Indre Fosen kommune

Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

Kommunestyret
Storsalen, Rissa rådhus
12.05.2022
kl 09:00 - 17:00

Fremmøtte
Barbro Hølaas Vang
Gerd Janne Husby
Knut Ola Vang
Per Kristian Skjærvik
Torkil Berg
Trond Sagmyr
Kurt Håvard Myrabakk
Arvid Penna Steen
Benjamin Schei
Gerd Sissel Nyborg
Rune Schei
Steinar Saghaug
Arnar Utseth
Didrik Frengen
Ivar Rostad
Janne Irene Dyrendahl
Terje André Dyrendahl
Tom André Bredesen
Jon Normann Tviberg
Vegard Heide
Harald Fagervold
Jan Stølen
Kjetil Sund
Mona Foss
Arne Langmo
Bjørnar Buhaug
Erling Kristian Pedersen
Gunhild Johanne Røst
Jørgen Rønning
Morten Stefan Berg
Raymond Balstad
Silje Forsell
Anne Kirkeby
Sigurd Saue

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KRF
MDG
PP
PP
PP
PP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
SV
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Forfall
Marthe Helen Småvik
Kristoffer Moan
Randi Hindrum Dahl

Parti
FRP
SP
SP

Varamedlem
Tore Lyshaug

Parti
FRP

Thor Andreas Grande

SP

Møtenotater
Benjamin Schei forlater møtet kl. 16:05

Bjørnar Buhaug
ordfører

Fredrik Dahlen Duun
rådgiver
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Saksliste
Saksnr
035/22
005/22
006/22
013/22
014/22
015/22
016/22
036/22
018/22
037/22
038/22
039/22
040/22
041/22
042/22

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Interpellasjon: Utenforskap
Interpellasjon: Om kommunenes gjeldsbyrde og renterisiko
Orientering: Flyktningesituasjonen
Orientering: Bemanningssituasjonen
Utredningsrapport - kultursektoren inn i oppvekstsektoren
Årsmelding Ungdomsråd 2021
Behandling av klage - Detaljregulering for Reguleringsplan Fv.
715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet - planid 50542020004
Orientering: Foreslått strukturendring i TrønderEnergi
Endring av områderegulering for Rissa sentrum, PlanID 2013004
Korrigering av gebyrheftet
Konsekvensutredning - TBRT/FBRT - kostnader og tidsrom
Nødvendige investeringer - Stadsbygd brannstasjon
Søknad om fritak fra verv - Kjetil Sund
Spørsmål
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035/22 Godkjenning av innkalling
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Ordfører Bjørnar Buhaug forklarer hvorfor det ble lagt til to stk interpellasjoner etter at sakspapirene
og innkalling ble utsendt.
Karen Espelund, konserndirektør for MiST, holder presentasjon.
KST - 035/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

005/22 Interpellasjon: Utenforskap
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Interpellasjon fra Didrik Frengen, kommunelista, om Utenforskap.
Interpellasjonen blir besvart av ordfører Bjørnar Buhaug.
Didrik Frengen gir kommentarer til svaret.
KST - 005/22 vedtak
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner

006/22 Interpellasjon: Om kommunenes gjeldsbyrde og renterisiko
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Interpellasjonen presenteres av Ivar Rostad, Kommunelista.
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Interpellasjone blir besvart av ordfører Bjørnar Buhaug.
Ivar Rostad gir tilsvar.
Ordfører Bjørnar Buhaug svarer på kommentarer fra Ivar Rostad.
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund anbefaler ordfører at en bredere utdypning om forståelsen av
måltall og de tekniske forutsetningene kan bestilles for en mer oversiktlig og forståelig forklaring.
KST - 006/22 vedtak
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner
Interpellasjonen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i interpellasjoner

013/22 Orientering: Flyktningesituasjonen
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund gir en orientering om flyktningesituasjonen i kommunen.
KST - 013/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Formannskapet 28.04.2022
Behandling
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund gir en orientering om flyktningesituasjonen i kommunen.
FSK - 020/22 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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014/22 Orientering: Bemanningssituasjonen
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Ordfører Bjørnar Buhaug innleder saken.
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund gir en orientering innen den generelle bemanningssituasjonen i
kommunen.
Arealsjef Tore Solli utdyper om bemanningssituasjonen på byggesaksbehandlere, en presset ressurs i
kommunen og nasjonalt.
Det gis en gjennomgang av dagens situasjon på ansatte i avdelingen, og utfordringene i avdelingen
over lengre tid.
Mye av kjernekompetansen har forsvunnet, da det i en lengre periode var stor gjennomtrekk av
ansatte.
Nyansettelser og redusering av restanser gjør at det ser ut til at man restanselisten kan være borte
allerede til høsten.
VI KJÆMS TE Å FÅ DET TE!
Fra talerstolen; Ivar Rostad, Torkil Berg, Harald Fagervold, Knut Ola Vang, Gerd Janne Husby,
Kjeitl Mjøsund snakker om ressurser, og de rammene som må på plass.
KST - 014/22 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

