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Torkil Berg
Arnar Utseth
Bjørnar Buhaug
Raymond Balstad

AP
KL
SP
SP

Mathias Solli
Tor Egil Waterloo

AP
KL

Nils Tronstad

SP

Møtenotater
16:50 Trond Sagmyr forlot møtet
Bjørnar Buhaug
ordfører

Fredrik Dahlen Duun
rådgiver
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Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Orientering: Etterlevelseskontroll 2021
Orientering: Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Orientering: Oppfølging av selskaper - eierskapsmelding
Tilpasning av driftsnivå i sektor Næring og areal
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Gruppearbeid
Høring - endring i domstolstrukturen
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Sluttbehandling - Detaljregulering for Haltveien - planid
50542020007
Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for
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Helseplattformen - tjenesteavtalen
Bosetting av flyktninger, anmodning fra IMDI
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Søknad om fritak fra politiske verv - Petter Harald Kimo
Spørsmål
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022/22 Godkjenning av innkalling
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Sak. 011/22 – Evaluering av indre Fosen kommune – behandles ikke, foreslått av Ivar Rostad,
Kommunelista
Saken har ingen saksdokumenter eller faktagrunnlag framlagt. Drøfting om dette vil derfor ikke bli
foretatt på saklig grunnlag og vil ikke tjene noe formål.
Det er ikke kjent at det er satt fram noe krav eller behov for en slik evaluering.
Utrekkelse av diplom for miljøfyrtårnsertifisering til;
Stadsbygd sparebank og HVAC AS
Stadsbygd sparebank gir en kort presentasjon om deres arbeid for klima og miljø.
Ivar Rostad presenterer sitt alternative forslag, og ordfører gir svar på at saken vil bli bahndlet på en
annen måte enn opprinnelig planlagt.
Ivar Rostad trekker sitt forslag med bakgrunn i svar fra Bjørnar Buhaug
KST - 022/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

007/22 Orientering: Etterlevelseskontroll 2021
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Kontrollutvalgets leder Kurt Myrabakk
Etterlevelseskontroll på moms.
Det finnes ingen tegn på at det ikke er gjort etter lovverket.
KST - 007/22 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
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008/22 Orientering: Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Det er kun konklusjon som ligger i sakspapirene, og årsmeldingen vil bli ettersendt til
kommunestyrets medlemmer.
KST - 008/22 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

009/22 Orientering: Oppfølging av selskaper - eierskapsmelding
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Kurt Myrabakk gir en kort orientering
KST - 009/22 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

010/22 Tilpasning av driftsnivå i sektor Næring og areal
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund gir en kort orientering om tilpasning av driftsnivå i sektor Næring
og areal.
Det vil fjernes ressurser fra viltfaglig, trafikkfaglig råd,sekretærfunksjonen i disse rådene vil utgå.
Fra talerstolen: Jon Normann Tviberg lurer på om rådene bør legges under arealutvalget. Kjetil
Mjøsund svarer at det er opp til kommunestyret og gjøres slike avgjørelser. Dette er viktige råd, som
har god kompetanse. Intensjonen til administrasjonen er rådene går sin gang, og så kan
administrasjonen bidra på enkeltsaker dersom det er behov.
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Erling sier at det er interesserte jeger som tar dette, og så å si alt er gjort på dugnad. Det bør gjøres
en gjennomgang på viltfaglig råds oppgaver i forkant av neste møte.
KST - 010/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Formannskapet 17.03.2022
Behandling
Tore Solli orienterer;
Sektoren næring og areal driver å tilpasser seg rammene som er satt og på forskjellige måter.
Det at rammene blir trangere gjør at man må gjøre prioriteringer, og der kommer bla
sekretærfunksjonen i div råd og utvalg inn som en oppgave vi ikke lenger kan ta, da vi ikke har
bemanning som kan ta dette.
På spørsmål fra Per Kristian Skjørvik om dette vil medføre at man går glipp av tilskudd til kommunen
for utbedring av f.eks gang og sykkelveier. Dette avkrefter Tore Solli, da det er administrasjonens
oppgave å følge med på dette.
Det er signalisert over tid til disse rådene og utvalgene at denne fnksjonen vil forsvinne pga
innskjerpende rammer, og det gjør ikke at kommunen ikke utfyller sine forpliktelser. Oppgavene skal
fortsatt kunne utføres i henhold til krav, og dette faller inn under arealutvalget. Ergo så vil disse
utvalgene som tidligere var en del av arealutvalget, gå tilbake innunder arealutvalget - da rammene
for drift som ble vedtatt av kommunestyret ikke gir rammer for fortsatt drift.
FSK - 011/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Arealutvalget 08.03.2022
Behandling
AREAL - 003/22 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

