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Linn Merete Barstad Moan
Raymond Balstad
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Anne Kirkeby

Inhabil
Kristoffer Moan
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SP
SV

Sak
013/22

Jørgen Rønning

SP

Ida Husby

SV

Varamedlem
,

Merknad

Møtenotater
Morten Steffan Berg ankom møtet kl. 09:38
Disse forlot møtet før møteslutt:
Per Kristian Skjærvik kl. 14:46
Silje Forsell kl. 15:26
Knut Bjerve kl. 15:52
Ida Husby kl. 16:16

Bjørnar Buhaug
ordfører

Fredrik Dahlen Duun
rådgiver
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Interpellasjon: Kostpenger
Interpellasjon: Kommunesammenslåingsprosess
Interpellasjon: Kommunepolitikerne rammebetingelser og det
politiske miljøet
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Årsmelding Eldrerådet 2021
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funksjonsevne
Orientering: Rapport - forvaltningsrevisjon selvkost vann og
avløp
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Søknad om permisjon fra politiske verv - Linn Merete Barstad
Moan
Søknad om fritak fra politiske verv - Elinor Waterloo Myran
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Spørsmål
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001/22 Godkjenning av innkalling
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Jon Nordmann Tviberg påpeker at PS 005/22 Behandling av klage ikke lå i møteportalen, og ønsker at
saken utsettes da enkelte ikke har hatt tid til å sette seg inn i saken
KST - 001/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

001/22 Interpellasjon: Kostpenger
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Kurt Myrabakk holder interpellasjon.
Svar på interpellasjon om kostpenger fra Indre Fosen Frp
1. I 2018 og 2019 var den årlige kostnaden for servering på politiske møter ca. 200.000 kr. De siste
to årene har kostnaden vært noe lavere grunnet økt omfang av digitale møter, samt møter med
medbragt mat grunnet smittevernhensyn.
2. Det er teknisk mulig å innføre et personlig kosttrekk per møte. Alternativt kan også
møtegodtgjørelsen reduseres tilsvarende.
3. Det har lenge vært praksis i Indre Fosen, og også de tidligere kommunene Leksvik og Rissa, at det
serveres noe å spise i tilknytning til politiske møter av en viss varighet. Politisk virksomhet er helt
grunnleggende i demokratiet, og som ordfører tenker jeg det er naturlig at det serveres mat på lange
møtedager. Politiske verv innebærer som regel en betydelig mengde arbeid, en innsats som kun i
begrenset grad er godtgjort. Min mening er at maten som tilbys i politiske møter er vel fortjent, og
en nødvendig kostnad i ivaretakelsen av demokratiet. I en kommune med svært stram
kommuneøkonomi, har jeg likevel forståelse for at problemstillingen løftes fram av interpellanten.
Kommunens reglement for godtgjøring av folkevalgte berører ikke problemstillingen som blir reist i
interpellasjonen. Hvis dagens praksis skal endres mener jeg den vurderingen hører hjemme under
neste revidering av kommunens forskrift for folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder. Som en del av
den behandlingen kan hver enkelt kommunestyrerepresentant fremme forslag til endringer, også
endringer som går på møteservering og eventuelle kostpenger.
KST - 001/22 vedtak
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner
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Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Da opprinnelig innsender har meldt forfall, blir interpellasjonen fremført av Kristoffer Moan.
Svar på interpellasjon fra Gunhild Røst om kommunesammenslåingen
Interpellasjon stiller alvorlige, men like fullt relevante spørsmål. Indre Fosen kommune har nå
eksistert i 4 år, og det kan være på tide å evaluere vår nye kommune.
Personlig mener jeg at Indre Fosen kommune har mange kvaliteter, men også noen utfordringer.
En kommunesammenslåing er i mine øyne ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne gi våre
innbyggere bedre tjenester. Det er et legitimt spørsmål om kommunesammenslåingen har gitt oss
bedre tjenester.
En eventuell prosess med å dele kommunen må eventuelt komme etter en innledende evaluering av
kommunesammenslåingsprosessen, og de resultater vi har klart å oppnå. Men i denne viktige
debatten er det viktig at hele kommunestyret får mulighet til å delta.
Det er viktig at vi tørr å ta denne debatten, og i kommunestyremøtet i mars vil vi starte arbeidet med
å evaluere Indre Fosen kommune. Veien videre vil bli et resultat av det kommunestyret kommer fram
til. Fram til da vil vi jobbe videre med et bedre faglig grunnlag for å bedre kunne svare ut
spørsmålene som rettes i interpellasjonen.
KST - 002/22 vedtak
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner

