som skolebygningene skal stå på kjøpes tilbake av fylkeskommunen. I etablerings
avtalen som denne avtalen er et tillegg til står det at kommunen skal erverve eiendommene for egen
kostnad og risiko og overføre disse til fylkeskommunen.
Da saken ble åpnet fremmet opposisjonsleder Ivar Rostad et forslag om at kommunen innleder
forhandlinger med fylkeskommunen om å revidere selve etableringsavtalen i stedet for å lage en
tilleggsavtale. Begrunnelsen var at forslagsstiller mente tilleggsavtalen var motstridende og
inkonsistent i innhold i forhold til etableringsavtalen som den henviser til. Det er også viktig å
bemerke at en reforhandlet avtale kunne ha gitt den riktige politiske behandling som den
opprinnelige avtalen aldri fikk. Saksordfører og administrasjonen avviste at avtalene var
motstridende og at det ikke var grunnlag for ulik fortolkning om økonomi og ansvarsforhold mellom
partene. Kommunedirektøren klargjorde overfor formannskapet at den egentlige grunnen for
tilleggsavtalen var behovet for å omgå lovbestemmelsen som hindrer lånefinansiering av
investeringer som kommunen selv ikke skal eie.
Tilleggsavtalen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Begrunnelse for klagen – Redegjørelse for feil i saksbehandlingen
1. Tilleggsavtalen – «Avtale med fylkeskommunen om utvikling av sentrumsareal i Vanvikan»
Sak 61/20 i Formannskapet 26/11-2020
1.1 Saken er utilstrekkelig utredet.
Utredningen inneholder ingen konsekvensbetraktninger og har ingen vurdering.
1.2 Saksutredningen inneholder ingen beskrivelse av det som kommunedirektøren i
formannskapsmøtet betegnet som hovedgrunnen til tilleggsavtalen. «– Å omgå
lovbestemmelsen som hindrer lånefinansiering av investeringer som kommunen selv ikke
skal eie.» Vi mener en saksutredning som ikke beskriver det egentlige formålet med saken
ikke kan godtas som grunnlag for å realitetsbehandle saken.

Side 2 av 4
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1.3 Sakspapirene har ikke vedlagt selve «Etableringsavtalen» som både saksutredningen og
tilleggsavtalen henviser til. Selve hovedavtalen (Etableringsavtalen) er dermed ukjent for
formannskapsmedlemmene som skal ta stilling til saken.
1.4 Avtalen inneholder disponering av lånefinansierte midler langt utover det som
formannskapet har fullmakt til å godkjenne i henhold til kommunens
delegasjonsreglement.
1.5 Saken er ikke laget som innstilling overfor kommunestyret og er ikke oversendt til endelig
behandling slik kommunens saksbehandlingsreglement krever.
2. Avtalen om «Etablering av ny videregående skole i Vanvikan» mellom kommunen og
fylkeskommunen. Avalen er signert av kommunens rådmann den 28/6-2018.
Det er en tilleggsavtale til denne avtalen som sak nr. 61/20 i formannskapet den 26/11, det
dreier seg om
2.1 Avtalen har ikke vært utredet og framlagt med saksframlegg for kommunens politikkere.
Avtalen har ikke vært igjennom en politisk behandling og beslutning. Avtalen inneholder
disponering og ansvarsfordeling over lånefinansierte midler på 38 mill. Det er ikke i henhold
til kommunens delegasjons og saksbehandlingsreglement.
2.2 Avtalens pkt. 2 forplikter kommunen til å avstå grunneiendommene til fylkeskommunen.
Kommunens erverv av eiendommene er forutsatt finansiert gjennom låneopptak.
Låneopptak til investering i driftsmidler som kommunen selv ikke eier er ikke tillatt i
henhold til kommuneloven.
2.3 Kommunens rådmann (nåværende kommunedirektør) inngikk denne avtalen med
fylkeskommunes representant uten noe kjent oppdrag og rammer fra politisk hold i
kommunen.
2.4 Avtalen var inngått med fylkeskommunens bygge og eiendomssjef. Det er ikke kjent hvilket
mandat og hvilken myndighet denne byråkraten har vedr. inngåelse av en slik avtale.
Kommunens politikkere er heller ikke gjort kjent med om avtalen er lovlig godkjent i
fylkeskommunen og hvordan denne er forankret.
2.5 Kommunedirektøren har ikke informert kommunestyret som bevilgende myndighetsorgan,
om at investeringsmidlene som denne avtalen omfatter, ikke er lovlig finansiert gjennom
låneopptak. Vi mener at kommunedirektøren i henhold til kommuneloven er forpliktet til å
informere om dette. Det har ikke skjedd på tros av at hun er gjort kjent med dette i snart
ett år.
2.6 Avtalen ble ikke journalført og gjort tilgjengelig for allmennheten slik offentlighets og
arkivloven krever. Etter valget i 2019 kom det en ny opposisjonsgruppe som begynte å sette
seg inn i saken. Først etter at denne gruppen krevde innsyn i saken ble avtalen journalført
og gjort allment tilgjengelig. Det var nesten 1 ½ år etter avtaleinngåelsen.
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Saksbehandler: Kine Larsen Kimo
Arkivsak: 2020/8358
Dato: 09.01.2021

