Frosta kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato:

30.08.2016

Tid:

18:30 – 22:50

Faste medlemmer:
Johan Petter Skogseth
Jens Einar Hagerup
Anders Reitan
Jan Lutdal
Ingunn Skjerve Hogstad
Frode Revhaug
Grete Nesshaug Hovdal
Linn Beate Skogholt
Berit Skaslien
Frode Olsen
Marit Austeng
Lise Jørstad Skogen
Boje Reitan
Torun Nesse
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Stig Morten Sandvik
V
Skjæran
Trine Haug
SP
Anne Mille Røttereng
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Dagfinn Sørheim
Tore Moksnes
Dagfinn Tingstad

SP
H
V

Tilstede fra administrasjonen:
Rådmann Arne Ketil Auran, Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Enhetsleder Elin Strømsholm (sak

50/16), Enhetsleder Jostein Myhr (sakene 52/16 og 53/16)
Merknader:
Innkalling ble godkjent. Boje Reitan ble valgt som settevaraordfører.
Ved en feil så er sakene 59/16 og 60/16 ført opp på saklista. Sakene tas av saklista. Saklista ble
deretter godkjent. Anders Reitan og Dagfinn Tingstad ble valgt til å underskrive protokollen
sammen med ordfører.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i
samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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______________________

_______________________

______________________

______________________
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SAKLISTE
Utvalgssaksnr:

Sakstittel

Lukket

Arkivsaksnr.

PS 49/16

Referatsaker

RS 20/16

Orienteringer fra ordfører

RS 21/16

Orientering Værnesregionen

RS 22/16

Protokoll Fylkesstyret 08.06.16

2016/2698

RS 23/16

Gevinstrealiseringsplan
velferdsteknologi Frosta kommune

2016/2403

RS 24/16

Avgjørelse av klage på vedtak - utslipp
ut over utslippstillatelsen for Manneset
Mebygda avløpsanlegg

2016/499

PS 50/16

Utvidelse av eksisterende
barnehagetomter i sentrum

2016/2979

PS 51/16

Søknad om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse av retten til å ha
liggende veg over eiendommen gnr 31
bnr 1 og gnr 42 bnr 1 til Løvåsen
pukkverk i Frosta kommune.

2016/2580

PS 52/16

Felles responstjeneste for
trygghetsalarmer og velferdsteknologi i
Værnesregionen

2016/2369

PS 53/16

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge
i et Folkehelseperspektiv- VR
modellen

2016/2368

PS 54/16

Revidert framdriftsplan
kommuneplanens arealdel 2016.

2015/1435

PS 55/16

Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang
avløpsanlegg Mostad

2016/815

PS 56/16

Valg av nytt forliksrådsmedlem for
perioden 01.01.2017 - 31.12.2020

2016/140

PS 57/16

Suppleringsvalg - Valg av
meddommere til Tingretten 01.01.2017
- 31.12.2020

2016/912

PS 58/16

Vannregionutvalget i Trøndelag oppnevning av politisk representant og
vararepresentant

2016/1004

PS 59/16

Detaljregulering for Fossli 1. gangs
behandling - Utgår

2015/3394

PS 60/16

Detaljregulering reguleringsplan gang og sykkelveg Vinnatrøa-Frosta skole.
1. gangs behandling - Utgår

2014/3548

Spørsmål fra kommunestyrerepresentantene:
Spørsmål fra Frode Olsen:
1. Når kan det forventes at drikkevannkilden til Frosta kommune blir sikret ved at gjenstående
private kloakkanlegg rundt Hovdalsvatnet blir tilkoblet det kommunale anlegget og hvorfor har ikke
dette fått prioritet?
2. Jeg har hatt flere spørsmål i spørretimen i de foregående kommunestyremøtene. Jeg ser at i
referatene så står det som svar på mine spørsmål at; "rådmannen svarte". Skal ikke svarene refereres,
og hvis de skal det, hvorfor har svarene ved flere tilfeller da blitt utelatt i referatet?

