MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Storsalen, rådhuset i Indre Fosen
06.11.2018
09:00-13:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Erling Kristian Pedersen
Medlem
Aud Dagmar Ramdal
Medlem
Randi Kvitland Brødreskift
Medlem
Raymond Balstad
Medlem
Randi Hindrum Dahl
Medlem
Benjamin Schei
Medlem
Rune Schei
Medlem
Arvid Penna Steen
Medlem
Bjørn Vangen
Medlem
Alvin Berg
Medlem
Lillian Nøst
Medlem
Kurt Håvard Myrabakk
Medlem
Per Brovold
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Maria Husby Gjølgali
Medlem
Gerd Janne Husby
Medlem
Viggo Lian
Medlem
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Frode Jensen Hammervold
Medlem
Petter Harald Kimo
Medlem
Rune Tveiten
Medlem
Geir Ole Gjølgali
Medlem
Anne Berit Skjerve Sæther
Medlem
Wenche Stenkjær
Medlem
Sylvia Elverum
Medlem
Barbro Hølaas Vang
Medlem
Jomar Tømmerdal
Medlem
Jon Normann Tviberg
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem
Stefan Hansen
Medlem
Harald Fagervold
Medlem
Jan Stølen
Medlem
Vegard Heide
Medlem

Representerer
IF-HØ
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-SP
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-FRP
IF-SV
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-AP
IF-KRF
IF-V
IF-V
IF-PP
IF-PP
IF-MDG

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Liv Darell
NESTL
Daniel Lyngseth Fenstad
MEDL
Karl Idar Frengen
MEDL
Eivind Myklebust
MEDL

Representerer
IF-SP
IF-HØ
IF-HØ
IF-SP

Odd Arne Sakseid
Ken Robin Sivertsvik
Marthe Småvik
Bjørnar Buhaug
Camilla Sollie Finsmyr
Malin Lyng
Dag-Jøran Ness
Sigurd Saue
Torkil Berg
Linda Lutdal

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Håvard Fjeldvær
Linda Lutdal
Kine Kilen
Malin Lyng
Arve Storsve
Ken Robin Sivertsvik
Vigdis Schei Wårum
Daniel Lyngseth Fenstad
Sverre Skalmerås
Karl Idar Frengen
Arve Johan Myran
Bjørnar Buhaug
Arne Langmo
Liv Darell
Einar Lyshaug
Dag-Jøran Ness
Mindor Andre Småvik
Marthe Småvik
Sigrid T. S. Gilleberg
Sigurd Saue
Magnus Andresen
Torkil Berg

IF-KRF
IF-HØ
IF-FRP
IF-SP
IF-SP
IF-HØ
IF-FRP
IF-SV
IF-AP
IF-HØ
Representerer
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-SP
IF-SP
IF-FRP
IF-FRP
IF-SV
IF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Rådmann
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Sissel Grimsrud
Prosjektleder
Kjersti Lerstad
Sekretær
Øyvind Lindseth
Ansvarlig direktesending og opptak
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Møtet ble åpnet med et kulturelt innslag ved kulturskolen
Harald Fagervold (PP) ble valgt som settevaraordfører.
En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet.
Permisjoner:
- Jon Normann Tviberg (KRF) fikk innvilget permisjon til å fratre møtet kl 11.10. Vara Ragnar
Bliksås tiltrådte fra dette tidspunktet.
- Sverre Skalmerås (H) fikk innvilget permisjon til å fratre møtet kl. 11.
(Ingen saksbehandling var i gang.)
Kommunestyret bestod av 44 representanter under saksbehandlingen.
Spørsmål til ordfører og rådmann fra Kurt Myrabakk (FRP):
Hva er status for nytt reglement for motorferdsel i utmark? I følge vedtak skal gamle forskrifter
gjelde inntil nye grenser er vedtatt. En innbygger hadde fått svar som ikke kan stemme ut fra
svaret som ble gitt i interpellasjon for to møter tilbake.
Svar: Dette sjekkes opp.
Fellesnemnda i 2016 gjorde vedtak om evaluering av Fosen Helse. Hvor står den saken?

