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Kulturelt innslag fra kulturskolen
Orienteringssaker:
- Rovdyrsituasjonen på Fosen ved leder næringsavdelingen Tore Solli
- Status jordras ved ordfører Steinar Saghaug og rådmann Vigdis Bolås
- Avtale mellom Fosen Innovasjon og Indre Fosen kommune ved leder næringsavdelingen
Tore Solli
- Avtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune om samarbeid knyttet til
planarbeid og realisering av byggeklar tomt til videregående skole i Vanvikan ved rådmann
Vigdis Bolås
Drøftingssaker:
- Økonomi - utfordringer og muligheter. Innledning ved økonomisjef Ørjan Dahl og rådmann
Vigdis Bolås
- Videreføring av Fosenvegene AS
- Samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune:
Næring, boligtomter, samferdsel og kommunale tjenester
Informasjon ved rådmannen
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Informasjon ved ordføreren
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Saksnr
PS 32/18
PS 33/18
PS 34/18
PS 35/18
PS 36/18
PS 37/18
PS 38/18
PS 39/18

Sakstittel
Lukket
Utviklingsprisen for Fosen 2017 - forslag på kandidater fra
Indre Fosen
Søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum
TV-aksjonen 2018 - kommunebidrag
TV-aksjonen 2018 - "Mindre alene sammen" - anmodning om
å opprette kommunekomite
Gbnr. 275/146. Indre Fosen kommune. Godkjenning av
kjøpekontrakt. Georg Julian SAndvik
Gbnr. 275. bnr. 110 og 173. Indre Fosen kommune.
Godkjenning av kjøpekontrakter med:Per Ivar Winge og
Vegen Eiendom AS
Gbnr. 277/47. Grandehagen Boligfelt. Deling av regulert
boligtomt
Navn på veg i Åsheim boligområde
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Saksframlegg
Saksnr
32/18

Møtedato
30.08.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2018/5785
Dato: 23.08.2018
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Innhenting av forslag til utviklingsprisen 2017

Utviklingsprisen for Fosen 2017 - forslag på kandidater fra
Indre Fosen
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstiling

Saksutredning:
Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd, og kan tildeles aktører som
er gode bidragsytere til en positiv utvikling for hele regionen. Vi har mange
virksomheter i Indre Fosen som er i aktuelle kategori, og formannskapet inviteres til å
fremme forslag fra vår kommune.
Fristen for forslag til Fosen Regionråd er utsatt til etter møtet i formannskapet.
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FOSEN REGIONRÅD
Til medlemskommunene i Fosen Regionråd
v/ ordfører

VÅR REF.: Torun

DERES REF.:

DATO:

07.06.18

Utviklingsprisen for Fosen 2017 – forslag på kandidater
Utviklingsprisen for Fosen ble sist tildelt Norsk Havservice AS. Prisen gjaldt da for 2016 og ble
utdelt i forbindelse med årsmøte i regionrådet på Brekstad den 9. juni 2017.
I statuttene for utdeling av utviklingsprisen for Fosen, pkt 6 står følgende:
Formannskapet i hver av regionens sju kommuner innstiller èn eller flere kandidater til utviklingsprisen.
Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til prisen, ordnes kandidatene etter
prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå kandidater fra de øvrige kommunene.

Ber om at kommunene kommer med forslag på kandidater innen 15.august 2018.

Vedlegg:
Statutter for tildeling av utviklingsprisen for Fosen
Liste over tidligere mottakere av” Utbyggingsprisen/ Utviklingsprisen på Fosen”

Stordalsveien 1, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10
E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net
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STATUTTER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN

1. Utviklingsprisen for Fosen tildeles av Fosen Regionråd.
2. Utviklingsprisen skal være en stimulans til videre arbeid og innsats, og prisen tildeles
aktører som Fosen Regionråd ønsker å fremheve som gode bidragsytere til en positiv
utvikling for hele regionen.
3. Kandidaten bør ha utmerket seg ved ide- og/ eller arbeidsinnsats som har gitt positive
virkninger for Fosen. Den kan også tildeles aktører som fremstår som gode
ambassadører for Fosen og har satt Fosen på kartet på en positiv måte.
4. Med positive virkninger menes særlig:
 å ha bidratt til opprettelse av arbeidsplasser
 å ha bidratt med innsats som har bedret mulighetene for utvikling av bedrift, næring
eller lokalsamfunn.
 positiv omdømmebygging
5. Utviklingsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har sitt
virke på Fosen, og den kan deles mellom flere verdige kandidater.
6. Formannskapet i hver av regionens sju kommuner innstiller èn eller flere kandidater til
utviklingsprisen. Dersom den enkelte kommune velger å innstille flere kandidater til
prisen, ordnes kandidatene etter prioritering. Den enkelte kommune kan også foreslå
kandidater fra de øvrige kommunene. Frist for å foreslå kandidater settes til 1. mars.
7. Blant kommunenes forslag velger regionrådets styre prisvinner(e) i tråd med statuttene
og intensjonene bak prisen etter innstilling fra arbeidsutvalget.
8. Prisen utdeles fortrinnsvis hvert år avhengig av verdige kandidater.
9. Prisen består av en særskilt figur (symbol) og en pengepremie, og den deles ut på
årsmøtet til Fosen Regionråd, eller ved en annen passende anledning.

