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PS 31/20 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 14.04.2020
Orienteringer fra ordfører:
Kort orientering om koronasituasjonen.
Innherred Legevakt – Luftveispoliklinkikken på Rinnleiret.
Møte med landbruksnæringen.
Ansettelse av kommunedirektør.
Brannstasjon – Lukking av avvik.
Økonomi i forbindelse med koronasituasjonen – skjønnsmidler og økning av rammestilskudd.
Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 7/20 Orienteringer fra ordfører
RS 8/20 Orientering Værnesregion
RS 9/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frosta kommune

PS 32/20 Forskuttering av spillemidler, Frosta Skyttarlag
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Frosta Skyttarlag får innvilget forskuttering av kr. 403 389 av rest spillemidler.

Retningslinje for forskuttering ligger til grunn for vedtaket og skal etterfølges ut over punktet om
søknadsfrist. Frosta kommune forbeholder seg retten til å beholde spillemidlene til anlegget når disse
utbetales fra Fylkeskommunen ved tildeling de kommende år, dette som automatisk nedbetaling av
forskutteringssummen.
Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Frosta Skyttarlag får innvilget forskuttering av kr. 403 389 av rest spillemidler.
Retningslinje for forskuttering ligger til grunn for vedtaket og skal etterfølges ut over punktet om
søknadsfrist. Frosta kommune forbeholder seg retten til å beholde spillemidlene til anlegget når disse
utbetales fra Fylkeskommunen ved tildeling de kommende år, dette som automatisk nedbetaling av
forskutteringssummen.

PS 33/20 Felles areal -og transportstrategi for Innherredsbyen - forankring av
kommunalt eierskap og medfinansiering
Kommunedirektørens forslag til vedtak:


Frosta kommune går inn som medeier av prosjektet «Felles areal -og transportstrategi for
Innherredsbyen»



Kommunens økonomiske bidrag utgjør kr. 2,50 per innbygger beregnet etter innbyggertall
per 3. kvartal 2019. For Frosta kommune innebærer dette et beløp på kr. 6.000,- som
belastes ansvar 4200 enhet teknisk.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:


Frosta kommune går inn som medeier av prosjektet «Felles areal -og transportstrategi for
Innherredsbyen»



Kommunens økonomiske bidrag utgjør kr. 2,50 per innbygger beregnet etter innbyggertall
per 3. kvartal 2019. For Frosta kommune innebærer dette et beløp på kr. 6.000,- som belastes
ansvar 4200 enhet teknisk.

PS 34/20 VA-norm vedtatt 28.03.2017
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Den vedlagte VA-normen beholdes som den er.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020
Forslag i møte:
Den vedlagte VA-normen godkjennes.
Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 14.04.20:
Den vedlagte VA-normen godkjennes.

PS 35/20 Fradeling av Gårdstun på 022/001
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Fradelingen av Gårdstun med et totalt areal på CA 10,7daa fra eiendommen 22/1 som totalt består av
156daa fulldyrket og et total areal på 614,7daa godkjennes, da formålet med fradelingen er at
landbruksarealet blir solgt som tilleggsareal til gnr: 14 bnr:13.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Fradelingen av Gårdstun med et totalt areal på CA 10,7 daa fra eiendommen 22/1 som totalt består
av 156 daa fulldyrket og et total areal på 614,7 daa godkjennes, da formålet med fradelingen er at
landbruksarealet blir solgt som tilleggsareal til gnr 14 bnr 13.

PS 36/20 Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 022/001
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 22/1 i Frosta kommune
innvilges.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 22/1 i Frosta kommune
innvilges.

PS 37/20 Revidering av selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt
IKS- den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og
Verdal
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS
godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling til kommunestyret.
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes.

PS 38/20 Salgsbevilling 01.07.2020 - 30.09.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:


AS Vinmonopolet innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold
enn 4,7 volumprosent i perioden 01.07.2020 – 30.09.2024.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 AS Vinmonopolet innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere
alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i perioden 01.07.2020 – 30.09.2024.

PS 39/20 Salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.09.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. NG Kiwi Midt Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst
4,7% i perioden 01.07.20 til 30.09.24.
2. Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler på Frosta.
3. Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
4. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Trond Erling Dagsvik.
5. Som stedfortreder godkjennes Hanne Aag.
6. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. NG Kiwi Midt Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst
perioden 01.07.20 til 30.09.24.
2. Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler på Frosta.
3. Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
4. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Trond Erling Dagsvik.
5. Som stedfortreder godkjennes Hanne Aag.
6. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

4,7% i

PS 40/20 Salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.
Coop Midt-Norge Sa innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7% i
perioden 01.07.2020 til 30.06.2024.
2.

Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler med adresse Fånesvegen 9, 7633 Frosta.

3.

Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.

4.

Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Magne Christiansen..

5.

Som stedfortreder godkjennes Oddbjørg Engløkk.

6.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Coop Midt-Norge Sa innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7% i
perioden 01.07.2020 til 30.06.2024.

2.
3.
4.
5.
6.

Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler med adresse Fånesvegen 9, 7633 Frosta.
Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Magne Christiansen..
Som stedfortreder godkjennes Oddbjørg Engløkk.
Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

PS 41/20 Skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Hauganfjæra Camping AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder i
perioden 01.07.2020 -30.06.2024.
Inne:
Mandag – torsdag og søndag (øl og vin)
14.00 – 22.00
Fredag og Lørdag (øl og vin)
14.00 – 24.00
Fredag og Lørdag (brennevin)
18.00 – 24.00
Ute:
Mandag – torsdag og søndag (øl og vin)
Fredag og Lørdag (øl og vin)
Fredag og Lørdag (brennevin)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14.00 – 22.00
14.00 – 23.00
18.00 – 23.00

Skjenkebevillingen gjelder Hauganstua, samt terrassen utenfor.
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Torleif K. Haugan.
Som stedfortreder godkjennes Marit Kristin Røstad Haugan.
Bevillingen gjelder fram til 30.06.2024.
Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og
skjenketider for alkoholholdig drikk.
Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk

PS 42/20 Skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.09.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Vårres Kafe gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder i
perioden 01.07.2020 -30.09.2024.

2.

Skjenkebevillingen gjelder innenfor følgende tidsrammer:
INNE:
mandag til torsdag
fredag og lørdag
søndag

kl. 13.00 til kl. 23.00
kl. 13.00 til kl. 01.30
kl. 13.00 til kl. 23.00

UTE:
Alle dager

13.00 – 23.00

3.

Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Jørn Strømsnes.

4.

Som stedfortreder godkjennes Magne Christiansen..

5.
Skjenkestedet er Vårres Cafe sine lokaler i Frostasenteret, samt terrasse i umiddelbar
tilknytning til Vårres Kafe.
7.

Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og
skjenketider for alkoholholdig drikk.

8.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Vårres Kafe gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder i perioden
01.07.2020 -30.09.2024.
2.
Skjenkebevillingen gjelder innenfor følgende tidsrammer:
INNE:
mandag til torsdag kl. 13.00 til kl. 23.00
fredag og lørdag
kl. 13.00 til kl. 01.30
søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
UTE:
Alle dager
13.00 – 23.00
3.
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Jørn Strømsnes.
4.
Som stedfortreder godkjennes Magne Christiansen..

5.
Skjenkestedet er Vårres Cafe sine lokaler i Frostasenteret, samt terrasse i umiddelbar
tilknytning til Vårres Kafe.
7.
Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og skjenketider
for alkoholholdig drikk.
8.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk

PS 43/20 Skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Valberg Slektsgård AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder fram
til 30.09.2024.

2.

Skjenkebevillingen gjelder innenfor følgende tidsrammer:
Inne:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Ute:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13.00.
3.

Roger Lein godkjennes som styrer for skjenkebevillingen.

4.

Kjersti Kristiansen godkjennes som stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.

5.

Skjenkebevillingen gjelder også import av øl og vin samt skjenking av disse drikkene.

6.

Skjenkebevillingen gjelder for: ”Låvebru”, ”Selskapslokale 2. Etasje”, ”Mastue (stue,
kjøkken, gang)”, ”Hovedlån (stuer)”, ”Litjgården tømmerhus”samt uteområdene ”Gårdstunet
(mellom hovedhus-mastue-låve)”, Uteplasser ved hyttene”, ”Hageanlegg utenfor mastuehovedhus” og ”i og rundt lavvu”.

7.

Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og skjenketider
for alkoholholdig drikk.

8.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Endelig vedtak:
1.
Valberg Slektsgård AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder fram
til 30.09.2024.
2.

Skjenkebevillingen gjelder innenfor følgende tidsrammer:

Inne:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Ute:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol) kan skje fra kl. 13.00.
3.

Roger Lein godkjennes som styrer for skjenkebevillingen.

4.

Kjersti Kristiansen godkjennes som stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.

5.

Skjenkebevillingen gjelder også import av øl og vin samt skjenking av disse drikkene.

