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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Følgende varamedlemmer møtte:
Tilstede fra administrasjonen:
Kommunedirektør Ståle Opsal, Enhetsleder Halfdan Jonsson, Enhetsleder Jostein Myhr, Konst.
Enhetsleder Svanhild Strømskag, Rektor Andreas Trefjord, Arkivleder Tove R. Bratsvedal
Merknader: Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent. Stig Tore Laugen og Kari Ydsti
Presthus ble valgt til å underskrive protokollen sammen med ordfører. Saklisten blir endret, sak
25/20 flyttes til slutt. Sak 43/20 og 44/20 flyttes fram til etter 26/20.

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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SAKLISTE
Utvalgssaksnr:

Sakstittel

Lukket

Arkivsaksnr.

PS 25/20

Referatsaker

RS 15/20

Orienteringer fra ordfører

RS 16/20

Orientering Værnesregionen

RS 17/20

Foreløpig driftsresultat 2019 - NTE

2020/1026

PS 26/20

Forvaltningsplan for Frostating
Utvalgte kulturlandskap og forslag til
retningslinjer for tilskudd i Frostating
Utvalgte kulturlandskap

2020/982

PS 27/20

Årsrapport 2019 for Frosta brannvesen
og Innherred brann og redning

2020/1387

PS 28/20

Mulighetsstudie for Ulvikkorsen

2020/787

PS 29/20

Grunnerverv - Vikaleiret
industriområde

2020/1476

PS 30/20

Handlingsplan Vold i nære relasjoner,
Værnesregionen

2020/1187

PS 31/20

Delegering av myndighet fra
Kommunestyret til Utvalg Folk Kulturmidler 2020

2020/1404

PS 32/20

Delegering av myndighet fra
Kommunestyret til Utvalg Folk Ildsjelpris 2020

2020/1404

PS 33/20

Valg av meddommere til tingretten
2021 - 2024

2020/989

PS 34/20

Valg av medlemmer til
lagmannsrettens utvalg 2021-2024

2020/657

PS 35/20

Valg av jordskiftemeddommere for
perioden 2021-2024

2020/1049

PS 36/20

Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024

2020/1061

PS 37/20

Fritak for verv i valgperioden 20192023

2020/1412

PS 38/20

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår
og godtgjøring, Frosta kommune

2020/1639

PS 39/20

Behandling av selskapsavtale
Trondheim Havn

2020/1386

PS 40/20

Årsmelding 2019 - Fellesrådet for
funksjonshemmede og eldre

2020/1494

PS 41/20

Regnskap Frosta Fjellstyre 2019

2020/1301

PS 42/20

Anmodning om inngåelse av avtale om
justeringsrett for merverdiavgift ved
eventuell kommunal overtakelse av
intrastruktur

2020/1504

PS 43/20

Årsregnskap og årsrapport 2019

2020/681

PS 44/20

Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering
og kostnadsreduksjoner

2020/199

PS 45/20

Tilsetting av kommunedirektør

2020/1620

Spørsmål fra kommunestyrerepresentantene:
Spørsmål fra Anders Reitan SP:
1. FV 753. Det er mye snakk om vei i regionen for tida. Hva er status ift oppgradering av

fylkesveien? Ordfører svarte.
2. Fritidskortet. Hva er status på søknaden her? Konst. kommunedirektør svarte.
3. Stilling enhetsleder for enhet helse og omsorg. Sett i lys av ansettelse av ny kommunedirektør
og før vedtak i PS 44/20 Frosta 2020, hva er strategien bak utlysing og med så kort frist?
Konst. kommunedirektør svarte.
4. Parken. Er fremdriften i rute, og når er det ferdigstilling? Konst. kommunedirektør svarte.