Vedtatt i styremøte 01.09.05
Pkt. 6 er endret administrativt etter Mosvik kommunes uttreden av Fosen Regionråd.
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FOSEN REGIONRÅD

NOTAT

7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

TIL:

FRA:

Fosen Regionråd

Sekretariatet/ TB
Møtedato:

SAK:

Utviklingsprisen for Fosen

Utbyggingsprisen er tidligere tildelt:

1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

Jens Bye,
Bjørn Lyng,
Tore Løkke,
Morten Berg,
Leon Bygballe,
Henry Ressem,
Refsnes Fiskeindustri,
Johs. J. Syltern,
Ragnar Lyng,
Ørland Sparebank,
Norsk Limtre AS
Kråkøyfisk AS
Stjern AS
Kroa Produkter

Rissa
Leksvik
Åfjord
Ørland
Leksvik
Verran
Åfjord
Åfjord
Leksvik
Ørland
Mosvik
Roan
Åfjord
Leksvik (utdelt 2004)

Utviklingsprisen for Fosen (nye statutter vedtatt i styremøte den 01.09.05):
2006:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:

Stokkøya Sjøsenter
Fosen Transport
Drageid Leirskole
Kjetil Myran
Nilssen Hønseri AS
LC Production AS
Fosen Tools AS
Marine Harvest, Fish Feed
Hepsø Notservice AS
Norsk Havservice AS

Åfjord (utdelt 2007)
Ørland (utdelt 2009)
Osen (utdelt 2010)
Leksvik (Utdelt 2011)
Roan (Utdelt 2012)
Rissa (Utdelt 2013)
Ørland (Utdelt 2014)
Bjugn (Utdelt 2015)
Osen (utdelt 2016)
Ørland (utdelt 2017)
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Saksframlegg
Saksnr
17/18
33/18

Møtedato
28.08.2018
30.08.2018

Utvalg

Kulturutvalget
Formannskap

Saksbehandler: Kine Larsen Kimo
Arkivsak: 2018/8343
Dato: 16.08.2018

1

Søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum

2

Prosjektbeskrivelse og budsjett

3

Redegjørelse om planer for å opprette museum etter Magne Sandøy

Søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten rådmannens forslag til vedtak.

Kulturutvalgets forslag til vedtak i formannskapet:

Formannskapets pott:
Den eneste muligheten administrasjonen ser i budsjettet til Indre Fosen kommune for 2018
når det gjelder denne typen søknader, er «formannskapets pott» som fullt ut disponeres av
formannskapet. For denne delen av budsjettet, sørger administrasjonen for saksframlegg, men
sakene legges frem uten rådmannens forslag til vedtak.

Denne saken legges fram til politisk behandling og må vurderes ut fra midlene som
formannskapet har til disposisjon i «formannskapets pott» i 2018. I budsjett 2018 ble det avsatt
kr 200.000 til formannskapets disposisjon for bevilgning til ulike prosjekter ut fra søknader. I
formannskapets møte 15.05.2018, sak 16/18 «Bevilgning av midler til formannskapets pott
2018», bevilget formannskapet totalt kr 70.800 til ulike formål. Formannskapet har dermed p.t.
kr 129.200 til disposisjon for inneværende år. Denne saken legges først fram for behandling
av kulturutvalget 28.08.2018, og det legges opp til at kulturutvalget gir en innstilling til
formannskapet som behandler saken 30.08.2018.

1
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Oppsummering:
Tanken om et interaktivt, moderne museum er i utgangspunktet en god tanke for å kunne
skape et museum for fremtiden. Det å gjøre Magne Sandøys kunst og særegne liv digitalt
tilgjengelig vil absolutt være positivt når det gjelder formidlingen av hans kunst og særegne liv.
Planene slik de blir fremstilt i søknaden og i prosjektbeskrivelsen hvor huset Betania spiller en
stor rolle, vurderes som ikke nødvendig for selve digitaliseringa.
Den digitale delen av søknaden er interessant, under forutsetning av at det inngås et
samarbeid med Stjørnagruppen og Rissa kunstforening om å digitalisere også materialet fra
arven som Stjørnagruppen og Rissa kunstforening forvalter i dag, slik at man får en helhet i
samlingen.

Saksutredning
En interessegruppe ønsker å opprette et interaktivt, moderne museum i Betania i Råkvåg etter
den store maleren/sangeren/komponisten og predikanten Magne Sandøy. Prosjektet skal
fremme kunsten til Magne Sandøy og hans multitalent og særegne liv. Hovedfokuset skal være
på maleriene, dernest hans tekster og hans musikk. Prosjektet skal skape interesse rundt
kunst generelt gjennom interaktivitet, og interessegruppen søker om kr. 165 000 til prosjektet.

Prosjektet skal innbefatte følgende arbeidsoppgaver:






Pusse opp lokalet Betania slik at det er forsvarlig å holde omløpende utstillinger i et
levende kulturhus.
Kategorisere, arkivere og digitalisere samlingen etter Magne Sandøy (malerier, tekster
og musikk).
Skape et oppbevaringsmiljø som skal sikre kunsten fra fremtidige skader, gjennom å
lage et magasin. Magasinet skal oppfylle de minimumskravene som andre museer
lokalt holder på sine magasiner.
Lage utskiftningsplaner på utstillingene og tilrettelegge for rotering.
Lage en hjemmeside for å fremme kunstneren med et fremtidig mål om å lage en
virtuell utstilling tilgjengelig for offentligheten.

NTNU-studenter er blitt kontaktet for å bistå i arbeidet (se vedlagt prosjektbeskrivelse og
budsjett). Planen er at de starter arbeidet i september 2018 og innvier museet i april 2019. Mål
for prosjektet er å skape et interaktivt, moderne museum som kan fungere som aktivt
samfunnshus på daglig basis for alle aldersgrupper. Prosjektets mål er å fremme kunsten til
Magne Sandøy og hans multitalent og særegne liv.