003/22 Interpellasjon: Kommunepolitikerne rammebetingelser og det politiske miljøet
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Per Kristian Skjærvik holder interpellasjonen
Svar på interpellasjon fra Per Kristian Skjærvik om politikernes rammebetingelser og det politiske
miljøet.
Svaret på interpellasjonen er ganske enkelt, ja. Vi er inne i en fase hvor vi skal både evaluere
inneværende periode, samt se framover mot neste valgperiode.
Vi setter at tid til diskusjoner knyttet til disse temaene i kommunestyremøtet i løpet av våren, som
forespurt.
KST - 003/22 vedtak
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner
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004/22 Interpellasjon: Om uriktig informasjon til kommunestyret
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Ivar Rostad holder interpellasjonen, og varaordfører Knut Ola Vang gir svar til interpellanten.
Svar på interpellasjon fra Ivar Rostad – Kommunelista
1: Generelt
Ivar Rostad sier i sin interpellasjon at han har grunn til å tro at flere av svarene som ble gitt
i kommunestyret 7. oktober 2021 var misvisende og faktisk uriktige. I tillegg hevder han at vesentlig
informasjon er utelatt.
I mitt svar forsøkte jeg å gi tydelige svar på Fagervold sine spørsmål, basert på min kunnskap om
saken på dette tidspunktet. Jeg mener jeg svarte ut spørsmålene uten å bevisst unnlate å omtale
vesentlig informasjon, men i ettertid ser jeg at svarene kunne vært mer fyllestgjørende.
Punktet som danner grunnlaget for spørsmål 2 i Rostad sin interpellasjon var upresist besvart fra min
side, og jeg ser at svaret kan skape usikkerhet, og etterlate et inntrykk av at jeg forsøkte å holde
tilbake informasjon. Det var ikke min intensjon.
For å kunne gi et utfyllende svar på denne interpellasjonen har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i
saken. Jeg har hatt dialog med tidligere varaordfører, økonomisjef og kommunedirektør, leder i
Stiftelsen Sjølyst og gjennom dette tilegnet meg ytterligere kunnskap.
Så er det viktig for meg å si følgende: Byggingen av ny videregående skole i Vanvikan er
en omfattende og kompleks sak med mange interessenter, parter og en rekke ulike avtaleinngåelser.
I tillegg er det en sak det er knyttet stor politisk oppmerksomhet til.
Jeg mener at det i alle kommunale saker, og spesielt i en slik sak, er viktig å være åpen
og transparent. Jeg mener videre det er viktig at svarene som gis bidrar med informasjon
som interpellanten mener er vesentlig, og jeg håper derfor at både spørsmål og svar i
denne interpellasjonen gir god informasjon til både interpellanten og til hele kommunestyret.
2: Om Kostnadene ved tomteervervelsen
Ifølge overslaget som jeg viste til i svaret til Fagervold ble ikke verdien av Havnegata som kommunen
ga fra seg som en del av makeskiftet tatt med. I mitt svar viste jeg til hvor mye av de 18 avsatte
millionene som så langt var benyttet og utgiften på 9,1 millioner i forbindelse med makeskiftet ble
ikke medtatt. Disse 9,1 millionene er del av de 18 millionene som skal inngå i vårt oppgjør med
fylkeskommunen, og burde derfor vært nevnt i mitt svar til Fagervold.
Det betyr at utgiftene for kommunen til ervervelse av tomt har oversteget 18 millioner slik
Rostad sier. Men slik jeg oppfatter avtalene mellom kommunen og fylkeskommunen endrer ikke
dette på sluttoppgjøret mellom kommunen og fylkeskommunen. Beløpet kommunen skal bidra med
er fortsatt 18 millioner.
I og med at makeskiftet ikke har utløst en transaksjon er det ikke lånefinansiert beløp større enn de
18 millioner som det finnes vedtak på. Slik jeg ser det har det så langt derfor ikke vært nødvendig
med et politisk vedtak om en tilleggsbevilgning slik Rostad etterspør.
3: Om avtalene med Fylkeskommunen.
Interpellanten mener at avtalene og forpliktelsene mellom kommunen og fylkeskommunen er uklare.
Jeg viser til etableringsavtale signert 28.06.2018/02.07.2018 og tilleggsavtalen signert 26.11.2020.
Begge avtaler er vedlagt. Det er disse to avtalene som regulerer forholdet mellom kommune og
fylkeskommune.
Tilleggsavtalen regulerer detaljene i oppgjøret mellom fylkeskommune og kommune, og det siste
punktet i avsnitt 3 spesifiserer at den totale kostanden for kommunen blir 18 millioner.
I denne avtalen går det også frem at Sjølyst (gnr/bnr 314/48) er en del av er del av oppgjøret mellom
kommune og fylkeskommune.
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Eiendomsovertakelse har som interpellanten nevner drøyet. Jeg kan ikke gi et eksakt svar på hvorfor,
da jeg kun har fulgt prosessen nøye siden mars 2021. For kommunen sin del må trolig bytte av
kommunedirektør ta noe av skylden for at fremdriften ble påvirket.
Byggeprosjektet har hatt noe manglende fremdrift grunnet utfordringer med tomtearbeid og
byggesøknad, og endelig oppgjør mellom kommunen og fylkeskommunen har derfor drøyet.
Sluttoppgjøret har vært tema i dialogmøter mellom kommune og fylkeskommune og det er et mål at
både eiendomsovertakelse og oppgjør skal komme på plass før sommeren 2022.
Tross forsinkelser vil bygget stå klart til skolestart høsten 2023.
Videre spørres det om det er inngått uformelle avtaler der fylkeskommunen forplikter seg til å ta
kostnader som det ikke finnes lovlig finansiering for. Jeg har ikke kjennskap til at slike avtaler er
inngått.
4 Om Servicebygg for Stiftelsen Sjølyst
Det er riktig at byggestart for servicebygget til Skiftelsen Sjølyst har drøyet. Jeg kan kun svare for
fremdrift etter at jeg startet som varaordfører i mars 2021, og man var allerede da betydelig
forsinket.
Jeg sa i mitt svar 7.oktober at det var målet at formannskapet i sitt møte 25. november skulle velge
entreprenør og vedta igangsettelse av prosjektet. Det skjedde ikke, som Rostad sier i spørsmål 4.8.
Grunnen til dette er at både leder i styret for Sjølyst og kommunen reagerte på prisen på det ene
anbudet som kom inn. Vi syntes prisen var for høy og prosjektet ble stoppet. Anbudet fra
entreprenør er vedlagt. I tillegg ble jeg for ca 1 måned siden klar over at forholdene som Rostad
omtaler i spørsmål
4.7. Det er riktig at det er et misforhold på hele 120 m2 mellom makeskiftavtalen og tegningene som
har vært ute på anbud. Dette er svært uheldig og kan bety at kommunen løper en økonomisk risiko.
Jeg tok derfor, sammen med kommunedirektør og i dialog med stiftelsen, ansvar for at bygget nå må
reduseres ned til 220 m2 i grunnflate. Bakøy A/S har fått disse signalene og arbeider nå med en
omprosjektering av bygget.
Jeg har spurt de som jobbet med prosjektet før jeg ble varaordfører om årsaker til økningen i ant m2.
Jeg får oppgitt at årsaken til at bygget er blitt 340 m2 i stor grad skyldes behovet for gangareal
mellom nytt og gammelt bygg grunnet trapping i gammelt bygg. Det er svært
uheldig at avtalen om antall m2 som er beskrevet i makeskiftavtalen i prosjekteringsfasen ikke er
hensyntatt. Det arbeides derfor med å rette nå opp i dette, og vi kan ikke utelukke at prosessen nå
blir ytterligere forsinket.
Rostad spør videre hvorfor byggeprosjektet er etablert og satt i gang med anbudsprosess når det er
på det rene at dette går utover eksisterende bevilget kostnadsramme, uten formell avklaring om
hvem som har det økonomiske ansvaret og uten hjemmel i politiske vedtak om
bevilgning/budsjett og oppstart.
Slik jeg ser det, gir den vedtatte makeskiftavtalen administrasjonen fullmakt til å
igangsette prosjektet. Avtalene vi har med fylkeskommunen regulerer de økonomiske forholdene.
Når omprosjekteringen er klar og de økonomiske rammer er kjent vil byggeprosjektet bli fremlagt for
politisk behandling.
I denne politiske behandlingen må det, som nevnt i mitt svar 7.10, eventuelt gjøres rede for hvordan
kommunen skal forholde seg til et utlegg vi må gjøre ovenfor fylkeskommunen utover de 18
millionene som det finnes politisk vedtak på.
Det endelige sluttoppgjøret mellom kommune og fylkeskommune, i henhold til inngåtte avtaler, vil
også legges frem for politisk behandling. Rostad har også spørsmål vedrørende styringsgruppe. Jeg er
gjort kjent med at kommunedirektøren har etablert en styringsgruppe. Den består av
kommunedirektøren, sektorleder for kommunalteknikk, bygg og eiendom samt arealsjef. Jeg har
tiltrådt denne gruppa som observatør for å holde meg godt orientert, og for å følge dialogen
mellom kommune og fylkeskommune.
Når det gjelder kommunens avtaler med Prosjektstyring svarer økonomisjef Ørjan Dahl følgende:
Avtalen med Prosjektstyring som ble inngått i 2021 var estimert til å bli godt under terskelverdien på
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kr 100 000. Da står kommunen fritt til å velge leverandør uten å kjøre anbud. Det viser seg i ettertid
at prosjektet ble mer komplisert enn først antatt og dermed har prosjektleder fått mer jobb enn
opprinnelig tenkt. Dette er avklart med revisor og kommunen mener derfor at de har fulgt lover og
regler om offentlig anskaffelse her.
I spørsmål 4.9 sier Rostad at det framgår åpenbart i makeskiftavtalen at det nye servicebygget skal
eies av Stiftelsen Sjølyst og at bygging skal utføres og finansieres av kommunen. Det spørres videre
hvorfor det ikke er informert om at finansieringen kan være i strid med kommuneloven.
Her viser jeg til pkt 11 i makeskiftavtalen. Det står ikke i klartekst hvem som skal eie bygget. Men det
står at kommunen skal være byggherre og at stiftelsen skal disponere bygget. Tidligere varaordfører
og leder i stiftelsen har på spørsmål fra meg bekreftet at kommunen
skal eie bygget og stiftelsen disponere det. Slik dette er tenkt ser ikke jeg at finansieringen av
tilleggsbygget for Sjølyst strider med kommunelovens bestemmelser, men jeg vil ta initiativ til å
utforme en tilleggsavtale mellom kommunen og stiftelsen som tydeliggjør og fjerner tvil rundt dette
forholdet.
5.Ekstern uavhengig gjennomgang
I sitt siste spørsmål spør Rostad om ordfører/varaordfører vil ta initiativet til en ekstern uavhengig
gjennomgang av hele prosjektet.
Som nevnt innledningsvis så mener jeg at en så omfattende og politisk betent sak må være åpen og
transparent. En slik uavhengig gjennomgang av prosjektet tror jeg vil kunne være formålstjenlig.
Mitt forslag er at man bruker kommunens eget kontrollutvalg til å gjøre denne jobben.
Kontrollutvalget har meg bekjent ennå ikke vedtatt forvaltningsrevisjon for 2023 og en gjennomgang
av denne saken kan være en egnet sak for dette organet.
Indre Fosen 16.02.
Knut Ola Vang
KST - 004/22 vedtak
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner

001/22 Orientering: Strategisk næringsplan / Næringskompass for IKPR Fosen
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Torunn Bakken holder orienteringen
Ordfører deler opp i grupper for gruppearbeid vedrørende arbeidsdokumentet.
KST - 001/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
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002/22 Orientering: Kontrollutvalgets årsplan 2022 - Resterende datoer
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
KST - 002/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker

003/22 Orientering: Eiendomsskatt
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Arne Langmo innleder orienteringen.
Geomatikk orienterer om eiendomsskatt.
Geomatikk svarer på spørsmål.
KST - 003/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker

004/22 Årsmelding Eldrerådet 2021
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
KST - 004/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
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005/22 Årsmelding 2021 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
KST - 005/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker

006/22 Orientering: Rapport - forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Nytt forslag fra Arbeiderpartiet, foreslått av Torkil Berg, Arbeiderpartiet
1. Indre Fosen kommune støtter ikke at Stadsbygd Brannstasjon legges ned, men vi tar vedtaket
representantskapet i TBRT i sak 5/20 til orientering.
2. Pkt 2-4 i kdir sitt forslag vedtas
3. Kommunedirektøren legger frem en sak som viser kostander og hvordan gjennomføring av en
utredning skal skje på kommunestyremøtet den 31.4.2022
4. En evt. overgang til Fosen brann og redning, må ha en garanti på en opprettholdelse av Stadsbygd
brannstasjon.
Unni Romstad fra Revisjon Midt-Norge orienterer omrapprten forvaltningsrevisjon 'selvkost vann og
avløp'.
KST - 006/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker

Side 10 av 26

002/22 Forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
KST - 002/22 vedtak
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til orientering.
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten
avdekker, deriblant:
a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt tilfredsstillende
c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar med regelverket, også for
fondet fra Rissa kommune.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig innen
15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til orientering.
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten
avdekker, deriblant:
a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt tilfredsstillende
c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar med regelverket, også for
fondet fra Rissa kommune.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig innen
15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp.