Side 6 av 23

011/22 Orientering: Evaluering av Indre Fosen kommune / Gruppearbeid
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Økonomisjef Ørjan Dahl gir en presentasjon av økonomien til tidligere Leksvik og Rissa kommune, og
presenterer KOSTRA-tall for kommunene.
I 2017 viste både Leksvik og Rissa til merforbruk, men Rissa hadde en buffer på kr. 32 mill.
Det er ett enormt press på arbeidsmarkedet, og det vil være vedlig vanskelig å finne kvalifiserte til å
ta på seg stilligene som må erstattes ved en evt splittelse.
Det økte rammetilskuddet er ikke i nærheten av prisveksten og kostandsbildet ved ansatte, så
kostnadsrammene for personal ville måtte nedjusterers årlig.
Fjerning av doble stillinger har gjort av vi har håndtert det nedjusterte tilskuddet, men ved en evt
splittelse vil det bli påkrevd at disse stilligene fylles igjen - og det finnes pr i dag ikke økonomi til å
forsvare dette.
Ordfører Bjørnar Buhaug gir en orientering om historien i forkant av sammenslåingen.
Intensjonsavtalen har i hele perioden forsøkt brukt som en avtale med innbyggerne i kommunene.
Ordfører påpeker at dette er personlige oppfattninger.
I valgkampen i 2019 ble det noen fronter mellom de gamle kommunene, og det ved høsten 2020 ble
en tøff periode for politikerne, og det har vært store grep som måtte tas med tanke på politiske
avgjørelser mtp økonomien i den påffølgende tiden. I 2021 ble nok en runde med
en tøff budsjettforhandling som videre ga utfordringer for samarbeidet.
Ordfører påpeker at han ser det ikke vil være enkelt å splitte kommunen uten at det vil påvirke
kommunen/kommunene på en vanskelig økonomisk måte, og vi bør se på om det i hele tatt er ett
alternativ å splitte kommunene.
Kommunestyret bør ta stilling til om det bør bestilles en ekstern vurdering av Indre Fosen kommune,
slik at kommunestyret står bedre rustet til å gjøre egne vurderinger.
Fra talerstolen:
Kristoffer Moan, Anne Kirkeby, Per Kristian Skjærvik - replikk Kristoffer Moan, Steinar Saghaug, Knut
Ola Vang, Harald Fagervold - replikk fra Ørjan Dahl, Gunhild Røst - replikk Ørjan Dahl, Vegard Heide,
Marthe Småvik - foreslår en digital folkeavstemming for å se hvor innbyggerne står, Sigurd Saue,
Morten Stefan Berg
I forbindelse med spørsmål om folkeavstemming;
Kurt Myrabakk, Jan Stølen, Kristoffer Moan, Per Kristian Skjærvik - replikk Kurt Myrabakk, Marthe
Småvik, Vegard Heide
Ordfører mener det kan være grunnlag for å fremme en politisk sak i 12. Mai, eller senere, hvor vi tar
utgangspunkt i forslag om folkeavstemmiger og arbeid mot en evt splittelse for kommunene.
KST - 011/22 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
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023/22 Høring - endring i domstolstrukturen
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Høringsuttalelse reversering., foreslått av Vegard Heide, Miljøpartiet De Grønne
Indre Fosen kommune går inn for å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av
2021.
Høring sendes ikke, foreslått av Ivar Rostad, Kommunelista
Indre Fosen kommune frastår fra å gi noen høringsuttalelse i saken.
Delegeres til formannskap, foreslått av Per Kristian Skjærvik, Arbeiderpartiet
Formannskapet får fullmakt til å komme med høringsuttalelsen innen 26/4.
Ordfører leser opp innstillingen.
Vegard Heide presenterer sitt alternative forslag.
Fra talerstolen:
Ordfører Bjørnar Buhaug, tilsynelatende fungerer det fint i dag. Vi tenker det er naturlig å
Vegard Heide: Det vil ha en betydning for jordskifteretten, og denne vil bli i Steinkjer.
Ivar Rostad: Vi kan trekke saken, og ikke gi svar på høringen.
Arne Langmo: Sp vil støtte kommunelista i denne saken.
Per Kristian Skjærvik: Ap vil støtte kommunelista sitt forslag
Harald Fagervold
Kommunedirektør påpeker at det er mottatt svar fra Ørland kommune i går, 30. mars, men det er
ikke vært tid til å realitetsbehandle den.
Ordfører leser innstillingen fra Ørland kommune.
"Kommunedirektørens innstilling
1. Fosen tingrett bør gjenopprettes som en egen enhet med stedlig leder selv om det viktigste
er at rettsstedet Brekstad opprettholdes.
2. Det bør vurderes å utvide rettskretsen for Fosen tingrett som geografisk passer godt til
Fosens domssokn.
3. Det er viktig for regionen å opprettholde Fosen tingrett som eget embete og
styrke domstoltilbudet i distriktet med en minimumsbemanning og
kompetansearbeidsplasser, og kunne ha tilgang til mer kompetanse og større kapasitet i
store og/eller komplekse saker gjennom at domstolene kan samarbeide bedre.
4. Det er viktig å fortsette satsingen på digitalisering av domstolene for å bidra til å effektivisere
og redusere sårbarhet. Samhandling og erfaringsutveksling er enklere med gode digitale
verktøy.
5. Det er viktig å iverksette tiltak for å legge til rette for bedre samarbeid mellom domstoler for
å redusere sårbarheten i mindre domstoler, sikre økt fleksibilitet, effektivitet, opplæring og
kompetansedeling.
6. Det er viktig å øke bevilgningene til domstolene for å ansette flere embetsdommere ved
mindre rettssteder for å redusere behovet for å bruke dommerfullmektiger i barnesaker.
7. Det forutsettes økonomiske rammer som støtter gjenoppretting av Fosen tingrett og at dette
blir en bærekraftig løsning."
Fra talerstolen:
Ivar Rostad: Vi opprettholder forslaget om å ikke sende en uttalelse, Per Kristian Skjærvik, Kurt
Myrabakk, Anne Kirkeby, Steinar Saghaug, replikk Per Kristian Skjærvik
Votering nr 3 - Votering over forslag
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Høring sendes ikke: 17 stemmer (46%) - FRP 1, H 5, KL 6, SP 3, SV 2
Delegeres til formannskap: 20 stemmer (54%) - AP 6, FRP 1, KRF 1, MDG 1, PP 4, SP 7
Høring sendes ikke - 17 stemmer - 46%
Anne Kirkeby - SV
Arne Langmo - SP
Arvid Penna Steen - H
Benjamin Schei - H
Didrik Frengen - KL
Gerd Sissel Nyborg - H
Ivar Rostad - KL
Janne Irene Dyrendahl - KL
Kristoffer Moan - SP
Marthe Helen Småvik - FRP
Morten Stefan Berg - SP
Rune Schei - H
Sigurd Saue - SV
Steinar Saghaug - H
Terje André Dyrendahl - KL
Tom André Bredesen - KL
Tor Egil Waterloo - KL
-------------------------------------------Votering nr 2 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 6 stemmer (16%) - FRP 2, H 4
Mot: 31 stemmer (84%) - AP 6, H 1, KL 6, KRF 1, MDG 1, PP 4, SP 10, SV 2
For - 6 stemmer - 16%
Arvid Penna Steen - H
Gerd Sissel Nyborg - H
Kurt Håvard Myrabakk - FRP
Marthe Helen Småvik - FRP
Rune Schei - H
Steinar Saghaug - H