015/22 Utredningsrapport - kultursektoren inn i oppvekstsektoren
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Oppvekstsjef Erik Jakobsen gir en orientering av utredningsrapporten om å ta kultursektoren inn i
oppvekstsektoren.
Rapporten er framlagt formannskapet som har sagt seg fornøyd med konklusjonen.
KST - 015/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
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Formannskapet 17.03.2022
Behandling
Erik Jakobsen orienterer:
Kommunestyret i Indre Fosen kommune vedtok den 9. desember 2021 i sak 75/2021, Budsjett 2022
og økonomi- og handlingsplan 2023-2025 følgende:
Intensjonsforslag 001: Flytte kultur inn i oppvekst
Utredningen er avgrenset til å omhandle effekter og konsekvenser av å legge kultursektoren inn i
oppvekstsektoren. Det helhetlige utfordringsbildet som kultursektoren står ovenfor inneværende og
kommende år er ikke belyst.
Helhetsaspektet blir tatt inn i kommunedirektørens innstilling når kulturplana skal rulleres og legges
frem for politisk behandling i mai/juni.
Det første møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 11.01.2022, med konstituering av gruppen.
Mandatet følger av vedtaket i kommunestyret. Gruppen ble bedt om å utrede mulighetene for å
legge kultur inn i oppvekst for å kunne ta politiske og administrative besparelser, samt utnytte
synergier i sektoren. Dette handler blant annet om på hvilken måte, og hvordan kulturtilbudene kan
organiseres.
Gruppen skulle belyse ulike positive og negative konsekvenser av en eventuell sammenslåing av
sektorene.
Arbeidsgruppa har hatt 5 møter i tillegg til møter i ulike undergrupper.
Den endelige utredningsrapporten er drøftet og godkjent av arbeidsgruppa, og vil bli presentert for
politikerne i kommunen som en orientering.
Kultursektoren i Indre Fosen er organisert som egen sektor rett under kommunedirektøren i
organisasjonskartet med 100% kultursjefstilling som øverste leder. Innenfor kultursektoren er det 4
enheter.
Kultursektoren har god budsjettdisiplin og har over år overholdt tildelt budsjettramme.
Oppvekstsektoren i Indre Fosen er organisert som egen sektor rett under kommunedirektøren i
organisasjonskartet med 100% oppvekstsjefstilling som øverste leder. Innenfor oppvekstsektoren har
vi 3 enheter.
Oppvekstsektoren har de siste par årene fått reduserte rammebetingelser og bærer tydelig preg av
dette. Belastningen på ansatte i sektoren øker, kvaliteten på tjenestene utfordres og utfordringene
er betydelig endret, både i omfang og karakter. Utfordringsbildet for de kommende år gjør
situasjonen ytterligere utfordrende.
Utredningen av kultur inn under oppvekstsektoren skulle ta for seg effekter og potensiale ved å
kunne ta politiske og administrative besparelser, samt utnytte synergier i sektoren.
En slik organisering vil ha både fordeler og ulemper. Dette vil fordele seg ulikt for de ulike enhetene
innenfor kulturfeltet og oppvekstsektoren.
Kulturskolen er en skole med en egen rammeplan som gir andre føringer enn grunnskolen i forhold til
måloppnåelse.
I motsetning til grunnskolen, som er obligatorisk for alle barn og unge, er kulturskolen en frivillig
fritidsaktivitet der barn og unge betaler for en tjeneste. Dette blir førende for grad av samvirke.
Uavhengig av organisering vil derfor kulturskolen måtte være en egen virksomhet.
Dette innebærer at det ikke er et økonomisk innsparingspotensial i å endre organiseringen hva
kulturskolen angår.
Folkebiblioteket reguleres gjennom folkebibliotekloven og har til oppgave å fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre
medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Skolebiblioteket reguleres gjennom opplæringsloven. Elevenes tilgang til et fungerende
skolebibliotek står i opplæringsloven § 9-2 Rådgivning og skolebibliotek.
Det er vanskelig å se for seg at en organisasjonsendring vil gi innsparing for bibliotekene sin del. Ulike
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formål, kompetansekrav og åpningstider begrenser økonomiske effekter ved en omorganisering.
Effektene kommer i hovedsak gjennom kvalitetsheving ved bedre ressursutnyttelse.
Kultur og fritid er et faglig komplekst område som favner på tvers av flere sektorer. Faglig sett er det
naturlig å samarbeide med oppvekst om flere av kultur og fritid sine arbeidsområder.
De sosiale effektene av en sammenslåing vil bli minimale med mindre man samlokaliseres og skaper
et felles arbeidsmiljø.
De samfunnsmessige konsekvensene for Kultur og fritid sin del kan bli at fagområdet får mindre
oppmerksomhet og fokus når det skal skje i konkurranse med utfordringene i oppvekstsektoren.
Det er å se for seg at en organisasjonsendring vil gi innsparing for kultur og fritid sin del. De
oppgavene som ligger der må uansett utføres av noen og med mindre det er ledig kapasitet til
opplæring og oppgaveutførelse, vil den eneste måten å spare penger på være om man sier at man
skal slutte helt å utføre enkelte arbeidsoppgaver.
De fleste oppgavene på kulturfeltet er av en slik art at noen må ta hånd om dem uansett, f.eks.
spillemidler, oppfølging i forhold til statlig og fylkeskommunal forvaltning, Ung Kultur Møtes, Den
kulturelle skolesekken, Ungdomsråd med mere.
Dagens situasjon i oppvekstsektoren er krevende og sårbar. Effektuering av de politisk vedtatte
rammer krever ytterligere nedbemanningsprosess og nedskjæringer i skoler og barnehager.
Konsekvensene av dette vil øke belastningen og slitasjen på ansatte, som i neste omgang går ut over
tjenestene til barn og unge i skoler og barnehager.
Dagens utfordringer i oppvekstsektoren begrenser handlingsrommet for å hente ut økonomiske
effekter ved en eventuell samorganisering av oppvekst- og kultursektoren. For å kunne ivareta
kulturområdet i oppvekstsektoren er det nødvendig å etablere en enhet kultur med egen
enhetsleder som rapporterer til oppvekstsjef. Oppvekstsjef vil da bli et mellomledd mellom
enhetsleder kultur og kommunedirektør, noe som med dagens utfordringsbilde kun vil bli en
flaskehals. I tillegg vil dette gå på bekostning av oppvekstsjefens oppfølging av skoler, barnehager og
PPT i en tid som vil bli svært krevende.
Oppsummert vil de negative konsekvensene av en omorganisering i den tid oppvekstsektoren nå står
i blir større enn hva en videreføring av dagens organisering vil medføre.
Konklusjon
De økonomiske effektene av å samorganisere kultur- og oppvekstsektoren er begrenset.
Utfordringsbildet som en presset oppvekstsektor står ovenfor, legger føringer for handlingsrommet
ved en slik omorganisering. Som utredningen viser er det nødvendig å organisere kultursektoren som
en egen enhet i oppvekstsektoren for at dette skal kunne fungere. Dette medfører at de økonomiske
effektene er tilnærmet lik ved begge organiseringsalternativene. De negative konsekvensene er
større ved å flytte en velfungerende kultursektor inn i en oppvekstsektor som strever.
De positive synergiene som er belyst i utredningen er i hovedsak uavhengig av organiseringsform, og
kan realiseres gjennom et tett og godt samarbeid.
Dette gjør at den løsningen som vil gagne helheten best og som vil begrense konsekvensene av de
nødvendige tiltak er å videreføre dagens organisering.

FSK - 013/22 vedtak
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Oppvekstutvalget 09.03.2022
Behandling
Utredningsrapport ble gjennomgått.
OPPV - 010/22 vedtak
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Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Kulturutvalget 09.03.2022
Behandling
Administrasjonen orienterte.
KUL - 003/22 vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker
Orienteringen/drøfting tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker/drøftingssaker

016/22 Årsmelding Ungdomsråd 2021
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
KST - 016/22 vedtak
Orienteringen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker
Orienteringen tas til orientering
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker

036/22 Behandling av klage - Detaljregulering for Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset Krinsvatnet - planid 50542020004
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Endingsforslag fra Jan Stølen (PP) til kommunedir. alternativ 1, punkt 2, foreslått av Jan Stølen,
Pensjonistpartiet
Ordet "henstiller" erstattes med ordet "forutsetter"
Nytt forslag Behandling av klage - Detaljregulering for Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset Krinsvatnet., foreslått av Jon Normann Tviberg, Kristelig Folkeparti
1. Saken utsettes og kommer tilbake til kommunestyret i vårt junimøte.
2. Kommunestyret ber om Kommunedirektøren utrede mulighetene for å dele reguleringsplan
FV.715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, slik at reguleringsplan
deles i nord og sør for Krinsvatnebrua.
3. Alternativ at man finner en løsning med klagere nord for Krinsvatnbrua.
Opprinnelig forslag - alternativ 2, foreslått av ,
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1. Indre Fosen kommune tar klagene til følge.
2. Detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId. 50542020004, vedtatt i
møte 17.02.2022, sak 006/22, oppheves.
Innledning av saken av kommunedirektør Kjetil Mjøsund og næringssjef Tore Solli.
Tore Solli gir en kort orientering om sakens historikk.
Jon Normann Tviberg presenterer sitt tilleggsforslag. Jan Stølen presenterer sitt endringsforslag.
Fra talerstolen; Kurt Myrabakk, Ivar Rostad, Per Kristian Skjærvik, Rune Schei, Raymond Balstad,
Vegard Heide, Harald Fagervold, Rune Schei, Kurt Myrabakk, Erling Pedersen, Bjørnar Buhaug, Kjetil
Mjøsund, Anne Kirkeby, Rune Schei, Per Kristian Skjærvik,
Tore Solli svarer på spørsmål fra Kurt Myrabakk,
Tore Solli informerer om prosessen mellom administrasjon, arealutvalg og fylkeskommune.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Nytt forslag Behandling av klage - Detaljregulering for Reguleringsplan Fv. 715
Rødsjøkrysset - Krinsvatnet.
For: 32 stemmer (89%) - AP 5, FRP 2, H 4, KL 6, KRF 1, MDG 1, PP 3, SP 9, SV 1
Mot: 4 stemmer (11%) - AP 1, H 1, PP 1, SV 1
Mot - 4 stemmer - 11%
Anne Kirkeby - SV
Jan Stølen - PP
Rune Schei - H
Torkil Berg - AP