Budsjett ramme for kulturutvalgets pott 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kr. 400.000 overføres fra formannskapets pott til kulturutvalgets pott.

Saksutredning
I sak 9/2020 vedtok formannskapet å opprette kulturutvalgets pott. Formålet med midlene er
at de skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp
igjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som
arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som
stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv. En har som
mål at kulturaktiviteten skal binde befolkningen sammen på tvers av alder, kjønn,
funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning til å oppleve en meningsfull fritid. Disse
målene er forankret i kommunens planer.
Formannskapets pott er på kr 650.000.

Vurdering/alternative løsninger
Det ble i 2020 behandlet 11 søknader med en total søknadssum på kr. 712.295, 8 av disse ble
tildelt midler innenfor budsjettramma på kr. 325.000.
For budsjettåret 2021 er det kommet inn 10 søknader med en total søknadssum på kr. 760.000
som bør vurderes i forhold til disse midlene i tråd med kriterier for tildeling.
På bakgrunn av økningen i den totale søknadssummen, foreslås en økning i overføringen fra
formannskapets pott til kulturutvalgets pott fra kr. 325.000 til kr. 400.000 for budsjettåret 2021.
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Saksnr
3/21

Møtedato
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Saksbehandler: Ørjan Dahl
Arkivsak: 2019/8778
Dato: 13.01.2021

Kjøp av tomt til ny barnehage i Vanvikan
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunen kjøper ca. 156 m2 av gnr: 315 bnr: 1 (se kartutsnitt av området). til bruk
av tomt til ny barnehage i Vanvikan for kr 30 000 av Øystein Wanvik.
2. Kommunen kjøper ca. 750 m2 av gnr: 315 bnr: 119. til bruk av tomt til ny barnehage i
Vanvikan for kr 150 000 av Hilde Wanvik og Torill Wanvik Skogan.
3. Kommunen benytter avsatte låneopptak på prosjekt Vanvikan Barnehage for å betale
kontraktssum.

Sakens bakgrunn og innhold
I forbindelse med bygging av en ny barnehage i Vanvikan, ble det funnet ut at det å lage en
større parkeringsplass på nedsiden av fylkesveien ble veldig kostbart. Kommunen ønsker
derfor å anlegge parkeringsplass på oversiden av veien for å spare prosjektet for mye
penger. Tomtene (315/1 og 315/119) som ligger rett over fylkesveien er allerede nesten
ferdigopparbeidet til parkeringsplasser og passer derfor meget godt til formålet. Kommunen
ønsker derfor å kjøpe de to tomtene. Eierne har sagt seg villige til å selge til kommunen for
henholdsvis kr 30 000 (315/1) og kr 150 000 (315/119).