Når det gjelder huset Betania som ønskes brukt som museumslokale, så har Indremisjonen
gitt dette vederlagsfritt fra seg til ildsjelene. I dag arrangeres bl.a. barnedåp, begravelser,
fødselsdager, konfirmasjoner i Betania, og det er planen også for framtida.
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Vurdering/alternative løsninger
Tanken om et interaktivt, moderne museum er i utgangspunktet, som tidligere nevnt i
oppsummeringen, en god tanke for å kunne skape et museum for fremtiden. Det å gjøre Magne
Sandøys kunst og særegne liv digitalt tilgjengelig vil absolutt være positivt når det gjelder
formidlingen av hans kunst og særegne liv.
Planene slik de blir fremstilt i prosjektbeskrivelsen hvor huset Betania spiller en stor rolle,
vurderes som ikke nødvendig for selve digitaliseringa.
Administrasjonen har kontaktet Rissa kunstforening og Stjørnagruppen for å høre deres
mening om saken ettersom begge foreningene har deltatt på møter om prosjektet bl.a. fordi
de begge har en rolle i å forvalte Magne Sandøys kunst i dag.
Rissa kunstforening kjenner seg ikke igjen i prosjektbeskrivelsen ut fra møter som Rissa
kunstforening har deltatt i, om prosjektet. Rissa kunstforening oppfattet prosjektet som at
studentene skulle fordype seg i og skrive en oppgave om Magne Sandøy ved en gjennomgang
av alt skriftlig materialer i arven og dokumentere hans liv digitalt. Rissa kunstforening kunne
for eksempel tenke seg at prosjektet kunne digitalisere alle de lysbildene som Magne hadde.
De ser ikke behov for et magasin da de allerede har dette i dag, og flytting av bildelager anser
de som uaktuelt. Rissa kunstforening er i tillegg bekymret for sikkerheten i forhold til bildene
når Betania i tillegg skal bli et flerbrukshus med arrangement som barnedåp, begravelser,
fødselsdager, konfirmasjoner.
Stjørnagruppen ønsker heller ikke et eget museum i Betania. De mener at de har forvaltet
arven etter Magne Sandøy i beste mening og har allerede et Magne Sandøy-museum på
Salteriet.
Både Rissa kunstforening og Stjørnagruppen er positive til den digitale delen av søknaden
under forutsetning av at prosjektet samarbeider med Stjørnagruppen og Rissa kunstforening
for å digitalisere også deres materiale fra arven slik at man får en helhet i samlingen. Rissa
kunstforening og Stjørnagruppen ser ikke behovet for et fysisk museum i Betania slik det
fremgår av mailene fra interessegruppa og fra prosjektbeskrivelsen.
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Fra: Harald Fagervold[harfage@gmail.com]
Dato: 06.08.2018 22:45:56
Til: Saghaug Steinar; Kimo Kine Larsen; Bolås Vigdis
Kopi: Fagervold Harald; helge7051@hotmail.com; 'Daniel Alm'; Darell Liv
Tittel: Sandøy

Kort grunnlag for behandlingen av søknad om økonomisk støtte til Sandøymuseum:
1. Stedet er huset Betania, et hus som er godt vedlikeholdt. Indremisjonen ga
det til ildsjelene som står bak dette og disponeres fritt.Dette må
formaliseres, velge et styre og registrere i Brønnøysund.
2. Studentene fra NTNU jobber gratis, har et tilskudd fra Trondheimsregionen
på ca 4000,- pr student
3. Betania stiller med ca 10.000,4. Vi har snakket med Innovasjon Norge. De ønsker et møte og kan tenke seg
dette som en perle i « En perle på ei snor»
5. Råkvåg Anno 1930 ønsker ¨å få en utstilling årlig inn i sitt arrangement.
6. Dette er en unik mulighet til å få tatt vare på det Sandøy etterlot deg
7. Museet tenkes som et moderne , digitalt museum, med musikk, filmer,
bilder og en film om hans liv
8. Totalbeløpet det søkes om er kalkulert av en økonom på NTNU. Selvsagt
trengs ikke hele beløpet med en gang, det kan godt fordeles over perioden
sept 2018 til april 2019.
9. Mange mener at dette kunne plasseres i et annet hus og overtas av andre
i Råkvåg. Da glemmer vi at Råkvåg er delt i to her og at våre planer er de
eneste som vil ta vare på Sandøys minne. Bryggeriutstillinga har også et
Sandøyrom. Det er flott. Da kommer dette i tillegg.
10.
Rissa Kunstforening, som undertegnede og Sandøy i fellesskap (
sammen med andre), stiftet på 1970-tallet, har i dag samlingen og stiller
den til disposisjon for museet.
Kall meg inn til møte, dersom dere har spørsmål.
Ikke forspill denne muligheten til å tilføre kommunen enda en attraksjon!
Harald Fagervold
Talsmann for ildsjelene

Virusfri. www.avast.com
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Prosjektbeskrivelse

-

Kulturhus og museum i RekvSg
Gruppas sammensetning
Administrasjons gruppas (heretter Admin gruppa) ansvarsomr6de er 6 utforme en plan og
tilrettelegge s6 langt det lar seg gj@re for at prosjektet kan bli gjennomf@rt.
Admin gruppa bestdr av:

-

Ane Marte Sordal: Leder og koordineringsansvarlig
Andreas Ulstad: Nettverksansvarlig, talsperson og PR-ansvarlig
Camilla K. J. Eggen: Samlingsansvarlig
Linea K. Solgird: Nettsideansvarlig, Okonomiansvarlig og referent

Admin gruppa skal ha oversynsansvar for gjennomf6ring. Admin gruppa skal rekruttere
bachelor-/masterstudenter eller liknende til utfprelsen av prosjektet, som danner en egen
gruppe, kalt Gjennomforingsgruppa. Relevante studieretninger er kunsthistorie,

kulturminneforvaltning, religionsvitenskap, og arkiv og samlingsforvaltning. Prosjektet kan
utvides senere ved behov til e bli et lopende/p6giende prosjekt for NTNU studenter i
fremtiden.