PS 25/20 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020




















17. mai arrangement 2020
Koronasituasjonen Frosta
Servicekontoret - stengt fra 18.mai
Møte FM fredag 08.05.20: koronasituasjon, areal og plan, landbruk, arbeidskraft situasjonen
innen grøntnæringen, brukere med komplekse og sammensatte behov
Innspill fra Innherredsbyen til NTP; belønningsordning for mellomstore byområder herunder Innherredsbyen - jernbane - E6
Innspill Trøndelag fylkeskommune ang. båtforbindelse på Trondheimsfjorden og da spesielt
Frosta – Trondheim
B10 Småland - megling FM og KMD. Befaring til høsten
Utbytte NTE - generalforsamling 20.05.20 67 mill i utbytte. Vi eier 1.86%
Repskap i Innherred Interkommunale legevakt og årsresultat og styre. Underskudd i 2019
som skyldes bl a utgifter nødnett og merforbruk siden 2017. Styret får en betydelig jobb med
økonomien i selskapet
Nytt styre er valgt, og fra Frosta er Hanne Svean Halberg med vara Astrid Gullesen valgt
Representantskapsmøter i KonSek og RMN
Generalforsamling i LevaFro
Pretor Advokat - omgjøringsbegjæring av vedtak fattet av FM i saken Kransarvika
Møte Nye Veier politisk ledelse Levanger kommune
Innbyggerinvolvering 09.06.20 KS
Fredag 5. juni - møte og befaring med leder av Hovedutvalget vei i Trøndelag
fylkeskommune
Torsdag 11. juni - møte og befaring med FM sin landbruksdirektør Tore Bjørli
Dialog med næringslivet ang næringsareal. Frokostmøte august
Skjønnsmidler fra FM i forbindelse med Korona

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 15/20 Orienteringer fra ordfører
RS 16/20 Orientering Værnesregionen
RS 17/20 Foreløpig driftsresultat 2019 - NTE

PS 26/20 Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap og forslag til
retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap
Behandling i Utvalg Utvikling - 05.05.2020
Forslag i møtet om at Karl Martin Viken oppnevnes som saksordfører.

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak inkl. forslag i møtet enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 26.05.2020
Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes slik den foreligger.
Samarbeidsgruppa legger fram en oversikt over prioriterte områder årlig til Utvalg utvikling.
Forslag til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes.
Søknadsfristen settes til 1. mai og 1. oktober.

Som saksordfører til behandling av saken i Kommunestyret oppnevnes Karl Martin Viken.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Utvalg Utviklings innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes slik den foreligger.
Samarbeidsgruppa legger fram en oversikt over prioriterte områder årlig til Utvalg utvikling.
Forslag til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes.
Søknadsfristen settes til 1. mai og 1. oktober.

PS 27/20 Årsrapport 2019 for Frosta brannvesen og Innherred brann og redning
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapporten 2019 for Frosta brannvesen og Innherred brann og redning fra brannsjefen tas til
orientering

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Årsrapporten 2019 for Frosta brannvesen og Innherred brann og redning fra brannsjefen tas til
orientering

PS 28/20 Mulighetsstudie for Ulvikkorsen
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.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020
Forslag fra Anders Reitan:
Det igangsettes detaljregulering av Ulvikkorsen til industritomter
Forslag fra Frode Olsen:
Saken utsettes.

Vedtak
Olsens forslag til vedtak vedtatt med 12 mot 5 stemmer ( Senterpartiet stemte i mot)
Endelig vedtak:
Saken utsettes.

PS 29/20 Grunnerverv - Vikaleiret industriområde
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.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig 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.

PS 30/20 Handlingsplan Vold i nære relasjoner, Værnesregionen
Behandling i Utvalg Folk - 29.04.2020
Helsesykepleier Anna Wahlstrøm orienterte om planen.

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret:
1.
2.

Kommunestyret vedtar den framlagte handlingsplanen Vold i nære relasjoner
for planperioden 2020 – 2023.
Drift- og investeringstiltak som det ikke er gitt dekning for i gjeldende økonomiplan
legges fram til behandling ved de årlige rulleringer av økonomiplan/ årsbudsjett.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Utvalg Folks innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
2.

Kommunestyret vedtar den framlagte handlingsplanen Vold i nære relasjoner
for planperioden 2020 – 2023.
Drift- og investeringstiltak som det ikke er gitt dekning for i gjeldende økonomiplan
legges fram til behandling ved de årlige rulleringer av økonomiplan/ årsbudsjett.

PS 31/20 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Utvalg Folk Kulturmidler 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:


Utvalg Folk delegeres myndighet til å fordele vedtatte kulturmidler for 2020 i hht.
Retningslinjene for tildeling av kulturmidler.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:


Utvalg Folk delegeres myndighet til å fordele vedtatte kulturmidler for 2020 i hht.
Retningslinjene for tildeling av kulturmidler.

PS 32/20 Delegering av myndighet fra Kommunestyret til Utvalg Folk Ildsjelpris 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:


Utvalg Folk delegeres myndighet til å dele ut ildsjelprisen for 2020 i hht. Retningslinjene for
Frosta kommunes ildsjelpris.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:


Utvalg Folk delegeres myndighet til å dele ut ildsjelprisen for 2020 i hht. Retningslinjene for
Frosta kommunes ildsjelpris.