-------------------------------------------Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Høringsuttalelse reversering.
For: 2 stemmer (5%) - MDG 1, SP 1
Mot: 35 stemmer (95%) - AP 6, FRP 2, H 5, KL 6, KRF 1, PP 4, SP 9, SV 2
For -2 stemmer - 5%
Arne Langmo - SP
Vegard Heide - MDG

KST - 023/22 vedtak
Formannskapet får fullmakt til å komme med høringsuttalelsen innen 26/4.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Indre Fosen kommune har følgende høringstuttalelse til forslag om endringer i
domstolestrukturen:
Indre Fosen kommmune mener at organiseringen av Trøndelag tingrett som trådte i kraft 12.04.2021
er en hensiktsmessig og framtidsrettet domstolstruktur. Ordningen innebærer en tingrett for hele
fylket med likestilte rettsteder i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim, samt etablering av
Trøndelag jordskifterett med rettsteder på Steinkjer og i Trondheim. Gjeldende
domstolstruktur ivaretar et godt tilbud for brukerne, legger til rette for robuste fagmiljø med effektiv
saksbehandling og ivaretar kravet til nærhet. Kommunen legger vekt på betydningen av å ivareta
dagens tinghusstruktur med bl.a. tinghus/rettsted på Brekstad på Fosen.

024/22 Behandling av klage - Områderegulering Rissa sentrum - planid 50542013004
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Hanne Skjæggestad gir en orientering.
Noen av punktene er enkle å vedta, mens andre punkter er såpass vanskelig da det innebærer
endringer. Det bli gitt en forklaring på hvorfor saken gis medhold, og blir tatt til høring før ny
behandling.
Saken er enstemmig vedtatt
KST - 024/22 vedtak
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.
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
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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.