Svar: Det er et vedtak som er fattet i 2017 som går på at evalueringen skal skje i forbindelse
med årsregnskap 2018.
Orienteringssaker:
- Stadsbygd båtsenter v/ Karl Johan Haugerø og Gry Ellevset

- Bispevisitas månedsskiftet november / desember v/ prost i Fosen Brita Hardeberg
Prosten informerte om arrangementer og møter som foregår under Biskop Herborg Finnsets

visitas i Indre Fosen. Se program for bispevisitasen i Menighetsbladet nr. 4 på nettadressen
www.kirken.no/indrefosen
- KulturCompagniet KF, aktivitet og driftsform v/ styreleder Vegard Heide og nestleder
Barbro Hølås Vang.

- Budsjett 2019 v/ rådmann Vigdis Bolås
Innledning hentet fra budsjettdokumentet:
Indre Fosen kommune ble etablert 01.01.2018, og budsjett 2019 viser de økonomiske
rammene for det andre året i ny kommune. Budsjettet gir både muligheter og utfordringer.
Det er investert mye i Indre Fosen kommune den siste tiden og nye investeringer er på gang, og alt må
forsvares økonomisk. Å harmonisere inntektsrammen med ny organisering i kommunen med ca 1000
ansatte samtidig som investeringsprosjektene skal følges opp, er krevende. Det tar tid å få fullgod
oversikt over status og fremtidsbildet i den nye kommunen. Året 2019 trengs for å konsolidere den nye
organisasjonen. Indre Fosen kommune har i utgangspunktet en relativt sunn og bærekraftig økonomi. For
at den nye kommunen fortsatt skal ha det, må god nok oversikt over den totale tjenesteytingen skaffes og
god nok tid settes av før endringer i driften og nye store investeringer prioriteres. Økonomi- og
handlingsplan 2019 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret 18.10.18 og gir rammen for budsjettet. Nye
investeringer er nøye prioritert i budsjett 2019. Prioriteringer i driftsbudsjettet videreføres som budsjett
2018. Sektorene og rådmannens stabsavdelinger får 2,3 % økning fra 2018 til 2019, mens lønns- og
prisvekst er beregnet til 2,8 %. I budsjettdokumentet er innsparingstiltak beskrevet.
Kommunestyrets vedtak i saken om økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 ble bl.a. at
«Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en totaloversikt over mulige innsparinger i Indre Fosen
kommune inkludert konsekvenser for økonomi og kvalitet på tjenestene.» Gjennom dette
utredningsarbeidet, vil kort- og langsiktige prioriteringer vurderes nøye, og målet må være å legge til
rette for en bærekraftig kommune.
Signalene fra nasjonale myndigheter har i flere år vært at frie inntekter reduseres. Alt tyder på at dette er
en realitet. Situasjonen i Indre Fosen kommune er at befolkningsveksten er mindre enn gjennomsnittet i
landets kommuner, og det medfører at kommunen får overført en mindre andel av den nasjonale potten.
Gjelda til kommunen øker med investeringene som gjennomføres, og renter og avdrag tar en større andel
av driftsbudsjettet. Det er varslet en renteoppgang som kommunen må ta høyde for. Indre Fosen
kommune har imidlertid en formue som gir finansinntekter som i dag dekker renteutgiftene. Prioriterte
investeringer i 2019 er ferdigstilling av Mælan skole og flerbrukshus og svømmehall i Leksvik samt
bygging av Stadsbygd omsorgssenter, Vanvikan barnehage og tilrettelegging for ny videregående skole i

Vanvikan.
Med hensyn på det stramme budsjettet og utfordringene i tjenesteproduksjonen i kommunen, er
innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen samtidig
som budsjettmålene skal nås. Organisasjonen utfordres stadig på å jobbe på nye måter for å klare
effektiviseringen som de økonomiske begrensningene krever. Satsing på digitalisering er svært
interessant i så måte. Investering i velferdsteknologi er lagt inn i budsjettet, og Fosenkommunene samlet
satser mer på utvikling av digitalisering enn tidligere.
Budsjett 2019 for ny kommune er krevende for organisasjonen, og tertialrapport for andre tertial i 2018
tyder på at budsjettdisiplinen må skjerpes. Med fokus på innovative arbeidsmetoder samt effektiv og
endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjonen, er
mulighetene gode for å nå målsettingene i 2019. Budsjett 2019 sikrer at innbyggerne og næringslivet vil
oppleve at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra
kommunen ut over det som er lovpålagt.
Vigdis Bolås
Rådmann