PS 33/20 Valg av meddommere til tingretten 2021 - 2024
Behandling i Valgutvalget - 28.04.2020
Forslag i møte:
Som meddommere i tingretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Sissel Sundet
Anne Minde
Randi Rekkebo
Aasta Helland
Hanne Svean Halberg
Arne Jørstad
Jens Olav Helland
Stig Tore Laugen
Øystein Skaslien
Frode Olsen

Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
Som meddommere i tingretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Sissel Sundet
Anne Minde
Randi Rekkebo
Aasta Helland
Hanne Svean Halberg
Arne Jørstad
Jens Olav Helland
Stig Tore Laugen
Øystein Skaslien
Frode Olsen

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020
Det er feil i innstillingen: Hanne Svean Halberg byttes ut med Marthe Flægstad
Vedtak
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Som meddommere i tingretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Sissel Sundet
Anne Minde
Randi Rekkebo
Aasta Helland
Marthe Flægstad
Arne Jørstad
Jens Olav Helland
Stig Tore Laugen
Øystein Skaslien
Frode Olsen

PS 34/20 Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2021-2024
Behandling i Valgutvalget - 28.04.2020
Forslag i møte:
Som meddommere i lagmannsretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Elin Flægstad
Ingvild Hjelde
Ragnhild Eggen Viken
Ola Hjelde
Arnt Jonson Stavset
Rune Haug
Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
Som meddommere i lagmannsretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Elin Flægstad
Ingvild Hjelde
Ragnhild Eggen Viken
Ola Hjelde
Arnt Jonson Stavset

Rune Haug

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som meddommere i lagmannsretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Elin Flægstad
Ingvild Hjelde
Ragnhild Eggen Viken
Ola Hjelde
Arnt Jonson Stavset
Rune Haug

PS 35/20 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024
Behandling i Valgutvalget - 28.04.2020
Forslag i møte:
Som meddommere i jordskifteretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Mette Aatlo
Marit Moksnes
Steinar Juberg
Olav Galtvik
Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
Som meddommere i jordskifteretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Mette Aatlo
Marit Moksnes

Steinar Juberg
Olav Galtvik

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som meddommere i jordskifteretten i perioden 2021 – 2024 velges:
Mette Aatlo
Marit Moksnes
Steinar Juberg
Olav Galtvik

PS 36/20 Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024
Behandling i Valgutvalget - 28.04.2020
Forslag i møte:
Som skjønnsmedlemmer i perioden 2021 – 2024 velges:
Mette Stene Viken
Gunnar Aursand
Tore Hyndøy
Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
Som skjønnsmedlemmer i perioden 2021 – 2024 velges:
Mette Stene Viken
Gunnar Aursand
Tore Hyndøy

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som skjønnsmedlemmer i perioden 2021 – 2024 velges:
Mette Stene Viken
Gunnar Aursand
Tore Hyndøy

PS 37/20 Fritak for verv i valgperioden 2019-2023
Kommunedirektørens forslag til vedtak:



Asmund Kjørsvik innvilges fritak fra sitt verv som 1. varamedlem til råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og eldre.
De tidligere valgte varamedlemmene rykker opp en plass.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:



Asmund Kjørsvik innvilges fritak fra sitt verv som 1. varamedlem til råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og eldre.
De tidligere valgte varamedlemmene rykker opp en plass.

PS 38/20 Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring, Frosta
kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:



Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring i Frosta kommune vedtas.
Forskriften trer i kraft 01.06.2020.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020
Forslag fra Trine Haug:
Endring i § 2-6
Ungdomsrådets sekretær får en årlig godtgjøring på kr. 500,-. Denne setningen tas bort.
Vedtak
Kommunedirektørens innstilling samt forslag i møte enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:



Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring i Frosta kommune vedtas.
Forskriften trer i kraft 01.06.2020.

PS 39/20 Behandling av selskapsavtale Trondheim Havn
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.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Frosta kommune vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er
foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19.

PS 40/20 Årsmelding 2019 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre
Behandling i Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - 06.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering.
Innstilling til Kommunestyret 26.05.2020
Årsmeldingen tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldres innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering.

PS 41/20 Regnskap Frosta Fjellstyre 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Regnskap for 2019 for Frosta fjellstyre tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Regnskap for 2019 for Frosta fjellstyre tas til orientering.