025/22 Sluttbehandling - Detaljregulering for Guruli motorsportanlegg, gbnr. 133/36 planid 505416242016003
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Tillegg innstilling fra AREAL, foreslått av Rune Schei, Høyre
Det foreslås følgende endring i forhold til arealutvalgets innstilling:
Ny ordlyd punkt 1b:
§ 3 a) femte avsnitt, tredje strekpunkt endres til: «Motorsportkonkurranser: Inntil fire lørdager i året,
kl 10:00-20:00.»
Begrunnelse: Krav om angivelse av tidsrom og frekvens for støyende aktivitet.
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund gir en orientering om saken. Hanne Skjæggestad forklarer om
prosessen i saken.
Rune Schei presenterer sitt tilleggsforslag.
Saken er enstemmig vedtatt
KST - 025/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Gurulia motorsportanlegg, gbnr. 133/36, planID 5054-16242016001
med følgende endringer i planbestemmelsene:
a. § 2 d) endres til: «For området skal støykrav gitt i T-1442/2021 tilfredsstilles.
Sammen med søknad om tiltak skal det følge dokumentasjon på at høyeste
støynivå for berørt støyfølsom bebyggelse utenfor planområdet ikke overskrider L5AF
= 60 dB».
b. § 3 a) femte avsnitt, tredje strekpunkt endres til: «Motorsportkonkurranser: Inntil
fire lørdager i året, kl 10:00-20:00.»
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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Arealutvalget 08.03.2022
Behandling
Endringsforslag, foreslått av Arnar Utseth, Kommunelista
Forslag til endring av pkt. 1 b. § 3 a) femte avsnitt, tredje strekpunkt endres til:
"Motorsportkonkurranser: inntil fire lørdager i året."
Endringsforslag fra Arnar Utseth ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag med endringsforslag fra Utseth enstemmig vedtatt.
AREAL - 023/22 vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Gurulia motorsportanlegg, gbnr. 133/36, planID 5054-16242016001 med
følgende endringer i planbestemmelsene:
a. § 2 d) endres til: «For området skal støykrav gitt i T-1442/2021 tilfredsstilles. Sammen med
søknad om tiltak skal det følge dokumentasjon på at høyeste støynivå for berørt støyfølsom
bebyggelse utenfor planområdet ikke overskrider L5AF = 60 dB».
b. § 3 a) femte avsnitt, tredje strekpunkt endres til: "Motorsportkonkurranser: inntil fire lørdager i
året"
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for Gurulia motorsportanlegg, gbnr. 133/36, planID 5054-16242016001
med følgende endringer i planbestemmelsene:
a. § 2 d) endres til: «For området skal støykrav gitt i T-1442/2021 tilfredsstilles.
Sammen med søknad om tiltak skal det følge dokumentasjon på at høyeste
støynivå for berørt støyfølsom bebyggelse utenfor planområdet ikke overskrider L5AF
= 60 dB».
b. § 3 a) femte avsnitt, tredje strekpunkt endres til: "Konkurranser: inntil fire lørdager i
året, kl 12.00-15.00."
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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026/22 Sluttbehandling - Detaljregulering for Haltveien - planid 50542020007
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
KST - 026/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd, planID 5054-2020007 med følgende
endringer i planbestemmelsene:
a. Tillegg til § 6.1: «Ved prosjektering og gjennomføring av tiltak innen formålet skal det
dokumenteres at miljøkvaliteter i Slettelva og kantvegetasjon ikke forringes.
Vanndekt areal og naturlig helning skal bevares. Elvebunnens bredde og variert
naturlig substrat skal bevares så langt det lar seg gjøre».
b. Tillegg til § 8.3: "Der tiltaket utløser behov for reetablering/nyetablering av
dreneringssystem, skal dette gjennomføres som en del av tiltaket."
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
4. Samtidig oppheves de deler følgende reguleringsplaner som berøres av planvedtaket:
a. Reguleringsplan for boligfelt i Grønningsmarka, planID 5054-162419811020,
b. Reguleringsplan for gang og sykkelveg Haltveien – Stadsbygd skole, planID 5054162420001030,
c. Reguleringsplan for Plassen gnr./bnr. 20/8 Grønningsmarka, planID 5054162420051180.
Arealutvalget 08.03.2022
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
AREAL - 021/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd, planID 5054-2020007 med følgende
endringer i planbestemmelsene:
a. Tillegg til § 6.1: «Ved prosjektering og gjennomføring av tiltak innen formålet skal det
dokumenteres at miljøkvaliteter i Slettelva og kantvegetasjon ikke forringes.
Vanndekt areal og naturlig helning skal bevares. Elvebunnens bredde og variert
naturlig substrat skal bevares så langt det lar seg gjøre».
b. Tillegg til § 8.3: "Der tiltaket utløser behov for reetablering/nyetablering av
dreneringssystem, skal dette gjennomføres som en del av tiltaket."
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
4. Samtidig oppheves de deler følgende reguleringsplaner som berøres av planvedtaket:
a. Reguleringsplan for boligfelt i Grønningsmarka, planID 5054-162419811020,
b. Reguleringsplan for gang og sykkelveg Haltveien – Stadsbygd skole, planID 5054162420001030,
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c. Reguleringsplan for Plassen gnr./bnr. 20/8 Grønningsmarka, planID 5054162420051180.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte
detaljreguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd, planID 5054-2020007 med følgende
endringer i planbestemmelsene:
a. Tillegg til § 6.1: «Ved prosjektering og gjennomføring av tiltak innen formålet skal det
dokumenteres at miljøkvaliteter i Slettelva og kantvegetasjon ikke forringes.
Vanndekt areal og naturlig helning skal bevares. Elvebunnens bredde og variert
naturlig substrat skal bevares så langt det lar seg gjøre».
b. Tillegg til § 8.3: "Der tiltaket utløser behov for reetablering/nyetablering av
dreneringssystem, skal dette gjennomføres som en del av tiltaket."
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og bygningslovens
bestemmelser.
4. Samtidig oppheves de deler følgende reguleringsplaner som berøres av planvedtaket:
a. Reguleringsplan for boligfelt i Grønningsmarka, planID 5054-162419811020,
b. Reguleringsplan for gang og sykkelveg Haltveien – Stadsbygd skole, planID 5054162420001030,
c. Reguleringsplan for Plassen gnr./bnr. 20/8 Grønningsmarka, planID 5054162420051180.