Vedlegg
1

Avtale med Øystein Wanvik om kjøp av tomt

2

Avtale med Hilde Wanvik og Torill Wanvik Skogan om kjøp av
tomt

1
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AVTALE
mellom
Indre Fosen kommune og Øystein Wanvik
om
kjøp av ca. 156 m2 tomt på gnr: 315, bnr: 1.
§1
BAKGRUNN FOR AVTALEN
I forbindelse med bygging av en ny barnehage i Vanvikan, ble det funnet ut at det å lage en større
parkeringsplass på nedsiden av fylkesveien ble veldig kostbart. Kommunen ønsker derfor å
anlegge parkeringsplass på oversiden av veien for å spare prosjektet for mye penger. Tomtene
(315/1 og 315/119) som ligger rett over fylkesveien er allerede nesten ferdigopparbeidet til
parkeringsplasser og passer derfor meget godt til formålet
§2
INDRE FOSEN KOMMUNE KJØPER FØLGENDE TOMT AV ØYSTEIN WANVIK
Ca. 156 m2 av tomten til eiendommen gnr.:315 bnr.: 1. Kommunen ønsker å erverve området som
ligger i krysset mellom Kleivaveien og Vanvikbakkan. Denne delen må fradeles fra resten på
samme gårds og bruksnummer.
§3
VEDERLAG – KJØPESUM
Kjøpesum:

kr 30.000
§4
OPPGJØR

Kommunen overfører kjøpesum til konto: xxxx.xx.xxxxx. For den del av kjøpesummen som ikke
er betalt i rett tid, betaler kjøper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket
betaling. Idet kjøpesummen betales, skal kjøper få utlevert tinglysningsklart skjøte. Kjøper får
rett til å overta eiendommen fra samme tidspunkt.
§5
OMKOSTNINGER
Dokumentavgift og tinglysningsgebyr som påløper ved overskjøting av eiendommene, dekkes av

Sign. selger(e)

Sign. kjøper(e)
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Indre Fosen kommune.

§6
OVERTAKELSE

Eiendommen overtas i den stand den var ved partenes besiktigelse.
Overtakelsesdagen settes til 01.03.2021.
§7
HEFTELSER
Eiendommen skal overtas fri for både økonomiske og ikke-økonomiske heftelser.
§8
HJEMMELSOVERFØRING
Partene forplikter seg til å utstede skjøte så snart alle forpliktelser etter denne avtalen er oppfylt.
Hjemmelsoverføring kan tidligst skje når partene har oppfylt sine forpliktelser i henhold til denne
avtale.
§ 11
POLITISK GODKJENNING AV AVTALE
Denne avtale er ikke bindende for partene før den er politisk behandlet og godkjent av Indre
Fosen formannskap.

Denne kontrakt er utferdiget i to likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar.

Sted / dato:

Sted / dato:

_____________________________
Indre Fosen kommune

___________________________
Øystein Wanvik

Sign. selger(e)

Sign. kjøper(e)
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AVTALE
mellom
Indre Fosen kommune og Hilde Wanvik og Torill Wanvik
Skogan
om
kjøp av ca. 750 m2 tomt på gnr: 315, bnr: 119.
§1
BAKGRUNN FOR AVTALEN
I forbindelse med bygging av en ny barnehage i Vanvikan, ble det funnet ut at det å lage en større
parkeringsplass på nedsiden av fylkesveien ble veldig kostbart. Kommunen ønsker derfor å
anlegge parkeringsplass på oversiden av veien for å spare prosjektet for mye penger. Tomtene
(315/1 og 315/119) som ligger rett over fylkesveien er allerede nesten ferdigopparbeidet til
parkeringsplasser og passer derfor meget godt til formålet
§2
INDRE FOSEN KOMMUNE KJØPER FØLGENDE TOMT AV HILDE WANVIK OG
TORILL WANVIK SKOGAN
Ca. 750 m2 på tomten til eiendommen gnr.:315 bnr.: 119.
§3
VEDERLAG – KJØPESUM
Kjøpesum:

