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Spørsmål i kommunestyret:

Spørsmål fra Berit Kristin Brenne på vegne av O. Lindgård:
"Hvordan tar Frosta kommune seg av personer med omsorgsbehov, som ikke har evne til å ta vare på seg sjøl
og hvor foresatte/nærmeste familie ikke evner til å stille krav på vegne av den/de med omsorgsbehov?
Er det riktig at personer uten evne til å ta vare på seg sjøl, skal ut i det åpne markedet for å skaffe seg bolig?
Da jeg ringte pleie-og omsorgsjefen, gjør ikke kommunen noe så lenge det ikke er søkt om
omsorgsbolig og/eller før det oppstår et problem. Burde man ikke i slike tilfeller være mer proaktiv?
Hvor har det blitt av eventuelle ansvarsgruppe rundt personer hvor omsorgsbehovet er kjent siden
barnsben?
Vil ikke dette føre til at personer havner utenfor tilrettelagte boliger/bofellesskap hvor man allerede har
ansatte på plass?"

Rådmannen svarte.

Spørsmål fra Jens Hagerup vedr. klosterruinene.
Rådmannen og ordføreren svarte.

Spørsmål fra Trine Haug vedr. uteområdet ved Frosta skole.
Rådmannen svarer i neste møte.

Spørsmål fra Torun Nesse vedr. forespørsel om landsleir for speidere i 2018.
Rådmannen svarte.

PS 43/15 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 18/15 Orienteringer fra ordfører
RS 19/15 Orientering Værnesregionen
RS 20/15 Oppsummering etter felles møte for kontrollkomiteen og kontrollutvalgene i
Værnesregionen
RS 21/15 Delegerte vedtak bygge og delingssaker 01.01.15 - 12.06.15

PS 44/15 Utredning fortsatt drift ved barnehagene Folkheim og Solvang
Behandling i Formannskapet - 18.06.2015
Forslag fra Frode Revhaug:
Alternativt forslag punkt 1:
Det igangsettes et forprosjekt som utreder tomtealternativ og kostnader med bygging av nytt
barnehagebygg, som erstatning for barnehagene Folkheim og Solvang. Rapporten leveres
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
1. Det arbeides videre med konkretisering av utbyggingsløsninger på Folkheim og Solvang med
siktemål en betydelig kvalitetsheving av lokalene. Solvang må gi et tilbud ut fra dagens antall barn
+20%. Folkheim må gi et tilbud på dagens antall barn +20% samt en løsning som gir rom for dagens
antall barn på Solvang og Folkheim samlet +20%.
2. Det må tas kontakt med grunneiere som eier utearealet som benyttes av barnehagene på Solvang
og Folkheim for å få klarlagt muligheten for å oppnå langsiktige avtaler om bruk av utearealene.
Vedtak
Det stemmes punktvis.
Rådmannens forslag pkt. 1 falt med 5 stemmer
Revhaugs forslag pkt. 1 falt med 3 mot 2 stemmer
Skogseths forslag pkt. 1 vedtatt med 3 mot 2 stemmer
Skogseths forslag pkt. 2 vedtatt med 3 mot 2 stemmer
Rådmannens forslag pkt. 2 falt med 3 mot 2 stemmer
Innstilling til Kommunestyret 30.06.2015

1. Det arbeides videre med konkretisering av utbyggingsløsninger på Folkheim og Solvang med
siktemål en betydelig kvalitetsheving av lokalene. Solvang må gi et tilbud ut fra dagens antall barn
+20%. Folkheim må gi et tilbud på dagens antall barn +20% samt en løsning som gir rom for dagens
antall barn på Solvang og Folkheim samlet +20%.
2. Det må tas kontakt med grunneiere som eier utearealet som benyttes av barnehagene på Solvang
og Folkheim for å få klarlagt muligheten for å oppnå langsiktige avtaler om bruk av utearealene.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015
Forslag fra Frode Revhaug:
1. Det igangsettes et forprosjekt som utreder tomtealternativ og kostnader med bygging av nytt
kommunalt barnehagebygg, som erstatning for barnehagene Folkheim og Solvang.
Rapporten leveres kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.
2. Utredningen skal inkludere vurderinger om en mulig mindre utvidelse av Juberg
gårdsbarnehage, som et supplement til en ny kommunal barnehage.
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
1. Det arbeides videre med konkretisering av utbyggingsløsninger på Folkheim og Solvang med
sikte på en betydelig kvalitetsheving av lokalene.
I dette arbeidet må eierne av Solvang og Folkheim presentere hvert sitt tilbud som håndterer
dagens antall barn i egen barnehage samt en mulig økning på 20% i antall barn. Det
forutsettes at administrasjonen i Frosta kommune arbeider nært med eierne for å bistå i
dimensjoneringen og programmeringen av arealet.
2. Det må tas kontakt med grunneiere som eier utearealet som benyttes av barnehagene på
Solvang og Folkheim for å få klarlagt muligheten for å oppnå langsiktige avtaler om bruk av
utearealene.
3. Det utarbeides også et alternativ for en 4.-avd. kommunal barnehage med tilhørende
kostnadstall.

