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PS 58/12

Papirløse politiske møter i Frosta kommune - reglement

PS 59/12

Forslag til avtale med Frosta Bygdemuseum

PS 60/12

Bestandsmål for rådyr i Frosta kommune.

PS 61/12

Regionalt næringsfond for Stjørdal, Meråker og Frosta valg av styremedlemmer
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Defekt basestasjon - Anskaffelse og budsjettendring nytt
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Samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal innledet møtet med en orientering om status i
utredningsarbeidet så langt for felles intermediær enhet for Frosta, Levanger og Verdal.

PS 48/12 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 21/12 Orienteringer fra ordfører
RS 22/12 Orientering Værnesregionen
RS 23/12 Orientering prosjekt Folkehelse våren 2012
RS 24/12 Skatteinntekter månedsfordeling mai 2012

PS 49/12 Kommunal planstrategi 2012 -15, oppstart og prosess.
Behandling i Planutvalget - 05.06.2012

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 19.05.2012:
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 ber planutvalget administrasjonen starte opp arbeid
med kommunal planstrategi med mål om sluttbehandling i november 2012.



Styringsgruppe (SG). Planutvalget. Siden kommunal planstrategi i hovedsak er en politisk
strategi er det naturlig at det politiske utvalg som er delegert myndighet etter plan og
bygningsloven fyller den funksjonen.
Saksordfører. Leder i planutvalget. Da planstrategien i all vesentlighet er en politisk strategi
bør saksordfører i saken være politisk. Leder av planutvalget bør da fungere som saksordfører.



Arbeidsgruppe/prosjektgruppe (PG). På grunnlag av at planstrategien skal være
totalomfattende og gjennomgripende i kommunens tjeneste-, forvaltnings- og
myndighetsområder, må arbeidet utføres så høyt som mulig i kommunens ordinære og
administrative organer. Prosjektgrupperollen og sekretariatet bør derfor legges til rådmannens
ledergruppe med rådmannen som prosjektansvarlig og evt. med supplering av
sekretær/prosjektleder fra administrasjonen for øvrig.

Dekning av prosessens økonomiske krav skjer innenfor de respektive eksisterende budsjetter for
2012.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 ber planutvalget administrasjonen starte opp arbeid
med kommunal planstrategi med mål om sluttbehandling i november 2012.




Styringsgruppe (SG). Planutvalget. Siden kommunal planstrategi i hovedsak er en politisk
strategi er det naturlig at det politiske utvalg som er delegert myndighet etter plan og
bygningsloven fyller den funksjonen.
Saksordfører. Leder i planutvalget. Da planstrategien i all vesentlighet er en politisk strategi
bør saksordfører i saken være politisk. Leder av planutvalget bør da fungere som saksordfører.
Arbeidsgruppe/prosjektgruppe (PG). På grunnlag av at planstrategien skal være
totalomfattende og gjennomgripende i kommunens tjeneste-, forvaltnings- og
myndighetsområder, må arbeidet utføres så høyt som mulig i kommunens ordinære og
administrative organer. Prosjektgrupperollen og sekretariatet bør derfor legges til rådmannens
ledergruppe med rådmannen som prosjektansvarlig og evt. med supplering av
sekretær/prosjektleder fra administrasjonen for øvrig.

Dekning av prosessens økonomiske krav skjer innenfor de respektive eksisterende budsjetter for
2012.

PS 50/12 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012
Forslag fra Dagfinn Tingstad:
Endring i pkt. 5.
Beløp til forskuttering av spillemidler økes til kr. 1.500.000,-.

