MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Teams
15.04.2021
09:00 – 13:19

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørnar Buhaug
Leder
Knut Ola Vang
Nestleder
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
Steinar Saghaug
Medlem
Arvid Penna Steen
Medlem
Benjamin Schei
Medlem
Rune Schei
Medlem
Gerd Sissel Nyborg
Medlem
Ivar Rostad
Medlem
Tom Andre Bredesen
Medlem
Arnar Utseth
Medlem
Didrik Frengen
Medlem
Tor Egil Waterloo
Medlem
Jon Normann Tviberg
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
Gunhild Johanne Røst
Medlem
Trine Pedersen
Medlem
Silje Forsell
Medlem
Sigurd Saue
Medlem
Anne Kirkeby
Medlem

Representerer
IF-SP
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-HØ
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KL
IF-KRF
IF-PP
IF-PP
IF-PP
IF-PP
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
Erling Kristian Pedersen
MEDL
Vegard Heide
MEDL
Kristoffer Moan
MEDL
Janne Dyrendahl
MEDL

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jørgen Rønning
Kristoffer Myran
Kenneth Bjørkli
Vegard Heide
Richard Hanssen
Erling Kristian Pedersen
Kåre Trøen
Janne Dyrendahl

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

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kjetil Mjøsund
Kommunedirektør
Tone Wikstrøm
Fagleder plan
Liv Heide
Rådgiver lanbruk/miljø
Kari Klepp
Sekretær
Fra ungdomsrådet møtte: Sigurd Ramdal og Victoria Berget
Kulturelt innslag ved kulturskolen
Merknader:
Torkil Berg: kommentar om at det står kommunedirektørens forslag til vedtak i innkallingen når
det egentlig skal være utvalgene innstilling. Kommunedirektør Kjetil Mjøsund kommenterte at
det skyldes begrensninger i saksbehandlingssystemet. Indre Fosen kommune får nytt system i
løpet av våren.
Permisjoner: Per Kr. Skjærvik (Ap) fra kl. 12.00.
Orienteringssaker:
- Kommunedirektørens førsteinntrykk
God kommune, engasjert kommunestyre, må finne en god arbeidsform framover. Må ha en
systematisk tilnærming til tema. Vi har mange medarbeidere med mange oppgaver, så det er
behov for tydelige prioriteringer framover. Hovedutfordring: økonomi. Blir krevende å få en
økonomiplan for fire neste år i balanse. Det blir min viktigste oppgave framover.
Lenke til presentasjon finnes her.
- Sentrumsplan i Rissa v/Tone Wikstrøm
Planen er ferdig fra administrasjonens side. Den har vært ute på høring to ganger. Vi fikk
mange gode innspill. Og noen innspill innebar store endringer, bl.a. Botn og området rundt
Åsly, som gjorde det nødvendig å behandle planen på nytt. Det er store forventninger og
ønsker om at planen skal blir ferdig. Etablere boenheter, boliger, næringer er tem er virkemidler
vi har fokus på. I tillegg møteplasser. Mange har pekt på behovet for det. Som forlengelse for
det diskuterer planen også hvordan møteplassene skal være. Møteplassene må ha kvalitet:
estetikk, grøntområder. I tillegg har vi vektlagt forbindelseslinjene mellom møteplassene.
Legger til rette for 130-500 boliger av forskjellig variasjon: fra leiligheter til eneboliger. I tillegg
anslår vi at det vil være plass til inntil 50 000 m2 næringsareal.
Info ved ordfører:
- Fiberprosjekt i Leksvik som er et spleiselag mellom fylke, kommune, utbygger og kunder.
- Fylkeskommunen har gitt positivt tilsvar på NKOM søknad om fiber til Verrabotn.
- Oppstart av utbedring av fylkesvei 755 mellom Leksvik og Vanvikan. Det jobbes aktivt for å få
til mobildekning på strekningen Leksvik – Kråkmo.
- Varaordfører Knut Ola Vang (AP) orienterte fra Høringssvar på prosjektmandat for ny
strategisk næringsplan for Fosenregionen.