Vedtak
Det foretas prøveavstemming.
Det stemmes punktvis over de 3 forslagene:
Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 falt med 17 stemmer.
Revhaugs forslag til vedtak pkt. 1 falt med 8 mot 9 stemmer.
Revhaugs forslag til vedtak pkt. 2 falt med 8 mot 9 stemmer.
Skogseths forslag til vedtak pkt. 1 vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Skogseths forslag til vedtak pkt. 2 vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Skogseths forslag til vedtak pkt. 3 vedtatt med16 mot 1 stemmer
Endelig avstemming
Skogseths forslag til vedtak pkt. 1 vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Skogseths forslag til vedtak pkt. 2 vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Skogseths forslag til vedtak pkt. 3 vedtatt med16 mot 1 stemmer

Endelig vedtak:
1.
Det arbeides videre med konkretisering av utbyggingsløsninger på Folkheim og Solvang med
sikte på en betydelig kvalitetsheving av lokalene.
I dette arbeidet må eierne av Solvang og Folkheim presentere hvert sitt tilbud som håndterer dagens
antall barn i egen barnehage samt en mulig økning på 20% i antall barn. Det forutsettes at
administrasjonen i Frosta kommune arbeider nært med eierne for å bistå i dimensjoneringen og
programmeringen av arealet.
2.
Det må tas kontakt med grunneiere som eier utearealet som benyttes av barnehagene på
Solvang og Folkheim for å få klarlagt muligheten for å oppnå langsiktige avtaler om bruk av
utearealene.
3.
Det utarbeides også et alternativ for en 4.-avd. kommunal barnehage med tilhørende
kostnadstall.

PS 45/15 Strategivalg for bygging på eiendommen gnr78 bnr 25 og 26 i Frosta
kommune
Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Nytt forslag fra rådmannen til KO 30.6.15
1. Frosta kommune velger å bygge ut eiendommen for ungbo-brukere og andre målgrupper ved
å gå ut på anbud ihht. revidert forslag 2.b. Rådmannen utarbeider anbudsgrunnlag for
realisering av leilighetsbygg på 10 enheter hvorav 7 til ungbobrukere/andre og 3 kommunal
disposisjon. Frosta kommune skyter inn tomt som verdi til fordeling pr enhet i borettslaget
som del av utbyggingskostnaden. Frosta kommune disponerer 30 % av andelene (3
leiligheter) og forutsetter kommunal tildelingsrett på de 7 ungboleilighetene. Entreprenør
sørger for borettslagsorganisering med vedtekter og tilbyr leiepris pr måned og
hensiktsmessig fordeling av fellesgjeld og boliginnskudd pr leilighet ihht. anbudsgrunnlag.
2. Rådmannen fremmer anbudsgrunnlag til godkjenning på bakgrunn av skisser for bygninger
på tomta som godkjennes som grunnlag for videre prosjektering og bygging på tomta og
synliggjøres som del av anbudsgrunnlaget. Det forutsettes medvirkning fra
brukerrepresentant for Ungbo-prosjektet.
3. For å sikre framdrift og kjøp av tjenester til gjennomføring av pkt 2. avsettes en økonomisk
ramme på investering til Kr 150.000,-. Dette finansieres med låneopptak som samordnes med
øvrige låneopptak i 2015.
4. Dersom bosetting av flyktninger i 2015 ikke lar seg løse ved å leie boalternativer i markedet,
bes rådmannen om å vurdere kjøp av aktuelle boliger til salgs i markedet for utleie til
flyktninger, og eventuelt fremme egen sak om dette i 2015.