KST - 036/22 vedtak
1. Saken utsettes og kommer tilbake til kommunestyret i vårt junimøte.
2. Kommunestyret ber om Kommunedirektøren utrede mulighetene for å dele reguleringsplan
FV.715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, slik at reguleringsplan
deles i nord og sør for Krinsvatnebrua.
3. Alternativ at man finner en løsning med klagere nord for Krinsvatnbrua.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Alternativ 1:
1. Indre Fosen kommune finner ikke grunn til å ta klagene følge.
2. Når prosjektet kommer til utførelse henstiller kommunen om at Trøndelag fylkeskommune i
byggeplanlegging ivaretar forbedringspunktene for traktorveien nevnt i notat av 23.03.2022.
3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagene til Statsforvalteren i
Trøndelag for avgjørelse.
Alternativ 2:
1. Indre Fosen kommune tar klagene til følge.
2. Detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId. 50542020004, vedtatt i
møte 17.02.2022, sak 006/22, oppheves.
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018/22 Orientering: Foreslått strukturendring i TrønderEnergi
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Konserndirektør i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, gir en orientering om foreslått strukturendring i
TrønderEnergi.
Fra talerstolen: Ivar Rostad, Vegard Heide, Raymond Balstad, Steinar Saghaug, Anne Kirkeby, Jon
Normann Tviberg, Benjamin Schei, Harald Fagervold.
Aksjene som er omsettelige er de 49% som ikke forvaltes av TrønderEnergi. Dette utgjør 236
millioner for Indre Fosen kommune.
KST - 018/22 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

037/22 Endring av områderegulering for Rissa sentrum, PlanID 2013004
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Utsettelsesforslag, foreslått av Harald Fagervold, Pensjonistpartiet
Saken utsettes, og avgjøres i junimøtet.
Nye momenter er brakt inn, som at det ligger mye infrastruktur i grunnen og mulig behov for
støttetiltak mot Strømmen ved eventuell bebygging.
Boligtomt, foreslått av Rune Schei, Høyre
Forslag
1. Indre Fosen kommunestyre vedtar at område GF4 ved gammelbanken, øst for sti GT4, reguleres til
BKB4 – Kombinert formål bolig/forretning, med tilhørende bestemmelser 5.1.14.
2. Plankartet oppdateres i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 041/21, pkt. 7-12.
3. Planvedtaket kunngjøres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Næringssjef Tore Solli innleder saken, og gir en gjennomgang av historikken i saksbehandling og
politiske vedtak i saken.
Fra talerstolen: Harald Fagervold, Jon Normann Tviberg, Rune Schei, Kurt Myrabakk, Anne Kirkeby,
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund og næringssjef Tore Solli svarer på spørsmål fra talerstolen.
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Fra talerstolen etter pausen: Per Kristian Skjærvik, Bjørnar Buhaug, Ivar Rostad, Vegard Heide,
Benjamin Schei, Sigurd Saue, Kurt Myrabakk, Bjørnar Buhaug.
Votering nr 2 - Votering over forslag
Opprinnelig forslag: 23 stemmer (64%) - AP 6, FRP 2, H 2, KL 5, KRF 1, MDG 1, PP 3, SP 1, SV 2
Boligtomt: 13 stemmer (36%) - H 3, KL 1, PP 1, SP 8

-------------------------------------------Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Utsettelsesforslag
For: 10 stemmer (28%) - H 4, PP 4, SP 2
Mot: 26 stemmer (72%) - AP 6, FRP 2, H 1, KL 6, KRF 1, MDG 1, SP 7, SV 2

KST - 037/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Indre Fosen kommunestyre gjør ingen endring i arealformål for område GF4 ved
"gammelbanken". Området videreføres som friområde.
2. Plankartet oppdateres i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 041/21, pkt. 7-12.
3. Planvedtaket kunngjøres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Indre Fosen kommunestyre gjør ingen endring i arealformål for område GF4 ved
"gammelbanken". Området videreføres som friområde.
2. Plankartet oppdateres i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 041/21, pkt. 7-12.
3. Planvedtaket kunngjøres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.
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038/22 Korrigering av gebyrheftet
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Enstemmig vedtatt
KST - 038/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til korrigering av gebyrheftet vedtas.

Formannskapet 28.04.2022
Behandling
Det diskuteres at priser ut til provatepersoner skal inkludere moms.
Det er foreslått av ordfører til økonomisjef at prisene skal inkludere moms fra 2023.
Administrasjonen bekrefter at dette blir imøtekommet.
Steinar Saghaug påpeker at avregning av vannmåler kommer skjevt ut, da avregningen skjer i uke 48.
Dette gir en litt høyrere pris de siste ukene.
Fra talerstolen: Steinar Saghaug, Ivar Rostad
Enstemmig vedtatt
FSK - 026/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til korrigering av gebyrheftet vedtas.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til korrigering av gebyrheftet vedtas.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 28.04.2022 - 026/22
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til korrigering av gebyrheftet vedtas.