Info fra kommunedirektør:
Kjetil Mjøsund orienterte om korona-situasjonen: Vi får litt flere vaksinedoser nå sammenlignet
med tidligere. For ansatte og politiske utvalg gjelder digitale møter som hovedregel ut april.
Ansatte som kan ha hjemmekontor, hvis dette er forenlig med arbeidets art, skal ha det.
Stadsbygd omsorgssenter: Det ble framsatt en del påstander om Stadsbygd omsorgssenter i
en artikkel i Fosna-Folket 13. april. Kommunens ledelse fikk ikke muligheten til å gi tilsvar til
påstandene som ble lagt fram. Jeg har derfor skrevet et tilsvar som står publisert i dag. Du kan
lese teksten på Fosna-Folket.no (krever ikke betalt abonnement): https://www.fosnafolket.no/Debatt/2021/04/15/Jeg-kan-forsikre-om-at-alle-ansatte-g%C3%A5r-p%C3%A5-jobbmed-en-hovedm%C3%A5lsetting-om-%C3%A5-gi-beboerne-et-godt-omsorgstilbud23809236.ece
Spørrehalvtimen:
Spørsmål fra Marthe Småvik (FRP):
Det har kommet inn brev til kommunen (innsyn) med informasjon om tilskuddsordningen
«eldre ut på middag». Målgruppen er hjemmeboende over 65 år, og formålet er å motvirke
fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon som følge av korona. Tilskuddsordningen
skal gjøre det mulig for kommuner å samarbeide med restauranter og transportnæringen, for å
kunne tilby billige middager for eldre som ønsker å spise sammen med andre. I Trøndelag skal
det fordeles 2 675 000 og fristen for å søke er 30.april.
Har Indre Fosen kommune planer om å søke på dette, og vil administrasjonen jobbe for å gå
bredt ut i kommunen for å finne aktører å samarbeide med?
Svar fra ordfører:
Indre Fosen kommune har allerede gode tilbud på dette området. Denne tilskuddsordninga er
selvfølgelig interessant for oss, enten som eksisterende tilbud eller eventuelle nye tilbud. Saken
hører til under helse- og omsorgsutvalget og det legges fram sak i førstkommende møte i
helse- og omsorgsutvalget 27.4.21.
Saksnr
FO 3/21
FO 4/21
PS 18/21
PS 19/21
PS 20/21
PS 21/21
PS 22/21
PS 23/21
PS 24/21
PS 25/21
RS 1/21

Sakstittel
Interpellasjon Vannavgift
Interpellasjon - kommunal eiendomsstrategi
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
(Covid-19)
Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer mellom
St Olavs Hospital HF og Indre Fosen kommune
Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune
2020-2024
Hovedplan for avløp- og vannmiljø
Delegasjonsreglement 2019-2023 - endring
Valg av varamedlemmer i rekkefølge til representantskapet i
Nord-Trøndelag krisesenter IKS
Suppleringsvalg av varamedlem til forstanderskapet i
Stadsbygd Sparebank
Fordeling av verv etter valg av ny varaordfører fra 15.3.21
Høringssvar på prosjektmandat for ny strategisk næringsplan
for Fosenregionen

FO 3/21 Interpellasjon Vannavgift
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021

Lukket

Svar på interpellasjon fra Kurt Myrabakk (FRP), Vannavgift:
1.

Mener ordfører at prisøkningen i PS 60/20 kun gjaldt for perioden nevnt i vedtaket eller at
det var en generell økning på 33%?

Svar: Vedtaket som ble tatt i ps 60/20 var en varig endring som gjaldt for siste kvartal 2020, og i
saken ble det redegjort for hvorfor det var nødvendig med en økning. Kommunen har over flere
år ikke tatt inn nok i gebyrer for å gjøre produksjon av vann selvfinansierende. Med økningen er
kommunen et steg nærmere å være selvfinansiering på produksjon av vann.
2.