PS 49/16 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 20/16 Orienteringer fra ordfører
RS 21/16 Orientering Værnesregionen
RS 22/16 Protokoll Fylkesstyret 08.06.16
RS 23/16 Gevinstrealiseringsplan velferdsteknologi Frosta kommune
RS 24/16 Avgjørelse av klage på vedtak - utslipp ut over utslippstillatelsen for Manneset
Mebygda avløpsanlegg

PS 50/16 Utvidelse av eksisterende barnehagetomter i sentrum
Behandling i Formannskapet - 16.08.2016
Forslag fra Boje Reitan og Torun Nesse:
Ny kommunal barnehage som gir plass til 54 barn, hvorav 18 er under tre år og 36 barn er over 3 år,
bygges på tomt hos Bernt Kristian Kvamme. Det utarbeides et konkurransegrunnlag med utlysning
av pris og designkonkurranse for utbyggingen. Arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag
settes bort til ekstern aktør med kompetanse på dette.
Vedtak
Rådmannens forslag falt med 5 mot 2 stemmer.
Forslag i møte vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Innstilling til Kommunestyret – 30.08.2016
Ny kommunal barnehage som gir plass til 54 barn, hvorav 18 er under tre år og 36 barn er over 3 år,
bygges på tomt hos Bernt Kristian Kvamme. Det utarbeides et konkurransegrunnlag med utlysning
av pris og designkonkurranse for utbyggingen. Arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag
settes bort til ekstern aktør med kompetanse på dette.

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016
Forslag fra Berit Skaslien:
Ny kommunal barnehage bygges på tomt hos Boye Qvarme. Det bygges en barnehage som gir plass
til 54 barn, hvorav 18 er under tre år og 36 barn er over 3 år. Det utarbeides et forprosjekt som
grunnlag for endelig finansieringsvedtak og anbudsprosess.
Forslag fra Frode Revhaug:
Barnehagetilbudet utvides med en utbygging av Borglia barnehage og Juberg Gårdsbarnehage.
Antall plasser fordeles som i saksutredningen.
Tore Moksnes ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven 6b. Han ble funnet inhabil
og fratrådte under behandlinga av saken. Det var ikke kalt inn varamedlem.

Prøveavstemming:
Frode Revhaugs forslag fikk 5 stemmer.
Berit Skasliens forslag fikk 8 stemmer.
Formannskapets innstilling fikk 8 stemmer.
Frode Revhaug trakk sitt forslag.
Tore Moksnes tiltrådte behandlinga av saken igjen.

Vedtak
Formannskapets innstilling falt med 8 mot 9 stemmer.
Endelig vedtak:
Ny kommunal barnehage bygges på tomt hos Boye Qvarme. Det bygges en barnehage som gir plass
til 54 barn, hvorav 18 er under tre år og 36 barn er over 3 år. Det utarbeides et forprosjekt som
grunnlag for endelig finansieringsvedtak og anbudsprosess.

PS 51/16 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å ha
liggende veg over eiendommen gnr 31 bnr 1 og gnr 42 bnr 1 til Løvåsen pukkverk
i Frosta kommune.
Behandling i Formannskapet - 16.08.2016
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
 Formannskapet tiltrår ikke ekspropriasjon i denne saken.
 Partene bes på nytt å forsøke å framforhandle en frivillig avtale, dette basert på at det synes å
ha vært bevegelse i partenes standpunkter.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret – 30.08.2016
 Formannskapet tiltrår ikke ekspropriasjon i denne saken.
 Partene bes på nytt å forsøke å framforhandle en frivillig avtale, dette basert på at det synes å
ha vært bevegelse i partenes standpunkter.