039/22 Konsekvensutredning - TBRT/FBRT - kostnader og tidsrom
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
39/22 Nytt punkt 2, foreslått av Knut Ola Vang, Arbeiderpartiet
Når kommunedirektøren har gjort vurderinger hvorvidt de to prosessene kan ses i sammenheng, som
en felles utredning av brann og redningstjeneste på Fosen, legges saken frem for kommunestyret til
endelig behandling.
Ordfører Bjørnar Buhaug innleder saken.
Knut Ola Vang presenterer nytt punkt i tilleggsforslag.
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Kommunedirektøren gir en forklaring på punktene
Tilleggsforslag om nytt punkt 2 og punkt 1 fra innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
KST - 039/22 vedtak
1: Administrasjon i Indre Fosen kommune går i dialog med FBRT, og vurderer muligheten til å
samkjøre det pågående strategiarbeidet i FBRT og Indre Fosen kommune sin utredning av et
eventuelt medlemskap i FBRT.
2: Når kommunedirektøren har gjort vurderinger hvorvidt de to prosessene kan ses i sammenheng,
som en felles utredning av brann og redningstjeneste på Fosen, legges saken frem for
kommunestyret til endelig behandling.
Formannskapet 28.04.2022
Behandling
Alternativt forslag, foreslått av Knut Ola Vang, Arbeiderpartiet
1: Administrasjon i Indre Fosen kommune går i dialog med FBRT, og vurderer muligheten til å
samkjøre det pågående strategiarbeidet i FBRT og Indre Fosen kommune sin utredning av et
eventuelt medlemskap i FBRT.
2: Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret juni 2022 med en vurdering om disse to
arbeidene kan gjøres samtidig via en utredning av en felles brann- og redningstjeneste på Fosen.
Utredningsarbeid gjøres ikke i 2022, foreslått av Ivar Rostad, Kommunelista
Indre Fosen Kommune foretar ingen utredning om framtidig valg om brann og redningstjenester i
2022
Varaordfører Knut Ola Vang leser sitt alternative forslag.
Kjetil Mjøsund gir en forklaring på hvordan administrasjonen kan se på en løsning/dialog med FBRT.
Fra talerstolen: Ivar Rostad, Mona Foss, Knut Ola Vang, Harald Fagervold, Steinar Saghaug, Anne
Kirkeby, Ivar Rostad, Bjørnar Buhaug, Anne Krikeby,
FSK - 025/22 vedtak
1: Administrasjon i Indre Fosen kommune går i dialog med FBRT, og vurderer muligheten til å
samkjøre det pågående strategiarbeidet i FBRT og Indre Fosen kommune sin utredning av et
eventuelt medlemskap i FBRT.
2: Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret juni 2022 med en vurdering om disse to
arbeidene kan gjøres samtidig via en utredning av en felles brann- og redningstjeneste på Fosen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunetstyret vedtar å gi kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtale med brannteknisk
konsulentmiljø innenfor en økonomisk ramme på 350.000kr.
Utredningen legges frem for kommunestyret 8.9.22.
Utredningen finansieres ved bruk av udisponerte midler avsatte i budsjettet for 2022.
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Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 28.04.2022 - 025/22
1: Administrasjon i Indre Fosen kommune går i dialog med FBRT, og vurderer muligheten til å
samkjøre det pågående strategiarbeidet i FBRT og Indre Fosen kommune sin utredning av et
eventuelt medlemskap i FBRT.
2: Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret juni 2022 med en vurdering om disse to
arbeidene kan gjøres samtidig via en utredning av en felles brann- og redningstjeneste på Fosen.

040/22 Nødvendige investeringer - Stadsbygd brannstasjon
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
40/22 Nødvendige investeringer - Stadsbygd Brannstasjon, foreslått av Knut Ola Vang,
Arbeiderpartiet
1: Kommunedirektørens forslag om låneopptak til asbestsanering av taket i vognhallen på Stadsbygd
Brannstasjon gjennomføres ikke.
2: Kommunedirektørens forslag om bevilging via driftsbudsjettet til innleie av garderobebrakker
gjennomføres ikke.
3: TBRT bes tilpasse en driftsform ved Stadsbygd Brannstasjon i perioden frem til 31.12.2023 som:
a) imøtekommer krav fra arbeidstilsynet
b) sikrer at mannskaper på Stadsbygd i perioden har samme ansvar og oppgaver som i dag
c) sikrer at utrykningskjøretøy (ikke reservebil) er plassert i brannstasjonen på Stadsbygd
4: Om TBRT ikke klarer å etablere en driftsmodell slik beskrevet i punkt 3 sendes saken tilbake til
kommunestyret for ny behandling.
Knut Ola Vang presenterer sitt forslag.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: 40/22 Nødvendige investeringer - Stadsbygd Brannstasjon
For: 36 stemmer (100%) - AP 6, FRP 2, H 5, KL 6, KRF 1, MDG 1, PP 4, SP 9, SV 2
Mot: 0 stemmer (0%)
KST - 040/22 vedtak
1: Kommunedirektørens forslag om låneopptak til asbestsanering av taket i vognhallen på Stadsbygd
Brannstasjon gjennomføres ikke.
2: Kommunedirektørens forslag om bevilging via driftsbudsjettet til innleie av garderobebrakker
gjennomføres ikke.
3: TBRT bes tilpasse en driftsform ved Stadsbygd Brannstasjon i perioden frem til 31.12.2023 som:
a) imøtekommer krav fra arbeidstilsynet
b) sikrer at mannskaper på Stadsbygd i perioden har samme ansvar og oppgaver som i dag
c) sikrer at utrykningskjøretøy (ikke reservebil) er plassert i brannstasjonen på Stadsbygd
4: Om TBRT ikke klarer å etablere en driftsmodell slik beskrevet i punkt 3 sendes saken tilbake til
kommunestyret for ny behandling.
Formannskapet 28.04.2022
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Behandling
Oversendelsesforslag, foreslått av Knut Ola Vang, Arbeiderpartiet
Saken oversendes til kommunestyret for vedtak i møte 12.05.2022.
Før behandling i kommunestyret undersøker administrasjonen om TBRT kan omstille sin drift i Indre
Fosen innen 01.10.22 på en slik måte at Rissa Brannstasjon ivaretar beredskap på Stadsbygd.
Linda Garnes innleder saken med forklaring av pålegg vi har fått i forbindelse med brannstasjonen på
Stadsygd.
På grunn av farene med asbest, så vil det ikke være drift på brannstasjonen, og det undersøkes om
det er mulig at brannfolkene kan ha garderobe hjemme.
Ordfører Bjørnar forteller om møte med representasjonskapet i TBRT, hvor de legger fram en plan
hvor de kan drifte stasjonen fram til januar 2024 - hvorpå Indre Fosen kommune overtar driften.
Knut Ola Vang presenterer sitt oversendelsesforslag.
Flere politikere erklærer støtte til Knut Ola Vang sitt forslag, med bakgrunn i de økonomiske
rammene.
Ordfører stiller spørsmålstegn vedrørende ordlyden i at det må være en plan fra 1.10.22, og ikke at
påleggene må være lukket - og utfordrer Linda Garnes til å undersøke med arbeidstilsynet.
Fra talerstolen:
Steinar Saghaug, Anne Kirkeby, Jon Normann, Ivar Rostad, Knut Ola Vang, Bjørnar Buhaug, Jon
Normann, Harald Fagervold, Anne Kirkeby, Steinar Saghaug, Mona Foss, Torkil Berg,
Oversendelsesforslag enstemmig vedtatt
FSK - 024/22 vedtak
Saken oversendes til kommunestyret for vedtak i møte 12.05.2022.
Før behandling i kommunestyret undersøker administrasjonen om TBRT kan omstille sin drift i Indre
Fosen innen 01.10.22 på en slik måte at Rissa Brannstasjon ivaretar beredskap på Stadsbygd.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Det bevilges 800.000kr (investering) til asbestsanering av taket i vognhallen som finansieres via
låneopptak.
2. Videre bevilges det kr 125.000,- som en tilleggsbevilgning på årets driftsbudsjett for leie av
garderobebrakker til ren/skitten sone.
3. Driftskostnaden på kr. 180.000,- for leie av brakkene i 2023 tas inn i budsjett for 2023.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 28.04.2022 - 024/22
Saken oversendes til kommunestyret for vedtak i møte 12.05.2022.
Før behandling i kommunestyret undersøker administrasjonen om TBRT kan omstille sin drift i Indre
Fosen innen 01.10.22 på en slik måte at Rissa Brannstasjon ivaretar beredskap på Stadsbygd.
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041/22 Søknad om fritak fra verv - Kjetil Sund
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Jan Stølen innleder saken.
Enstemmig vedtatt
KST - 041/22 vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kjetil Sund (PP) blir fritatt for vervet som posisjonens 4. varamedlem i arealutvalget.
2. Posisjonens varamedlemmer 5. - 11. plass rykker 1 plass opp på varalista
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kjetil Sund (PP) blir fritatt for vervet som posisjonens 4. varamedlem i arealutvalget.
2. Posisjonens varamedlemmer 5. - 11. plass rykker 1 plass opp på varalista