Er ordfører enig i at prisen for vann ihht prisliste vedtatt i 92/20 for året 2021 kan gi rom for
tolkning i og med at listen inneholder en pris for på både 15 kr/m3 og 22 kr/m3?

Svar: Det ble dessverre skrevet to ulike prissatser i gebyrheftet, noe som selvsagt er uheldig.
Ny pris var omtalt på siden som forklarte endringer ut over prisvekst i gebyrheftet, og ny pris
var brukt som grunnlag i budsjettet.
3.

Er ordfører enig i at en evnt prisstigning fra 15 til 22 kr/m3 (altså nesten 50%) iløpet av 6
mnd for en kommunal leveransen på vann er på et nivå som skulle ha gitt innbyggerne
krav på tydelige varsel?

Svar: Det er et mål at produksjon av vann skal være selvfinansierende. En betydelig økning på
kort tid er ikke en ønskelig situasjon, men nå er også fakturering endret fra kvartalsvis til
månedlig for å hindre at enkelte innbyggere får en for stor kommunalregning på en gang.
Administrasjonen har lagt til grunn at det ikke var nødvendig med ytterligere varsling da
økningen var «kun» 2 kr ved budsjettvedtaket i desember.
4.

Hva mener ordfører er det korrekte nivået for prisen på vann akkurat nå basert på våre
egne vedtak?

Svar: Skal område være selvfinansierende så legger jeg til grunn at prisen må ligge der den
ligger nå. Så er det opp til kommunestyret å prioritere annerledes.

FO 4/21 Interpellasjon - kommunal eiendomsstrategi
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Svar på interpellasjon fra Kurt Myrabakk (FRP), kommunal eiendomsstrategi:
Etter henvendelse fra et formannskapsmedlem om at det var en næringsaktør som ønsket å
kjøpe Dovrehallen i Hasselvika ba jeg administrasjonen legge fram en sak på det, med
bakgrunn i politiske signal om at kommunen skal selge unna overflødig eiendomsmasse.
Administrasjonen la deretter fram en sak for formannskapet 18.03.21, hvor innstillingen i saken
var at Dovrehallen skulle legges ut for salg.
Formannskapets flertall mente likevel det var flere momenter som måtte belyses bedre før et
salg kunne vedtas. Blant annet mer informasjon om eksisterende leietaker i Dovrehallen med
nåværende aktivitet, samt at formannskapets flertall ønsket en mer helhetlig salgsplan for alle
kommunale bygg i Hasselvika.
Det er delegert til formannskapet å avgjøre kjøp og salg av eiendom til en verdi av inntil 4
millioner kroner. Jeg mener det derfor var riktig at formannskapet fikk salg av Dovrehallen på
sakskartet da det var en konkret henvendelse om dette bygget. Det får være opp til hver enkelt

å mene noe om formannskapets vedtak var i tråd med vedtatte strategier eller ikke. Som en del
av mindretallet som stemte for kommunedirektørens innstilling, må jeg like fult respektere
flertallets syn i denne saken. Og etter diskusjonene i formannskapet å bedømme, er samtlige
formannskapsmedlemmer svært opptatt av en mest mulig positiv utvikling i Hasselvika.
Så vil jeg be kommunedirektøren legge fram en orienteringssak for formannskapet i
førstkommende møte 04.05.21 hvor det skisseres et tidsløp for sluttbehandling av kommunal
eiendomsstrategi. Det må samtidig avklares hvilke roller henholdsvis arealutvalg og
formannskap skal ha i den videre prosessen.

