MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Teams
14.01.2021
18:00 – 19:00

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Anne Kirkeby
MEDL

Representerer
IF-SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Anhanger Karlsen
Konstituert kommunedirektør
Nikolai Sæther
Smittevernlege
Merethe Kopreitan Dahl
Avdelingsleder personal og kommunikasjon/sekretær
Tore Solli
Leder næring og areal

I tillegg møtte følgende gruppeledere som ikke er representert i formannskapet:
Jon Normann Tviberg (KRF), Marthe Småvik (FRP).
Status ved smittevernoverlege:
1 positiv prøve fra en person oppholder seg i kommunen, nærkontakt til utbrudd i annen
kommunen. Har vært i karantene og isolasjon.
Vaksinering er i gang og man får flere og flere glass. Ser ut til at vi kan begynne med
massevaksinering tidligere enn antatt, allerede i februar. Til nå har vi vaksinert på Leksvik og
Rissa sykehjem, i tillegg til 19 helsepersonell.
Venter spent på hvilke tiltak regjeringen kommer med over helga. Vi er en kommune med lavt
smittetrykk og man har derfor foreløpig ikke behov for å innføre de strengeste tiltakene i vår
kommune.
I Trondheimsregionen er tallene fortsatt høye, men smitten er på vei ned.
Status ved kommunedirektøren:
Veldig rolig

Gjennomført felles beredskapsråd med Åfjord kommune og det oppleves at vi har god kontroll.
Dette gjelder også de arbeidstakerne som kommer til kommunen. Disse er nå i karantene på
Fosen bo og catering.
Felles møte med næringslivet i kommunen i dag. Lite spørsmål derfra og man viste til de
aktuelle veilederne som ligger sentralt, samt hjemmeside. Har de spørsmål så er det viktig at
de ringer sentralbordet for info og ikke til legekontoret.
Andre saker:
Indre Fosen og Ørland har tilbudt seg lokasjon for en batterifabrikk, viktig at dette blir et
samarbeid i Fosenregionen. Dette må løftes som et regionalt prosjekt og det er gunstig for
prosessen.
Arbeidsplassene blir fra 2025 og det er behov for 1000 dekar. Vil gi ca 2000 arbeidsplasser.