Tidsplan budsjettbehandling:





07.11.208: Budsjettdokumentet og gebyrheftet for 2019 legges ut til offentlig ettersyn på
nettsiden indrefosen.kommune.no.
13.11.2018: De politiske utvalgene behandler budsjettet og sender sine innspill til
formannskapet.
27.11.2018: Formannskapet behandler budsjettet og sender sitt forslag til vedtak til
kommunestyret.
11.12.2018: Kommunestyret har sluttbehandling og vedtar det endelige budsjettet

Drøftingssak:
- Fornying og utvikling av lokaldemokratiet. Innledning v/ Anne Irene Myhr,
Distriktssenteret, Steinkjer
Oppfordrer alle til å utforske nettsiden distriktssenteret.no. Her er det mange tips til hvordan
man kan sette i gang.

Gruppearbeid:
Opplever du at kommunen har et godt fungerende lokaldemokrati?
Hvis nei/tja: Konkretiser utfordringer og foreslå tiltak mot innbyggere, politikere og
administrasjon.
Sammendrag av de 8 gruppenes innspill:
Utfordringer:
- Vanskelig å skape engasjement og å få folk til å bli med og delta
- Det sies ofte at «alle andre» skal ordne opp
- Fokus er ofte på det som er negativt
- Vanskelig å se helheten
- Vanskelig å engasjere ungdom og kvinner
- Å være folkevalgt innebærer å få mye kjeft, det går med mye tid, ofte kvelder og helger
utenom de fastsatte møtene.
- Hvordan sikre representanter fra hele kommunen?
- Press på enkeltpersoner fra befolkningen.
- «Jeg er ikke politiker» - men er egentlig veldig interessert i mange lokale tema.
- Mange ønsker ikke å fremme forslag når de vet det ikke får flertall.
- Hvor skal innbyggerne henvende seg for å få innspill? Andre arenaer enn facebook kan være
lurt å ha.
- Streaming kan skape engasjement, men hvor foregår egentlig debatten?
- Holdninger i administrative nivå
- Facebook – hvordan styre uten at det blir negativt?
- Kollektivtransporten må bli bedre. Vi må bli kjent i egen kommune for å skape et godt
lokaldemokrati.
Tiltak innbyggere generelt:
- Medvirkningsportal
- Grendapolitikk kan være positivt
- Sette ned ressursgrupper/bygdeforsamling/bolystgrupper i hver grend med engasjerte
innbyggere.
- Få i gang aktuelle brukergrupper, ta med folk på råd (for eksempel Vanvikan I Sentrum (VIS),

Stjørnagruppa).
Tiltak ungdommer:
Ungdomsrådet:
- ønsker å bli med i forkant av sakene (før sakene er avgjort)
- to representanter kan bli med i oppvekstutvalget og ha talerett
- ønsker å få tilsendt møteinnkallinger
- Mer politikk inn i skolene
- Lage filmer med informasjon spesielt rettet mot ungdom.
- Forslags-app inn til kommunen
Tiltak politikere:
- Stille opp på flere lokale arenaer
- Være mer disponibel
- Ha fokus på yngre og kvinner
- Reduksjon av antall folkevalgte øker oversikten
- Fast spørretime
- Svare på enkle spørsmål i møter uten at de er meldt på forhånd
- Streame utvalgsmøtene
- Innbyggerinvolvering forplikter oss til helhetstenkning
- Skolene kan bruke politikere oftere
Tiltak administrasjon:
- Skape flere uformelle arenaer mellom politikere og administrasjon
- Administrasjonen møter innbyggerne der de er
- Alle som henvender seg til kommunen må få et svar
- Lokaldemokratiet kan i enkelte tilfelles overkjøres av andre eksterne etater
- Forbedre informasjonsflyt kommune – politikere - innbyggere
- Ha bedre saksframlegg
Fremdrift:
Rådmannen kommer tilbake til politikerne med konkrete tiltak som skal gjøres videre for å
styrke lokaldemokratiet i kommunen.
- Forventninger til den nye kommunen v/ ungdomsrådsrepresentanter
Disse møtte:
Tobias Dahle PR-ansvarlig, Malin Sunde – medlem, Mia Geilosjordet - medlem,
Maiken Sunde sekretær og Hanne Aune – leder. (Ungdomsrådet har totalt 16 medlemmer)
Leder Hanne Aune la frem 4 saker de ønsker økt fokus på:
1. Vi ønsker en best mulig skoletjeneste
Skolen trenger gode skolehelsetjenester, (Helsesøstertilgang hver dag)
Alle skal få den hjelpa de trenger.
2. Kollektivtilbudet i kommunen må bedres
Alle innbyggere er avhengig av et velfungerende busstilbud.
3. Felles møtested for ungdom der alle føler seg inkludert
4. Gode skoler med godt læringsmiljø
Avslutningsvis oppfordret de politikerne til å møte på Ungdomsrådets møter og lese rådets
møteinnkallinger og referater. Disse ligger nå på Innsyn sammen med de andre rådene og
utvalgenes referater.