Tidsbruk
Startdato for prosjektet er september 2018 og forventes ferdig august 20t9.

Prosiektets m5l og bakgrunn

Mil for prosjektet er 6 skape et interaktivt, moderne museum som

kan fungere som aktivt

samfunnshus p6 daglig basis for alle aldersgrupper. Prosjektet skal fremme kunsten til
Magne Sandoy og hans kunst, multitalent og seregne liv. Hovedfokuset skal ligge p6

maleriene, dernest hans tekster og hans musikk. Prosjektet skal skape interesse rundt kunst
generelt gjen nom interaktivitet.
Bakgrunnen for prosjektet

-

| 2OL2 dode kunstneren Magne Sand6y etter en trafikkulykke.

Lokalt initiativ ble satt i gang for 6 hedre kunstneren og hans kunst. Initiativet ble foreslitt
for NTNU studenter gjennom NTNU Bridge, hvor Admin gruppa ble engasjert. Fredag L3.

april besokte Admin gruppa Rdkvig for 5 m6te med initiativtakerne.
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Inspirasion
Museumsmodellen Admin gruppa 96r for er pivirket av ideene til Nina Simon, som er
direkt@r for Santa Cruz Museum of Art and History. Hennes ideer har vist seg veldig effektive
i samspillet mellom samfunnet, museum og @konomi. En slik museumsmodell er en trend
innen moderne, interaktive museer og som har gitt besoksvekst og gode tilbakemeldinger.

Prosjektet skal innebefatte fOlgende arbeidsoppgaver:

-

Pusse opp lokalet slik at det er forsvarlig 5 holde omlopende utstillinger i

et levende

kulturhus

-

Kategorisere, arkivere og digitalisere samlingen etter Magne Sand@y (malerier,

tekster og musikk)

-

Skape et oppbevaringsmilj@ som skal sikre kunsten fra fremtidige skader, gjennom 5
lage et magasin. Magasinet skal oppfylle de minimumskravene som andre museer

-

lokalt holder p5 sine magasiner
Lage utskiftningsplaner p6 utstillingene og tilrettelegge for rotering
Lage en hjemmeside for 6 fremme kunstneren med et fremtidig m6l om 6 lage en
vi rtuell utsti lling ti lgjen gelig for offentligheten.

Budsietterins
Budsjettestimat for prosjektet

eT|@NOK

(se vedlegg).
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Harald Fagervold
Simon W. Lie <simon.lie@ntnu.no>
18. april 201812:43
Harald Fagervold
RE: Oppfolging av oppgavesamarbeid workshop i februar

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Hei,
Jeg har

vart i kontakt

med studentene. Det ser ut som et spennende prosjekt, og det virker som de er godt i gang!

Jeg skal hjelpe dem 6 komme i kontakt med relevante fagmiljO

pi

NTNU.

Ndr det kommer til Okonomisk stotte kan Trondheimsregionen bidra med opptil 4000,- i reisemidler per oppgave. Se
nettside n vA r fo r m e r i nfo: https://www.ntn u. no/bridse/gratisreise
Til et slikt prosjekt ser jeg for meg at det ogs6 m6 vare mulig 6 fA midler fra f.eks. Kulturminnefondet, Visit Norway,
Innovasjon Norge, etc.

Simon Lie

Prosjektleder, NTN U Bridge

http://www. ntn u. no/a nsatte/simon.lie

From: Harald Fagervold <harfage@gmail.com>
Sent: Tuesday, April t7,2018 4:24 PM
To: Simon W. Lie <simon.lie@ntnu.no>
Cc: HARALD FAG ERVOLD <ha rfase@smail.com>
Subject: Re: OppfOlging av oppgavesamarbeid workshop i februar

Hei fire studenter fra NTNU har vrert i Rikvig en hel dag og kommet i gang med prosjektet Sandoy:
Katalogisering, digitalisering og arkivering av materialet som Sandsy etterlot seg.
Dette skal resultere i et museum om Sandoy.
Jeg har bedt dem skrive (light) en prosjektbeskrivelse og sende meg snart.
Hva med det skonomiske?
Trondheimsregionen yter 3000,-.Til hver student eller til hvert prosjekt?
Stotter dere prosjektet skonomisk?
Finnes det kanaler 6 sske?
Jeg ringer deg.
Harald Fagervold
Den

tir. 17. apr.2018,15:15 skrev Simon W. Lie <simon.lie@ntnu.no>:

Hei,

Ni

har det g6tt et par mineder siden workshopen i februar. Noen har jeg hartfraallerede, blant annet er en
gruppe studenter godt i gang med 6 planlegge museum for Magne Sandoy pi Fosen @

er nysgjenig pi 6 vite hvordan den videre kontakten med studentene har vrert. Har dere f6tt koblet noen
oppgaver eller andre typer prosjekt? Og hvis ikke, er det noe vi i NTNU bridge kan bisti med? For

Vi

15

a,

eksempel lyse ut oppgaveforslag
som ikke deltok pi workshopen?

pi NTNU Bridge, eller dele direkte med aktuelle studenter og fagmiljo
?ir.

yF
.>

Mvh

Simon Lie
Prosjektleder, NTNU Bridge
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet O{TNU)
7491 Trondheim

Tlf: 73598383 / Mobil: 95865268
http ://www. ntnu.no/ansatte/simon. lie

wE w.ntnu.no/bridge

www. facebook.com/bridsentnu
'

www.twitter. comA{TNUstudent
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Budsjettert