PS 42/20 Anmodning om inngåelse av avtale om justeringsrett for merverdiavgift
ved eventuell kommunal overtakelse av intrastruktur
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

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Frosta kommune går ikke inn på avtaler om kommunal overtakelse av infrastruktur som den
konkrete saken vedrørende Frosta Brygge AS omhandler

PS 43/20 Årsregnskap og årsrapport 2019
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.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020
Monika Sundt fra revisjon Midt-Norge samt regnskapsleder Sissel Aasbjørg deltok under
behandlingen av saken.

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
2.
3.

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

PS 44/20 Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner
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.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Lise Jørstad ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Jørstad forlot
setet og Dagfinn Tingstad deltok under avstemminga. Hun ble funnet habil mot 2 stemmer.
(Revhaug og Skogholt stemte mot)
Nytt forslag til vedtak fra Anders Reitan på vegne av SP:
Kostra tall fra sammenlignbar kostragruppe legges til grunn for mulig innsparingseffekt. Ny
kommunedirektør og ny ledelsesgruppe får i oppdrag og iverksette tiltak ila 2020, og senest med
virkning fra 01.01.2021. Følgende tall legges til grunn:
Område

Effekt

Helse

-2 000 000,-

Oppvekst

-2 300 000,-

Politisk godtgjørelse
Landbruk
Kulturmidler
Sum

-

-

-250 000,+1 000 000,+ 100 000,-3 450 000,-

Det er størst effekt i å ta inn innenfor områdene Helse og Oppvekst ift kostratall
Politikerne bør ta del i innsparing, og derfor reduseres godtgjørelse til ordfører til 60% av
stortingslønn, med tilsvarende reduksjon det gir på andre politiske godtgjørelser.
Frosta kommune bør få et satsingsområde, og da ser vi det som naturlig at vi satser på det vi er gode
på. En investering på område landbruk, gjør at vi kommer i posisjon til å selge tjenester til våre
nabokommuner utover å utvikle vår egen kompetanse.
Viktigheten av frivilligheten og dugnadsånden bør verdsettes enda mer, derfor styrkes kulturmidler
utover dagens avsatte midler.
Det sees på ledelsesstruktur og salg av kommunale boliger
Kulturskole, skolemat og kommunale barnehager ivaretas og utvikles.

Forslag fra Trine Haug SP
1. Tiltak for effektivisering av Frosta kommunes drift med en årlig innsparingseffekt på kr 2.750
000,- i tråd med vedlagte enhetsvise oversikter (tiltak merket grønt, unntatt kulturskole og økning
kommunale avgifter) 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 grønt i vedlagte enhetsvise oversikter utredes nærmere med tanke på
iverksettelse fra 01.01.2021.
3. Kostratall legges til grunn for videre utredninger i alle enheter, med mulig effektivisering.

Forslag fra Skogholt på vegne av AP, H og V:
Som Formannskapets innstilling med:

Ny setning punkt 2
I dette arbeidet ønskes det vektlegging av kostratall i alle enheter.
Dagens landbruksstilling ønskes utredes opp mot salg av tjenester.

Vedtak
Reitans forslag til vedtak settes opp imot Formannskapets innstilling.
Reitans forslag falt med 12 mot 5 stemmer ( Senterpartiet stemte i mot).
Haugs forslag til vedtak settes opp mot Skogholts forslag.
Haugs forslag til vedtak falt med 12 mot 5 stemmer ( Senterpartiet stemte i mot)
Skogholts forslag settes opp mot Formannskapets innstilling.
Skogholts forslag enstemmig vedtatt.

Endelig 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, samt tiltak fra arbeidsmøte i kommunestyret den 28.04.20 utredes videre med
tanke på iverksettelse fra 01.01.2021.
I dette arbeidet ønskes det vektlegging av kostratall i alle enheter.
Dagens landbruksstilling ønskes utredes opp mot salg av tjenester.

.

PS 45/20 Tilsetting av kommunedirektør
Ansettelsesutvalgets forslag til vedtak:
Endre Skjervø tilsettes om ny kommunedirektør fra 27. juli 2020.
Ordfører gis fullmakt til å forhandle lønns -og ansettelsesvilkår.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2020

Vedtak
Ansettelsesutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Endre Skjervø tilsettes om ny kommunedirektør fra 27. juli 2020.
Ordfører gis fullmakt til å forhandle lønns -og ansettelsesvilkår.