6.
Skjenkebevillingen gjelder for: ”Låvebru”, ”Selskapslokale 2. Etasje”, ”Mastue (stue,
kjøkken, gang)”, ”Hovedlån (stuer)”, ”Litjgården tømmerhus”samt uteområdene ”Gårdstunet
(mellom hovedhus-mastue-låve)”, Uteplasser ved hyttene”, ”Hageanlegg utenfor mastue-hovedhus”
og ”i og rundt lavvu”.
7.
Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og skjenketider
for alkoholholdig drikk.
8.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

PS 44/20 Skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.09.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klostergåren gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder fram til
30.09.2024.
2. Skjenkebevillingen gjelder innenfor følgende tidsrammer:
Inne:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Ute:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60
volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13.00.
3. Ståle Anderssen godkjennes som styrer for skjenkebevillingen.
4. Jørn Gunnarsson Anderssen godkjennes som stedfortreder for styrer for
skjenkebevillingen.

5. Skjenkebevillingen gjelder for: Møte og serveringsrommene på Klostergården, samt
hage, tunarealene og Såinnhuset på Klostergården.

6. Klostergården får utvidet sin skjenkebevilling til å tilvirke og skjenke hjemmebrygget
øl og vin.
7. Produksjonen av øl og vin skal skje på gården og være en del av det helhetlige
serveringstilbudet jfr. Alkoholloven.
8. Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og
skjenketider for alkoholholdig drikk.
9. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunediretktørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Klostergåren gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder fram til
30.09.2024.
2.

Skjenkebevillingen gjelder innenfor følgende tidsrammer:

Inne:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Ute:
Mandag – lørdag
Søndag og helligdager

08.00 – 01.30
12.00 – 01.30

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent
alkohol) kan skje fra kl. 13.00.
3.

Ståle Anderssen godkjennes som styrer for skjenkebevillingen.

4.

Jørn Gunnarsson Anderssen godkjennes som stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.

5.
Skjenkebevillingen gjelder for: Møte og serveringsrommene på Klostergården, samt hage,
tunarealene og Såinnhuset på Klostergården.
6.
vin.

Klostergården får utvidet sin skjenkebevilling til å tilvirke og skjenke hjemmebrygget øl og

7.
Produksjonen av øl og vin skal skje på gården og være en del av det helhetlige
serveringstilbudet jfr. Alkoholloven.
8.
Skjenking skal skje i samsvar med Frosta kommune sine forskrifter for salgs –og skjenketider
for alkoholholdig drikk.
9.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

PS 45/20 Skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Viva Italia Restaurant AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder
fram til 30.06.2024.
2. Skjenkebevillingen gjelder i lokalene på Sentrumsgården, samt uteterrassene på vest –og
nordsiden av bygget.

3.
4.
5.
6.

Skjenketider er:
INNE:
mandag til torsdag kl. 13.00 til kl. 23.00
fredag og lørdag
kl. 13.00 til kl. 01.30
søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
UTE:
mandag søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
Abdulla Nierway godkjennes som ansvarlig for skjenkebevillingen.
Fadhil Bapir Omar godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen.
Det skal være 18-års aldersgrense for å oppholde seg i lokalet etter kl. 23.00
Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Viva Italia Restaurant AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder
fram til 30.06.2024.
2.
Skjenkebevillingen gjelder i lokalene på Sentrumsgården, samt uteterrassene på vest –og
nordsiden av bygget.
Skjenketider er:
INNE:
mandag til torsdag kl. 13.00 til kl. 23.00
fredag og lørdag
kl. 13.00 til kl. 01.30
søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
UTE:
mandag søndag
kl. 13.00 til kl. 23.00
3.
Abdulla Nierway godkjennes som ansvarlig for skjenkebevillingen.
4.
Fadhil Bapir Omar godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen.
5.
Det skal være 18-års aldersgrense for å oppholde seg i lokalet etter kl. 23.00
6.
Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk

PS 46/20 Søknad om serveringsbevilling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Eva Hojem gis serveringsbevilling på Hojem Gård.

2.

Eva Hojem godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Eva Hojem gis serveringsbevilling på Hojem Gård.
2.
Eva Hojem godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen.

PS 47/20 Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Tiltak for effektivisering av Frosta kommunes drift med en årlig innsparingseffekt på kr
3.250.000,- i tråd med vedlagte enhetsvise oversikter (tiltak merket grønt) og vedlagt
oppsummering, vedtas iverksatt snarest mulig i løpet av 2020 og senest med virkning fra
01.01.2021. Tiltak vedrørende naturlig avgang innenfor enhet oppvekst iverksettes senest
fra 01.08.2021.
2. Andre tiltak merket gult og tiltak merket grønt, men ikke tallfestet, i vedlagte enhetsvise
oversikter, utredes videre med tanke på iverksettelse fra 01.01.2021.

Behandling i Formannskapet - 14.04.2020
Forslag i møte
Saken utsettes.
Videre behandling: Arbeidsmøte 28.04.20, Formannskapsmøte 12.05.20 og sluttbehandling i
Kommunestyret 26.05.20.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