003/22 Trøndelag Brann- og Redningstjenestes ROS-analyse og representantskapets
behandling
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Alternativt forslag - revidert, foreslått av Kurt Håvard Myrabakk, Fremskrittspartiet
1. Indre Fosen kommune støtter ikke at Stadsbygd Brannstasjon legges ned, men vi tar vedtaket
representantskapet i TBRT i sak 5/20 til orientering.
2. Indre Fosen kommune utreder konsekvensene med å endre IKS tilknytning fra TBRT til Fosen Brann
og Redning, da med spesielt fokus på tjenesteutøvelse, årlig kostnader og eventuell andre kostnader
som ville måtte komme ved en overflytting
3. Kommunedirektøren legger frem en sak som viser kostander og hvordan gjennomføring av en
utredning skal skje til neste kommunestyremøte
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Kommentarer fra:
Kurt Myrabakk, Arne Langmo, Per Kristan Skjærvik, Steinar Saghaug, Torkil Berg, Ivar Rostad, Bjørnar
Buhaug, Benjamin Schei
Kommunedirektøren svarer på spørsmål vedrørende kostnader og tid for en utredning av å flytte IKS
over til Fosen Brann og redning.
Kommentarer til nytt forslag fra Arbeiderpartiet:
Arnar Utseth, Kurt Myrabakk, Steinar Saghaug, Sigurd Saue.
Forslaget fra Arbeiderpartiet trekkes.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Opprinnelig forslag: 8 stemmer (23%) - AP 1, KL 6, MDG 1
Alternativt forslag - revidert: 27 stemmer (77%) - AP 4, FRP 2, H 5, KRF 1, PP 4, SP 9, SV 2
Opprinnelig forslag - 8 stemmer- 23%
Arnar Utseth - KL
Ivar Rostad - KL
Johan Engvik - KL
Kenneth Bjørkli - MDG
Stig Bjørnar Mandal - KL
Terje André Dyrendahl - KL
Torkil Berg - AP
Tove Solli - KL

KST - 003/22 vedtak
1. Indre Fosen kommune støtter ikke at Stadsbygd Brannstasjon legges ned, men vi tar vedtaket
representantskapet i TBRT i sak 5/20 til orientering.
2. Indre Fosen kommune utreder konsekvensene med å endre IKS tilknytning fra TBRT til Fosen Brann
og Redning, da med spesielt fokus på tjenesteutøvelse, årlig kostnader og eventuell andre kostnader
som ville måtte komme ved en overflytting
3. Kommunedirektøren legger frem en sak som viser kostander og hvordan gjennomføring av en
utredning skal skje til neste kommunestyremøte
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar vedtaket fra representantskapet i TBRT i sak 5/20 til orientering.
2. Ny ROS, forebyggende analyse, beredskapsanalyse og brannordning fra TBRT er grunnlaget
for beredskapen Indre Fosen kommune.
3. Stadsbygds brannstasjon avvikles. Brannstasjonen i Rissa får hovedansvar for førsteutrykning
til omsorgssenteret og tettstedet Askjem i plansonen Stadsbygd, med responstid på inntil 20
minutter. Responstiden til tettstedets nærområder fortsetter uendret med inntil 30
minutter. Mannskaper fra brannstasjon i Vanvikan rykker ut ved behov.
4. Beredskapsendringene skal ikke hindres av trafikal omdirigering som følge av veibygging på
strekningen Sund- Bradden. Indre Fosen kommune forutsetter at TBRT og Trøndelag
Fylkeskommune har løpende kontakt. Det etableres situasjonsrelaterte og kortvarige risikoog sårbarhetsanalyser med klare tiltak.
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004/22 Omstillingsprogrammet
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Thomas Bergo innleder saken, og informerer om arbidet som er gjort og virkningene av
omstillingsprogrammet.
Kommentarer fra:
Steinar Saghaug
Enstemmig vedtatt
KST - 004/22 vedtak
Omstillingsstyrets forslag til vedtak:
1. Handlingsplanen for omstillingsprogrammet med budsjett for 2022, vedtas som framlagt.
2. Kommunestyre ber komunedirektøren søke om å videreføre omstillingsperioden med 1. år til
slutten av 2023.
Omstillingsstyrets forslag til vedtak:
1. Handlingsplanen for omstillingsprogrammet med budsjett for 2022, vedtas som framlagt.
2. Kommunestyre ber komunedirektøren søke om å videreføre omstillingsperioden med 1. år til
slutten av 2023.