027/22 Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet Fosenpakken
(Fosenvegene)
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Liv Heide leser opp spørsmål hun har mottatt på e-post, og svar på spørsmål.
Fra talerstolen:
Kurt Myrabakk, Jan Stølen, Arne Langmo, Harald Fagervold, Bjørnar Buhaug
Liv Heide svarer på spørsmål fra talerstolen.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 34 stemmer (92%) - AP 6, FRP 1, H 5, KL 6, KRF 1, MDG 1, PP 2, SP 10, SV 2
Mot: 3 stemmer (8%) - FRP 1, PP 2
Mot - 3 stemmer - 8%
Jan Stølen - PP
Kjetil Sund - PP
Marthe Helen Småvik - FRP
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KST - 027/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar med ref.til Prop.87 S (2017-2018) at det innføres takst for
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 prosent rabatt og for takstgruppe 2 med 100
prosent rabatt for bompengeprosjektet Fosenpakken (Fosenvegene)
2. Kommunestyret slutter seg til at nullutslipps næringstransport (varebiler) i takstgruppe1, på
linje med nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2, gis100 prosent rabatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar med ref.til Prop.87 S (2017-2018) at det innføres takst for
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 prosent rabatt og for takstgruppe 2 med 100
prosent rabatt for bompengeprosjektet Fosenpakken (Fosenvegene)
2. Kommunestyret slutter seg til at nullutslipps næringstransport (varebiler) i takstgruppe1, på
linje med nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2, gis100 prosent rabatt.

028/22 Helseplattformen - tjenesteavtalen
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Marit Vaarheim innleder saken med en presentasjon.
Det blir gått igjennom prosessen etter kommunestyrets vedtak i desember 2020. Selskapsstruktur og
avtaler.
Fra talerstolen:
Ivar Rostad, Erling Pedersen, Arne Langmo, Jan Stølen, Steinar Saghaug, Marthe Småvik, Vegard
Heide
Helse- og omsorgssjef Marit Vaarheim gir en avsluttende konkludering.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 35 stemmer (95%) - AP 6, FRP 2, H 5, KL 6, KRF 1, PP 3, SP 10, SV 2
Mot: 2 stemmer (5%) - MDG 1, PP 1
Mot - 2 stemmer - 5%
Jan Stølen - PP
Vegard Heide - MDG

KST - 028/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosenkommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale og kommunedirektør gis fullmakt til å
underskrive avtalen
Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om og inngå kommunal samarbeidsavtale.
Formannskapet 31.03.2022
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Behandling
Marit Vaarheim gir en kort orientering av saken.
Bakgrunnen er vedtaket gjort av kommunestyret i desember 2020 hvor vi ga samtykke til å starte
investeringene.
Det er innledet forhandlinger mellom partene, og hvor de spesifikke funskjonene har vært diskutert.
Hvordan skal samhandlingen foregå i det daglige etc.
En av årsakene til at det er fortsatte diskusjoner er det faktum at mindre privatpraktiserende leger vil
få større kostnader enn i dag ved å bli med i helseplattformen.
Det finnes ikke ett 0-alternativt, de eksisterende systemene forsvinner og vi må ha nye system inn.
Talere: Ivar Rostad, Steinar Saghaug, Anne Kirkeby, Knut Ola Vang
Ordfører og kommunedirektør svarer på spørsmål og gir sine synspunkter.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 9 stemmer (100%) - AP 2, H 1, KL 1, KRF 1, PP 2, SP 1, SV 1
Mot: 0 stemmer (0%)
FSK - 015/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosenkommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale og kommunedirektør gis fullmakt til å
underskrive avtalen
Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om og inngå kommunal samarbeidsavtale.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosenkommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale og kommunedirektør gis fullmakt til å
underskrive avtalen
Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om og inngå kommunal samarbeidsavtale.
Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 31.03.2022 - 015/22
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosenkommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale og kommunedirektør gis fullmakt til å
underskrive avtalen
Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om og inngå kommunal samarbeidsavtale.