Under/over

Faktisk Kostnad

Opppussing

Maling
Div.Materialer
Totalt opppussing

kr
kr
kr

-kr
-kr
-kr

15 000,00
20 000,00
35 000,00

15 000,00
20 000,00

35 000,00

Sikkerhet
Forsikring
Sikkerhetsselska p

Brannvarslere
Befaring

Totalt Sikkerhet
Samlingsbevaring
Hvite hansker
St0vkoster
Rengj6ringsmiddel

Fuktighetskulder
O

ppbeva ringskasse r/reoler

Permer
Plasikkmapper

Kontormateriell
Arkivhyller
M6 lebind (forskjellige st6rrelser)
Totalt Samlingsbevaring
Utstil linesrekvisitta
Fargerikt papir + blyanter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Totalt Utstillingsrekvisitta

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Grafisk Materiale
Stdende informasjonsplakt
Plankett
Totalt G rafisk Materiale

kr
kr
kr

Multimedia
Skjermer (TV, el.)
Avspillingsenhet + headset
Totalt Multimedia

kr
kr
kr

Uforutsette utgifter

kr

Totalt

kr

HOyttaler
Rammer (evt. Til rammel6se bilder)

Montre
Belysning

-kr 30 000,00

30 000,00

-kr 25 000,00
-kr 500,00
-kr 4 500,00
-kr 60 000,00

25 000,00

500,00
4 500,00
60

000,00 kr

-kr L 200,00
-kr 500,00
-kr 600,00
-kr 500,00
-kr 7 000,00
-kr 500,00
-kr 500,00
-kr 3 000,00
-kr L 000,00
-kr 200,00
-kr 15 000,00

1200,00
500,00
600,00
500,00
7 000,00

500,00
500,00
3 000,00
L 000,00

200,00
15 000,00

2 000,00
5 000,00
3 000,00

3 500,00

4 500,00
18 000,00

kr

1000,00
1000,00
2 000,00

-

-kr
-kr
-kr
-kr
-kr
-kr

18 000,00

-kr
-kr
-kr

1000,00
1000,00
2 000,00

2 000,00
5 000,00
3 000,00
3 500,00

4 500,00

25 000,00

-kr 20 000,00
-kr 5 000,00
-kr 25 000,00

10 000,00

-kr

20 000,00
5 000,00

165

000,00
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kr

-kr

10 000,00

165 000,00
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Fra: Harald Fagervold[harfage@gmail.com]
Dato: 03.06.2018 22:29:11
Til: Bolås Vigdis; Saghaug Steinar; Saghaug Steinar; lenahass@online.no; Kimo Kine Larsen
Kopi: Fagervold Harald; helge7051@hotmail.com; 'Daniel Alm'
Tittel: Sandøy museum

Redegjørelse om planer for å opprette et museum etter den store
maleren/sangeren/komponisten og oredikanten Magne Sandøy.
Fikk melding fra ordfører Saghaug, hvor han ba om en redegjørelse.
Historikk:
En interessegruppe, med undertegnede som leder, kalte sammen for ca et år
siden mulig interesserte for et museum etter Magne Sandøy.
Møtet, hvor ordfører Vollan var til stede og ledet møtet, ble holdt i Betania i
Råkvåg, et hus som Sandøy betegnet som « sitt andre hjem»
Konklusjon på dette møtet var at vi skulle fortsette arbeidet.
I mellomtida sluttet Vollan som ordfører.
Undertegnede innkalte til et nytt møte 13.04.18, samme sted.
Lista over de som møtte opp, ligger ved dette skrivet.
Før dette møtet hadde undertegnede og Helge Rødsjø vært på Workshop på
NTNU, for å få noen studenter til å ta på seg jobben med å lage museum i
Betania.
Fullt napp!
Navn og bilde at de første fire studentene, flere har kommet til etter dette. Og
interessen fra NTNU har også økt!
Studentene skrev en prosjektbeskrivelse ( vedlagt) og de kontaktet en økonom
på NTNU for å fa satt opp et budsjett ( vedlagt).
Trondheimsregionen yter 3000,- pr oppgave, til studentenes dekking av løpende
utgifter. Kr 6000,- har kommet fra annet hold.
Som det går fram av skriv fra studentene vil de starte i september 2018 og
innvie museet i april 2019!
Hva ligger forut for dette?
Magne Sandøy etterlot seg en mengde kunstverk, CDer, filmopptak og
lydopptak. Undertegnede og Helge Rødsjø ( blant andre), sørget for at det
meste av innbo/løsøre fra Sandøys heim, ble tatt vare på. Rissa kunstforening
hadde mye på lager ( en stor takk til Kunstforeninga!)
Alt dette blir grunnlaget for museet.
Hva med huset Betania?
Indremisjonen eide huset, men har gitt det vederlagsfritt fra seg. Huset er nå
egen « juridisk person».
I dag arrangeres det barndåper, begravelser, fødselsdager, konfirmasjoner og
annet i Betania. Meningen er at det skal det bli også i framtida.
Nylig tok undertegnede kontakt med Aud Kvalvik i Innovasjon Norge.,
tilfeldigvis dagen før hun skulle ha et møte med Torbjørn Dahle.
De ble enige om å prøve å få museet som en av perlene på «Perler på en snor».
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Torbjørn kaller oss sammen til et møte om dette. Mye må formelt på plass.
Selvsagt er dette to- delt:
1. Vedlagte budsjett skal lage et fantastisk museum etter multitalentet
Magne Sandøy.
2. Det må også settes opp en oversikt over drift.
Jeg vil presisere at jeg ikke har noe personlig interesse i dette, og at alle mine
utgifter ( tusener!) har jeg dekket selv og kommer ikke til å sende noe regning!
Jeg er bedt om å lede dette arbeidet, inntil museet har kommet opp og stå.
Da trekker jeg meg tilbake til pensjonistenes rekker ( he, he)
Ordfører Saghaug ville at undertegnede, kultursjef og rådmann skal møtes.
Gjerne!
Harald Fagervold
Interessegruppa for å bygge museum etter Magne Sandøy

Virusfri. www.avast.com

20

Saksframlegg
Saksnr
34/18

Møtedato
30.08.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Rita Rosvoldaune
Arkivsak: 2018/8166
Dato: 22.08.2018

TV-aksjonen 2018 - kommunebidrag
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken fremmes uten innstilling.

