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Plan for fremtidig utbygging av Borglia barnehage
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Avgiftsperidoe 2013-2015
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Forenklet tilstandsrapport og strategi for vedlikehold
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Anleggsplan og prioriteringsliste spillemidler 2013
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Den kulturelle skolesekken - rapport for skoleåret 2011-12
og plan for skoleåret 2012-13.

Lukket

PS 89/12 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 45/12 Orienteringer fra ordfører
RS 46/12 Orientering Værnesregionen

PS 90/12 Plan for fremtidig utbygging av Borglia barnehage
Behandling i Formannskapet - 20.11.2012
Enhetsleder Elin Strømsholm deltok under behandlingen av saken.

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 27.11.12:
Plan for fremtidig utbygging av Borglia barnehage tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Plan for fremtidig utbygging av Borglia barnehage tas til orientering.

PS 91/12 Avgiftsperidoe 2013-2015
Behandling i Formannskapet - 13.11.2012
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Nytt pkt. 3
I perioden skal følgende tiltak prioriteres:

- Ferdigstilling avkloakkering Hovdalsvatnet med pumpehus Brenne.
- Sikre kapasitet avløpsanlegg i Mebygda, herunder slamavskiller Manneset.
- Tiltak ved Viken i forbindelse med ombygging vei.
- Påskynde påkoblinger til avløpsnett for abonnementer i områder med avløpsanlegg.
Øvre investeringsramme settes til kr. 5 mill.
Nytt pkt. 2
Med de endringer som foreslås i pkt. 3 godkjennes grunnlaget for beregning av avløpsgebyr for
perioden og legges til grunn for fastsetting av avløpsgebyrenes størrelse (vedlegg).
Nytt pkt. 6
Administrasjonen bes ta initiativ til å se på muligheter med Frosta Vassverk med sikte på
samordning innenfor VA i kommunen.

Vedtak
Rådmannens innstilling samt Skogseths endringsforslag i møtet enstemmig tiltrådt
Innstilling til Kommunestyret 27.11.2012:
1. Avgiftsperioden settes fra 2013 til 2015.
2. Med de endringer som foreslås i pkt. 3 godkjennes grunnlaget for beregning av avløpsgebyr
for perioden og legges til grunn for fastsetting av avløpsgebyrenes størrelse (vedlegg).
3. I perioden skal følgende tiltak prioriteres:
- Ferdigstilling avkloakkering Hovdalsvatnet med pumpehus Brenne.
- Sikre kapasitet avløpsanlegg i Mebygda, herunder slamavskiller Manneset.
- Tiltak ved Viken i forbindelse med ombygging vei.
- Påskynde påkoblinger til avløpsnett for abonnementer i områder med avløpsanlegg.
Øvre investeringsramme settes til kr. 5 mill.
4. Økonomiske forutsetninger innarbeides i budsjett og økonomiplan 2013-2016.
5. Hovedplan avløp med ny tiltaksliste skal revideres i starten av perioden.
6. Administrasjonen bes ta initiativ til å se på muligheter med Frosta Vassverk med sikte på
samordning innenfor VA i kommunen.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
1. Avgiftsperioden settes fra 2013 til 2015.
2. Med de endringer som foreslås i pkt. 3 godkjennes grunnlaget for beregning av avløpsgebyr
for perioden og legges til grunn for fastsetting av avløpsgebyrenes størrelse (vedlegg).

3. I perioden skal følgende tiltak prioriteres:
- Ferdigstilling avkloakkering Hovdalsvatnet med pumpehus Brenne.
- Sikre kapasitet avløpsanlegg i Mebygda, herunder slamavskiller Manneset.
- Tiltak ved Viken i forbindelse med ombygging vei.
- Påskynde påkoblinger til avløpsnett for abonnementer i områder med avløpsanlegg.
Øvre investeringsramme settes til kr. 5 mill.
4. Økonomiske forutsetninger innarbeides i budsjett og økonomiplan 2013-2016.
5. Hovedplan avløp med ny tiltaksliste skal revideres i starten av perioden.
6. Administrasjonen bes ta initiativ til å se på muligheter med Frosta Vassverk med sikte på
samordning innenfor VA i kommunen.

PS 92/12 Forenklet tilstandsrapport og strategi for vedlikehold
Behandling i Formannskapet - 13.11.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til Kommunestyret 27.11.2012:
1. Forenklet tilstandsrapportering tas til orientering.
2. Foreløpig målsetninger for arbeidet med kartlegging og vedlikehold av bygg godkjennes i
henhold til vedlegg 1.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
1. Forenklet tilstandsrapportering tas til orientering.
2. Foreløpig målsetninger for arbeidet med kartlegging og vedlikehold av bygg godkjennes i
henhold til vedlegg 1.