005/22 Behandling av klage - Områderegulering Rissa sentrum - planid 50542013004
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Utsettelseforslag, foreslått av Jon Normann Tviberg, Kristelig Folkeparti
Saken utsettes til neste kommunestyremøte
Saken lå ikke i møteportalen, og bør derfor utsettes til neste kommuenstyremøte
KST - 005/22 vedtak
Saken utsettes til neste kommunestyremøte
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Indre Fosen kommunestyre gir klagerne medhold når det gjelder formålsendring området
GF4 mellom Bankbakken og Krobakken og opphever pkt. 6 c i sitt vedtak i sak 041/21.
2. Foreslått formålsendring for GF4 sendes på begrenset høring til berørte parter før ny
behandling i kommunestyret.
3. Indre Fosen kommunestyre tar ikke klagen fra beboere i Bankbakken når det gjelder
plassering av turveg GT4 til følge. Saken oversendes Statsforvalteren for endelig
klagebehandling.
4. Etter Statsforvalterens vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
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006/22 Ny sluttbehandling - Detaljregulering for Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset Krinsvatnet - planid 50542020004
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Nytt forslag, foreslått av Arnar Utseth, Kommunelista
Vi ber veivesnet utarbeide et nytt forslag iht altenativ 2
Tore Solli innleder saken.
Kommentarer fra:
Kurt Myrabakk, Arnar Utseth, Erling Pedersen,
Tore Solli svarer på spørsmål
Votering nr 1 - Votering over forslag
Opprinnelig forslag: 17 stemmer (52%) - AP 4, H 4, KRF 1, MDG 1, PP 4, SP 1, SV 2
Nytt forslag: 16 stemmer (48%) - FRP 2, H 1, KL 6, SP 7
Nytt forslag - 16 stemmer - 48%
Arnar Utseth - KL
Arne Langmo - SP
Bjørnar Buhaug - SP
Erling Kristian Pedersen - SP
Ivar Rostad - KL
Johan Engvik - KL
Jørgen Rønning - SP
Karl Idar Frengen - H
Kristoffer Moan - SP
Kurt Håvard Myrabakk - FRP
Maria Hegerberg - SP
Morten Stefan Berg - SP
Stig Bjørnar Mandal - KL
Terje André Dyrendahl - KL
Tore Lyshaug - FRP
Tove Solli - KL

KST - 006/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 6/21 og fatter slikt nytt vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId. 50542020004.
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 6/21 og fatter slikt nytt vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId. 50542020004.
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.

007/22 Sluttbehandling - Detaljregulering for Holtan nærings- og boligområde - planid
50542020009
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Tore Solli innleder saken
Kommentarer fra:
Benjamin Schei
Enstemmig vedtatt
KST - 007/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Holtan nærings- og boligområde, med planID 505420200009. Det
gjøres følgende tillegg planbestemmelsene under pkt. 6. Rekkefølgebetemmelser:
"Uteoppholdsareal/lekeplass skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest for leilighetene".
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrest vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
Arealutvalget 21.12.2021
Behandling
«Raymond Balstad (SP) erklærte seg inhabil og fratrådte under behandling av saken»
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
AREAL - 116/21 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Holtan nærings- og boligområde, med planID 505420200009. Det
gjøres følgende tillegg planbestemmelsene under pkt. 6. Rekkefølgebetemmelser:
"Uteoppholdsareal/lekeplass skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest for leilighetene".
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrest vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Holtan nærings- og boligområde, med planID 505420200009. Det
gjøres følgende tillegg planbestemmelsene under pkt. 6. Rekkefølgebetemmelser:
"Uteoppholdsareal/lekeplass skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest for leilighetene".
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrest vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
Vedtak som innstilling fra Arealutvalget, 21.12.2021 - 116/21
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Holtan nærings- og boligområde, med planID 505420200009. Det
gjøres følgende tillegg planbestemmelsene under pkt. 6. Rekkefølgebetemmelser:
"Uteoppholdsareal/lekeplass skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest for leilighetene".
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrest vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.

008/22 Hysnes Ung - ny organisering
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Kommunedirektøren innleder saken.
Han forklarer hvorfor det må en omstrukturering til.
Kommentarer fra:
Knut Ola Vang, Sigurd Saue,
Marit Vaarheim svarer etter spørsmål fra Sigurd Saue at ungdom kan vurderes til å delta i
arbeidsgruppen.
Enstemmig vedtatt
KST - 008/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Prosjektet Hysnes Ung organiseres med styringsgruppe og arbeidsgruppe fom 01.02.2022 som vist
under:
- Styringsgruppas rolle er å gi mandat og retning samt følge opp prosjektet. Styringsgruppa ledes av
prosjekteier, og innehar de medlemmer som prosjekteier finner naturlig å ta inn avhengig av
prosjektets utvikling.
Ny styringsgruppe fom 01.02.2022:
Kommunedirektør Indre Fosen Kjetil Mjøsund - leder
Rep. Ørland kommune
Rep. Åfjord kommune
Rep. Indre Fosen kommune Marit Vaarheim
Rep. Unicare Vidar Johansen
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Prosjektleder Truls Torvik - sekretær
- Arbeidsgruppas rolle er å bidra med fagkompetanse og lokal kompetanse, skal være en
sparringspartner for prosjektleder i det daglige arbeidet og bidra til å styrke nettverk og samhandling
med aktuelle aktører for å utvikle gode løsninger.
Arbeidsgruppa ledes av prosjektleder og innehar de medlemmene som er anført under. Endringer i
gruppa skal godkjennes av styringsgruppa.
Ny arbeidsgruppe fom 01.02.2022:
Truls Torvik - prosjektleder
Kristian Lyng-Jørgensen – Unicare
Per Kristian Skjærvik – Politiker
Elisabeth Brødreskift – Fosen Inkasso
Mari Kilen – Fosen Barnevern
Ingunn Rokseth - NiT Indre Fosen
Anne Sand – Johan Bojer VGS
Anders Alemenning – NAV Indre Fosen
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Prosjektet Hysnes Ung organiseres med styringsgruppe og arbeidsgruppe fom 01.02.2022 som vist
under:
- Styringsgruppas rolle er å gi mandat og retning samt følge opp prosjektet. Styringsgruppa ledes av
prosjekteier, og innehar de medlemmer som prosjekteier finner naturlig å ta inn avhengig av
prosjektets utvikling.
Ny styringsgruppe fom 01.02.2022:
Kommunedirektør Indre Fosen Kjetil Mjøsund - leder
Rep. Ørland kommune
Rep. Åfjord kommune
Rep. Indre Fosen kommune Marit Vaarheim
Rep. Unicare Vidar Johansen
Prosjektleder Truls Torvik - sekretær
- Arbeidsgruppas rolle er å bidra med fagkompetanse og lokal kompetanse, skal være en
sparringspartner for prosjektleder i det daglige arbeidet og bidra til å styrke nettverk og samhandling
med aktuelle aktører for å utvikle gode løsninger.
Arbeidsgruppa ledes av prosjektleder og innehar de medlemmene som er anført under. Endringer i
gruppa skal godkjennes av styringsgruppa.
Ny arbeidsgruppe fom 01.02.2022:
Truls Torvik - prosjektleder
Kristian Lyng-Jørgensen – Unicare
Per Kristian Skjærvik – Politiker
Elisabeth Brødreskift – Fosen Inkasso
Mari Kilen – Fosen Barnevern
Ingunn Rokseth - NiT Indre Fosen
Anne Sand – Johan Bojer VGS
Anders Alemenning – NAV Indre Fosen
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalget, 08.02.2022 - 007/22
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Prosjektet Hysnes Ung organiseres med styringsgruppe og arbeidsgruppe fom 01.02.2022 som vist
under:
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- Styringsgruppas rolle er å gi mandat og retning samt følge opp prosjektet. Styringsgruppa ledes av
prosjekteier, og innehar de medlemmer som prosjekteier finner naturlig å ta inn avhengig av
prosjektets utvikling.
Ny styringsgruppe fom 01.02.2022:
Kommunedirektør Indre Fosen Kjetil Mjøsund - leder
Rep. Ørland kommune
Rep. Åfjord kommune
Rep. Indre Fosen kommune Marit Vaarheim
Rep. Unicare Vidar Johansen
Prosjektleder Truls Torvik - sekretær
- Arbeidsgruppas rolle er å bidra med fagkompetanse og lokal kompetanse, skal være en
sparringspartner for prosjektleder i det daglige arbeidet og bidra til å styrke nettverk og samhandling
med aktuelle aktører for å utvikle gode løsninger.
Arbeidsgruppa ledes av prosjektleder og innehar de medlemmene som er anført under. Endringer i
gruppa skal godkjennes av styringsgruppa.
Ny arbeidsgruppe fom 01.02.2022:
Truls Torvik - prosjektleder
Kristian Lyng-Jørgensen – Unicare
Per Kristian Skjærvik – Politiker
Elisabeth Brødreskift – Fosen Inkasso
Mari Kilen – Fosen Barnevern
Ingunn Rokseth - NiT Indre Fosen
Anne Sand – Johan Bojer VGS
Anders Alemenning – NAV Indre Fosen