Saksutredning
TV-aksjonen som er NRKs årlige innsamlingsaksjon, er i år tildelt Kirkens Bymisjon
og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.
Aksjonsdagen er 21.oktober og årets motto er «Mindre alene sammen».
Kommunene som er gode støttespillere for TV-aksjonen, oppfordres til å bevilge et
økonomisk bidrag.
I 2017 ga Leksvik kommune kr. 10.000 og Rissa kommune kr. 15.000 til TVaksjonen.

1
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Saksframlegg
Saksnr
31/18
35/18

Møtedato
21.06.2018
30.08.2018

Utvalg

Formannskap
Formannskap

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
Arkivsak: 2018/6005
Dato: 14.06.2018

TV-aksjonen 2018 - "Mindre alene sammen" - anmodning
om å opprette kommunekomité
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Oppvekstutvalget velges til Indre Fosen kommune sin komité for TV-aksjonen 2018.
2. Administrasjonen og frivilligsentralene vil bistå utvalget i arbeidet.
Saksprotokoll i Formannskap - 21.06.2018

Behandling:

Saken ble ikke behandlet pga avlyst møte.

Oppsummering:
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer
inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober. Indre Fosen
kommune er anmodet om å opprette en kommunekomité for TV-aksjonen 2018.

1
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Saksframlegg
Saksnr
36/18

Møtedato
30.08.2018

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum
Arkivsak: 2018/8248
Dato: 13.08.2018

1

Gbnr. 275/116 - kjøp av grunnareal - signert kjøpekontrakt

Gbnr. 275/146. Indre Fosen kommune.
Godkjenning av kjøpekontrakt. Georg Julian Sandvik

Rådmannens forslag til vedtak:
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Georg Julian Sandvik av 20. juni 2018
godkjennes slik den foreligger.
Rådmannen gis delegert fullmakt til å foreta nødvendig saksbehandling for at salget skal
kunne gjennomføres.

Oppsummering:
Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at kjøpekontrakten godkjennes.
Det er av stor betydning for Sandvik å få tillagt denne parsellen, sin eiendom gbnr. 275/116.

Bakgrunn for saken
Georg Julian Sandvik fikk i sin tid tillatelse til oppføring av en relativt stor garasje på
sin eiendom. Bygningen kom «litt» nært kommunens eiendom gbnr. 275/146.
Sandvik kjøper nå om lag 48 m2 av kommunen for å få tilstrekkelig avstand mellom hus
og grenser til naboen, i dette tilfelle kommunen.
Dokumenter:
Kjøpekontrakt
Kartutsnitt.

Vurdering:
Rådmannen betrakter saken som kurant.
Avtalt pris på parsellen er i samsvar med kommunens retningslinjer for salg av
tomtegrunn.
1
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Indre Fosen kwruntme
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/

[JBAUG2018
MOTTATT
KJØPEKONTRAKT.

Avtalen er inngått mellom:
Indre Fosen kommune,

som grunneier,

heretter kalt selger, og Georg Sandvik, heretter kalt

kjøper.
Indre Fosen kommune:

Org.nr. 944 305 483

Kjøper: Georg Julian Sandvik. Vinnatrøveien

9 7120 Leksvik.

Parsellene:

Salget gjelder to parseller på til sammen 48,1 m2, som tilleggsareal

til gbnr. 275/116.

Kjøpesum:
Avtalt pris er kr. 50 ,- mZ.

Betaling:

Betaling skjer til selgers konto:4213.05.10021,
og grensejustering

innen to uker, etter at eiendommen

er fradelt,

er foretatt. Selger sender faktura.

Omkostninger:
Kjøper betaler alle omkostningene

som er knyttet til ervervet, herunder:

Gebyr for fradelingssøknad

og oppmålingsforretningen.

Heftelser:
Selger overdrar parsellene,

fi‘i for pengehefielser.

Opplysningsplikt
/ Undersøkelsesplikt:
Selger har opplysningsplikt
vedrørende eiendommen, jfr. avhendingslovens
§ 3-9.
Kjøper overtar parsellene slik de foreligger ved overtakelsestidspunktet.
Kjøper har undersøkelsesplikt
knyttet til eiendommen, og kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, noe han kjente til, eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått.

Fradeling:
Selger rekvirerer

fradeling av parsellene,

så snart denne avtalen er underskrevet
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av partene.

Avtalen:

Kjøpekontrakten

er skrevet i to eksemplarer,

ett til hver av partene.

Underskrifter:

,, o
Leksvik.f. ./€ ...... 2018

”mu—N.,

gm?

50”
Georg Sandvik

M

5374 £479... 359237
Steinar Saghaug

Kjøper

Ordfører
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Gbnr. 275/173, 275/110, 275/109 - kjøp av grunnareal - signerte kjøpekontrakter

Gbnr. 275. bnr. 110 og 173. Indre Fosen kommune. Godkjenning av
kjøpekontrakter med:
Per Ivar Winge og Vegen Eiendom AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Per Ivar Winge, datert 28.05.2018 godkjennes slik
den foreligger.
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Vegen Eiendom AS, datert 01.06.2018 godkjennes
slik den foreligger.
Rådmannen gis delegert fullmakt til å foreta nødvendig saksbehandling for at salget skal kunne
gjennomføres.

