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PS 49/20 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 12.05.2020
Ordfører orienterte om:














Koronasitausjonen
Møte med Fylkesmannen 8. mai – status korona – areal og planarbeid – landbruk kompleksitet for sammensatte grupper
Innherredsbyen – innspill NTP
Innspill til Fylkesmannen vedr. hurtigbåt
B 10 Småland
NTE – Utbyttemodell
Innherred Interkommunal Legevakt IKS – Årsregnskap
Innherred Interkommunal Legevakt – nytt styre
Representantskapsmøte i Konsek og Revisjon Midt-Norge
Omgjøring av vedtak – gnr.16 bnr. 5 – Grunneier ønsker ikke at vedtak gjøres om
Begjæring om omgjøring av vedtak vedr. Kransarvika – Fylkesmannen tar ikke begjæringen
til følge
17. mai
Innbyggerinvolvering

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 10/20 Orienteringer fra ordfører
RS 11/20 Orientering Værnesregion

PS 50/20 Ansvarlig festkultur i Værnesregionen
Behandling i Utvalg Folk - 29.04.2020
Personalrådgiver/SLT-koordinator Astrid Småland orienterte om saken.

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til formannskapet:
1.
2.
3.

Alle offentlige fester skal ha 18 års aldersgrense.
Alle offentlige fester der det skal nytes alkohol skal ha skjenkebevilling.
På enkelte arrangementer kan det det åpnes opp for alkoholsalg til tross for at ungdom under
18 år har adgang. Dette kan f.eks. være festivaler, konserter, familieshow, quiz- kvelder og
revyer. Gjennomføringa av arrangementet må gjøres på en slik måte at reglene i
Alkoholloven overholdes.

4.
5.

Lag, foreninger og kommunene må stimuleres til å lage rusfrie arrangementer for ungdom
under 18 år.
Politiet skal innskjerpe arbeidet med godkjenning av fester og arrangementer og i større grad
vurdere reaksjoner mot arrangører som ikke forholder seg til retningslinjene.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020
Forslag i møte:
Saken utsettes. Formannskapet ber om at Ungdomsrådet og Fellesrådet for funksjonshemmede og
eldre behandler saken
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 51/20 Anmodning om inngåelse av avtale om justeringsrett for merverdiavgift
ved eventuell kommunal overtakelse av intrastruktur
Behandling i Utvalg Utvikling - 05.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Formannskapsmøtet 12.05.2020
Kommunedirektøren anbefaler at Frosta kommune ikke går inn på avtaler om kommunal overtakelse
av infrastruktur som den konkrete saken vedrørende Frosta Brygge AS omhandler.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020
Forslag i møte:
Frosta kommune går ikke inn på avtaler om kommunal overtakelse av infrastruktur som den
konkrete saken vedrørende Frosta Brygge AS omhandler
Vedtak
Utvalg Utviklings innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:

Frosta kommune går ikke inn på avtaler om kommunal overtakelse av infrastruktur som den
konkrete saken vedrørende Frosta Brygge AS omhandler

PS 52/20 Mulighetsstudie for Ulvikkorsen
Behandling i Utvalg Utvikling - 05.05.2020
Forslag i møtet:
Tilrettelegging av industritomter i området Ulvikkorsen iverksettes ikke i dag pga. kostnader
forbundet med gjennomføringen, men skal sees i sammenheng med muligheter for andre
næringsareal.
Vedtak
Forslag i møtet enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Formannskapsmøte 12.05.2020
Tilrettelegging av industritomter i området Ulvikkorsen iverksettes ikke i dag pga. kostnader
forbundet med gjennomføringen, men skal sees i sammenheng med muligheter for andre
næringsareal.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020
Forslag i møte:




Rapporten tas til orientering.
Ordfører bes ta kontakt med Fylkesmannen angående rekkefølgebestemmelse av
Ulvikkorsen.
Området må ses sammen med andre områder i kommunen.

Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:




Rapporten tas til orientering.
Ordfører bes ta kontakt med Fylkesmannen angående rekkefølgebestemmelse av
Ulvikkorsen.
Området må ses sammen med andre områder i kommunen.

PS 53/20 Behandling av selskapsavtale Trondheim Havn
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Frosta kommune vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er
foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
Frosta kommune vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er
foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19.

PS 54/20 Grunnerverv - Vikaleiret industriområde
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Fremlagte avtale for erverv av grunn fra gnr 81 bnr 44 og gnr.92 bnr 50 ihht. vedlegg Nr. 1.,
godkjennes.
2. Grunnervervet finansieres med midler satt av i investeringsbudsjettene for 2019 og 2020.
3. Pris for videresalg av areal til næringsetableringer pr m2 fastsettes i 2020 til samme pris
Frosta kommune har kjøpt arealet for, Kr 100 pr m2. (kpi reguleres etter 2020)
Dette gjelder også for videresalg av restareal fra tidligere erverv som det ikke er inngått
salgskontrakt på før dette vedtaket.
For øvrig videreselges areal ihht. standard avtaler og prinsipper for regulering av salgspris
fastsatt for dette i KO-sak 61/01 av 30.10.2001.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
1.

Fremlagte avtale for erverv av grunn fra gnr 81 bnr 44 og gnr.92 bnr 50 ihht. vedlegg Nr. 1.,
godkjennes.

2.

Grunnervervet finansieres med midler satt av i investeringsbudsjettene for 2019 og 2020.

3.

Pris for videresalg av areal til næringsetableringer pr m2 fastsettes i 2020 til samme pris
Frosta kommune har kjøpt arealet for, Kr 100 pr m2. (kpi reguleres etter 2020)
Dette gjelder også for videresalg av restareal fra tidligere erverv som det ikke er inngått
salgskontrakt på før dette vedtaket.
For øvrig videreselges areal ihht. standard avtaler og prinsipper for regulering av salgspris
fastsatt for dette i KO-sak 61/01 av 30.10.2001.

PS 55/20 Årsregnskap og årsrapport 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Årsregnskap for 2019 godkjennes.
2. Årsrapportering for 2019 tas til orientering.
3. Vedlagte reguleringsskjema for drifts- og investeringsbudsjettet godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
1.
2.
3.

Årsregnskap for 2019 godkjennes.
Årsrapportering for 2019 tas til orientering.
Vedlagte reguleringsskjema for drifts- og investeringsbudsjettet godkjennes.

PS 56/20 Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner
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.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2020
Kommunedirektøren har endringsforslag til pkt. 2.
Tillegg etter oversikter: Samt tiltak fra arbeidsmøte i kommunestyret den 28.04.20.
Senterpartiet kommer tilbake med tiltak som de ønsker å skjerme.
Vedtak
Kommunedirektørens innstilling samt forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
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, samt tiltak fra arbeidsmøte i kommunestyret den 28.04.20 utredes videre med
tanke på iverksettelse fra 01.01.2021.