009/22 Leve hele livet - plan for kommunens arbeid
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Marit Vaarheim innleder saken.
Enstemmig vedtatt
KST - 009/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar målbildet "Om fem år (innen 2026) skal Indre Fosen kommune ha
møteplasser for gode opplevelser, fellesskap og aktivitet som også er gode arenaer for informasjon
til befolkningen", som kommunens spesifikke tiltak knyttet til arbeid med reformen Leve hele livet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Helse- og omsorgsutvalget vedtar målbildet "Om fem år (innen 2026) skal Indre Fosen kommune ha
møteplasser for gode opplevelser, fellesskap og aktivitet som også er gode arenaer for informasjon
til befolkningen", som kommunens spesifikke tiltak knyttet til arbeid med reformen Leve hele livet.
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Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalget, 24.01.2022 - 003/22
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Helse- og omsorgsutvalget vedtar målbildet "Om fem år (innen 2026) skal Indre Fosen kommune ha
møteplasser for gode opplevelser, fellesskap og aktivitet som også er gode arenaer for informasjon
til befolkningen", som kommunens spesifikke tiltak knyttet til arbeid med reformen Leve hele livet.
Vedtak som innstilling fra Eldrerådet, 07.02.2022 - 003/22
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet finner dette positivt og spennende. Eldrerådet gir derfor sin tilslutning til det valgte
målbildet og håper at slike møteplasser kan være en realitet så raskt som mulig

010/22 Ny selskapsavtale til vedtak for Midt-Norge 110-sentral IKS
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
KST - 010/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar eiersammensetningen, eierbrøk og antall representanter i
representantskapet til Midt-Norge 110-Sentral IKS slik oversikten viser:
Kommune
Eierandel
Trondheim
43,50%
Steinkjer
5,16%
Stjørdal
5,12%
Levanger
4,28%
Orkland
3,86%
Melhus
3,55%
Namsos
3,23%
Verdal
3,17%
Malvik
3,00%
Ørland
2,19%
Indre Fosen 2,14%
Nærøysund
2,04%
Skaun
1,76%
Oppdal
1,49%
Inderøy
1,45%
Midtre Gauldal 1,32%
Heim
1,21%
Røros
1,18%
Frøya
1,09%
Hitra
1,07%
Åfjord
0,91%
Selbu
0,86%
Overhalla
0,82%
Frosta
0,55%
Rennebu
0,53%

Representanter i representantskapet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Meråker
0,51%
1
Grong
0,50%
1
Snåsa
0,44%
1
Rindal
0,42%
1
Holtålen
0,42%
1
Os
0,40%
1
Bindal
0,30%
1
Lierne
0,29%
1
Høylandet
0,26%
1
Flatanger
0,23%
1
Osen
0,20%
1
Namsskogan
0,17%
1
Tydal
0,16%
1
Leka
0,12%
1
Røyrvik
0,10%
1
Totalt
100,00%
40
Tallene er hentet fra SSB og gir befolkning per 01.01.2021.
Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022
2. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg 3 viser. Vedtaket gjøres gjeldende fra
1.10.2022

Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar eiersammensetningen, eierbrøk og antall representanter i
representantskapet til Midt-Norge 110-Sentral IKS slik oversikten viser:
Kommune
Eierandel
Trondheim
43,50%
Steinkjer
5,16%
Stjørdal
5,12%
Levanger
4,28%
Orkland
3,86%
Melhus
3,55%
Namsos
3,23%
Verdal
3,17%
Malvik
3,00%
Ørland
2,19%
Indre Fosen 2,14%
Nærøysund
2,04%
Skaun
1,76%
Oppdal
1,49%
Inderøy
1,45%
Midtre Gauldal 1,32%
Heim
1,21%
Røros
1,18%
Frøya
1,09%
Hitra
1,07%
Åfjord
0,91%
Selbu
0,86%
Overhalla
0,82%