Vedtak
Rådmannens innstilling samt forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret 19.06.2012:
Det fremlagte forslag til retningslinje for forskuttering av spillemidler samt endringsforslag i
Formannskapsmøtet vedtas som gjeldende fra 20.06.2012.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012
Felles forslag fra Sp,Krf,Ap og Sv:
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler, Frosta kommune.
1. Alle parter som omfattes av spillemiddelordningen via Norsk Tipping og Det
Kongelige Kulturdepartementet har rett til å søke Frosta kommune om forskuttering av spillemidler.
2. Søknad om forskuttering rettes til Frosta kommune og den enkelte sak fremmes for
formannskapet.
Søknad om forskuttering kan sendes på alle anlegg hvor det ikke er påbegynt tildeling av spillemidler
via Kulturdepartementet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
3. Søknader om forskuttering skal inneholde alle de dokumenter som kreves ved sluttføring av et
spillemiddelberettiget anlegg, i henhold til retningslinjer for spillemidler fra Det Kongelige
Kulturdepartement. Det vil si at alle søknader om forskuttering gjelder anlegg som er ferdigstilt.
Dette for at anlegget skal være sikret tildeling av spillemidler frem i tid ut i fra at alle dokumentkrav
for spillemiddeltildeling fra Kulturdepartementet er oppfylt.
4. Frosta kommune har en avsatt pot midler til forskuttering av spillemidler. Denne potten er
pålydene kr. 1 500 000,- til enhver tid. Når lag innvilges spillemidler forutsettes det at de søker
utbetaling av midler umiddelbart.
Forskutteringen sees som en låneordning uten tilhørende eierskap til de anlegg man velger å låne ut
midler til, søkerne er fult ut ansvarlige for anleggene med tilhørende økonomi, drift og evt.
rehabiliteringsarbeider. Det avgjøres i det enkelte tilfelle om en panteordning skal følge
forskutteringsinnvilgningen.
Forslag fra Frode Revhaug
Nytt pkt. 5
Søknadsfristen for forskuttering av spillemidler er 1. september.
Vedtak
Endringsforslag i møte fra Sp, Krf, Ap og Sv enstemmig vedtatt.
Forslag fra Frode Revhaug vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Endelig vedtak
Forslag i møte til retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas som gjeldende fra
20.06.2012.

PS 51/12 Etiske retningslinjer - revidering
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012
Forslag fra Dagfinn Tingstad/Boje Reitan:
Pkt. 2, andre avsnitt strykes.
Pkt. 7, siste avsnitt «og folkevalgte» strykes.
Pkt. 8 andre avsnitt. Tillegg « Gjennomgang legges også inn i folkevalgtopplæringen».
Vedtak
Rådmannens innstilling med endringsforslag i møte enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.2012:
Forslag til nye etiske retningslinjer med endringsforslag i møtet godkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Forslag til nye etiske retningslinjer med endringsforslag i formannskapsmøtet godkjennes.

PS 52/12 Inntektsmuligheter - Frosta kommune
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.2012:
Redegjørelsen vedrørende inntektspotensial for Frosta kommune tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012
Forslag fra Frode Revhaug:
Vi ber administrasjonen arbeide videre med inntektsmulighetene gjennom vekst i antall innbyggere,
etableringer og god drift av kommunen.

Dette innebærer at Frosta kommune ikke innfører eiendomsskatt.
Vedtak
Revhaugs forslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Endelig vedtak
Vi ber administrasjonen arbeide videre med inntektsmulighetene gjennom vekst i antall innbyggere,
etableringer og god drift av kommunen.
Dette innebærer at Frosta kommune ikke innfører eiendomsskatt.

PS 53/12 Fastsetting av valgdag ved stortingsvalg og sametingsvalg 2013
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.2012:
I Frosta kommune avholdes stortingsvalg og sametingsvalg 2013 på selve valgdagen 9. september
2013.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
I Frosta kommune avholdes stortingsvalg og sametingsvalg 2013 på selve valgdagen 9. september
2013.

PS 54/12 Brofossutvalget - høringsuttalelse fra Frosta kommune
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.2012:
Frosta kommunes slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Frosta kommunes slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse.

PS 55/12 Revidert årsrapport fra AMU 2011
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012
Torunn Nesse ba om at hennes habilitet ble vurdert, jfr. Forvaltningsloven § 6.
Hun ble funnet inhabil og fratrådte under behandlingen av saken.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.2012:
Revidert årsrapport tas til orientering

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012
Torunn Nesse ba om at hennes habilitet ble vurdert, jfr. Forvaltningsloven § 6.
Hun ble funnet inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. Anne Hagerup tiltrådte under
behandlingen.

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak

Revidert årsrapport tas til orientering

PS 56/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Frosta
kommune og Helse Nord-Trøndelag HF fom 1.7.2012
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.2012:
Frosta kommune vedtar og slutter seg til de foreliggende fremforhandlede tjenesteavtalene mellom
Frosta kommune og Helse Nord-Trøndelag HF, med iverksettingsdato 1.7.2012

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Frosta kommune vedtar og slutter seg til de foreliggende fremforhandlede tjenesteavtalene mellom
Frosta kommune og Helse Nord-Trøndelag HF, med iverksettingsdato 1.7.2012

PS 57/12 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 2. halvår 2012
Behandling i Formannskapet - 05.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.05.12:
Møteplan for 2. halvår 2012 vedtas

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Møteplan for 2. halvår 2012 vedtas.

