MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskap
Møterom 2. etasje, Administrasjonsbygget ved "Armaturfabrikken"
(gamle Oras) i Leksvik
02.10.2018
10:00-15:05

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Steinar Saghaug
Leder
Liv Darell
Nestleder
Bjørnar Buhaug
Medlem
Camilla Sollie Finsmyr
Medlem
Benjamin Schei
Medlem
Bjørn Vangen
Medlem
Linda Lutdal
Medlem
Marthe Småvik
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Maria Husby Gjølgali
Medlem
Per Kristian Skjærvik
Medlem
Viggo Lian
Medlem
Harald Fagervold
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem

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

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vigdis Bolås
Rådmann
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Tore Solli
Leder næringsavdelingen
Kjersti Lerstad
Sekretær
Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Møtet ble åpnet med kulturelt videoinnslag fra kulturskolen
Bjørn Vangen (H) fikk innvilget permisjon fra møtet kl. 12:30 (etter behandling av økonomi- og
handlingsplan). Han deltok ikke i behandling av sak 40/18.
Gruppeledere, økonomisjef og rådmann møtes den 16.10. 2018.
Tema er fremlagt tertialrapport og økonomi- og handlingsplan 2019-2022.
Gruppelederne gir felles innspill til rådmannen om form på økonomi- og
handlingsplan / budsjett da det er ulike meninger i kommunestyret om det.
Drøftingssak:
o

Samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune

Nyetableringer
Leder for næringsavdelingen, Tore Solli, og leder for Omstillingsprogrammet, Thomas
Bergo, orienterte om hvordan næringsavdelingen jobber med nyetableringer.
o

Boligtomter
- Sak om boligtomter Malenaaunet og Sunnsåsen legges frem til behandling i
Arealutvalget så snart som mulig.
- Gruppa som arbeider med Bolystprosjektet er i gang med å skrive en søknad til
omstillingsprogrammet.
- Boligpolitisk plan. Entreprenørene etterspør en kontaktperson i kommunen.
Rådmannen forteller at Eva Støbakk skal være denne kontaktpersonen.

o

Samferdsel
- Delstrategi vei skal snart vedtas på fylkesnivå. Indre Fosen arbeider med å få
Fosenbrua inn i denne strategien.
- Høring helse Midt-Norge vedrørende alle tjenestetilbud innen helse. Indre Fosen er i
gang med å sende høringssvar.
- Dialog med ATB vedrørende rutetilbud mellom Leksvik og Rissa.
- Møte med ferjeselskapet vedrørende feiltrekk autopass.

Informasjon ved rådmannen:
- Fortsatt fellingstillatelse av bjørn på Fosen
- Sentrumsplan for Rissa sentrum (områderegulering Rissa). Den skal behandles i
arealutvalget i november og legges ut på høring etter det. Det samme gjelder kommunedelplan
Vanvikan.
- Digitalisering i kommunen. Tema på felles formannskapsmøte 3. oktober 2018.
- Bispevisitas
Prost Brita Hardeberg skal orientere kommunestyremøte 6. november.
Formannskapet inviteres til å møte biskopen den 30. november kl. 10-14.
Informasjon ved ordfører:
- Jobber for å beholde passautomat ved lensmannskontoret i Rissa
- Vi er i dialog med Sjølyst bosenter og Stranda Fjordsenter i forbindelse med etablering av ny
videregående skole
- Grensejustering Verrabotn
Møte med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) og representanter fra
Verrabotn den 12. oktober.
- Veitrase Sund-Bradden. Venter på resultat av grunnboringer i Botn.
- Ny videregående skole og ressursgruppe
Valgnemnda kommer med forslag på 4 politikere som skal være medlemmer i en ny
ressursgruppe sammen med rådmann og fagpersoner. Rådmann utpeker aktuelle fagpersoner.
Ressursgruppa skal komme med anbefalinger for bruk av skolebygget. Forslag til politikere inn
i gruppen legges frem i kommunestyremøtet 18. oktober. Dialogen med fylkeskommunen går
via administrativt samarbeidsforum som er etablert gjennom avtale mellom Indre Fosen
kommune og Trøndelag fylkeskommune.

- Ekstern kulturbygging – restmidler:
Formannskapet støtter innspilling av komposisjonen «Vi e heime no» med kr 118.250 som
budsjettet viser.
- Vann i Råkvåg og Sørfjorden
Formannskapet ønsker en orientering om hva som gjøres for å bedre vannkvaliteten i
Råkvåg og Sørfjorden. Kan orienteres om i et kommunestyremøte.
- Industriens dag
Industribedriftene i Leksvik inviterer Formannskapet til Industriens dag i Leksvik kl. 15.00.
Det er i år 60 år siden Leksvik Edelmetall AS ble stiftet. (Senere Lyng Armatur / Oras Armatur).

Saksnr
PS 40/18
PS 41/18

Sakstittel
Gbnr. 275/ 110 og 173. salg av tomtegrunn. Godkjenning av
kjøpekontrakter
Økonomi og handlingsplan 2019-2022

Lukket

PS 40/18 Gbnr. 275/ 110 og 173. salg av tomtegrunn. Godkjenning av
kjøpekontrakter
Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2018
Behandling:
Bjørnar Buhaug (SP) fremmet alternativ forslag til vedtak:
Beliggenhet og størrelse tilsier at arealet kan ha større verdi eller andre bruksområder.
Av hensyn til potensielle framtidige behov ønsker formannskapet at arealet fortsatt skal
være i kommunal eie.
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Per Ivar Winge, datert
28.05.2018 godkjennes ikke.
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Vegen Eiendom AS, datert
01.06.2018 godkjennes ikke.
Votering alternativt forslag:
12 for og 2 imot, og forslaget til Bjørnar Buhaug (SP) ble dermed vedtatt.
Disse stemte imot: Marthe Småvik (FRP) og Steinar Saghaug (H).
Endelig vedtak:
Beliggenhet og størrelse tilsier at arealet kan ha større verdi eller andre bruksområder.
Av hensyn til potensielle framtidige behov ønsker formannskapet at arealet fortsatt skal
være i kommunal eie.
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Per Ivar Winge, datert
28.05.2018 godkjennes ikke.
Kjøpekontrakten mellom Indre Fosen kommune og Vegen Eiendom AS, datert
01.06.2018 godkjennes ikke.

PS 41/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022
Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2018
Behandling:
Marthe Småvik (FRP) foreslo følgende protokolltilførsel:
Rådmannen legger frem et organisasjonskart over kommunens administrasjon, med
komplett lederstruktur, i Indre Fosen kommune som legges fram for gruppelederne.
Per Kristian Skjærvik (AP) foreslo følgende protokolltilførsel:
Formannskapet bestiller en orientering om hvilke endringer som har skjedd på ledernivå
i forbindelse med kommunesammenslåingen, belyst i besparelser, som legges fram for
gruppelederne.
Camilla Sollie Finsmyr (SP) foreslo følgende protokolltilførsel:
Formannskapet ber om å bli orientert om lovpålagte/ikke-lovpålagte oppgaver i forbindelse
med behandling av budsjett 2019.
Formannskapet støtter forslagene om protokolltilførsler.
Formannskapet ønsker jevnlige orienteringer om sykefravær/arbeidsmiljø.
Ordfører la frem følgende forslag til vedtak:
Formannskapet i Indre Fosen tar økonomi- og handlingsplan 2019-2022 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Formannskapet i Indre Fosen tar økonomi- og handlingsplan 2019-2022 til orientering.