Representanter i representantskapet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Frosta
0,55%
1
Rennebu
0,53%
1
Meråker
0,51%
1
Grong
0,50%
1
Snåsa
0,44%
1
Rindal
0,42%
1
Holtålen
0,42%
1
Os
0,40%
1
Bindal
0,30%
1
Lierne
0,29%
1
Høylandet
0,26%
1
Flatanger
0,23%
1
Osen
0,20%
1
Namsskogan
0,17%
1
Tydal
0,16%
1
Leka
0,12%
1
Røyrvik
0,10%
1
Totalt
100,00%
40
Tallene er hentet fra SSB og gir befolkning per 01.01.2021.
Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022
2. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg 3 viser. Vedtaket gjøres gjeldende fra
1.10.2022

011/22 Endring i politisk møteplan 2022
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
KST - 011/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kulturutvalget flyttes fra torsdager til onsdager samme uke som i vedtatt møteplan.
2. Kine Kimo Larsen tar oppgaven som utvalgssekretær i kulturutvalget.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kulturutvalget flyttes fra torsdager til onsdager samme uke som i vedtatt møteplan.
2. Kine Kimo Larsen tar oppgaven som utvalgssekretær i kulturutvalget.
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012/22 Suppleringsvalg kontrollutvalget
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Nytt pkt. 4 til kommunedirektørens forslag., foreslått av Jan Stølen, Pensjonistpartiet
Randi Sollie Denstad er ifølge Konsek regnet som trådt ut av kontrollutvalget fra det tidspunktet det
ble fastslått at hun ikke var valgbar. Skal hun fortsette i kontrollutvalget, må hun derfor velges på
nytt i dette suppleringsvalget. Forslag til nytt pkt. 4:
4. Randi Sollie Denstad (Sp) er nå valgbar og velges inn som fast medlem i kontrollutvalget.
Jan Stølen innleder saken
Kommentarer fra:
Torkil Berg, Ivar Rostad, Kurt Myrabakk, Jan Stølen
Enstemmig vedtatt
KST - 012/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Espen Andresen (SV) erstatter Per Brovold (SV) som nestleder i kontrollutvalget
2. Thomas Kruksve (FrP) erstatter Tormod Overland (FrP) på opposisjonens varaliste.
3. Viggo Gangstad (Ap) erstatter Magnar Bremeraunet (Ap) på posisjonens varaliste.
Randi Sollie Denstad er ifølge Konsek regnet som trådt ut av kontrollutvalget fra det tidspunktet det
ble fastslått at hun ikke var valgbar. Skal hun fortsette i kontrollutvalget, må hun derfor velges på
nytt i dette suppleringsvalget. Forslag til nytt pkt. 4:
4. Randi Sollie Denstad (Sp) er nå valgbar og velges inn som fast medlem i kontrollutvalget.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Espen Andresen (SV) erstatter Per Brovold (SV) som nestleder i kontrollutvalget
2. Thomas Kruksve (FrP) erstatter Tormod Overland (FrP) på opposisjonens varaliste.
3. Viggo Gangstad (Ap) erstatter Magnar Bremeraunet (Ap) på posisjonens varaliste.

013/22 Søknad om permisjon fra politiske verv - Linn Merete Barstad Moan
Inhabile
Kristoffer Moan

Varamedlem

Merknad

Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Nytt forslag til vedtak i permisjonssak, foreslått av Jan Stølen, Pensjonistpartiet
Linn Merete Barstad Moan (Sp) innvilges permisjon ifølge søknad fra sine politiske verv fra dagens
dato og ut 2022.
Jan Stølen innleder saken, og leverer alternativt forslag.
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Bjørnar Buhaug gir en orientering om hvordan han ser på permisjonssøknaden.
Sigurd Saue, Kurt Myrabakk
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund påpeker at det er ett tydelig reglement i forhold til søknader om
permisjon og fritak.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Opprinnelig forslag: 3 stemmer (10%) - KL 3
Nytt forslag til vedtak i permisjonssak: 27 stemmer (90%) - AP 4, FRP 2, H 5, KL 3, KRF 1, MDG 1, PP
3, SP 7, SV 1
Opprinnelig forslag - 3 stemmer - 10%
Arnar Utseth - KL
Ivar Rostad - KL
Stig Bjørnar Mandal - KL

KST - 013/22 vedtak
Linn Merete Barstad Moan (Sp) innvilges permisjon ifølge søknad fra sine politiske verv fra dagens
dato og ut 2022.
1. Jørgen Rønning (Sp) rykker opp som fast representant i kommunestyret.
2. Senterpartiets øvrige vararepresentanter rykker 1 plass fram på lista.
3. Linn Merete Barstad Moan går ut av formannskapet.
4. Jon Normann Tviberg (KrF) rykker opp til fast medlem i formannskapet.
5. Arne Langmo (Sp), Silje Forsell (Sp), Jan Stølen (PP) og Gunhild Johanne Røst (Sp) rykker 1 plass opp
på varalista for Sp, PP og KrF til formannskapet.
6. Mona Foss (PP) erstatter Linn Merete Barstad Moan (Sp) som 1. vara for posisjonen til
administrasjonsutvalget. De påfølgende medlemmene på posisjonens varaliste rykker 1 plass opp.
7. Erling Pedersen (Sp) går inn som vara for Arne Langmo (Sp) i nominasjonsutvalget
8. Raymond Balstad (Sp) erstatter Linn Merete Barstad Moan (Sp) vara for Bjørnar Buhaug (Sp) i
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen.
9. Linn Merete beholder vervet i forstanderskapet Stadsbygd Sparebank
10. Linn Merete beholder vervet i heimevernsnemnda
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Linn Merete Barstad Moan (SP) innvilges ikke permisjon fra sine politiske verv fra dagens dato og ut
2022

