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Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Teams
07.01.2021
18:00 – 19:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørnar Buhaug
Leder
Steinar Saghaug
Nestleder
Harald Fagervold
Medlem
Linn Merete Barstad Moan
Medlem
Mona Foss
Medlem
Knut Ola Vang
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-AP
IF-KL
IF-SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Anhanger Karlsen
Konstituert kommunedirektør
Nikolai Sæther
Smittevernlege
Tore Solli
Leder areal og næring
Merethe Kopreitan Dahl
Avdelingsleder personal og kommunikasjon/sekretær
I tillegg møtte følgende gruppeledere som ikke er representert i formannskapet:
Arne Langmo (SP), Jon Normann Tviberg (KRF), Rune Schei (H), Vegard Heide (MDG),
Marthe Småvik (FRP).
Orientering rundt Covid-19:
Startet med en person som ble innlagt på St.Olav for et annet tilfelle, dette var for 1 ½ uke
siden. Inkludert dette tilfelle har vi hatt tilsammen 13 tilfeller.
Status ved Nikolai Sæther:
Det dreier seg om to ulike utbrudd i kommunen og man finner ingen kilde til de to utbruddene.
Smitteutbruddet i Vanvikan førte til at man tok en skoleklasse i karantene, der var det ingen
som testet positivt. Nær omgangskrets til indekspasienten ble også testet, alle de som testet
positivt hadde vært på jobb en dag i romjulen. Blant nærkontaktene var det også en elev ved
Åsly skole, dette ble ikke kommunisert til skolen. Ut ifra dette så jobbes det med en standard
prosedyre.
Utbrudd to er en husstand der så og si hele husstanden er smittet. Ingen kilde her heller, men
mange har vært på reise.

Alle positive har hatt milde forløp og det har ikke vært noen sykehusinnleggelser pga Covid-19.
Mye arbeid rundt de nye retningslinjene som kom fra regjeringen søndag kveld.
Smitten i kommunen er ikke så høy at det anses at Indre Fosen har et høyt smittetrykk. Det
vurderes at man har forholdsvis kontroll fordi utbruddene er begrenset til to kilder.
Ingen nye positive tester siden tirsdag.
Det er bekymring rundt utbruddet i Mosvik og Inderøy, og det vil med bakgrunn i det bli noen
restriksjoner på sykehjemsbesøk i kommunen.
Informasjon fra kommunedirektøren:
Fra midten av romjula og til og med i dag har det vært møter i kriseledelsen hver dag. Mye av
arbeidet har vært i sammenheng med iverksetting av tiltak, både regionalt og nasjonalt.
Vi må forholde oss til at vi er én region, vi er en del av det felles arbeidsmarkedet. Vi har prøvd
å sortere på hjemmesiden i forhold til hva som er anbefalinger og retningslinjer. Vi har foreløpig
ikke hatt egne retningslinjer fordi smittetrykket ikke har vært så høyt.
Oppvekst:
Drifter ungdomsskolene på rødt nivå, og barnehagene og barneskolene på gult nivå.
Videregående skoler driftes også på rødt nivå.
Helse og omsorg:
Vært tøft igjennom jula ift. bemanning fordi man har lavere terskel for å holde seg hjemme fra
jobb.
Mye fokus på sykehjem – hvordan skal man best ivareta sikkerheten på sykehjemmene. Dette
vurderes fortløpende.
Vaksinering er i gang, det er Leksvik sykehjem som har startet. Neste uke vil man fortsette på
Rissa sykehjem.
Henvendelser på telefon har vært stor og det har vært diskutert hvor mye ressurser man skal
sette inn på telefon. Trykket har avtatt noe, og mye henger sammen med online booking av
test.
Kapasiteten på smittesporing er økt fordi det er veldig tidkrevende.
Næring og areal:
Begynner å få en del bekymringer fra næringslivet.
Kultur og idrett:
Var en stor diskusjon inntil man fikk de nye retningslinjene, man opplever at idretten tar mye
ansvar selv.

Planlagt felles beredskapsråd med Åfjord kommune neste uke. Dette henger sammen med det
store innrykket som kommer med gjestearbeidere fremover, hvor mange skal bo i Åfjord i
karantenetiden.

Informasjon fra Tore Solli ang kvikkleire:
En viss uro og utrygghet blant innbyggere i etterkant av skredet i Gjerdrum. Det er laget litt
informasjon som er lagt ut på hjemmesiden i dag.
https://www.indrefosen.kommune.no/nyheter/kvikkleire-i-indre-fosen.11851.aspx
Overvåkning av områder skjer kontinuerlig, man følger med på ytre forhold som
erosjonsaktivitet. Grunnboringer og mer grundige undersøkelser skjer først og fremst ved
aktivitet.
Det finnes en database hvor alle grunnboringer skal legges inn, denne er under
oppdatering/utarbeidelse. Indre Fosen kommune benytter seg av denne og denne vil
oppdateres fortløpende.
Det er informert litt spesielt til landbruket og man må se dette opp imot risikosonene.
Plan og bygningsloven sier noe om hvem som er ansvarlig tiltakshaver, men det er viktig å
poengtere at dokumentasjonen skal være god nok før man setter i gang med prosjekt.

I januar bør alle møtene foregå digitalt.
Det legges opp til et tilsvarende møte også neste uke.
Formannskapet ønsker blant annet fokus på næringslivet i dette møtet.

