Saksprotokoll i Formannskap - 14.03.2019
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til pkt 1 lagt fram i møtet:
1. a. Fellesbibliotek/bibliotekcafé der bibliotek for grunnskolen i Vanvikan, videregående
skole og folkebiblioteket i Vanvikan kombineres, kan være interessant. Kommunen er
interessert i å drøfte muligheter med fylkeskommunen under planlegging av bygget med
hensyn på utforming og ressursbruk.
b. Forutsatt at fylkeskommunen tillater det tidsmessig, utredes muligheten for å flytte
voksenopplæringen og innvandringstjenesten fra Rissa til nybygget til videregående
skole, med hensyn på:
- muligheter for løsninger på det som anses som ulemper
- fleksibel leieavtale med fylkeskommunen ut fra areal som til enhver tid trengs
- fleksible transportløsninger i anbud buss Trøndelag 2021 (servicefleks)
- felles ledelse for voksenopplæring og videregående skole
c. Dersom fylkeskommunen tilrettelegger for musikk-/kunstfag, er det interessant å
legge kulturskole i Vanvikan til nybygget for videregående skole.
Kommunedirektørens forslag til vedtak i pkt 1-3 enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
1. a. Fellesbibliotek/bibliotekcafé der bibliotek for grunnskolen i Vanvikan, videregående
skole og folkebiblioteket i Vanvikan kombineres, kan være interessant. Kommunen er
interessert i å drøfte muligheter med fylkeskommunen under planlegging av bygget med
hensyn på utforming og ressursbruk.
b. Forutsatt at fylkeskommunen tillater det tidsmessig, utredes muligheten for å flytte
voksenopplæringen og innvandringstjenesten fra Rissa til nybygget til videregående
skole, med hensyn på:
- muligheter for løsninger på det som anses som ulemper
- fleksibel leieavtale med fylkeskommunen ut fra areal som til enhver tid trengs
- fleksible transportløsninger i anbud buss Trøndelag 2021 (servicefleks)
- felles ledelse for voksenopplæring og videregående skole
c. Dersom fylkeskommunen tilrettelegger for musikk-/kunstfag, er det interessant å
legge kulturskole i Vanvikan til nybygget for videregående skole.
2. Indre Fosen kommune ber fylkeskommunen om å hensynta pkt d-g i tabellen i
saksframlegget når nybygg for videregående skole planlegges.
3. Eksakt arealbehov for næringsliv, organisasjoner og kommune avklares og behandles
som egen sak i kommunestyret før utgangen av oktober 2019. Økonomiske
konsekvenser skal utredes og være en del av saken.

