Frosta kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Formannskapet
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Stig Morten Sandvik
V
Skjæran

Følgende varamedlemmer møtte:
Anne Mille Røttereng
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Tilstede fra administrasjonen:
Ass. Rådmann Ståle Opsal (sakene 61/15,62/15,63/15,66/15 og 67/15), Arkivleder Tove R.
Bratsvedal
Merknader: Tilleggssak 67/15 – Tv-aksjon 2015 – Regnskogsfondet - bidrag

Underskrift:
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samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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PS 60/15 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Formannskapsmøte 10/11-15 kl.09.00 flyttes til kl. 16.30 samme dag.
Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 36/15 Orienteringer fra ordfører
RS 37/15 Orientering Værnesregion
RS 38/15 Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs -og skjenketider for
alkoholholdig drikk mv.
RS 39/15 Referat fra møte om nasjonalt tingstadnettverk i Gulen 27.-28.august 2015.
RS 40/15 Innspill etter møte 04.09.2015
RS 41/15 Sender e-post: Info og oppsummering 11.9.15, Møtedeltakere 14.9.15
RS 42/15 Anmodning om snarlig møte

PS 61/15 Økonomisk rapportering 2. tertial 2015

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Administrasjonen bes vurdere behov og mulighet for ekstern innleie for å fremskynde arbeid med
planprosesser og investeringsprosjekter resterende del av året. Dette bes lagt fram for
kommunestyret 3/11-15.
Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret :
1. Økonomisk rapportering pr. 2. tertial tas til orientering
2. Vedlagte reguleringsskjema for drift og investering godkjennes

PS 62/15 Nye opplysninger i saken Fortsatt drift ved barnehagene Folkheim og
Solvang
Rådmannens forslag til vedtak:
Det igangsettes et forprosjekt som utreder tomtealternativ og kostnader med investering og drift
knyttet til nytt kommunalt 4 avd. barnehagebygg, som erstatning for barnehagene Folkheim og
Solvang.
Rapporten leveres kommunestyret i mars 2016 og rådmannen gir en anbefaling om prinsippvalg
mellom alternativene 1-4 synliggjort i denne saken.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Forslag fra Boje Reitan:
Det arbeides videre med sikte på å få til avtale om fortsatt drift av barnehager på Folkheim og
Solvang.
Forslag fra Frosta Høyre v/Anne Mille Røttereng:
 Det igangsettes et forprosjekt som utreder tomtealternativ og kostander med investering og
drift knyttet til nytt kommunalt 4 avdelings barnehagebygg, som erstatning for barnehagene
på Solvang og Folkheim.
 Det utarbeides et anbudsgrunnlag for konkurranse på Doffin, etter modell hvor Frosta
kommune ønsker å leie nye lokaler for 4 avdelings barnehagedrift, evt. med fremtidig
kjøpsopsjon på lokalene, til erstatning for Solvang og Folkheim.
Rapporten leveres kommunestyret i mars 2016, og rådmannen gir en anbefaling om
prinsippvalg mellom disse to alternativene. (jfr. pkt. 3 og 4 i rådmannens utredning)
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Under hensyntagen til de vurderinger som er gitt av KS-advokatene i saken, bes rådmannen
gjennomføre KO-vedtak i sak 44/15 av 30. juni 2015.
Vedtak
Reitans forslag falt med 6 mot 1 stemme
Høyres forslag falt med 5 mot 2 stemmer
Rådmannens og Skogsets forslag settes opp mot hverandre
Skogseths forslag falt med 4 mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer.

Innstilling til Kommunestyret:
Det igangsettes et forprosjekt som utreder tomtealternativ og kostnader med investering og drift
knyttet til nytt kommunalt 4 avd. barnehagebygg, som erstatning for barnehagene Folkheim og
Solvang.

Rapporten leveres kommunestyret i mars 2016 og rådmannen gir en anbefaling om prinsippvalg
mellom alternativene 1-4 synliggjort i denne saken.

PS 63/15 Reglement for papirløse politikere - endring
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte reglement for papirløse politikere vedtas og gjøres gjeldende umiddelbart.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret:
Vedlagte reglement for papirløse politikere vedtas og gjøres gjeldende umiddelbart.

PS 64/15 Endring av vedtekter Frosta ungdomsråd
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endrede vedtekter for Frosta ungdomsråd vedtas.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Trine Haug ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr, Forvaltningsloven § 6.
Haug fratrådte under behandlingen, og Torun Nesse deltok.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til kommunestyret
Forslag til endrede vedtekter for Frosta ungdomsråd vedtas.

PS 65/15 Søknad 10-års jubileum MiG Tautra
Rådmannens forslag til vedtak:
MiG Tautra innvilges støtte på 4000,- til 10-årsjubileumet.
Støtte finansieres fra formannskapets konto.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Trine Haug ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr, Forvaltningsloven § 6.
Haug fratrådte under behandlingen, og Torun Nesse deltok.
Forslag fra Berit Skaslien:
Søknaden avslås.
Vedtak
Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer.
Endelig vedtak:
Søknad om støtte fra MiG avslås.

PS 66/15 Vurdering av Kommunal overtagelse av veg i Moksnesåsen boligfelt
Rådmannens forslag til vedtak:
Frosta kommune ønsker ikke å erverve den aktuelle vegparsellen i Moksnesåsen boligfelt, men
oppfordrer eier av Sveplassen og hytteeierne til å etablere et veglag i tråd med reguleringsplanens
bestemmelse § 4, 2. avsnitt.

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Forslag fra formannskapet:
Frosta kommune erverver ikke den aktuelle vegparsellen i Moknsesåsen boligfelt.
Rådmannen bes initiere et møte mellom de berørte parter.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret:
Frosta kommune erverver ikke den aktuelle vegparsellen i Moknsesåsen boligfelt.
Rådmannen bes initiere et møte mellom de berørte parter.

PS 67/15 TV-aksjon 2015 - Regnskogfondet - bidrag
Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 20.10.2015
Forslag fra Anne Mille Røttereng:
Frosta kommune bevilger kr. 5.000,Beløpet tas fra Formannskapets konto.

Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Forslag fra Anne Mille Røttereng:
Frosta kommune bevilger kr. 5.000,Beløpet tas fra Formannskapets konto.