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016
Jan Lutdal ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6.
Kommunestyret fant ikke Jan Lutdal inhabil og han deltok under behandlinga av saken.
Forslag fra Jens Hagerup:
1. Kommunestyret tiltrår ikke ekspropriasjon i denne saken.
2. Partene bes framforhandle en avtale
Forslag fra Frode Revhaug:
1. I medhold av plan og bygningslovens § 16-2 gis Frosta entreprenør rett til å ha liggende veg
over eiendommen gnr 31 bnr 1 til Løvåsen pukkverk i Frosta kommune.
2. Søknaden om forhåndstiltredelse imøtekommes under forutsetning av at driverne begjærer
skjønn før fylkesmannen behandler saken etter kommunalt vedtak.
Vedtak
Revhaugs forslag falt med 13 mot 4 stemmer.
Formannskapets innstilling falt med 17 stemmer.
Hagerups forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Kommunestyret tiltrår ikke ekspropriasjon i denne saken.
2. Partene bes framforhandle en avtale

PS 52/16 Felles responstjeneste for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i
Værnesregionen
Behandling i Formannskapet - 16.08.2016
Solrun Hårstad, Værnesregionen orienterte.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret – 30.08.2016
-

Frosta Kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssenter for
trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen

-

Frosta Kommune tilslutter seg anskaffelse og drift av felles responssenter

-

Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut ifra innbyggertall

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
-

Frosta Kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responssenter for
trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen

-

Frosta Kommune tilslutter seg anskaffelse og drift av felles responssenter

-

Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut ifra innbyggertall

PS 53/16 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et Folkehelseperspektiv- VR
modellen
Behandling i Formannskapet - 16.08.2016

Vedtak
Komite Folks innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret – 30.08.2016
 Frosta kommune vedtar skisserte forebyggingstiltak og lavterskeltilbud i VR modellen. Det
utarbeides en prioriteringsliste, med finansiering innenfor tildelt
økonomisk ramme.


Frosta kommune vedtar et styrket tverrfaglig samarbeid, med etablering av
a) samordningsteam for barn og unge på systemnivå
b) tverrfaglig skole- og barnehageteam på individnivå.



Frosta kommune vedtar å styrke den tverrfaglige kompetansen internt
i alle avdelinger/enheter/sektorer/etater med ansvar for barn og unge bla.
a) kompetansehevende tiltak
b) flerfaglighet i utdanning
c) ambulante team



Det nedsettes en arbeidsgruppe, med 1 representant fra hver av kommunene Frosta, Meråker,
Tydal, Selbu og Stjørdal for utvikling og utarbeiding av «Foreldreskolen»; et gjennomgående
informasjons-/kompetanseprogram for/med foresatte i barnehager og grunnskoler. Det vurderes
innlemmet medlem fra FAU el. for brukermedvirkning.



Det nedsettes en arbeidsgruppe for utredning av Familiens Hus i Stjørdal kommune.



Det nedsettes arbeidsgrupper med representanter fra hver av kommunene Frosta, Meråker, Tydal,
Selbu og Stjørdal for utredning og vurdering av dagens organisering opp mot mulige
organisatoriske endringer, herunder en vurdering av helsestasjons-/ helsesøstervirksomheten,
enhet barn og ungdom i Stjørdal og SLT funksjonene i Stjørdal og Selbu/Tydal. Ulike modeller
for samarbeid skal utredes, og fordeler og ulemper vurderes.

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.


Endelig vedtak
Frosta kommune vedtar skisserte forebyggingstiltak og lavterskeltilbud i VR modellen. Det
utarbeides en prioriteringsliste, med finansiering innenfor tildelt
økonomisk ramme.



Frosta kommune vedtar et styrket tverrfaglig samarbeid, med etablering av
a) samordningsteam for barn og unge på systemnivå
b) tverrfaglig skole- og barnehageteam på individnivå.



Frosta kommune vedtar å styrke den tverrfaglige kompetansen internt
i alle avdelinger/enheter/sektorer/etater med ansvar for barn og unge bla.
a) kompetansehevende tiltak
b) flerfaglighet i utdanning
c) ambulante team



Det nedsettes en arbeidsgruppe, med 1 representant fra hver av kommunene Frosta, Meråker,
Tydal, Selbu og Stjørdal for utvikling og utarbeiding av «Foreldreskolen»; et gjennomgående
informasjons-/kompetanseprogram for/med foresatte i barnehager og grunnskoler. Det vurderes
innlemmet medlem fra FAU el. for brukermedvirkning.