kr 150.000
§4
OPPGJØR

Kommunen overfører kjøpesum til konto: xxxx.xx.xxxxx. For den del av kjøpesummen som ikke
er betalt i rett tid, betaler kjøper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket
betaling. Idet kjøpesummen betales, skal kjøper få utlevert tinglysningsklart skjøte. Kjøper får
rett til å overta eiendommen fra samme tidspunkt.
§5
OMKOSTNINGER
Dokumentavgift og tinglysningsgebyr som påløper ved overskjøting av eiendommene, dekkes av
Sign. selger(e)

Sign. kjøper(e)
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Indre Fosen kommune.

§6
OVERTAKELSE

Eiendommen overtas i den stand den var ved partenes besiktigelse.
Overtakelsesdagen settes til 01.03.2021.
§7
HEFTELSER
Eiendommen skal overtas fri for både økonomiske og ikke-økonomiske heftelser.
§8
HJEMMELSOVERFØRING
Partene forplikter seg til å utstede skjøte så snart alle forpliktelser etter denne avtalen er oppfylt.
Hjemmelsoverføring kan tidligst skje når partene har oppfylt sine forpliktelser i henhold til denne
avtale.
§ 11
POLITISK GODKJENNING AV AVTALE
Denne avtale er ikke bindende for partene før den er politisk behandlet og godkjent av Indre
Fosen formannskap.

Denne kontrakt er utferdiget i to likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar.

Sted / dato:

Sted / dato:

_____________________________
Indre Fosen kommune

___________________________
Hilde Wanvik

_______________________________
Torill Wanvik Skogan

Sign. selger(e)

Sign. kjøper(e)
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Kjøp av kantinebygg på Hysnes helsefort (gnr. 131, bnr. 1)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune kjøper Kantinebygget (gnr 131: bnr 1) av Stadsbygd
Sparebank for kr 1 750 000.
2. Det settes av et beløp på kr 500 000 til nødvendig oppussing av kantine og kjøkken.
3. Samlet sum på kr 2 250 000 lånefinansieres.
4. Indre Fosen kommune leier ut bygget til Unicare Helsefort til kr 250 000 i året. Dette
dekker nedbetalingen av lånet i løpet av 10 år.

Sakens bakgrunn og innhold:
Unicare Helsefort vant i 2017 et anbud om rehabilitering av totalt 38 døgnpasienter. De
inngikk så en årlig leiekontrakt med kommune om leie av Hysnes Helsefort. Det viser seg nå
at den tiltenkte kantina på eiendommen er for liten for drift av hele helsefortet. Unicare
Helsefort har derfor det siste halve året leid kantinebygget fra eierne, Stadsbygd Sparebank.
Hvis kommunen skal sette i stand eksisterende kjøkken og kantine til den standarden som
kreves, vil det kreve en større utbygging på nåværende husmasse. Det er estimert at en slik
oppussing vil koste rundt kr 5-6 mill. Indre Fosen kommune har derfor vært i kontakt med
eierne av kantinebygget (gnr 131: bnr 1) for å kunne kjøpe det og leie det ut til Unicare
Helsefort og dermed sikre Unicare Helsefort et godt kjøkken og kantine i årene fremover.
Hvis kommunen ikke kjøper dette bygget, vil Stadsbygd Sparebank legge bygget ut på det
åpne marked. Dermed risikerer kommunen at en kjøper avslutter leieforholdet med Unicare
Helsefort.