PS 18/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Covid-19)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Forslag fra Torkil Berg (Ap) om et tilleggspunkt
Nytt punkt 3
Ytterligere bevilgning på 250.000 som regjeringen tildeler Indre Fosen kommune for
kompensasjon til bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen administreres også av
omstillingsprogrammet. Tildeling skjer jamfør tildelingsbrev.
Formannskapets forslag med tilleggspunkt fra Torkil Berg ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Kr. 919 083,- brukes for å kompensere lokale virksomheter i forbindelse med Covid-19, jf.
tildeling fra KMD. Midlene benyttes innen 1. september 2021.
2. Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune administrerer ordningen.
3. Ytterligere bevilgning på 250.000 som regjeringen tildeler Indre Fosen kommune for
kompensasjon til bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen administreres også av
omstillingsprogrammet. Tildeling skjer jamfør tildelingsbrev.

PS 19/21 Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer mellom St Olavs
Hospital HF og Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Helse- og omsorgsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Kommunestyret i Indre Fosen kommune godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i
Helsefellesskapet mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf.
vedlegg.

2. Kommunestyret i Indre Fosen kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje
for samarbeid om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St. Olavs hospital
HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg.
3. Kommunestyret i Indre Fosen kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i
Helsefellesskapet mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf.
vedlegg.
4. Kommunestyret i Indre Fosen kommune godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer
av praktisk art i Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i
avtaleperioden.

PS 20/21 Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2020-2024
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Merknad fra Torkil Berg (AP) og Marthe Småvik (FRP): Protokollen fra Helse- og
omsorgsutvalget er feil. Det skulle stå skjenketid for gruppe 3 kl 13.00-02.00, ikke fra 08.00.
Endringsforslag fra Torkil Berg (AP)
·
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: kl. 08:00 – 02:00
·
Alkoholholdig drikk gruppe 3: kl. 13:00 – 02:00
Serveringsstedene skal senest stenge 1 time etter skjenketidens utløp
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp. (§4-4. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.)
Endringsforslag fra Jon Normann Tviberg (KrF):
Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune vedtas som opprinnelig framlagt fra
administrasjonen.
Endringsforslaget fra Jon Normann Tviberg falt med 2 mot 35 stemmer.
De som stemte for forslaget: Jon Normann Tviberg (KrF) og Cheneso Moumakwa (PP).
Endringsforslaget fra Torkil Berg (Ap) ble vedtatt med 36 mot 1 stemme.
Den som stemte mot forslaget: Jon Normann Tviberg (KrF).

Endelig vedtak:
· Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: kl. 08:00 – 02:00
· Alkoholholdig drikk gruppe 3: kl. 13:00 – 02:00
Serveringsstedene skal senest stenge 1 time etter skjenketidens utløp
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp. (§4-4. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.)

PS 21/21 Hovedplan for avløp- og vannmiljø
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021

Arealutvalget forslag til vedtak:
Kommunestyret i Indre Fosen vedtar Hovedplan for avløp- og vannmiljø som framlagt.
Behandling:
Forslag til tilleggspunkt fra Petter H. Kimo (AP):
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for utsettelse av krav til tiltak på
private slamavskillere til å gjelde ved eierskifte av eiendommen, eller ved vesentlig
oppgradering.
Kåre Trøen (KL) kom med forslag i møtet som før avstemning ble endret til protokolltilførsel:
Ber om at følgende tas opp til budsjettkorrigeringssak i mai
Administrasjonen får i oppdrag å beregne årlig kloakkavgift ut at fra at påkoblingsavgiften
settes til kr. 15.000.- + mva. (kr. 18750) og årlig avgift (kr. 1.981 i 2021) økes slik at
selvfinansieringsregnestykket blir uberørt. Dette kan legges fram for neste kommunestyremøte
og eventuelle nye satser kan gjelde fra og med inneværende år 2021.
Påkoblingsavgiften vil da harmonere bedre med sammenlignbare kommuner og den årlige
avgiften vil likevel bli akseptabel og fortsatt mindre enn i en av de sammenlignbare
kommunene.
Den årlige avgiften kan deretter aldri øke mer enn 3 ganger økning i prisstigning fra det ene
året til det andre. Ambisjonsnivået i hovedplanen må tilpasses dette.
Avstemning:
Petter Harald Kimos forslag vedtatt med 28 stemmer.
De som stemte for var:Torkil Berg (Ap), Petter H. Kimo (Ap), Harald Fagervold (PP), Raymond
Balstad (Sp), Linn Merethe Barstad Moan (Sp), Rune Schei (H), Knut Ola Vang (Ap), Arvid
Steen (H), Trond Sagmyr (Ap), Arne Langmo (Sp), Bjørnar Buhaug (Sp), Jan Stølen (PP),
Mona Foss (PP); Cheneso Moumakwa (PP), Barbro H. Vang (Ap), Morten Stefan Berg (Sp),
Sigurd Saue (SV), Silje Forsell (Sp), Gunhild Johanne Røst (Sp), Trine Pedersen (Sp), Gerd
Sissel Nyborg (H), Jørgen Rønning (p), Kenneth Bjørkli (MDG), Jon Normann Tviberg (KrF),
Anne Kirkeby (Sv), Kåre Trøen (PP), Kari Åker og Steinar Saghaug (H).
Arealutvalgets forslag med tilleggsforslag fra Petter H. Kimo vedtatt mot to stemmer.
De som stemte mot: Kurt Myrabakk (FrP) og Marthe Småvik (FrP).
Protokoll-tilførsel fra Kåre Trøen (KL) vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret i Indre Fosen vedtar Hovedplan for avløp- og vannmiljø som framlagt.
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for utsettelse av krav til tiltak på
private slamavskillere til å gjelde ved eierskifte av eiendommen, eller ved vesentlig
oppgradering.