042/22 Spørsmål
Kommunestyret 12.05.2022
Behandling
Spørsmål fra Steinar Saghaug
Kommunedirektør Kjetil Mjøsund og oppvekstsjef Erik Jakobsen svarer på spørsmål ang oppvekst.
Gunhild Røst spør om hvorfor ungdomsrådet ikke har stilt på kommunestyremøtene i det siste.
Ordfører svarer at dette er bemerket allerede, og påpeker at det er etterspurt informasjon om dette
fra ungdomskontakten i kommunen.
Regnskap 2021
Revisjonsberetning
Nedbetaling av gjeld
Kommunens lån skal avdras i samsvar med kommunelovens S 14-18. Kommunen har i 2021 betalt kr.
54.494.078 i avdrag. Etter bestemmelsene om minimumsavdrag skulle det i årsregnskapet for 2021
vært utgiftsført avdrag med kr. 57.626.873.
Kommunens netto driftsresultat skulle følgelig vært kr. 8.579.046.
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Årsresultat
Netto driftsresultat: kr -11,7 (-8,6) mill.
Regnskapsmessig merforbruk: kr 0
- Netto avsetninger til disp.fond: 18,1 (15) mill.
Enhetsvise mer/mindreforbruk
- Administrasjon og politisk: kr – 4 mill.
- Oppvekst: kr – 5,5 mill.
- Helse og omsorg: kr 33 mill.
- Kommunalteknikk og byggforvaltning: kr 16,7 mill.
- Kultur: kr -0,3 mill.
- Samlet: kr 39,9 mill.
Finans: merinntekter:
- Skatt og rammetilskudd: kr 29,9 mill.
- Utbytte: kr 1,1 mill.
- Avkastning på rente og fondsforvaltning: kr 3 mill.
Ekstraordinære inntekter
- Premieavvik ble 17,4 mill. høyere enn budsjett.
Oppvekst
Mindreforbruk på kr 5,5 mill.
- Enhet Skole står for hele mindreforbruket
- Stor nedbemanningsprosess våren 2021 for å ta ned driftsnivået til den riktige rammen
- Ansettelsesstopp ifbm. det varslede kommunale merforbruket i juni 2021.
Helse
Merforbruk på kr 33 mill.
Største merforbruk fordelt mellom
- Hjemmetjenesten (kr 7,7 mill.)
- Innleie av sykepleiekompetanse og mye bruk av overtid på Stadsbygd/Vanvikan omsorgssone
- BOA (kr 10,6 mill.)
- Innstramming av refusjoner
- BOA har 12,1 mill. mer i lønnskostnader i 2021 enn i 2018, men mottar kun 0,4 mill. mer i
refusjoner
- Flere brukere uten å få økt ramme.
- Barnevern (kr 6 mill.)
- Flere bekymringsmeldinger enn tidligere år
- Flere barn i fosterhjem
- Flere barn på institusjoner
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- Helse og familietjenester (kr 5,9 mill.)
- Økte legevaktsatser og innleie av leger
- Økte kostnader pga. arbeid med Covid 19.
Kommunalteknikk og byggforvaltning
- Totalt merforbruk: kr 16,7 mill.
- Renhold: kr 1,6 mill.
- For å kunne opprettholde kvaliteten på renhold har det store sykefraværet blitt dekket av
vikarbruk.
- Generelt vedlikehold: kr 3,9 mill.
- Det er et enormt etterslep på vedlikehold på nesten alle bygg.
- Forsikringsutgiftene er økt med ca. 450.000kr over budsjettert
- Vintervedlikehold: kr 1,4 mill.
- Strømutgifter: kr 2,5 mill.
Finans
- Gjeld på: 1,77 milliarder
- Økt med 800 mill. siden sammenslåingen
- Mælan, Stadsbygd omsorgssenter, Smia, Vanvikan barnehage, Stadsbygd skole
- Finansutgifter: kr 70 (73) mill.
- Reddes av en rekordlav rente
- Renter: ca. kr 16 mill.
- Avdrag: 54,5 (57,6) mill.
- Finansinntekter
- Utbytte: ca. kr 18 mill.
- Avkastning fond: ca. kr 8 mill.
- Renteinntekter: ca. kr 3 mill.
- Ansvarlig lån: ca. kr 1 mill.
KOSTRA
- Mistet 31 innbyggere i 2021, nå 9 899 innbyggere
- Kostnad per elev: 137 000 mot 125 000
- Årstimer til spes.ped: 163 mot 133
- Utgifter til helse per innbygger: 39 000 mot 30 500
- Årsverk per 10 000 i helse: 385 mot 293
- Areal formålsbygg per innbygger: 6,16 mot 5,35
- Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger: 550 mot 320
- Barn i kulturskole: 24 mot 13,8
- Netto driftsutgifter kultur av totale utgifter: 4,1% mot 3,5%
- Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 171,7% mot 123,4%
- Netto driftsresultat: 1,1% mot 4,1%
Ordfører Bjørnar Buhaug gir informasjon om hvorfor utekontorene blir sommerstengt lengre enn
tidligere år.
På bakgrunn av den utfordrende bemanningssituasjonen er det ingen alternativer til dette.
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--------------------------------------------------------------------------------Innsendte og muntlige spørsmål til spørrehalvtimen 31.03.22:
Spørsmål fra Didrik Frengen (KL):
Kommunal avgift vann
I avgiftshefte for Indre Fosen står:
Fastdelen vann kr. 3460,- oppført(u.mva) – dette tilsvarer kr. 4325,-(inkl.mva)
Forbruksdelen vann kr.30,(u.mva) pr.m3 - dette tilsvarer kr. 37,50 (inkl.mva)
1. Hvorfor skriver ikke kommunen alle priser inkl. mva i avgiftsheftet (både Åfjord og Ørland
kommune har alle avgifter inkl. mva)
2. På fakturaen fra kommunen i januar er prisen på forbruksdelen kr. 56,25 (inkl.mva) – dette står det
ingen ting om i avgiftsheftet. Kan noen forklare dette ? Dette beløpet har heller ikke vært oppe til
politisk behandling.
3. Prisen på vann har gått opp med nesten 40% på ett år. Er det lov til å ta et så stort prishopp i
gangen ?
4. Åfjord kommune har prisen kr.3012,- og 20,50, mens Ørland kommune har prisen 1650,- og 17,70.
Hvorfor er vann så mye dyrere i Indre Fosen kommune ?
5. Hvem har bestemt at forbruksdelen skal betales etter m2 i boligen ?
Landbruket er i store forandringer, mange gardsbruk er lagt ned. Det vil igjen si at det står mange
tomme bygninger rundt omkring, som har en annen funksjonalitet i dag enn tidligere.
Med dagens system må hvert hus på samme gard- og bruksnummer ha eget abonnement på vann +
forbruk – dette blir veldig dyrt. Når det gjelder strøm har garden bare ett abonnement + forbruk
uansett hvor mange hus det står på tunet.
6. Kan ordføreren jobbe for at kommunen får samme ordning på vannavgift, som for strøm ?
Dette har også sammenheng med bolyst rundt omkring i bygdene. Samtidig må en huske at de fleste
gardbrukere har minstepensjon (den ligger mellom 170 – 200000 kr)
Mh. Didrik Frengen
Svar på spørsmål fra Didrik Frengen (KL):
Svar på spørsmål 1: Å oppgi priser uten mva er en tradisjon fra gamle Rissa kommune, som har blitt
videreført i Indre Fosen kommune. Økonomisjef Ørjan Dahl oppgir at dette sannsynligvis skyldes at
gebyrene gjelder både private og næringsdrivende, og det er vanlig at priser til næringsdrivende
oppgis uten mva. Det er også presisert i avgiftsheftet at priser er oppgitt uten merverdiavgift.
Svar på spørsmål 2: Enhetsprisen på vann (30 kr) ganges med mva (37,50kr) som så ganges med en
faktor på 1,5 (oppgitt i gebyrheftet). Det blir tilsammen 56,25kr. Så ganges denne med antall kvm
huset er. Grunnen til at det ganges med denne faktoren er at man mener det gir et riktig bilde av