PS 58/12 Papirløse politiske møter i Frosta kommune - reglement
Behandling i Formannskapet - 19.06.2012
Endringsforslag i møtet fra rådmannen:
Saken tas til etterretning.
Forslag fra Frode Revhaug:
1. Saken tas til etterretning.
2. Det gås til innkjøp av iPad til vararepresentanter etter nærmere avtale. Behov for
tilleggsbevilgning fremmes i tertialrapport nr. 2.
Vedtak
Revhaugs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret 19.06.2012:
1. Saken tas til etterretning.
2. Det gås til innkjøp av iPad til vararepresentanter etter nærmere avtale. Behov for
tilleggsbevilgning fremmes i tertialrapport nr. 2.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
3. Saken tas til etterretning.
4. Det gås til innkjøp av iPad til vararepresentanter etter nærmere avtale. Behov for
tilleggsbevilgning fremmes i tertialrapport nr. 2.

PS 59/12 Forslag til avtale med Frosta Bygdemuseum
Behandling i Formannskapet - 19.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.06.2012:
Det fremlagte forslag til avtale med Frosta Bygdemuseum godkjennes. Rådmann gis myndighet til å
foreta mindre endringer av avtalen ved behov.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Det fremlagte forslag til avtale med Frosta Bygdemuseum godkjennes. Rådmann gis myndighet til å
foreta mindre endringer av avtalen ved behov.

PS 60/12 Bestandsmål for rådyr i Frosta kommune.
Behandling i Formannskapet - 19.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.06.2012:
Med hjemmel i forskrift i forvaltning av hjortevilt § 3 fastsettes Frosta kommunes bestandsmål for
rådyr til 50 dyr i årlig uttak gjennom ordinær jakt.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Med hjemmel i forskrift i forvaltning av hjortevilt § 3 fastsettes Frosta kommunes bestandsmål for
rådyr til 50 dyr i årlig uttak gjennom ordinær jakt.

PS 61/12 Regionalt næringsfond for Stjørdal, Meråker og Frosta - valg av
styremedlemmer
Valgnemdas forslag til vedtak

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012
Forslag fra valgnemda:
Som Frosta kommunes styrerepresentanter for 2 år velges Kirsten Fossli og Stig Arild Oldervik.
Forslag fra Ola Aursand:
Styrerepresentantene velges ut valgperioden.

Vedtak
Aursands forslag falt med 5 mot 12 stemmer.
Valgnemdas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som Frosta kommunes styrerepresentanter for 2 år velges Kirsten Fossli og Stig Arild Oldervik.

PS 62/12 Defekt basestasjon - Anskaffelse og budsjettendring nytt
oppmålingsutstyr
Behandling i Formannskapet - 19.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 19.06.2012:
Frosta kommune anskaffer oppmålingsutstyr på ny teknologisk plattform innenfor en økonomisk
ramme på Kr 210.000 eks. MVA. Investeringen finansieres ved omprioritering innen eksisterende
investeringsramme for 2012, i tråd med vedlagte budsjettendringsskjema.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Frosta kommune anskaffer oppmålingsutstyr på ny teknologisk plattform innenfor en økonomisk
ramme på Kr 210.000 eks. MVA. Investeringen finansieres ved omprioritering innen eksisterende
investeringsramme for 2012, i tråd med vedlagte budsjettendringsskjema.

PS 63/12 Statusrapport Hovdalsvatnet VA, juni 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Statusrapportering tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Statusrapportering tas til orientering.

PS 64/12 Endring av reguleringsplan Hyndøyvågen for oppføring av spikertelt,
Mariann og Einar Arne Hyndøy.
Behandling i Planutvalget - 19.06.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling tiltrådt med 3 mot 2 stemmer.