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
1.
Frosta kommune velger å bygge ut eiendommen for ungbo-brukere og andre målgrupper ved
å gå ut på anbud ihht. revidert forslag 2.b. Rådmannen utarbeider anbudsgrunnlag for realisering av
leilighetsbygg på 10 enheter hvorav 7 til ungbobrukere/andre og 3 kommunal disposisjon. Frosta
kommune skyter inn tomt som verdi til fordeling pr enhet i borettslaget som del av
utbyggingskostnaden. Frosta kommune disponerer 30 % av andelene (3 leiligheter) og forutsetter
kommunal tildelingsrett på de 7 ungboleilighetene. Entreprenør sørger for borettslagsorganisering
med vedtekter og tilbyr leiepris pr måned og hensiktsmessig fordeling av fellesgjeld og
boliginnskudd pr leilighet ihht. anbudsgrunnlag.
2.
Rådmannen fremmer anbudsgrunnlag til godkjenning på bakgrunn av skisser for bygninger
på tomta som godkjennes som grunnlag for videre prosjektering og bygging på tomta og synliggjøres
som del av anbudsgrunnlaget. Det forutsettes medvirkning fra brukerrepresentant for Ungboprosjektet.
3.
For å sikre framdrift og kjøp av tjenester til gjennomføring av pkt 2. avsettes en økonomisk
ramme på investering til Kr 150.000,-. Dette finansieres med låneopptak som samordnes med øvrige
låneopptak i 2015.
4.
Dersom bosetting av flyktninger i 2015 ikke lar seg løse ved å leie boalternativer i markedet,
bes rådmannen om å vurdere kjøp av aktuelle boliger til salgs i markedet for utleie til flyktninger, og
eventuelt fremme egen sak om dette i 2015.

Behandling i Formannskapet - 18.06.2015
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Adm. bes legge fram et nytt forslag i KO 30/6 der det tas høyde for å inngå avtale med en privat
utbygger og etablering av borettslag etter utbygging.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.06.2015:
Adm. bes legge fram et nytt forslag i KO 30/6 der det tas høyde for å inngå avtale med en privat
utbygger og etablering av borettslag etter utbygging.

PS 46/15 Restaurering eller omlegging av vegen til Skaret
Behandling i Formannskapet - 18.06.2015
Forslag i møte: Nytt pkt. 1

1. Omlegging av veg til Skaret gjennomføres og trasevalg prioriteres i følgende rekkefølge:
1. Alternativ B
2. Alternativ A
3. Alternativ C
Nødvendige avklaringer om mulig trasevalg gjennomføres før prosjektet legges ut på anbud.

Vedtak
Rådmannens innstilling samt forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.06.2015
1. Omlegging av veg til Skaret gjennomføres og trasevalg prioriteres i følgende rekkefølge:
1. Alternativ B
2. Alternativ A
3. Alternativ C
Nødvendige avklaringer om mulig trasevalg gjennomføres før prosjektet legges ut på anbud.
2. Det bevilges kr. 1 200 000 til gjennomføring av tiltaket. Investeringen finansieres med låneopptak.
Nytt lån samordnes med øvrige låneopptak/-betingelser i 2015.
3. Rådmannen delegeres fullmakt til å legge prosjektet ut på anbud.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Omlegging av veg til Skaret gjennomføres og trasevalg prioriteres i følgende rekkefølge:
1. Alternativ B
2. Alternativ A
3. Alternativ C
Nødvendige avklaringer om mulig trasevalg gjennomføres før prosjektet legges ut på anbud.
2. Det bevilges kr. 1 200 000 til gjennomføring av tiltaket. Investeringen finansieres med låneopptak.
Nytt lån samordnes med øvrige låneopptak/-betingelser i 2015.
3. Rådmannen delegeres fullmakt til å legge prosjektet ut på anbud.

PS 47/15 Endring av reguleringsplan Fånes - Sandberga hyttefelt,
sluttbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Endring av reguleringsplan Sandberga hyttefelt godkjennes i medhold av Plan- og bygningslovens §§
12-12 og 12-14.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Endring av reguleringsplan Sandberga hyttefelt godkjennes i medhold av Plan- og bygningslovens §§
12-12 og 12-14.

PS 48/15 Klage på vedtak sak 30/15 om begrenset tillatelse til fradeling
070/001Klager: Olav Nåvik
Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen tas til følge.
Vedtak i sak 30/15 oppheves.
Nytt vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og Plan- og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for
fradeling av tilleggsareal til gnr 70 bnr 25 fra gnr 70 bnr 1 på ca 6 daa som vist på kart.
Betingelse: Det skal ikke aktualiseres tildekking, nedbygging og lignende på åkerholmen i
området slik at det medfører skade på naturmangfoldet.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Klagen tas til følge.
Vedtak i sak 30/15 oppheves.
Nytt vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og Plan- og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for
fradeling av tilleggsareal til gnr 70 bnr 25 fra gnr 70 bnr 1 på ca 6 daa som vist på kart.
Betingelse: Det skal ikke aktualiseres tildekking, nedbygging og lignende på åkerholmen i
området slik at det medfører skade på naturmangfoldet.