1
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Bygget ble i 2020 takstert av takstmann Christer Fjeldberg Klungerbo til en salgsverdi på kr
2 100 000, men etter forhandlinger med eierne, Stadsbygd Sparebank, er Indre Fosen
kommune tilbudt en pris på kr 1 750 000.
For å ikke belaste driftsbudsjettet til kommunen med dette kjøpet, vil husleien som tilbys
Unicare Helsefort dekke nedbetalingen av lånet i løpet av 10 år. Det tilsvarer med en
rentesats på 1,9% en årlig leiesum på kr 250 000.

Vurdering:
Unicare Helsefort er en viktig arbeidsplass for nesten 40 årsverk og har blitt en
hjørnesteinsbedrift i Indre Fosen og det er derfor veldig viktig for kommunen å klare og
beholde helsefortet i lang tid fremover. Kommunen ønsker derfor å legge til rette for en så
god drift som mulig, som vil gi Unicare Helsefort mulighet til å vinne fremtidige anbud.
Kantinebygget har en 1. etg som i dag benyttes mest til lagerrom, men vil med enkle grep
kunne gjøres om til leiligheter for å huse nye pasienter. Hvis kommunen eier bygget vil
Unicare Helsefort selv ta en slik oppussing når de ser behovet for flere plasser. Med et slikt
grep gir kommunen Unicare Helsefort en større mulighet til å vinne nye anbud og få inn flere
døgnpasienter. Det vil det føre til ytterligere flere årsverk og en sikrere drift i lang tid
fremover. Alternativkostnaden ved å måtte utbedre dagens kjøkken er vesentlig dyrere og vil
føre til at kommunen ikke får tilbakebetalt investeringskostnaden på 2-3 ganger så lang tid.

Vedlegg
1

Takst av bygget
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Saksbehandler: Torbjørn Dahle
Arkivsak: 2020/5622
Dato: 15.01.2021

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 Frengen Bygdefiberlag (org.nr. 926 029 614) kr. 193.000.
2. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Råbygda Bygdafiberlag (org.nr. 926 024 922) kr. 508.150.
3. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Vestvikan Hyttefelt (org.nr. 926 009 036) kr. 186.000.
4. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Sørbotn velforening (org.nr. 894 710 632) kr. 301.000.
5. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Arve Skånøy (org.nr. 979 298 226) kr. 54.600.

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 har kommet inn fem nye søknader om støtte til utbygging av bredbånd.
1. Frengen Bygdefiberlag søker om kr. 198.650, -.
2. Råbygda Bygdafiberlag søker om kr. 508.150,-.
1
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3. Vestvikan Hyttefelt søker om kr. 189.000,-.
4. Sørbotn velforening søker om kr. 385.000,-.
5. Arve Skånøy søker om kr. 54.600,-.

Beregning av tilskudd etter modell:
Søker
Frengen
bygdefiberlag
Råbygda
Bygdafiberlag
Vestvikan
Hyttefelt
Sørbotn
velforening
Arve Skånøy

Totalkost
prosjekt

GraveAntall
SøknadsTilskudd
Tilskudd
lengde
interesserte
sum
beregnet
pr.
fiber
husstander
etter modell husstand
Kr. 788.600
3.193 m 11 husstander Kr. 198.650 Kr. 193.000 Kr. 17.545

Kr. 2.000.000

7.763 m

40 husstander

Kr. 508.150

Kr. 508.150

Kr. 12.704

Kr. 937.500

3.000 m

12 husstander

Kr. 189.000

Kr. 186.000

Kr. 15.500

5.100 m

12 husstander

Kr. 385.000

Kr. 301.000

Kr. 25.083

1.032 m

1 husstand

Kr. 54.600

Kr. 54.600

Kr. 54.600

Kr. 210.000

Vedlegg
1

Søknad Frengen bygdefiberlag

2

Søknad Råbygda Bygdafiberlag

3

Søknad Vestvikan hyttefelt

4

Søknad Sørbotn velforening

5

Søknad Arve Skånøy
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38

39

40

41

42

43
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46

47

48

49

50
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