- Møteplan 2019
Forslag til møteplan ble delt ut. Legges frem som sak til neste møte.

Informasjon ved ordføreren:
- Tomt for ny videregående Vanvikan
Kommunen har hatt møter med alle involverte. Venter på takst.
- Ordfører, rådmann og to representanter for innbyggerne i Verrabotn har vært i møte med
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) vedrørende grensejustering Verrabotn.
Fylkesmannen og Kartverket anbefaler også grensen som innbyggerne foreslår.
Det er sagt at endelig beslutning tas i november.
- Tidligere feilfakturering ferjesambandet Flakk-Rørvik.
Systemet skal fungere nå. Oppfølgingsmøte 26.04.2019.
- Det har blitt flere avganger med hurtigbåt til/fra Hysnes
Informasjon ved rådmannen:
- Ressursgruppe, som ble valgt i forrige kommunestyremøte og som skal vurdere lokal bruk av
bygningsmasse ny videregående skole i Vanvikan, har hatt ett møte.
Det blir et åpent informasjonsmøte i samfunnshuset 03.12.2018 kl. 18. Brukere av
samfunnshuset inviteres spesielt i etterkant; kl. 19.
- Stadsbygd omsorgssenter
Det blir et åpent informasjonsmøte 26. november kl. 18 på Stadsbygd.

FO 7/18 Interpellasjon fra Indre Fosen AP: Områderegulering Haugåsmyra
Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.11.2018
Behandling:
Skrivefeil i sakstittel og interpellasjon: Høgåsmyra er korrekt navn.
Ordførers svar på interpellasjon innsendt av Indre Fosen AP ved Petter Harald Kimo om
områderegulering av Høgåsmyra.
Interpellasjonen gjelder dette området:

Figur 1: Høgåsmyra markert med rød stjerne

Figur 2: Området som er avsatt til boligformål i kommunedelplan Rissa er markert med rød skravur.

Høgåsmyra, som det pekes på, er totalt på ca 40 daa, og kommunens andel er ca 12 daa.
Høgåsmyra er satt av til boligformål i kommunedelplan Rissa. Kommunen har dermed lagt til
rette for at området kan utvikles til boligfelt gjennom at det lages en reguleringsplan. Områder
som ikke er satt av til boligformål i en vedtatt arealplan, vil ta lengre tid å få gjennomført.
Boliggruppa i formannskapet har vurdert Sundsåsen som et framtidig boligområde, og dette
innspillet vil jeg be rådmannen ta med seg i arbeidet med ny kommuneplanens arealdel.
Høgåsmyra kan få byggeklare tomter ved at:

Berørte grunneiere (Anders Dybdahl og Indre Fosen kommune) kan inngå avtale om felles
utvikling av området. Området kan i neste omgang legges ut for salg iht kriteriene for
utviklingseiendommer i eiendomsstrategi vedtatt i tidligere Rissa kommune. Eiendomsstrategi
for Indre Fosen kommune er under utarbeidelse. Det kan videre inngås avtale med en
eiendomsutvikler. Eiendomsutvikler kan da utarbeide reguleringsplan, bygge ut infrastruktur og
deretter selge tomter, selge større utbyggingsområder eller bygge ut områder med boliger for
salg.
Attraktive boligområder er viktig for kommunen. Høgåsmyra er et forholdsvis sentrumsnært
område som en kan komme raskt i gang med hvis grunneierne ønsker det. Kommunen har
kontaktet grunneier Anders Dybdahl om dette, og jeg vil foreslå at rådmannen utarbeider
forslag til avtale om felles utvikling av området til boligfelt, som legges frem for formannskapet.
Steinar Saghaug
ordfører

