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PS 59/13

Referatsaker

RS 34/13

Orienteringer fra ordfører

RS 35/13

Orientering Værnesregion

RS 36/13

Årsberetning og møtereferat i fra
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2013/1381

RS 37/13

Forenklet rapportering pr. 30.06.13
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RS 38/13
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RS 39/13

Forslag til endring av startlånet Høring
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RS 40/13

Utskriving av eiendomsskatt på
boligeeiendom
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PS 60/13

Tilstandsrapport for Frosta Skole 20122013
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PS 61/13

Boligsosial handlingsplan høringsutkast

2013/328

PS 62/13

Selskapsavtale for Nord-Trøndelag
krisesenter IKS

2013/1940

PS 63/13

Svar på søknad på konsesjon på erverv
av fast eiendom

2013/1640

PS 64/13

Søknad om økonomisk støtte Trivselsledere

2013/1810

PS 65/13

Forespørsel om mottaksdrift i Frosta
kommune

2013/2488

PS 66/13

Kommunalt erverv av grunn ihht.
detaljreguleringsplan for Frosta
sentrum

2012/1526

PS 67/13

Budsjettendring Investeringsbudsjettet 2013 - Uteareal

2013/2625

Frosta skole/grunnlagsinvesteringer
detalj reguleringsplan "Alstadjordet"
PS 68/13

Klage på avslag på serverings og
skjenkebevilling

X

2013/1725

PS 59/13 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 20.08.2013

Vedtak
Referatene tatt til orientering.

RS 34/13 Orienteringer fra ordfører
RS 35/13 Orientering Værnesregion
RS 36/13 Årsberetning og møtereferat i fra årsmøte i Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning
RS 37/13 Forenklet rapportering pr. 30.06.13
RS 38/13 Kontigent KommIT 2013
RS 39/13 Forslag til endring av startlånet - Høring
RS 40/13 Utskriving av eiendomsskatt på boligeeiendom

PS 60/13 Tilstandsrapport for Frosta Skole 2012-2013
Rådmannens forslag til vedtak
Tilstandsrapporten fra Frosta Skole 2013 tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013
Forslag fra Frode Revhaug om å utsette saken.
Vedtak
Rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Innstilling til Kommunestyret 03.09.2013
Tilstandsrapporten fra Frosta Skole 2013 tas til orientering.

PS 61/13 Boligsosial handlingsplan - høringsutkast
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet er styringsgruppe for Boligsosial handlingsplan, og Boligsosial handlingsplan for
Frosta kommune, 2013-17 legges ut på offentlig høring i 3 uker etter styringsgruppas behandling,
20.08.13.
Høringsuttalelsene drøftes av prosjektgruppa og tas inn i den endelige planen som behandles av
Kommunestyret høsten 2013.

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013

Vedtak
Formannskapet er styringsgruppe for Boligsosial handlingsplan, og Boligsosial handlingsplan for
Frosta kommune, 2013-17 legges ut på offentlig høring i 3 uker etter styringsgruppas behandling
20.08.13.
Høringsuttalelsene drøftes av prosjektgruppa og tas inn i den endelige planen som behandles av
Kommunestyret høsten 2013.

PS 62/13 Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS
Rådmannens forslag til vedtak
Frosta kommune slutter seg til fremlagte avtaleforslag om etablering av krisesenter IKS for NordTrøndelag

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013

Vedtak
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret 03.09.2013
Frosta kommune slutter seg til fremlagte avtaleforslag om etablering av krisesenter IKS for NordTrøndelag.

PS 63/13 Svar på søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom
Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i konsesjonsloven gis Ågot Ingeborg Istad konsesjon på den omsøkte parsellen til
104/11 på vilkår om at det oppstår driveplikt på den omsøkte parsellen.

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013

Vedtak
Med hjemmel i konsesjonsloven gis Ågot Ingeborg Istad konsesjon på den omsøkte parsellen til
104/11 på vilkår om at det oppstår driveplikt på den omsøkte parsellen.

PS 64/13 Søknad om økonomisk støtte - Trivselsledere
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om midler til trivselsprogrammet innvilges med kr. 5.000 fra formannskapets konto. Midlene
skal gå til innkjøp av utstyr.
Behandling i Formannskapet - 20.08.2013

Vedtak
Søknad om midler til trivselsprogrammet innvilges med kr. 5.000 fra formannskapets konto. Midlene
skal gå til innkjøp av utstyr.

PS 65/13 Forespørsel om mottaksdrift i Frosta kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Frosta kommune ønsker å opprettholde sin valgte strategi i 2002 om å tilrettelegge for å ta imot
enkeltflyktninger/familier fremfor etablering av et større asylmottak. Situasjonen og begrunnelsen for
dette er ikke særlig endret fra vurdering av spørsmålet i 2002.

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013
Forslag fra Frode Revhaug om at saken utsettes, og legges fram på nytt med en bredere og bedre
vurdering før man gjør endelig vedtak.
Rådmannens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret 03.09.2013
Frosta kommune ønsker å opprettholde sin valgte strategi i 2002 om å tilrettelegge for å ta imot
enkeltflyktninger/familier fremfor etablering av et større asylmottak. Situasjonen og begrunnelsen for
dette er ikke særlig endret fra vurdering av spørsmålet i 2002.