forbruket til en bolig. I tillegg så vil man uten denne faktoren ha måtte økt selve vannprisen med 1,5
og da ville de med vannmåler ha betalt 56,25kr pr kubikk vann. Og ikke 37,50kr. Faktoren er der for å
kunne gi en beregnet forbruk pr m2. For de som har vannmåler er ikke denne faktoren inkludert. Så
der betales det kr 37,50 pr kubikk.
Svar på spørsmål 3: Indre Fosen kommune har de tre årene etter sammenslåingen hatt et merforbruk
på produksjon og distribusjon av vann på tilsammen 7-8 millioner kr. Regelen sier at kommunen skal
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kunne være selvfinansierende over fem år. Kommunen må derfor nå få inn mer penger enn tidligere
for å kunne betale ned merforbruket tidligere og sørge for at produksjon av vann er
selvfinansierende.
Svar på spørsmål 4: Andelen private vannverk i kommunen er stor, de private vannverkene har også
de sentrumsnære innbyggerne og kan levere vann til sine abonnementer relativt billig. Men, det gjør
at kommunen har relativt få abonnementer på vann, samt at de også er mer spredt ut i periferien.
Kommunen sliter også med et gammelt ledningsnett (som i tillegg er laget med såkalt b vare og en
gang bygget på dugnad, altså ikke bygget i kommunal regi) som krever mye vedlikehold og
reparasjon. Kombinasjonen av dette gjør at kostnadene må spres ut til få personer og da blir det
dessverre en stor økning når vi skal prøve å være selvfinansierende.
Svar på spørsmål 5: Dette er politisk bestemt ifbm. gebyrheftet. Det er likevel få andre gode måter å
gjøre en generell enkel beregning som skal gjelde for hele kommunen. Det beste hadde vært om alle
kunne få installert vannmåler, da vil alle kun betale for det de bruker. Vannmåler er derfor
tilgjengelig for alle som ønsker dette.
Det man må huske på er at VAR skal være selvfinansierende. Det gjør at hvis det viser seg at
kommunen nå drar inn for mye penger, så vil vi måtte redusere utgiften igjen. Det er likevel lite som
tyder på det når det nå er flere investeringer i ledningsnettet som står for tur.
Svar på spørsmål 6: Det er vedtatt i årets gebyrforskrift at driftsbygninger i landbruket skal
avregnes/betales etter vannmåler når det gjelder vannforbruk. Dette gjør at alle som har
driftsbygninger skal betale etter forbruk og ikke antall kvm, altså må vannmåler installeres.
Orienteringsbrev er sendt ut til eiere av driftsbygninger.
Hvis det bare skal være ett abonnement og ikke pr påkoblet enhet vil kostnaden endre seg for mange
da dette gebyret er med på å finansiere selvkosten. Det vil si at alle med bare en enhet som er
påkoblet kommunalt vann på eiendommen må være med å betale kostnaden med at andre har flere
enheter påkoblet kommunalt vann på eiendommen.
Det er like fullt mulig å gjøre endringer på dette, og det kan hver enkelt kommunestyrerepresentant
ta initiativ til gjennom budsjettarbeidet som gjøres hver høst.
Spørsmål fra Trond Sagmyr (Ap):
Spørsmål til spørretimen KST:
1. Har IFK noe planer om å få skilting også på samisk langs fylkesveier? Tenker da på skilting som viser
at du nå er kommet til IFK.
2. Hvordan kan IFK påvirke ATB/fylket til å sette opp en bussrute fra Trondheim, via nyveien over
Roten som går fra Trondheim på et tidspunkt som tilsier at de som jobber til kl. 16.00, kan komme
seg til den delen av kommunen som ligger i Stjørnaområdet etter arbeidstid. Forslag til tidspunkt er
16.15/16.20 Da med flex (bestillingstransport) fra Rødsjøkrysset til Stjørna.
I dag går siste buss kl. 15.25 fra Trondheim Sentralstasjon.
Svar på spørsmål fra Trond Sagmyr (Ap):
Svar på spørsmål 1: Skilting langs fylkesveiene er i utgangspunktet fylket sitt ansvar. I følge
sektorleder kommunalteknikk, Linda Garnes, har det ikke vært tatt noe initiativ fra verken kommune
eller fylkeskommune med tanke på samisk skilting langs fylkesveiene i Indre Fosen kommune. Politisk
har det heller ikke vært tatt noe initiativ til dette som ordføreren kjenner til. Fosen er et viktig
reinbeitedistrikt, og samisk språk og kultur er etter ordførerens oppfatning en verdifull del av
kulturhistorien i regionen vår. Både før og nå. Språket har likevel et ganske begrenset omfang i
kommunen vår, og sett opp mot skiltkostnader og generelt ønske om enkel og oversiktlig veiskilting,
så er ikke dette et tema ordføreren vil prioritere å ta tak i. Hvis spørsmålsstilleren har et annet syn på
saken kan det fremmes en interpellasjon med konkrete forslag til vedtak. Da vil avgjørelsen ligge hos
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kommunestyret.
Svar på spørsmål 2: Ordføreren oversendte spørsmålet til AtB for å få en tilbakemelding og vurdering
på innspillet om ekstra ettermiddagsrute fra Trondheim til Stjørnaområdet. AtB ved seksjonsleder
Danielle Forsland Hveding sendte følgende svar:
«Takk for et godt innspill til kollektivtrafikken
I forbindelse med arbeidet rundt regionanbudet som startet 07.08.21 laget AtB en prioritering av
reisebehov og kundegrupper.
Dagpendling i områder hvor det bor og reiser flest ble kategorisert som første prioritet. Arbeidsreiser
i spredtbygde områder ble definert som tredje prioritet. For Fosen er det prioritert reiser Rissa Trondheim for dagpendling, mens andre steder da har prioritet 3.
Vi har en pågående prosess med Vy Buss for å se på ulike løsninger for økt produksjonen.
Økt produksjon skal bidra til flere hele og faste stillinger for sjåførene på ulike steder i fylket,
deriblant også på Fosen.
AtB ønsker Indre Fosen kommunes tilbakemelding på prioriteringer av strekninger i kommunen.
Hvilke strekninger og til hvilken tider er viktigst for kommunen? Er det styrking av Trondheim –
Stjørna, Rissa -Vanvikan/Trondheim, Leksvik – Rissa eller andre?»
Som det kommer fram av svaret ønsker AtB dialog med kommunen om prioritering av
rutestrekninger i kommunen. AtB har også stramme økonomiske rammer, og skal noen tilbud
prioriteres opp, går det nødvendigvis på bekostning av noe annet. Hvem som skal anbefale
omprioriteringer i kollektivtilbudet på vegne av Indre Fosen kommune er per nå noe uklart. Indre
Fosen kommune har god dialog med AtB på flere nivå, men mangler et brukerutvalg som AtB kan
kommunisere og samarbeide med. AtB har tatt initiativ til at Indre Fosen kommune oppretter et slikt
brukerutvalg, og anbefaler oss spesielt å se til Malvik og Melhus som har velfungerende brukerutvalg.
Ordføreren anbefaler kommunestyret at det opprettes et brukerutvalg som kan ta en mer aktiv rolle i
å vurdere kollektivtilbudet i kommunen vår. Et brukerutvalg bør bestå av ulike brukergrupper, samt