PS 93/12 Felles PPT i Værnesregionen - Revidert samarbeidsavtale og
oppstartstidspunkt
Behandling i Formannskapet - 13.11.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til Kommunestyret 27.11.2012:
1. Ihht. vedtak i KO-sak 71/12 den 28.8.2012 (jfr vedlegg Nr. 1.) godkjennes revidert
samarbeidsavtale datert 24.10.2012 (Vedlegg Nr. 2.) som legges til grunn for etablering av
samarbeidet.
2. Ihht. RR’s vedtak i sak 40/12 den 24.10.2012 legges oppstart 1.4.2013 til grunn.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
1. Ihht. vedtak i KO-sak 71/12 den 28.8.2012 (jfr vedlegg Nr. 1.) godkjennes revidert
samarbeidsavtale datert 24.10.2012 (Vedlegg Nr. 2.) som legges til grunn for etablering av
samarbeidet.
2. Ihht. RR’s vedtak i sak 40/12 den 24.10.2012 legges oppstart 1.4.2013 til grunn.

PS 94/12 Værnesregionen Innkjøp - Ny organisering fom 1.1.2013
Behandling i Formannskapet - 13.11.2012

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt
Innstilling til Kommunestyret 27.11.2012:
1. Ordningen med felles innkjøpsordning i Værnesregionen (VR) videreføres slik:
a. Anskaffelser av varer og tjenester, inkludert IT anskaffelser legges inn i fellestjenesten
VR Innkjøp.
b. De enkelte kommuner håndterer anskaffelser knyttet til drift og investeringer i byggog anleggssektoren samt forsyningssektoren.

c. Samarbeidsavtalen styrer oppgavefordelingen mellom VR Innkjøp og kommunene.
2. VR Innkjøp organiseres etter kommunelovens § 28-1 b administrativt
vertskommunesamarbeid. Stjørdal kommune er vertskommune.
3. VR Innkjøp bemannes med 2 årsverk med virkning fra 1. april 2013.
4. Det legges til grunn at felles innkjøpsordningen i VR, og i samarbeid med andre partnere, gir
gevinster som fullt ut dekker kostnader med drift av ordningen.
5. Samarbeidsavtale datert september 2012, godkjennes.
6. Frosta kommune understreker viktigheten av at inngåtte fellesavtaler om innkjøp følges lojalt
opp ved anskaffelser.
7. Ordningen skal evalueres etter 2 år.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
1. Ordningen med felles innkjøpsordning i Værnesregionen (VR) videreføres slik:
a. Anskaffelser av varer og tjenester, inkludert IT anskaffelser legges inn i fellestjenesten
VR Innkjøp.
b. De enkelte kommuner håndterer anskaffelser knyttet til drift og investeringer i byggog anleggssektoren samt forsyningssektoren.
c. Samarbeidsavtalen styrer oppgavefordelingen mellom VR Innkjøp og kommunene.
2. VR Innkjøp organiseres etter kommunelovens § 28-1 b administrativt
vertskommunesamarbeid. Stjørdal kommune er vertskommune.
3. VR Innkjøp bemannes med 2 årsverk med virkning fra 1. april 2013.
4. Det legges til grunn at felles innkjøpsordningen i VR, og i samarbeid med andre partnere, gir
gevinster som fullt ut dekker kostnader med drift av ordningen.
5. Samarbeidsavtale datert september 2012, godkjennes.
6. Frosta kommune understreker viktigheten av at inngåtte fellesavtaler om innkjøp følges lojalt
opp ved anskaffelser.
7. Ordningen skal evalueres etter 2 år.

PS 95/12 Anleggsplan og prioriteringsliste spillemidler 2013
Behandling i Komitè for oppvekst og kultur - 14.11.2012
Anlegget som foreslås på plass nummer 7: Sanitetshuset – rehabilitering, tekniske rom med basseng,
er jf. brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 18. april 2012 ikke berettiget til å motta
spillemidler. Frosta sanitetsforening fyller ikke kravene som stilles til søkere på
spillemiddelordningen, og søknaden ble derfor avslått i 2012.

Vedtak
KOK innstiller på at fremlagte prioriteringsliste over anlegg med spillemiddelsøknader for 2013 i
Frosta kommune vedtas, med følgende unntak:
-

Sanitetshuset – rehabilitering, tekniske rom med basseng strykes fra anleggsplanen for Frosta
kommune. Dette på grunn av at Frosta sanitetsforening ikke fyller kravene som stilles til
søkere på spillemiddelordningen.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
KOKs innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Fremlagte prioriteringsliste over anlegg med spillemiddelsøknader for 2013 i Frosta kommune
vedtas, med følgende unntak:
-

Sanitetshuset – rehabilitering, tekniske rom med basseng strykes fra anleggsplanen for Frosta
kommune. Dette på grunn av at Frosta sanitetsforening ikke fyller kravene som stilles til
søkere på spillemiddelordningen.

PS 96/12 Den kulturelle skolesekken - rapport for skoleåret 2011-12 og plan for
skoleåret 2012-13.
Behandling i Formannskapet - 16.10.2012
Saken skal behandles i Komiteen og formannskapet tar rapporten til orientering.
Vedtak
Formannskapet tar rapporten til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 27.11.2012

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak
Den framlagte rapporten for arbeidet gjennom den kulturelle skolesekken i Frosta kommune for
skoleåret 2011-12 og plan for skoleåret 2012-13 godkjennes.

