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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Tilstede fra administrasjonen:
Kommunedirektør Endre Skjervø, Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Økonomisjef Ståle Opsal (sak
RS 17/20) Enhetsleder Halfdan Jonsson (sakene 68/20-72/20)
Merknader: Ivan Småland og Arnt Ring fra HeliScan orienterte HeliScans framdriftsplaner
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i
samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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PS 67/20 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 18.08.2020
Orienteringer fra ordfører:






















Megling KMD 18.6.20 – arealplan.
Åpning av Trøndersk Matfestival og åpning av Rågo 30.8.20 i Trondheim.
Fredag 31.8 en runde på Tautra- mange besøkende.
Fredag 31.8 en runde med Arne Bye - mange gjester Frosta nå: ut i Frostingen om å holde
fokus.
Beredskapsmøte 13.08.20 – nytt møte 24.08.20 – ingen smittede pr. dags dato.
Smittevernsutstyr ok. All prøvetaking på Rinnleiret.
Innherredsbyen og møte/arbeidsdag Valberg: 17.9 FO + kommunedirektør.
Norcod- fått avslag fra Fylkesmannen. Ordfører har kontaktet de om veien videre. De anker.
Skal ha møte med ordfører og kommunedirektør.
Invitasjon dialogmøte AtB 27.10 Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024; tilbudsutvikling og dialog.
Grønne Folk og Bama. Kontakt med adm dir Rune Flåen 12.8.
Besøk av stortingspresident 1.9 utsatt
Kraftsamling 14.8
Bedriftsbesøk ordfører og kommunedirektør: PPT, HeliScan, Valberg Slektsgård,
Klostergården
Koronakommisjon: 20.8.20
Bispevisitas 6.11: menighetsrådet ønsker at biskopen skal møte krisestaben
Legevakt Rinnleiret – fortsatt krevende
Arbeidsavtale kommunedirektør legges fram i neste kommunestyremøte
Kommunehuset - adgangskontroll
Sykehjemmet - adgangskontroll
Regulering Hyndøy – ordfører ønsker orientering
Fradelingssaker –ønsker prinsippdiskusjon
Teamsmøter KO ved eventuell oppblussing av Covid -19.

Orienteringer fra kommunedirektør:
Det ble stemt over om at deler av orienteringen skal lukkes. Enstemmig vedtatt.
Deler av kommunedirektørens orientering lukkes med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3
(Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en
arbeidstakers tjenstlige forhold.)
Dette betyr at det foreligger lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1,
og møtet skal lukkes.






Presentasjon jfr. egen ppt.
Værnes-samarbeidet
Adgangsbegrensning / adgangskontroll på kommunale bygg




Teknisk og byggesak, bemanning
Korona og beredskap, sykefravær

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 14/20 Orienteringer fra ordfører
RS 15/20 Orientering fra kommunedirektør
RS 16/20 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - protokoll årsmøte
RS 17/20 Forenklet økonomisk rapportering pr. 30.06.20

PS 68/20 Fradeling av Gårdstun på gnr/bnr 084/001
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Fradeling av et Gårdstun på ca. 8daa på eiendommen 82/1 i Frosta Kommune godkjennes, da
formålet er at det resterende arealet skal selges til en aktiv Landbrukseiendom.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020
Forslag fra Frode Olsen:
Saken utsettes til neste møte. Signaler fremmet i møte tas til etterretning.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 69/20 068/002 Godkjenning av omlegging av veg - klagesak.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Administrativt vedtak, sak. 47/20, rammetillatelse for omlegging av veg gjennom bolig- / gårdstun til
utsiden av bolig- / gårdstunet på gnr. 68 bnr. 02 opprettholdes.
Klagen tas ikke til følge.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020
Formannskapet er klageorgan.
Forslag fra ordfører:
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen arrangerer befaring.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 70/20 027/017 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i godkjent
reguleringsplan - Frosta Brygge.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I hht. PBL`s § - 2 gis det midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i godkjent
reguleringsplan. Dispensasjon med vilkår.
Vilkår: Servicebygget må ha godkjent Rammetillatelse fra Frosta kommune, og ferdig attest før 1.
april 2021.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret:
I hht. PBL`s § - 2 gis det midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i godkjent
reguleringsplan. Dispensasjon med vilkår.
Vilkår: Servicebygget må ha godkjent Rammetillatelse fra Frosta kommune, og ferdig attest før 1.
april 2021.

PS 71/20 078/043 Dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan - formål.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I hht. PBL`s § 19 - 2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 1 – Byggeområder. Område
for industri og lager. Tomten og bygning endres til formål næring med en mindre boligdel, begrenset
opp til 70 m2 BRA.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020
Forslag fra ordfører.
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen arrangerer befaring.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 72/20 Beredskapsplan 2020-2025 Revidert forslag
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Revidert Beredskapsplan for perioden 2020-2025 vedtas.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020
Forslag fra ordfører:
Tilleggsforslag:
Kommunedirektør gis fullmakt til å justere beredskapsplanen, inkl. oppdatere sammensetningen av
kriseledelse/ressursgruppe. Større endringer skal politisk behandles.

Innstilling til Kommunestyret:
Revidert forslag til Beredskapsplan 2020-2025 vedtas.
Kommunedirektør gis fullmakt til å justere beredskapsplanen, inkl. oppdatere sammensetningen av
kriseledelse/ressursgruppe. Større endringer skal politisk behandles.

PS 73/20 Salgsbevilling for alkohol
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Klostergården gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7%. Bevillingen gjelder
fram til 30.06.2024.

2.

Salgsbevillingen gjelder for Gårdsbutikken på Klostergården.

3.

Ståle Anderssen godkjennes som styrer for salgsbevillingen.

4.

Jørn Gunnarsson Anderssen godkjennes som stedfortreder for styrer for salgsbevillingen.

5.

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

6.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klostergården gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7%. Bevillingen gjelder
fram til 30.06.2024.
Salgsbevillingen gjelder for Gårdsbutikken på Klostergården.
Ståle Anderssen godkjennes som styrer for salgsbevillingen.
Jørn Gunnarsson Anderssen godkjennes som stedfortreder for styrer for salgsbevillingen.
Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

PS 74/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Frosta
kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Frosta kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Frosta kommune og Helse Nord-Trøndelag
HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.

Behandling i Formannskapet - 18.08.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Frosta kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Frosta kommune og Helse Nord-Trøndelag
HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.