Oppsummering:
Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at de foreliggende kontrakter blir godkjent.
Det selges tomtegrunn som kommunen har lite eller ingen nytte av, mens som betyr svært mye for de
som erverver grunnen.

Bakgrunn for saken
Både Per Ivar Winge og Vegen Eiendom AS v/ Tor Hollum har henvendt seg til
kommunen om få kjøpe tomtegrunn av kommunen, tilleggsareal til sin eiendommer.
Parsellene:
Per Ivar Winge erverver i alt om lag 1.030 m2, herav om lag 972 m2 av gbnr. 275/173 og om lag
61 m2 av eiendommen gbnr. 275/110.
Vegen Eiendom AS erverver om lag 540 m2, herav 348 m2 av gbnr. 275/173 og om lag 188 m2 av
gbnr. 275/110.

1
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Vurdering:
I kjøpekontrakten mellom kommunen og Per Ivar Winge er det hva gjelder kjøpesummen tatt hensyn
til at det er en trafostasjon på eiendommen, med jordkabler i flere retninger. Dette betyr at Winge
overtar disse heftelsene, og kan heller ikke benytte grunnen fritt til utbyggingsformål.
Jordkabler ligger også i grunnen på den parsellen som Vegen Eiendom AS overtar. På samme måte er
det gitt et skjønnsmessig fradrag i kjøpesummen for denne kontrakten.
Utgangspunktet i forhandlingene var en pris på kr. 50,-/ m2.
På den aktuelle parsellen som kjøpes har Vegen eiendom AS foreligger det en leieavtale med
kommunen. Denne avtalen utgår ved tinglysning av skjøte.
De omsøkte parsellen ligger innenfor området regulert til næringsformål.
For Winges del må det foretas en dispensasjon fra reguleringsplanen, da formålet endres fra næringstil boligformål.
Ervervet som Vegen Eiendom AS foretar, blir i tråd med reguleringsplanen.
Rådmannen betrakter de endringene som må gjøres i forbindelse med etterfølgende delingssak, som
kurante.
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08 AUG2018
MOTTATT

KJ ØPEKONTRAKT.

Avtalen er inngått mellom:
lndre Fosen kommune. som grunneier,

heretter kalt selger, og Per Ivar Winge, heretter

kalt

kjøper.
Indre Fosen kommune:
Kjøper:

Org.nr. 944 305 483

Per Ivar Winge.

Parsellene:
Salget gjelder to parseller
boligeiendommen

på til sammen om lag 1030 m2, som tilleggsareal

til

gbnr. 275/75.

Parsellene skal fradeles henholdsvis eiendommene:

gbnr.275, bnr. 1 10 ogl73.

Kjøpesum:
Avtalt

pris er kr. 40.000.-.

Betaling:
Betaling

skjer til selgers kontoz42 13.05. l 0021, innen to uker, etter at parsellen

fått nytt tinglyst matrikkelnummer.

er fradelt, og

Selger sender faktura.

Omkostninger:

Kjøper betaler alle omkostningene
som er knyttet til ervervet,
Gebyr for fradelingssøknad
og oppmålingsforretningen.

herunder:

Heftelser:
Selger overdrar parsellene, fri for pengehehclser.
NTE har trafostasjon på en av de omsøkte parsellene.
Kjøper er kjent med dette og de hehelsene som er knyttet til denne stasjonen,
begrensninger
mht. byggegrense.

samt

Opplysningsplikt
/ Undersøkelsesplikt:
Selger har opplysningsplikt
vedrørende eiendommen, jfr. avhendingslovens
§ 3-9.
Kjøper overtar parsellene slik de foreligger ved overtakelsestidspunktet.
Kjøper har undersøkelsesplikt
knyttet til eiendommen, og kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, noe han kjente til, eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått.

30

O. .

Fradeling:

Selger rekvircrcr fradeling av parsellcnc, så snart denne avtalen er underskrevetav partene,
og politisk godkjent.

Avtalen:
Kjøpekontrakten

Avtalens

er skrevet i to eksemplarer,

ett til hver av partene.

gyldighet:

Kjøpekontrakten

er gyldig under forutsetning

av politisk godkjennelse.

Underskrifter:

Leksvik???.-..0..5
. 2018

z/W
ø

mg;

Per Ivar Winge

Steinar Saghaug

Kjøper

ører

lndre Fosen kommune
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KJ ØPEKONTRAKT.

Avtalen er inngått mellom:
Indre Fosen kommune,

som grunneier,

heretter kalt selger, og Vegen Eiendom AS, heretter

kalt kjøper.
Indre Fosen kommune:
Kjøper: Vegen Eiendom
Adresse:

Org.nr. 944 305 483
AS. Org.nr. 999 214 843.

Prestgårdsveien

44.

7120 Leksvik

Parsellene:

Salget gjelder to parseller på til sammen om lag 540 m2, som tilleggsareal

til gbnr. 275/ q.

Kjøpesum:
Avtalt pris er kr. 25.000,-.

Betaling:

Betaling

skjer til selgers konto:4213.05.10021,

og grensejustering

innen to uker, etter at eiendommen

er fradelt,

er foretatt. Selger sender faktura.

Omkostninger:
Kjøper betaler alle omkostningene

Gebyr for fradelingssøknad

som er knyttet til ervervet, herunder:

og oppmålingsforretningen.