representere en bredde i kjønn, alder og geografi. Brukerutvalget vil være et rådgivende organ som
skal gi råd slik at kommune og samferdselsaktørene kan utvikle og tilby kollektivtjenester tilpasset
innbyggernes behov, og av god kvalitet. Brukerutvalget kan komme med råd og anbefalinger på nye
rutetilbud, men også eventuelle omprioriteringer på eksisterende rutetilbud.
Ordføreren vil med dette anbefale at det legges fram en sak om opprettelse av brukerutvalg for
kollektivreisende i Indre Fosen i kommunestyremøtet i juni, og vil utfordre nominasjonsutvalget på å
anbefale en riktig sammensetning. Som utgangspunkt for nominasjonsutvalgets arbeid kan
ordføreren foreslå følgende som utgangspunkt:
Medlemmer brukerutvalg kollektivtrafikk Indre Fosen kommune:
-1 politiker, gjerne fra formannskapets strategigruppe for samferdsel og infrastruktur.
-1 representant fra Indre Fosen Ungdomsråd
-1 representant for Trafikkfaglig råd.
-1 representant for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
-1 representant for eldreråd.
-1-2 representanter fra pendlerforeningene i kommunen.
-1 representant fra næringsliv/handelsnæringen. For eksempel NIT kan være aktuelle.
Ordføreren vil videre anbefale å se til Malvik og Melhus for brukerutvalgets oppgaver og mandat.
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Innspillet som kommer i spørsmålet fra Trond Sagmyr er eksempel på konkrete forslag på nye
rutetilbud Indre Fosen kommune skal spille inn overfor AtB. Det er i dette tilfellet gjort i form av en
henvendelse fra ordfører. Men for å forbedre kommunens helhetlige tilnærming til rutetilbud og
kollektivtrafikk, tror jeg det er riktig og nødvendig i større grad å involvere aktive brukergrupper i
framtidige høringsrunder og kommunikasjon med AtB.
Spørsmål fra Kurt Myrabakk (FrP):
DAB: Siden det famøse vedtaket i Stortinget tilbake i 2016 der våre fremste folkevalgte besluttet å
slukke FM-nettet og kun sende via DAB-teknologi har store deler av kommunen vår hatt manglende-,
svært dårlig- eller dårlig dekning på radiosignaler, og jeg viser til nettstedet https://radio.no/dekning/
for grafisk fremstilling av alle områdene som har denne utfordringen.
Det jeg lurer på er, hva gjøres fra politisk og administrativ ledelse i Indre Fosen kommune for å
adressere dette problemet?
Omdømmeundersøkelsen: I kontrollutvalget tilbake i november i fjor ble utvalget gitt en orientering
fra kommunedirektøren om omdømmeundersøkelsen som nylig er gjennomført i kommunen. Dette
er et dokument som jeg ikke finner via søkemotoren på kommunens hjemmeside, som jeg ikke kan
se er presentert for kommunestyrets medlemmer via mail, sakspapirer eller orienteringer.
Kan ordfører orientere om hva som er planen for dette dokumentet og om det blir presentert for
kommunestyret i den nærmeste fremtid?
Fosenveiene:
1. Hvor mye bompenger tok Fosenvegen inn i 2021?
2. Hvor mye prognostiserte Fosenvegene å ta inn i 2021?
3. Hvor mye kostet denne innkrevingen?
4. OM vedtaket vårt hadde vært vedtatt for ett år siden, hvor mye hadde da Fosenvegene tatt inn i
2021, og ville det ha påvirket kostnadsbilde for innkrevingen?
Ulåste/gratis ladepunkt for elbiler i kommunen:
Vi har ladepunkt vi kan tilby el-biler som kan lade gratis ved kommunale bygg, ved smia, utenfor
rådhuset eller i Råkvåg aldersheim.
Er vi forpliktet på å ha det?
Hvor står de?
Hvor mye strøm går til dette?
Hvilket budsjett tas strømmen over?
Svar på spørsmål fra Kurt Myrabakk (FrP):
Svar på spørsmål om DAB: DAB består av to nett – det ene er NRK-nettet og det andre er det
kommersielle nettet. NRK bygger ut for sitt nett i master og basestasjoner og de andre
radiostasjonene for sine nett. Det betyr at en må henvende seg til den enkelte aktør for å melde inn
problemer eller dårlig dekning. Ved henvendelse til NRK har Torbjørn Dahle i næringsavdelingen fått
opplyst at tilbakemeldinger på dårlig dekning meldes til publikumsservice info@nrk.no. De andre
radiostasjonene har etter vår forståelse ikke noen publikumsservice som er organisert som mottak av
dekningsspørsmål.
I samtale med NRK publikumsservice sier de at de gjør undersøkelser på de henvendelsene de får inn
og at de har planer for oppfølging og utbygging i områder som har utfordringer. På spørsmål om det
er mange slike henvendelser blir det svart at det er få spørsmål om dekning og at dekningskartene
stort sett er oppdaterte. Det er forståelig at det er få henvendelser etter som det er svært vanskelig å
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finne fram til rette vedkommende for innmelding om dårlig dekning. NRK publikumsservice sier at
dette ikke er noe de har behov for å endre.
Det er mulig det går an å gjøre henvendelse direkte fra kommunen til NRK og andre radiostasjoner.
Dette vil kreve at en gjennomfører registreringer av aktuelle områder og sender inn en felles
tilbakemelding. Dette vil legge beslag på en del administrative ressurser.
Som ordfører har jeg ikke blitt kontaktet av en eneste innbygger om denne problemstillingen, og jeg
har heller ikke selv tatt initiativ til å adressere manglende DAB-dekning i deler av kommunen. Jeg vil
derfor i første omgang oppfordre innbyggere som opplever manglende DAB-dekning om å kontakte
NRK sin publikumsservice. Er det slik at det ikke fører fram, kan vi godt vurdere å forfølge saken fra
kommunens side.
Svar på spørsmål om omdømmeundersøkelsen: I regi av omstillingsprogrammet har
kommunikasjonsbyrået Strømsnes Røe kartlagt Indre Fosen kommunes merkevare og omdømme.
Omdømmeundersøkelsen er presentert i ulike fora, men ikke i kommunestyret. Det er naturlig at
også kommunestyret får denne presentasjonen. Omdømmeundersøkelsen har i sin helhet vært
presentert på omstillingsprogrammet sine hjemmesider, og er nå også tilgjengelig i kommunens
arkiv. Omstillingsprogrammet og bolystprosjektet jobber aktivt med flere av punktene som
rapporten peker på, og kommunestyret vil få en orientering om dette i løpet av våren.
Svar på spørsmål om Fosenveiene:
1. Fosenpakken hadde MNOK 116,9 i inntekter i 2021 hvorav inntektsført tilskudd var MNO 41,9.
Dette er inntekter både fra ferje og bom på Krinsvatn.
2. I likviditetsbudsjettet for 2021 utarbeidet i 2020 før tilskudd, pandemi og nedsettelse av takster,
hadde vi en inntektsprognose på ca MNOK 121,5.
3. Innkrevingskostnadene var i 2021 på MNOK 3,1 (2,6% av inntektene)
4. Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy ville gjort at inntektene ikke ville falt like mye