PS 66/13 Kommunalt erverv av grunn ihht. detaljreguleringsplan for Frosta
sentrum
Rådmannens forslag til vedtak
1. Framlagte avtaler for erverv av grunn ihht. detaljreguleringplan for «Alstadjordet», vedlegg
Nr.5. godkjennes
2. Investeringsbudsjettet for 2013 styrkes med Kr 2.060.000 på ansvar 94810. Dette finansieres
med et låneopptak på Kr 2.060.000, med avdragstid på 20 år. Lånet kan samordnes/slås
sammen med øvrige låneopptak i 2013.
3. I tertialrapport nr. 2 gjøres det en samlet vurdering på muligheten for omprioritering innen
opprinnelig investeringsramme for 2013. Dette for å begrense ytterligere låneopptak ut over
opprinnelig ramme mest mulig.
4. Erverv fra Gnr 41 bnr 1, Kr 460.000 innarbeides i Budsjett 2014 og Økonomiplan for 20142017

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013
Frode Revhaug ber om at hans habilitet vurderes, og formannskapet mener han er habil i saken.
Korrigert forslag fra rådmann fremlagt i møte:
Nytt punkt 2 som erstatter det utsendte forslaget til vedtak:
Investeringsbudsjettet for 2013 styrkes med følgende rammer: Kr 1.460.000 til grunnerverv, og
kr 600.000 til opparbeiding/infrastruktur. Dette finansieres med et låneopptak på kr 2.060.000,
med avdragstid på 20 år. Lånet kan samordnes/slås sammen med øvrige låneopptak i 2013.

Vedtak
Rådmannens forslag med korrigering i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling til Kommunestyret 03.09.2013
5. Framlagte avtaler for erverv av grunn iht. detaljreguleringplan for «Alstadjordet», vedlegg
Nr.5, godkjennes.
6. Investeringsbudsjettet for 2013 styrkes med følgende rammer: Kr 1.460.000 til grunnerverv,
og kr 600.000 til opparbeiding/infrastruktur. Dette finansieres med et låneopptak på kr
2.060.000, med avdragstid på 20 år. Lånet kan samordnes/slås sammen med øvrige
låneopptak i 2013.
7. I tertialrapport nr. 2 gjøres det en samlet vurdering på muligheten for omprioritering innen
opprinnelig investeringsramme for 2013. Dette for å begrense ytterligere låneopptak ut over
opprinnelig ramme mest mulig.
8. Erverv fra Gnr 41 bnr 1, kr 460.000 innarbeides i Budsjett 2014 og Økonomiplan for 20142017

PS 67/13 Budsjettendring - Investeringsbudsjettet 2013 - Uteareal Frosta
skole/grunnlagsinvesteringer detalj reguleringsplan "Alstadjordet"
Behandling i Formannskapet - 30.07.2013
Forslag i møte:
Det gis klarsignal til igangsetting av utearealsaken ihht bearbeidet tilbud som det er redegjort for i
saken. Konkret budsjettbevilgning avventes til formannskapets møte 20.8.2013, hvor man samtidig
ber rådmannen redegjøre nærmere for prosessen ift uteareal
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 20.08.2013
Rådmannen endrer i møtet sitt forslag til vedtak i punkt 1 og 2 til følgende:
1. Ramme for uteområde skole 2013 økes fra Kr 750.000 til Kr 950.000
2. Det gjennomføres et låneopptak på Kr 200.000, med avdragstid på 20 år. Lånet kan samordnes/slås
sammen med andre låneopptak i 2013

Punkt. 3 og 4 som opprinnelig forslag.

Vedtak
Rådmannens forslag i møtet enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Ramme for uteområde skole 2013 økes fra kr 750.000 til kr 950.000

2. Det gjennomføres et låneopptak på kr 200.000, med avdragstid på 20 år. Lånet kan
samordnes/slås sammen med andre låneopptak i 2013
3. Eventuell restramme kan bidra i delfinansiering av kommunalt erverv av grunn på
«Alstadjordet», som kommer i forbindelse med tertialrapport nr. 2.
4. Det er et mål at prioriterte investeringstiltak gjennomføres innen den totale
investeringsrammen fastsatt i budsjett og økonomiplan. I Tertialrapport nr. 2. 2013 bes derfor
rådmannen å vurdere framdrift og gjennomføring av vedtatte investeringer, for om mulig å
omprioritere mellom investeringstiltak, for å begrense låneopptak ut over vedtatt ramme mest
mulig.

PS 68/13 Klage på avslag på serverings og skjenkebevilling
Rådmannens forslag til vedtak
Vedtak i sak 49/13 opprettholdes.
Saken oversendes Fylkesmannen som klagesak.
Behandling i Formannskapet - 20.08.2013

Vedtak
Vedtak i sak 49/13 opprettholdes.
Saken oversendes Fylkesmannen som klagesak.