PS 49/15 Sluttbehandling - Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i området
Tautra med Svaet naturreservat og fulglefredningsområde og Hyndøyvågen
Behandling i Formannskapet - 18.06.2015
Yrkesfiskere med merkeregistrerte båter tas inn som unntaksbestemmelse i forskriften.
Vedtak
Rådmannens innstilling samt forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.06.2015
Med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4
første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann fastsetter Frosta kommune vedlagte
forskrift om fartsbegrensning i sjø til maksimalt 5 knop i følgende 2 farvann:
a) Hyndøyvågen,
b) I Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområdes sjøområde,

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4
første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann fastsetter Frosta kommune vedlagte
forskrift om fartsbegrensning i sjø til maksimalt 5 knop i følgende 2 farvann:
a) Hyndøyvågen,
b) I Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområdes sjøområde,
Yrkesfiskere med merkeregistrerte båter tas inn som unntaksbestemmelse i forskriften.

PS 50/15 Evaluering av politisk organisering vedtatt 30.10.2012
Ad-hoc utvalgets forslag til vedtak:
 Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyret og formannskap videreføres.
Planutvalg består av formannskapet.
 Kommunestyret holdes som i dag på kveldstid.
 Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer.
 Det opprettes 2 saksbehandlerkomiteer.
-Komite Folk
-Komite Utvikling
 Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre fortsetter i henhold til vedtatt reglement.
 Ved valg til politiske nemder i Værnesregionen skal det velges minst en politiker fra
Formannskapet i hver nemd.
 Endringene gjelder fra 1. oktober 2015

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015
Forslag fra Trine Haug:
Formannskapet skal bestå av 5 medlemmer.
Forslag fra Jens Hagerup:
Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyret og formannskap videreføres.
Kommunestyret utgjør planutvalg.
Vedtak
Pkt. 1 Ad-hoc utvalgets forslag vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Pkt. 2 Ad-hoc utvalgets forslag enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 Ad-hoc utvalgets forslag vedtatt med 14 mot 3 stemmer.
Pkt. 4 Ad-hoc utvalgets forslag enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 Ad-hoc utvalgets forslag enstemmig vedtatt.
Pkt. 6 Ad-hoc utvalgets forslag enstemmig vedtatt.
Pkt. 7 Ad-hoc utvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
 Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyret og formannskap videreføres.
Planutvalg består av formannskapet.
 Kommunestyremøtene holdes som i dag på kveldstid.
 Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer.
 Det opprettes 2 saksbehandlerkomiteer.
-Komite Folk
-Komite Utvikling
 Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre fortsetter i henhold til vedtatt reglement.
 Ved valg til politiske nemder i Værnesregionen skal det velges minst en politiker fra
Formannskapet i hver nemd.
 Endringene gjelder fra 1. oktober 2015

PS 51/15 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert
Ad-hoc utvalgets forslag til vedtak:
 Endringer i delegeringsreglementet vedtas og gjøres gjeldende fra 01.10.2015.
 Rådmannen innarbeider endringene i delegeringsreglementet.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Ad-hoc utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Endringer i delegeringsreglementet vedtas og gjøres gjeldende fra 01.10.2015.
 Rådmannen innarbeider endringene i delegeringsreglementet.

PS 52/15 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon IKS
Behandling i Formannskapet - 18.06.2015

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.06.2015
Revidert selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS godkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Revidert selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS godkjennes.

PS 53/15 Møteplan 2. halvår 2015 - Formannskap og Kommunestyre
Behandling i Formannskapet - 18.06.2015

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.06.2015
Møteplan for 2. halvår 2015 vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Møteplan for 2. halvår 2015 vedtas.

PS 54/15 Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel 2015 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Revidert planprogram for kommuneplanens arealdel vedtas.
2. Det opprettes en styringsgruppe bestående av Formannskap + en representant fra
Arbeiderpartiet og en fra Venstre
Som representant fra Arbeiderpartiet velges:
Som representant fra Venstre velges:

Behandling i Kommunestyret - 30.06.2015
Forslag fra Trine Haug:
Nytt pkt. 3.
Det opprettes en styringsgruppe bestående av Formannskap + Gruppeledere fra de partiene som sitter
i KO og ikke er representert i Formannskapet.

Forslag fra Johan Petter Skogseth:
1. Revidert planprogram for kommuneplanenes arealdel vedtas, men administrasjonen bes
framskynde tidsplanen slik at den kan vedtas i juni 2016.
2.
Budsjettmessige konsekvenser knyttet til økt ressursbruk for å framskynde tidsplanen bes tatt
inn i budsjettet for 2016.

Vedtak
Pkt.1 Skogseths forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 Skogseths forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 Haugs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Revidert planprogram for kommuneplanenes arealdel vedtas, men administrasjonen bes
framskynde tidsplanen slik at den kan vedtas i juni 2016.
2.
Budsjettmessige konsekvenser knyttet til økt ressursbruk for å framskynde tidsplanen bes tatt
inn i budsjettet for 2016.
3.
Det opprettes en styringsgruppe bestående av Formannskap + Gruppeledere fra de partiene
som sitter i KO og ikke er representert i Formannskapet.