Heftelser:
Selger overdrar parsellene, fri for pengeheitelser.
Kjøper er kjent med at det ligger høy—og lavspentkabler
begrensinger som følger av dette, hva gjelder utnyttelse

i jorda på parsellene,
av eiendommene.

med de

Opplysningsplikt
/ Undersøkelsesplikt:
Selger har opplysningsplikt
vedrørende eiendommen, jfr. avhendingslovens
§ 3—9.
Kjøper overtar parsellene slik de foreligger ved overtakelsestidspunktet.
Kjøper har undersøkelsesplikt
knyttet til eiendommen, og kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, noe han kjente til, eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått.
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Fradeling:
Selger rekvirerer fradeling

av parsellene,

så snart denne avtalen er underskrevet av partene.

Avtalen:

Kjøpekontrakten er skrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Kontraktens
Kontrakten

gyldighet:
er gyldig under forutsetning

av politisk godkjennelse.

Underskrifter:

Leksvik. .4/6?.........

2018

/0r lyd/4011
Veg

97/; [awfwfl

Eiendom AS

Steinar Saghaug

Kjøper

Ordfører
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Gbnr. 277/96 - Kjøp av tilleggsareal - kart

Gbnr. 277/47. Grandehagen Boligfelt
Deling av regulert boligtomt
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til deling av regulert boligtomt i Grandehagen boligfelt
godkjennes slik det foreligger.
Rådmannen gis delegert fullmakt til å underskrive kjøpekontrakter, samt foreta
nødvendig saksbehandling for at delinga og salget av parsellene kan gjennomføres.

Oppsummering:
Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at eksisterende boligtomt i Grandhagen deles
slik det er foreslått. Tomta som er lite attraktiv som «egen» tomt har ligget ubebygd i mange
år.
Eiendommen gbnr. 277/96, eier Torbjørn Lian, tillegges at areal på om lag 450 m2. Parsell 1.
Eiendommen gbnr. 277/101, eier Jan Inge Alseth, tillegges et areal på om lag 250 m2.
Parsell 2
Kommunens tomt tillegges et areal på om lag 300 m2 noe som trolig øke salgbarheten.
Parsell 3.

Saksutredning
Bakgrunn for saken:
Torbjørn Lian, eier av gbnr. 277/96 har henvendt seg kommunen om å få kjøpe nabotomta
på om lag 1 dekar. Han har behov for større tomt for oppføring av garasje/uthus, samt
parkeringsareal.
Det er foretatt befaringer på tomta/området.
Nærmeste nabo i øst, Jan Inge Alseth, ble kontaktet om han hadde behov for større tomt.
Han hadde forespurt kommunen for flere år siden, men fått et negativt svar den gang.
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Vurdering:
I dette området av Grandehagen har kommunen to tomter som ligger ubebygd i nærmere
30 år. Det legges til grunn at både situasjonskart og reguleringskartet må ses i sammenheng.
«Tida og tilhøva» har endret seg. Kommunen må innse at disse to tomtene ikke er salgbare
som egne tomter slik de presenteres i dag. De er tilvokst med lauvskog og ugras.
Dersom den aktuelle tomta deles mellom naboene og kommunens tomt vil vi få en god
framtidsretta løsning for alle parter.
Naboene som blir tilgodesett med areal fra den aktuelle tomta er tilsynelatende godt tilfreds
med rådmannens forslag.
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Arealplankart til reguleringsplan for Åsheim boligområde

Navn på veg i Åsheim boligområde
Rådmannens forslag til vedtak:
Arnrommet vedtas som navn på atkomstvegen i reguleringsplanen for Åsheim
boligområde.
Saksprotokoll i Formannskap - 21.06.2018

Behandling:

Saken ble ikke behandlet pga avlyst møte.

Saksutredning
I reguleringsplanen for Åsheim boligområde på Stadsbygd, er det regulert inn en
atkomstveg til 10 nye boenheter. Det finnes ingen ledige adressenummer i dette
området, så for å unngå at adressene til boenhetene må gis et bokstavtillegg, eller at
tidligere tildelte adresser langs Haltveien må omnummeres, må atkomstveien skilles
ut som en egen adresseparsell og gis et navn.
Kommunen har fått inn forslag til navn på vegen og har diskutert disse med Johan
Rein i den lokale navnekomitéen. Hans anbefaling er at vegen bør hete Arnrommet.
Dette skal være det navnet som lokalbefolkningen bruker på småbruket Åsheim, som
tidligere lå på dette stedet.
Forklaringen bak navnet Arnrommet er at småbruket opprinnelig var en
husmannsplass som ble etablert av en mann ved navn Arnt Jonsen Askjemshalten.
1
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Arn skal derfor være en – i dagligtale – forenklet form av personnavnet Arnt, mens
rom var en betegnelse som ofte ble brukt på husmannsplasser i eldre tider.
Navneforslaget er blitt oversendt Stedsnavntjenesten for Midt-Norge for uttalelse, og
de hadde ingen merknader til det. Skrivemåter som stedsnavntjenesten mener er
uproblematiske, er det ikke nødvendig å behandle som formell navnesak etter
stedsnavnloven.
Kommunens hjemmel til å fastsette navn på veger er gitt i lov om
eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og i forskrift om eiendomsregistrering
(matrikkelforskriften) § 51 nr. 1. Vedtak om valg av navn kan ikke påklages.

Vurdering
Det vil være positivt om et navn som er i bruk og som har en historie bak seg, kan tas
vare på ved at det tas i bruk som vegnavn.
Fordi vegen og de nye boligene i det vesentligste skal oppføres på samme sted som
den gamle bebyggelsen, vil Arnrommet kunne passe som navn også på vegen frem
til boligene.
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