029/22 Bosetting av flyktninger, anmodning fra IMDI
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Tilleggsforslag , foreslått av Knut Ola Vang, Arbeiderpartiet
Indre Fosen kommune er positive til at det etableres et flyktningmottak i kommunen.
Ordfører leser innstillingen fra formannskapet. Marit Vaarheim gir en presentasjon om saken.
Det blir gått igjennom hvor kommunen har mottatt beskjed om at boliger er tilgjengelig fordelt på
tettsteder.
Det forklares hvordan kommunen må styre ressursene og beregne økonomisk handlingsrom for økt
bemanning opp imot vurderinger rundt behov for økt bemanning - samt prosjektorganisering.
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Vi vet ikke når flyktningene kommer, men vi jobber som om de kommer når som helst.
Fra talerstolen:
Rune Schei, Kurt Myrabakk, Knut Ola Vang, Per Kristian Skjærvik,
Hva skal man gjøre dersom det kommer flere flyktninger enn hva som er vedtatt?
Det vil komme flyktninger gjennom forskjellige veier, og vi må passe på å gi ett tilbud som samsvarer
med retningslinjer fra sentralt hold - IMDI/UDI.
Det planlegges en startsbosetting.
Saken er enstemmig vedtatt
KST - 029/22 vedtak
Formannskapets forslag til vedtak
1. Indre Fosen kommune vedtar å bosette 125 flyktninger i 2022 og gir slik tilbakemelding til IMDI
innen fristen 31.03.2022.
Vi gir samtidig tilbakemelding på at vi ikke ser oss istand til å ta imot enslige mindreårige flyktninger
på det nåværende tidspunkt basert på den totale vurderinga av nødvendig kapasitet og kompetanse i
de tjenester som er nødvendig for å ta den type oppgave.
2. Indre Fosen kommune er positive til at det etableres et flyktningmottak i kommunen.
Formannskapet 31.03.2022
Behandling
Marit Vaarheim gir kort orientering om saken.
Hun forteller om nedbemanning av NAV, psykisk helse og helsestasajon og oppvekst, samt
utfordringer i barnevernsektoren.
Dette er bakgrunn for at vi vedtar å ta imot antallet vi er forespurt, men ønsker å unngå enslige
mindreårige.
Enstemmig vedtatt
FSK - 014/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosen kommune vedtar å bosette 125 flyktninger i 2022 og gir slik tilbakemelding til IMDI innen
fristen 31.03.2022.
Vi gir samtidig tilbakemelding på at vi ikke ser oss istand til å ta imot enslige mindreårige flyktninger
på det nåværende tidspunkt basert på den totale vurderinga av nødvendig kapasitet og kompetanse i
de tjenester som er nødvendig for å ta den type oppgave.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosen kommune vedtar å bosette 125 flyktninger i 2022 og gir slik tilbakemelding til IMDI innen
fristen 31.03.2022.
Vi gir samtidig tilbakemelding på at vi ikke ser oss istand til å ta imot enslige mindreårige flyktninger
på det nåværende tidspunkt basert på den totale vurderinga av nødvendig kapasitet og kompetanse i
de tjenester som er nødvendig for å ta den type oppgave.
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Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 31.03.2022 - 014/22
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Indre Fosen kommune vedtar å bosette 125 flyktninger i 2022 og gir slik tilbakemelding til IMDI innen
fristen 31.03.2022.
Vi gir samtidig tilbakemelding på at vi ikke ser oss istand til å ta imot enslige mindreårige flyktninger
på det nåværende tidspunkt basert på den totale vurderinga av nødvendig kapasitet og kompetanse i
de tjenester som er nødvendig for å ta den type oppgave.

030/22 Investering Åsly skole - bygg for oppbevaring av utstyr til barn med spesielle behov
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Formannskapets innstilling, foreslått av ,
Formannskapets innstilling
1. Kommunestyret bevilger en ramme på kr 3 mill som finansieres med låneopptak for å bygge et
lagerbygg ved Åsly skole til utstyr for elever ved spesielle behov.
Dette skal dekke alt fra arkitekt til byggekostnader.
Kommunedirektøren kommer tilbake med en orienteringssak når tilbud foreligger.
2. I forbindelse med revisjon av budsjettet før sommeren gjøres det en gjennomgang av ubenyttede
lånemidler i den hensikt å redusere eller ta bort enkelte investeringer som ikke er igangsatt, slik at
den totale lånegjelden ikke øker, men reduseres i løpet av året.
Alternativt forslag, foreslått av Steinar Saghaug, Høyre
Administrasjon bes utrede alternativ løsning ved bruk av sokkel/underetasje ved Åsly skole til
formålet.
Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken, herunder finansiering.
Linda Kristin Garnes gir en orientering om gjennomgang av bygningsmassen som faller inn under
Indre Fosen kommune, med tanke på vedlikehold og framtidige kostnader og investeringsbehov.
Det blir presentert de forskjellige behovene ved skolene, og stipulerte kostnader for tiden fremover
Erik Jakobsen gir en orientering om saken, og forklarer kravene som ligger i bunn.
Fra talerstolen:
Erling Pedersen, Kurt Myrabakk, Erling Pedersen, Morten Stefan Berg, Rune Schei
Erik Jakobsen svarer på spørsmål fra talerstolen.
Kjetil Mjøsund gir en orientering på saksgang siden saken ble lagt fram til formannskapet for 14
dager siden, 17.3.22.
Saksbehandling:
Steinar Saghaug, Ivar Rostad,
Votering nr 1 - Votering over forslag
Formannskapets innstilling: 22 stemmer (61%) - AP 5, FRP 1, H 2, KL 6, KRF 1, MDG 1, PP 3, SP 1, SV 2
Alternativt forslag: 14 stemmer (39%) - AP 1, FRP 1, H 3, PP 1, SP 8
Alternativt forslag - Steinar Saghaug (H) - 14 stemmer - 39%
Arne Langmo - SP
Benjamin Schei - H
Erling Kristian Pedersen - SP
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Gerd Janne Husby - AP
Gunhild Johanne Røst - SP
Harald Fagervold - PP
Kristoffer Moan - SP
Marthe Helen Småvik - FRP
Morten Stefan Berg - SP
Nils Tronstad - SP
Randi Hindrum Dahl - SP
Rune Schei - H
Silje Forsell - SP
Steinar Saghaug - H

