MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Kommunestyresalen, kommunehuset i Leksvik
15.05.2018
08:00-11:20

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Bjørnar Buhaug
Medlem
Benjamin Schei
Medlem
Bjørn Vangen
Medlem
Linda Lutdal
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Viggo Lian
Medlem
Harald Fagervold
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem

Representerer
IF-HØ
IF-SP
IF-HØ
IF-HØ
IF-HØ
IF-AP
IF-AP
IF-PP
IF-V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Liv Darell
NESTL
Maria Husby Gjølgali
MEDL
Per Kristian Skjærvik
MEDL
Marthe Småvik
MEDL
Camilla Sollie Finsmyr
MEDL

Representerer
IF-SP
IF-AP
IF-AP
IF-FRP
IF-SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Rune Schei
Marthe Småvik
Barbro Hølaas Vang
Maria Husby Gjølgali

Representerer
IF-HØ
IF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Rådmann
Tore Solli
Leder utviklingsavdelingen
Ola Andreas Stavne
Personal- og kommunikasjonssjef
Kjersti Lerstad
Sekretær
Før formannskapsmøtet ble det avholdt Generalforsamling for Kroa Produkter AS og
NORIS AS.
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Barbro Hølaas Vang (AP) møtte kl. 09:35 og ble med fra PS 16/18 frem til slutten av møtet.

Møtet ble åpnet med kulturelt innslag ved elever fra Indre Fosen kulturskole.
Orienteringssak:
- Avtale med Fosen Innovasjon AS. Innledning om næringsarbeid v/ leder i utviklingsavdelingen
Tore Solli.

- Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv v/ programleder Thomas Bergo

Drøftingssaker:
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen
- Boligtomter. Malenaaunet. Innledning v/ arealsjef Siri Vannebo (nettmøte).
Bjørn Vangen (H) fra boliggruppa orienterte om alternativet Sundsåsen i Rissa:

Formannskapet ønsker at det settes av god tid i neste formannskapsmøte 21. juni til drøfting av
videre arbeid med boligtomter.
- Prinsipp om pris angående kjøp og salg av kommunale areal. Innledning v/ landbruksrådgiver
Nils Alvin Hindrum.
Oppsummering:
Priser på råtomter i Indre Fosen kommune skal samordnes. I praksis vil priser på råtomter i
gamle Leksvik kommune gå noe opp. Dette får ikke betydning for boligtomter som allerede
ligger ut for salg.
- Intensjonsavtale med Trøndelag fylkeskommune om samarbeid knyttet til planarbeid og
realisering av byggeklar tomt til videregående skole i Vanvikan. Innledning ved ordfører og
rådmann.
-

Ordfører ønsker at en person fra formannskapet bidrar sammen med ordfører og
rådmann i forbindelse med forberedelse av klargjøring av tomt. Per Kr. Skjærvik blir
valgt.
Ordfører ber om fullmakt til å gjennomføre takst på næringsbygget.
Stiftelsen Sjølyst bosenter ønsker å få signert driftsavtale med Indre Fosen kommune.
Ordfører ønsket tilbakemelding fra formannskapet om følgende setning i forslag til
driftsavtale:

«Dersom det inntrer vesentlig endringer i driften av bygget på Gnr.114. Bnr. 48. i gamle
Leksvik kommune, eller driften av bygget ikke lengre kan opprettholdes, opphører denne
driftsavtale fra samme tidspunkt.» Formannskapet støtter forslaget.
-

Administrasjonen hadde møte med administrasjonen i fylkeskommunen 27.04.2018.
Ansvarsfordeling ble gjennomgått. Fylkeskommunen mente å sende utkast til
intensjonsavtale til Indre Fosen kommune før formannskapets møte 15.05. De har ikke
rukket det, men i nytt møte 16.05. skal en avtale drøftes. I møtet 27.04.2018 ble
fremdrift drøftet. Kort fra referatet fra møtet:
o Fremdrift til ferdigstilling i 2022 er stram.
o Klargjøring av tomt viktig. Kommunen avklarer erverv av tomt så snart som
mulig.

Fylkeskommunen ønsker å starte prosessen knyttet til fylling i sjø før
sommerferien.
o Planområdet bør ikke avgrenses for mye da det er viktig å skape nok rom til evt
behov som ikke er tydelige i dag. Fylkeskommunen ønsker fleksibilitet når det
gjelder utnyttelse av tomt.
o Regulering av tomt bør foregå parallelt med utvikling av kommunedelplan
Vanvikan sentrum der infrastruktur inngår.
o Bruk av kroppsøvingsareal i Vanvikanhallen avhenger av gangvei med universell
utforming må avklares gjennom kommunedelplan.
o Møte med Trondheim Havn 31. mai.
o Tomtesituasjonen bør være avklart til 1. november 2018.
o Behov for å flytte fra byggene først i 2020.
o Fylkeskommunen vil ha møte med hver av dagens to videregående skoler så
snart som råd.
o Fylkeskommunen vil invitere næringsliv til et møte helst før sommeren.
o Konseptkonkurranse våren 2019.
o Samarbeidsforum med jevnlige møter skal etableres.
Det vil være formålstjenlig at kommunen tar ansvar for regulering av tomt. Det må evt
innhentes ekstern kompetanse for å gjennomføre dette innenfor tidsplanen.
Fylkeskommunen tar ansvar for utforming av bygget. Fylkeskommunen vil eie tomta og
bygget.
Formannskapet er enig i at det er formålstjenlig at kommunen tar ansvar for regulering
av tomt og at ekstern kompetanse finansieres innenfor allerede tildelte rammer til
formålet. Dvs at arbeidet kan settes i gang med en gang, og dette kan tas inn i en avtale
med fylkeskommunen.
En avtale om ansvarsfordeling mellom fylkeskommune og kommune skal behandles
politisk.
o