Innstilling til kommunestyret – 19.06.2012:
Reguleringsplan for Hyndøyvågen småbåthavn, gis følgende endring i bestemmelsene:
Ny § 7:
Innenfor områdene C1 og C2 tillates det campingvogner med standard fortelt som produseres for den
enkelte vogntype og inntil 25 m² størrelse.
Fortelt av andre materialer enn standard, for eksempel tre, kan monteres etter følgende
regler:
 Størrelsen på spikerteltet settes til maksimum 20 m² med et maksimalt takutstikk på 40 cm.
Høyden skal ikke overstige campingvognen, men mønespiss kan likevel være inntil 0,3 m
høyere. Bredden kan være inntil 3,5 m og lengden som vognens lengde uten drag.
 Terrasse og fortelt kan ikke overstige 40 m2 til sammen og skal tilpasses terrenget.
 Fortelt og terrasse skal fjernes når campingvogn fjernes mer enn 6 uker.
 Utforming og fargevalg skal harmonisere med campingvognene og bebyggelse på stedet.
 Isolasjon må ikke være brennbar.

Fortelt og terrasser må kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget.
Campingvognens drag må ikke innebygges i fortelt eller terrasse.
Grunnmur eller støpte/nedgravde pilarer tillates ikke.
Det tillates ikke innlagt vann i vogn eller fortelt uten tilknytning til godkjent avløpsanlegg.
Campingvogner må plasseres slik at de øyeblikkelig kan tilkobles bil og fjernes ved evt brann
i nabovogn.
Plassene C1 og C2 kan ikke tas i bruk før det er oppført godkjent sanitærbygg innenfor området.
I område C 3 tillates kun campingvogner, ev. med standard fortelt som produseres for den enkelte
vogntype og inntil 25 m² størrelse.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Planutvalgets innstilling vedtatt med 11 mot 6 stemmer.
Endelig vedtak
Reguleringsplan for Hyndøyvågen småbåthavn, gis følgende endring i bestemmelsene:
Ny § 7:
Innenfor områdene C1 og C2 tillates det campingvogner med standard fortelt som produseres for den
enkelte vogntype og inntil 25 m² størrelse.
Fortelt av andre materialer enn standard, for eksempel tre, kan monteres etter følgende
regler:
 Størrelsen på spikerteltet settes til maksimum 20 m² med et maksimalt takutstikk på 40 cm.
Høyden skal ikke overstige campingvognen, men mønespiss kan likevel være inntil 0,3 m

høyere. Bredden kan være inntil 3,5 m og lengden som vognens lengde uten drag.
 Terrasse og fortelt kan ikke overstige 40 m2 til sammen og skal tilpasses terrenget.
 Fortelt og terrasse skal fjernes når campingvogn fjernes mer enn 6 uker.
 Utforming og fargevalg skal harmonisere med campingvognene og bebyggelse på stedet.
 Isolasjon må ikke være brennbar.

Fortelt og terrasser må kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget.
Campingvognens drag må ikke innebygges i fortelt eller terrasse.
Grunnmur eller støpte/nedgravde pilarer tillates ikke.
Det tillates ikke innlagt vann i vogn eller fortelt uten tilknytning til godkjent avløpsanlegg.
Campingvogner må plasseres slik at de øyeblikkelig kan tilkobles bil og fjernes ved evt brann
i nabovogn.
Plassene C1 og C2 kan ikke tas i bruk før det er oppført godkjent sanitærbygg innenfor området.
I område C 3 tillates kun campingvogner, ev. med standard fortelt som produseres for den enkelte
vogntype og inntil 25 m² størrelse.

PS 65/12 Skatteoppkreverfunksjonen - Valg av fremtidig organsiering
Behandling i Formannskapet - 19.06.2012
Forslag fra Frode Revhaug:
Saken sendes til kommunestyret for endelig vedtak.
Forslag fra Ola Aursand:
Tillegg til rådmannens forslag:
Saken sendes til kommunestyret for endelig vedtak.
Vedtak
Revhaugs forsalg falt med 2 mot 3 stemmer
Aursands forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Innstilling til kommunestyret 19.06.2012:
1. Frosta kommune velger interkommunal samarbeidsløsning for skatteoppkreverfunksjonen.
2. Frosta kommune ønsker å tiltre Værnesregion Skatteoppkreverkontor, og det rettes
forespørsel til kommunene Malvik, Stjørdal, Tydal og Selbu om å tiltre samarbeidet fra
15.09.12.

Behandling i Kommunestyret - 19.06.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling vedtatt med 11 mot 6 stemmer.
Endelig vedtak:
1. Frosta kommune velger interkommunal samarbeidsløsning for skatteoppkreverfunksjonen.
2. Frosta kommune ønsker å tiltre Værnesregion Skatteoppkreverkontor, og det rettes forespørsel til
kommunene Malvik, Stjørdal, Tydal og Selbu om å tiltre samarbeidet fra 15.09.12.