KST - 030/22 vedtak
Formannskapets innstilling
1. Kommunestyret bevilger en ramme på kr 3 mill som finansieres med låneopptak for å bygge et
lagerbygg ved Åsly skole til utstyr for elever ved spesielle behov.
Dette skal dekke alt fra arkitekt til byggekostnader.
Kommunedirektøren kommer tilbake med en orienteringssak når tilbud foreligger.
2. I forbindelse med revisjon av budsjettet før sommeren gjøres det en gjennomgang av ubenyttede
lånemidler i den hensikt å redusere eller ta bort enkelte investeringer som ikke er igangsatt, slik at
den totale lånegjelden ikke øker, men reduseres i løpet av året.
Formannskapet 31.03.2022
Behandling
Tilleggsforslag - Reduksjon av den totale gjeldsbyrden, foreslått av Ivar Rostad, Kommunelista
I forbindelse med revisjon av budsjettet før sommeren gjøres det en gjennomgang av ubenyttede
lånemidler i den hensikt å redusere eller ta bort enkelte investeringer som ikke er igangsatt, slik at
den totale lånegjelden ikke øker, men reduseres i løpet av året.
Tilleggsforslag, foreslått av Steinar Saghaug, Høyre
Administrasjon bes utrede alternativ løsning ved bruk av sokkel/underetasje ved Åsly skole til
formålet.
Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken, herunder finansiering.
Votering nr 2 - Votering over forslag
Forslag: Tilleggsforslag - Reduksjon av den totale gjeldsbyrden
For: 6 stemmer (67%) - AP 2, KL 1, PP 1, SP 1, SV 1
Mot: 3 stemmer (33%) - H 1, KRF 1, PP 1
Mot - 3 stemmer - 33%
Harald Fagervold - PP
Jon Normann Tviberg - KRF
Steinar Saghaug - H
-------------------------------------------Votering nr 1 - Votering over forslag
Opprinnelig forslag: 5 stemmer (56%) - AP 2, KL 1, KRF 1, SV 1
Tilleggsforslag: 4 stemmer (44%) - H 1, PP 2, SP 1
Tilleggsforslag - Steinar Saghaug (H) - 4 stemmer - 44%
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Bjørnar Buhaug - SP
Harald Fagervold - PP
Mona Foss - PP
Steinar Saghaug - H

FSK - 017/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret bevilger en ramme på kr 3 mill som finansieres med låneopptak for å bygge et
lagerbygg ved Åsly skole til utstyr for elever ved spesielle behov.
Dette skal dekke alt fra arkitekt til byggekostnader.
Kommunedirektøren kommer tilbake med en orienteringssak når tilbud foreligger.
I forbindelse med revisjon av budsjettet før sommeren gjøres det en gjennomgang av ubenyttede
lånemidler i den hensikt å redusere eller ta bort enkelte investeringer som ikke er igangsatt, slik at
den totale lånegjelden ikke øker, men reduseres i løpet av året.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunestyret bevilger en ramme på kr 3 mill som finansieres med låneopptak for å bygge et
lagerbygg ved Åsly skole til utstyr for elever ved spesielle behov.
Dette skal dekke alt fra arkitekt til byggekostnader.
Kommunedirektøren kommer tilbake med en orienteringssak når tilbud foreligger.