PS 22/21 Delegasjonsreglement 2019-2023 - endring
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Redaksjonell endring fra Jan Stølen (PP):
Siden saken er oppe i dag vil jeg foreslå at ordet delegasjon blir byttet til delegering der
delegering er det som menes i dette dokumentet.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt mot fem stemmer.
De som stemte mot: Jan Stølen (PP), Torkil Berg (Ap), Marthe Småvik (FrP), Kurt Myrabakk
(FrP), Jon Normann Tviberg (KrF).
Endelig vedtak:
1. Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Unntatt fra delegering er
myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren v/kommuneoverlegen iht.
smittevernloven.
2. Nytt punkt 3.4.7: Smittevernloven 5. august 1994, legges til punkt 3.4 om myndighet etter
lovverk, i delegeringsreglementets kapittel 3: Delegering til formannskapet.
3. Kulepunkt 17: Smittevernloven 5. august 1994, fjernes fra Helse- og omsorgsutvalget i
punkt 5.4 om myndighet etter særlov.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å revidere delegeringsreglementet i tråd med punkt 1, 2 og
3 i vedtaket.
Redaksjonell endring: Ordet delegasjon blir byttet til delegering der delegering er det som menes i
dette dokumentet.

PS 23/21 Valg av varamedlemmer i rekkefølge til representantskapet i NordTrøndelag krisesenter IKS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Medlemmer:
1. Harald Fagervold (PP)
2. Gunhild Johanne Røst (SP)
Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Torkil Berg (AP)
2. Tom Andre Bredesen (KL)
3. Erlend Brovold (SV)
4. Silje Askim (KL)

PS 24/21 Suppleringsvalg av varamedlem til forstanderskapet i Stadsbygd
Sparebank
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Jan Stølen (PP) påpekte at det er brukt feil ord i saksframlegget. Det skal være varamedlem til
generalforsamlingen, ikke forstanderskapet.
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Varamedlem til generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank
Medlem:
Per Kristian Skjærvik (AP)
Kurt Myrabakk (FRP)

Personlig vara:
Trude Randa (KL)
Linn Merete Barstad Moan (SP)

PS 25/21 Fordeling av verv etter valg av ny varaordfører fra 15.3.21
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Behandling:
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Liste over fordeling av verv etter valg av ny varaordfører fra 15.3.21 vedtas som framlagt.

RS 1/21 Høringssvar på prosjektmandat for ny strategisk næringsplan for
Fosenregionen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Høringssvar tas til orientering.