FO 8/18 Interpellasjon fra Indre Fosen AP: Utbedringer Fylkesvei 718
Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.11.2018
Ordførers svar på interpellasjon innsendt av Indre Fosen AP ved Petter Harald Kimo om
Rassikring av Fylkesvei 718.
Jeg er enig i at fylkesvei 718 fra Leira via Hasselvika/Fevåg til Rødsjø har en standard som
ikke gir gode og trygge kjøreforhold og som kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Det er også
mange strekninger på denne veien som er utsatt for ras, spesielt ved store nedbørsmengder og
snøsmelting.
Jeg er derfor enig med interpellanten i at det er nødvendig med utbedrede tiltak både i forhold
til rassikring og i forhold til veibanen.
Fylkesvei 718 er et fylkeskommunalt ansvar både når det gjelder vedlikehold og utbedringer.
Fylkeskommunens «Delstrategi vei» har vært ute på høring og ble behandlet i Fylkestinget 4.
oktober 2018. Alle kommunene ble invitert til å komme med innspill til planen.
Indre Fosen kommune ga innspill til planen og anførte blant annet følgende:
«Indre Fosen kommune vurderer «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet. Det forventes
at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil være
et godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om en
infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, livskraftige distrikt, og balansert
utvikling i hele fylket.»
Statens vegvesen publiserer med jevne mellomrom rapporten «Skredsikringsbehov på riks- og
fylkesveger, Region Midt», siste revisjon kom i 2015. Fv. 718 er ikke prioritert i rapporten, fordi
sikringsbehovet er vurdert til å være større på andre fylkesvegstrekninger i Trøndelag.
Sommeren 2015 ble det utført grunnundersøkelser under vegen i Fevågsskaret. Det ble
utarbeidet en rapport om utbedring av dreneringsforholdene, dette ble utført i mai 2016. Det er
registrert at vegen fortsatt siger litt, og det er bestilt utbedringer i løpet av 2018. Det vurderes
også å foreta masseutskifting på strekningen våren 2019. I følge geoteknisk rapport er det ikke
fare for utglidning av vegen.

Med bakgrunn i dette mener Statens vegvesen at fv. 718 er trygg til å ferdes på. Det vil ikke si
at det ikke er behov for utbedring og sikring av vegen, men det arbeidet har hittil ikke blitt
prioritert.
Fokus på sikker skolevei er vesentlig, og jeg vil be trafikkfaglig råd vurdere en oppfølging av
denne saken overfor fylkeskommunen.
Steinar Saghaug
ordfører

PS 73/18 Budsjett for Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.11.2018
Behandling:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:



Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 8 møter i kontrollutvalget i 2019.
Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 25 000,- kr til kurs/konferanser for
kontrollutvalget i 2019.

PS 74/18 Valg av revisor for Indre Fosen kommune gjeldende fra 01.01.2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.11.2018
Behandling:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret i Indre Fosen kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Indre
Fosen kommune, gjeldende fra 01.01.2019.

PS 75/18 Stadfesting av eierskapet i Revisjon Midt-Norge SA og valg av
representant og vararepresentant til årsmøtet
Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.11.2018
Behandling:
Valgnemnda ved Knut Ola Vang (AP) la frem forslag til representant og vararepresentant
til årsmøtet:
Punkt 2: Som representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA, velges ordfører Steinar
Saghaug.
Punkt 3: Som vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge, SA velges varaordfører Liv
Darell.

Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Indre Fosen kommune slutter seg fra 01.01.2019 til samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge
SA (RMN SA) med gjeldende vedtekter i h.h.t. søknad om opptak i RMN SA og positivt
vedtak i styret for RMN SA 03.09.18.
2. Som representant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA, velges ordfører Steinar Saghaug.
3. Som vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge, SA velges varaordfører Liv Darell.