031/22 Undersøkelse av VGS-prosjektet i Vanvikan - oversendt fra kontrollutvalget
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Alternativt forslag fra KommuneLista, foreslått av Ivar Rostad, Kommunelista
1. Kontrollutvalget iverksetter en uavhengig forvaltningsrevisjon av kommunens behandling av
etablering av ny felles videregående skole i Vanvikan.
2. Revisjonen må se på om den administrative og politiske saksbehandlingen har vært i tråd med
lover, regler og ellers god forvaltningsskikk. Det må også vurderes om prosessen har vært tilstrekkelig
transparent og åpen gjennom prosjektet.
3. Revisjonen omfatter perioden fra felles videregående ble foreslått som en del av
sammenslåingsavtalen, til dags dato.
4. Forvaltningsrevisjonen finansieres innenfor årets budsjett for kontrollutvalget. Oppdraget blir
prioritert først av årets forvaltningsrevisjoner hvilket betyr at andre foreslåtte forvaltningsrevisjoner
må vurderes flyttet til 2023, dersom det ikke er rom innenfor årets budsjettrammer.
5. Rapporten fra forvaltningsrevisjonen legges fram for kommunestyret innen utgangen av Q1-2023.
Alternativt forslag fra KrF og Høyre, foreslått av Jon Normann Tviberg, Kristelig Folkeparti
Kommunestyret i Indre Fosen kommune går ikke videre med undersøkelse av VGS-prosjektet i
Vanvikan.
Kurt Myrabakk går igjennom bakgrunnen innstillingen fra kontrollutvalget.
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Utvalgets har et pott, og ett budsjett for året. Når det kommer forespørsler fra kommuenstyret, er
det utfordrende å sette denne saken foran det som allerede er satt opp til behandling.
Konsek sjekker om det er lovlig at kontrollutvalgets tar en slik evaluering, uten at det er gått
igjennom ordinær anbudsrunde.
Ivar Rostad orienterer om sitt alternative forslag.
Steinar Saghaug, Per Kristian Skjærvik, Kurt Myrabakk, Ivar Rostad, Harald Fagervold, Jon Normann
Tviberg, Sigurd Saue,
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Alternativt forslag fra KrF og Høyre
For: 25 stemmer (69%) - AP 4, FRP 2, H 5, KRF 1, PP 3, SP 9, SV 1
Mot: 11 stemmer (31%) - AP 2, KL 6, MDG 1, PP 1, SV 1
Mot - 11 stemmer - 31%
Anne Kirkeby - SV
Didrik Frengen - KL
Harald Fagervold - PP
Ivar Rostad - KL
Janne Irene Dyrendahl - KL
Knut Ola Vang - AP
Per Kristian Skjærvik - AP
Terje André Dyrendahl - KL
Tom André Bredesen - KL
Tor Egil Waterloo - KL
Vegard Heide - MDG
-------------------------------------------KST - 031/22 vedtak
Kommunestyret i Indre Fosen kommune går ikke videre med undersøkelse av VGS-prosjektet i
Vanvikan.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
1. Kommunestyret bevilger inntil kr 250 000 til en ekstern undersøkelse.
2. Kontrollutvalget foretar bestilling.
3. Kommunestyret ønsker at følgende spørsmål blir besvart
a)
b)
c)

032/22 Valg av nytt 2. varamedlem i kontrollutvalget
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Leder av nominasjonskomiteen Jan Stølen gir en orientering om saken.
Det er kontrollert at Lillian Blomlie ikke rammes av noen av begrensningene i kommuneloven.
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Saken er enstemmig vedtatt
KST - 032/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Lillian Blomlie (PP) velges som nytt 2. varamedlem for posisjonen til kontrollutvalget for resten av
inneværende valgperiode.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Lillian Blomlie (PP) velges som nytt 2. varamedlem for posisjonen til kontrollutvalget for resten av
inneværende valgperiode.

033/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Petter Harald Kimo
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Saken er enstemmig vedtatt
KST - 033/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Petter Harald Kimo (Ap) innvilges permisjon fra alle politiske verv fram til mars 2023.
2. Gerd Janne Husby (Ap) går inn som fast representant i kommunestyret
3. De øvrige på Arbeiderpartiets varaliste rykker 1 plass oppover på lista.
4. Petter Harald Kimo (Ap) går ut av arealutvalget, og Trond Sagmyr (Ap) går inn som fast medlem i
arealutvalget.
5. Trond Sagmyr (Ap) går ut av oppvekstutvalget og Gerd Janne Husby (Ap) går inn som fast medlem
av oppvekstutvalget.
6. Gerd Janne Husby (Ap) går ut av varalista til oppvekstutvalget. Knut Bjerve (PP), Bente Tømmerdal
(KrF) og Richard Hanssen (Sp) rykker 1 plass oppover på lista.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Petter Harald Kimo (Ap) innvilges permisjon fra alle politiske verv fram til mars 2023.
2. Gerd Janne Husby (Ap) går inn som fast representant i kommunestyret
3. De øvrige på Arbeiderpartiets varaliste rykker 1 plass oppover på lista.
4. Petter Harald Kimo (Ap) går ut av arealutvalget, og Trond Sagmyr (Ap) går inn som fast medlem i
arealutvalget.
5. Trond Sagmyr (Ap) går ut av oppvekstutvalget og Gerd Janne Husby (Ap) går inn som fast medlem
av oppvekstutvalget.
6. Gerd Janne Husby (Ap) går ut av varalista til oppvekstutvalget. Knut Bjerve (PP), Bente Tømmerdal
(KrF) og Richard Hanssen (Sp) rykker 1 plass oppover på lista.
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034/22 Spørsmål
Kommunestyret 31.03.2022
Behandling
Spørsmål og svar fra Kurt Myrabakk sendes ut til kommunestyret, da ordfører Bjørnar Buhaug måtte
forlate møtet.
Kurt Myrabakk
Didrik Frengen
Marthe Småvik - svar kommer 12. mai
Knut Ola Vang orienterer om framdrift ang VGS-prosjektet.
Det informeres om Trønder Energi som etablerer ett nytt selskap - og eierkommunene sine
muligheter. Vi vil komme tilbake til dette i formannskap og kommuenstyret senere, da det er en
veldig kompleks sak.
Omstillingsprogrammet sin satsning har gitt resultat, og det tas fram bedriften som satser på
oppdrett av torsk.
Spørsmål og svar som er levert skriftlig vil bli utsendt på e-post til kommunestyrets medlemmer, og
protokollføres ved kommunestyremøte 12.mai.
KST - 034/22 vedtak
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