gjennom året. Beløpet kan beregnes, men krever litt tid. Innføring av takst for nullutslippskjøretøy
ville også medført en marginal/ubetydelig økning i kostnadene.
Betaling fra nullutslippskjøretøy vil ikke ha noen innvirkning på den samlede inntekt
bompengeselskapet krever inn. Takstene justeres innen rammen av proposisjonen og fastsatt
gjennomsnittstakst for prosjektet. Den største effekten vil være en fordeling av belastningen mellom
kjøretøygrupper, og reduserer behovet for å justere prosjektets gjennomsnittstakst.
Svar på spørsmål om ulåste/gratis ladepunkt for elbiler i kommunen: Generelt er det slik at
kommunen har ansvar i forhold til «det grønne skiftet». Det grønne skiftet handler om hvordan vi
skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Et av virkemidlene er å legge til rette for at det er mulig å
bruke el-bil for å komme dit man skal, og få ladet denne ved behov.
Indre Fosen kommune har etablert 20 ladepunkter for kommunale kjøretøy, disse er fordelt slik:
Råkvåg aldershjem – 2 stk.
Rissa Rådhus – 6 stk.
Rissa Helsetun – 8 stk.
Leksvik helsetun – 4 stk.
Ladepunktene ved Rissa rådhus må aktiveres med en brikke for å få laddinga i gang, på de andre
lokasjonene er plassene reservert for kommunale biler og er derfor ikke tilgjengelig for annet enn
kommunale kjøretøy.
Kommunen har fått tilskudd fra miljødirektoratet for å etablere disse.
I tillegg finnes det tilkoblingspunkt for nødlader/motorvarmer utenfor rådhuset i Rissa og
kommunehuset i Leksvik. I Rissa er disse tilkoblet kun på dagtid, slik at gjester skal kunne lade
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dersom de har behov for det. Disse er på kun 10A.
Ved Smia, Mælan skole og Åsly skole/helsetunet er det etablert ladepunkter, dette på bakgrunn av
det som står i Parkeringsforskriftens § 35. Lademuligheter: «På parkeringsområdet skal det tilbys
lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i
alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til
å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser.
Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller
driftskostnadene blir urimelig høye.»
Indre Fosen kommune dekker ikke kravet i parkeringsforskriften.
Kommunen har imidlertid ingen plikt til å gi bort strøm gratis, men har heller ikke lov til å selge
strøm, til det kreves det en lisens. Det har derfor vært diskutert en ordning der det er
parkeringsavgift på de plassene der man kan koble seg til strøm. Det ble imidlertid vurdert at arbeid
og kostnad med innkreving vil være så stor at det er lite å hente økonomisk på dette. For videre
utbygging av ladeinfrastruktur planlegges derfor et samarbeid med en aktør som har lisens til å selge
strøm, slik at denne kan drifte ladepunktene.
Det er ikke egen måler på de tilgjengelig kommunale ladepunktene, hvor mye strøm som går til dette
har vi derfor ikke svar på. Utgiften går på budsjettet for drift av de aktuelle byggene de ligger i
nærheten av.
Spørsmål fra Mona Foss (PP):
Huskonsertene som arrangeres i Indre Fosen kommune, blir noe av kostnadene for gjennomføringen
av disse, belastet kulturbudsjettet i Indre Fosen kommune?
Svar på spørsmål fra Mona Foss (PP):
I Indre Fosen kommune finnes det to ulike Huskonsert-konsept.
1. Kulturskolens huskonserter
a. disse inngår som en del av kulturskolens undervisningstilbud til våre barn og unge, og finansieres
direkte fra kulturbudsjettet.
2. Huskonsertene i Rissa
a. dette er en aktør som arrangerer konserter på høyt kunstnerisk nivå rundt om i kommunen vår.
b. aktøren søker, i likhet med mange andre lag, foreninger og private kulturbedrifter, på
tilgjengelige kommunale tilskuddsmidler (Kulturfond og Kulturutvalgets pott).
c. aktøren søker primært andre tilskudd (fylkeskommune, kulturråd, norsk komponistforening
m.m).
d. søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og tildeles via politisk behandling i
kulturutvalget.
Spørsmål fra Harald Fagervold (PP):
Pensjonistpartiet har merket seg at flere folkevalgte velger å søke fritak/permisjon fra sine politiske
verv, også fra kommunestyret.
Mener ordføreren at debattkulturen/ språkbruken i
kommunestyret (eller i andre politiske fora) er en medvirkende årsak til at mange velger å trekke seg
fra politisk virksomhet?
Dersom ja:
Hva mener ordføreren kan/bør gjøres?
Svar på spørsmål fra Harald Fagervold (PP):
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Harald Fagervold løfter opp en viktig problemstilling, og stiller spørsmålet også mange andre har
gjort før han. Det er vanskelig for ordføreren å svare utfyllende på spørsmålet, og årsakene til at
folkevalgte søker fritak fra sine verv er også svært forskjellige.
At debattkulturen og språkbruken i kommunestyret har blitt noe tøffere de senere årene, er nok
riktig. Det er ikke å legge skjul på at denne perioden startet med til dels steile fronter, noe som også
har preget det politiske ordskiftet, og kanskje også samholdet i kommunen. Ordføreren vil likevel
hevde at debattkulturen i politiske fora i Indre Fosen nå er godt innenfor akseptable rammer, og det
er i liten grad personangrep eller stygge ytringer. Engasjement skal det være, og det må også
aksepteres i politiske møter. Min erfaring er også at debattkulturen har blitt bedre utover i
inneværende valgperiode, og en positiv utvikling er gledelig.
Det er likevel tøft å være politiker i Indre Fosen. Vi er en nylig sammenslått kommune, og har
utfordringer med kommuneøkonomi. Dette har ført til svært krevende budsjettarbeid, og flere
vanskelige saker for kommunepolitikerne, gjerne ledsaget av stort engasjement blant kommunens
innbyggere. Ordskiftet om saker foregår i betydelig grad også i sosiale medier, med til dels harde
ordskifter. Kombinasjonen av dette kan til tider være svært tøft å stå i, og det tror jeg gjelder for
både kommunepolitikere og ansatte.
I en travel hverdag kan politiske verv være det første som må ofres for enkelte folkevalgte. Men for å
sikre rekruttering av engasjerte innbyggere til politiske verv i Indre Fosen, er det viktig at det
oppleves meningsfullt, og også litt trivelig, å inneha politiske verv.
Ordføreren vil driste seg til påstanden om at folkestyret i Indre Fosen kanskje trenger en liten
revitalisering. Det er tidligere svart på en interpellasjon fra Per Kristian Skjærvik at vi skal sette av tid i
kommunestyret til å diskutere hvordan vi skal få bedre samhold og engasjement i kommunestyret.
Planen er nå at vi gjennomfører dette i kommunestyrets møte i juni.
KST - 042/22 vedtak
Ingen vedtak
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