014/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Elinor Waterloo Myran
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
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KST - 014/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Elinor Waterloo Myran (AP) innvilges fritak fra sine politiske verv fra dagens dato og ut
valgperioden.
2. Hun strykes som 7. og siste vararepresentant på Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret.
3. Elinor Waterloo Myran (AP) forlater sin plass som 4.varamedlem på posisjonens varaliste til
kulturutvalget.
4. Linn Bjørnebo-Jenssen (AP) går inn som ny 4.vara på posisjonens varaliste til kulturutvalget.
5. Linn Bjørnebo-Jenssen (AP) går ut som 8. vara for posisjonen varaliste til helse- og
omsorgsutvalget.
Nominasjonsutvalgets innstilling
Elinor Waterloo Myran (AP) melder flytting ut av kommunen og søker fritak for sine verv ut perioden.
Hun strykes som 7. og siste vararepresentant på Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret.
Ellinor Waterloo Myran (AP) er 4. vara på posisjonens varaliste til kulturutvalget. Hun går ut av
varalista til utvalget og erstattes av Linn Bjørnebo-Jenssen (Ap) , som går ut som 8. vara
for posisjonen helse- og omsorgsutvalget og går inn som ny 4.vara på posisjonens varaliste.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Elinor Waterloo Myran (AP) innvilges fritak fra sine politiske verv fra dagens dato og ut
valgperioden.
2. Hun strykes som 7. og siste vararepresentant på Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret.
3. Elinor Waterloo Myran (AP) forlater sin plass som 4.varamedlem på posisjonens varaliste til
kulturutvalget.
4. Linn Bjørnebo-Jenssen (AP) går inn som ny 4.vara på posisjonens varaliste til kulturutvalget.
5. Linn Bjørnebo-Jenssen (AP) går ut som 8. vara for posisjonen varaliste til helse- og
omsorgsutvalget.
Nominasjonsutvalgets innstilling
Elinor Waterloo Myran (AP) melder flytting ut av kommunen og søker fritak for sine verv ut perioden.
Hun strykes som 7. og siste vararepresentant på Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret.
Ellinor Waterloo Myran (AP) er 4. vara på posisjonens varaliste til kulturutvalget. Hun går ut av
varalista til utvalget og erstattes av Linn Bjørnebo-Jenssen (Ap) , som går ut som 8. vara
for posisjonen helse- og omsorgsutvalget og går inn som ny 4.vara på posisjonens varaliste.

015/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Jon Rune Nyheim
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
KST - 015/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
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1. Jon Rune Nyheim (PP) innvilges fritak fra sine politiske verv fra dagens dato og ut valgperioden.
2. Kjetil Sund (PP) Nyheim rykker opp som medlem i kommunestyret.
3. Vararepresentantenen r. 2-6 rykker 1 plass opp på varalista til kommunestyret.
4. Kjetil Sund (PP) rykker opp som medlem i oppvekstutvalget.
5. Jon Rune Nyheim (PP) forlater sin plass som leder for forliksrådet
6. Roger Trøen overtar som leder for forliksrådet
7. Kjetil Sund (PP) forlater sin plass i som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
8. Eilif Tetli (PP) tar hans plass som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
Nominasjonsutvalgets innstilling
Jon Rune Nyheim søker om fritak fra sine verv resten av valgperioden. Han flytter ut av kommunen.
Pensjonistpartiets 1. vara, Kjetil Sund, tar hans plass i kommunestyret. Vararepresentantene nr. 2-6
rykker 1 plass opp på varalista til kommunestyret.
Jon Rune Nyheim (PP) forlater sin plass i oppvekstutvalget.
Kjetil Sund (PP) tar hans plass i oppvekstutvalget.
Jon Rune Nyheim går ut som leder av forliksrådet.
Roger Trøen tar hans plass i forliksrådet.
Kjetil Sund (PP) forlater sin plass i som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
Eilif Tetli (PP) tar hans plass som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Jon Rune Nyheim (PP) innvilges fritak fra sine politiske verv fra dagens dato og ut valgperioden.
2. Kjetil Sund (PP) Nyheim rykker opp som medlem i kommunestyret.
3. Vararepresentantenen r. 2-6 rykker 1 plass opp på varalista til kommunestyret.
4. Kjetil Sund (PP) rykker opp som medlem i oppvekstutvalget.
5. Jon Rune Nyheim (PP) forlater sin plass som leder for forliksrådet
6. Roger Trøen overtar som leder for forliksrådet
7. Kjetil Sund (PP) forlater sin plass i som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
8. Eilif Tetli (PP) tar hans plass som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
Nominasjonsutvalgets innstilling
Jon Rune Nyheim søker om fritak fra sine verv resten av valgperioden. Han flytter ut av kommunen.
Pensjonistpartiets 1. vara, Kjetil Sund, tar hans plass i kommunestyret. Vararepresentantene nr. 2-6
rykker 1 plass opp på varalista til kommunestyret.
Jon Rune Nyheim (PP) forlater sin plass i oppvekstutvalget.
Kjetil Sund (PP) tar hans plass i oppvekstutvalget.
Jon Rune Nyheim går ut som leder av forliksrådet.
Roger Trøen tar hans plass i forliksrådet.
Kjetil Sund (PP) forlater sin plass i som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
Eilif Tetli (PP) tar hans plass som 2. vara for posisjonen i helse- og omsorgsutvalget.
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016/22 Samlesak for referatsaker
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
KST - 016/22 vedtak
Sakene tas til orientering

017/22 Spørsmål
Kommunestyret 17.02.2022
Behandling
Kommunedirektøren gir en orientering om den økonomiske situasjonen.
KST - 017/22 vedtak
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