-

Heliumballonger
Ordfører ber formannskapet vurdere om det i Indre Fosen kommune fra 15. mai 2018 kan
innføres forbud mot salg og slipp av heliumballonger på kommunal grunn.
Formannskapet beslutter at det i Indre Fosen kommune fra 15. mai 2018 kan innføres forbud
mot salg og slipp av heliumballonger på kommunal grunn. Det legges fram en sak om
håndtering osv til behandling i kommunestyret 7. juni.
Ordførerkjede
Skisse til ordførerkjede for Indre Fosen kommune, utarbeidet av Kari A. Næstvold og Eva
Støbakk ut fra føringer gitt av formannskapet, legges fram. Formannskapet vil at ordførerkjedet,
ut fra skissen, settes i produksjon.
Sommerjobb til ungdommer
Rådmann orienterer om at det er ønskelig å legge til rette for sommerjobber for ungdom i Indre
Fosen kommune, men tiltaket ligger ikke i budsjett 2018. Administrasjonen vil legge inn kr
100.000 til formålet i forslag til budsjettkorrigering som skal behandles av kommunestyret 7.
juni. Rådmann ønsker tilbakemelding fra formannskapet om det er greit at Indre Fosen
kommune allerede nå legger ut en utlysning om sommerjobb til ungdom da det bør gjøres så
snart som råd. Etter 7. juni vil dette være sent i forhold til å rekruttere til sommerjobber.
Formannskapet støtter tiltaket og ber administrasjonen lyse ut så snart som mulig.
Informasjon ved ordføreren:
Ordfører m.fl. har vært i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) der
sonetillegg, distriktsindeks og arbeidsgiveravgift var tema. Det er to sammenslåingskommuner

som får samme negative konsekvens som Indre Fosen når det gjelder sonetillegg. Det var
positive signaler i møtet om at Indre Fosen kommune får kompensert for reduksjonen i
sonetillegget. Signalene var også at distriktsindeks og arbeidsgiveravgift blir endret til fordel for
Indre Fosen kommune fra 2021. KMD vil sende brev til kommunen om sakene om kort tid.
Saksnr
PS 15/18
PS 16/18
PS 17/18

Sakstittel
Bevilgning av midler fra kommunalt næringsfond
Bevilgning av midler fra formannskapets pott 2018
Internasjonal strategi for Indre Fosen kommune 2018-2022

Lukket

PS 15/18 Bevilgning av midler fra kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskap - 15.05.2018
Behandling:
Benjamin Schei (H) meldte seg inhabil etter forvaltningslovens § 6, og fratrådte møtet under
behandling av saken.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Indre Fosen kommune bevilger næringsfondsmidler i henhold til oppsett:
Søknad:

Søknadsbeløp (kr)
129 000

Innvilget
tilskudd
129 000

Norsk
Landbruksrådgivning
Fosen Innovasjon as

70 000

70 000

Fosen Industriforum
Fosen Innovasjon as

100 000

CFeed AS

Sum

200 000
75 000
15 750

Kommentar
Bidrag fra Omstillingsprogram og LIV,
se vedlegg
Jf søknad
Avtale om kjøp av tjenester legges
fram på møtet
Faktura ang oppfølging i 2018 av
forvaltning av næringsfondet i Leksvik
i 2017

489 750

PS 16/18 Bevilgning av midler fra formannskapets pott 2018
Saksprotokoll i Formannskap - 15.05.2018
Behandling:
Indre Fosen formannskap velger å prioritere tiltak i egen kommune.
Formannskapet ber Fjellørnen IL sende søknad til Idrettsrådet.
Formannskapet kom frem til følgende fordeling:

Søknad
Fosen Turlag - turisthytte
Stjørna teaterlag – Anno 1930
Bygdebok Skaugdalen
Katter i Hjertet
Namdalsfestivalen 2018
Kreftforeningens innsamlingsaksjon
Leksvik Bygdaboknemnd - trykking
Fjellørnen IL - snøproduksjonsanlegg
Miljøagentene
Stiftelsen Halten
Sum:

Søknadsbeløp
(kr)
40 000
50 000
200 000
Uspesifisert
5 – 10 000
Kr. 1 pr innbygger
(10 175)
203 000
50 000
10 800
20 000

Innvilget
tilskudd
0
0
30 000
0
0
0
30 000
0
10 800
0
70 800

Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Indre Fosen formannskap bevilger tilskudd i henhold til oppsett:
Søknad
Fosen Turlag - turisthytte
Stjørna teaterlag – Anno 1930
Bygdebok Skaugdalen
Katter i Hjertet
Namdalsfestivalen 2018
Kreftforeningens innsamlingsaksjon
Leksvik Bygdaboknemnd - trykking
Fjellørnen IL - snøproduksjonsanlegg
Miljøagentene
Stiftelsen Halten
Sum:

Innvilget
tilskudd
0
0
30 000
0
0
0
30 000
0
10 800
0
70 800

PS 17/18 Internasjonal strategi for Indre Fosen kommune 2018-2022
Saksprotokoll i Formannskap - 15.05.2018
Behandling:
Rådmannen føyde til tilleggspunkt til forslag til vedtak:
2. Fosen Innovasjon er en viktig samarbeidspart i arbeidet.
Administrasjonen følger opp innspill som kom frem i møtet.
Forslag til vedtak, med tilleggspunkt, ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Internasjonal strategi for Indre Fosen kommune 2018-2022 vedtas som framlagt.
2. Fosen Innovasjon er en viktig samarbeidspart i arbeidet.