Det nedsettes en arbeidsgruppe for utredning av Familiens Hus i Stjørdal kommune.



Det nedsettes arbeidsgrupper med representanter fra hver av kommunene Frosta, Meråker, Tydal,
Selbu og Stjørdal for utredning og vurdering av dagens organisering opp mot mulige
organisatoriske endringer, herunder en vurdering av helsestasjons-/ helsesøstervirksomheten,
enhet barn og ungdom i Stjørdal og SLT funksjonene i Stjørdal og Selbu/Tydal. Ulike modeller
for samarbeid skal utredes, og fordeler og ulemper vurderes.

PS 54/16 Revidert framdriftsplan kommuneplanens arealdel 2016.
Behandling i Formannskapet - 16.08.2016
Tilleggsforslag fra rådmannen:
Tilleggsbevilgning på kr. 200.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.08.16:
Den reviderte framdriftsplanen for arealplanen vedtas.
Det bevilges kr. 200.000 til kjøp av tjenester til utarbeidelse av planbestemmelser og
planbeskrivelser.
Tilleggsbevilgning på kr. 200.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Den reviderte framdriftsplanen for arealplanen vedtas.
Det bevilges kr. 200.000 til kjøp av tjenester til utarbeidelse av planbestemmelser og
planbeskrivelser.
Tilleggsbevilgning på kr. 200.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

PS 55/16 Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang avløpsanlegg Mostad
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av avløpsanlegg
Mostad» til etterretning, og ber rådmannen merke seg påpekte forhold.
2. Kommunestyret ber spesielt rådmannen innskjerpe forprosjektering og budsjettdisiplin i
forbindelse med investeringer innenfor vann og avløp.
Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016
Rikke Haave , KomRev orienterte.
Forslag fra SV,Sp, Krf:
Tillegg til kontrollutvalgets innstilling.
Nytt pkt. 3
Kommunestyret stiller seg Komite Utviklings uttalelse:
a)Komiteen slutter seg til Revisjonsrapporten og vedtaket fra K.U. Prosjektet må avklares og
komiteen vil i neste møte bli orientert og eventuelt drøftet hva som skal gjøres på Mostad, jfr.
Kommunestyrets vedtak av 26.01.2016.
b) Komiteen vil også påpeke behovet for å få på plass retningslinjer, internkontroll,
rapporteringssystemer, rutinebeskrivelser og kvalitetssystemer jfr. vedtak ang.
forvaltningsrevisjon Hovdalsvatnutbygginga.
c) Påpeker behovet for økt VA-kompetanse som kan bidra til å vurdere totalentreprise, event.
andre løsninger.
d) Komiteen mener at om det skal fungere med et tettere samarbeide med avdelingen TOL, må
delegasjonsreglementet gjennomgås. En god forankring om et prosjekt i en komite vil være
bedring av holdninger og omdømmebygging.
Nytt punkt. 4
4. Kommunestyret vil i tillegg be om å få revidert delegeringsreglementet m.h.t å få større politisk
påvirkning på større utbyggingsprosjekt.
Vedtak
Kontrollutvalgets innstilling (pkt 1 og 2)enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av avløpsanlegg
Mostad» til etterretning, og ber rådmannen merke seg påpekte forhold.

2.
Kommunestyret ber spesielt rådmannen innskjerpe forprosjektering og budsjettdisiplin i
forbindelse med investeringer innenfor vann og avløp.
3.

Kommunestyret stiller seg Komite Utviklings uttalelse:

a)Komiteen slutter seg til Revisjonsrapporten og vedtaket fra K.U. Prosjektet må avklares og
komiteen vil i neste møte bli orientert og eventuelt drøftet hva som skal gjøres på Mostad, jfr.
Kommunestyrets vedtak av 26.01.2016.
b) Komiteen vil også påpeke behovet for å få på plass retningslinjer, internkontroll,
rapporteringssystemer, rutinebeskrivelser og kvalitetssystemer jfr. vedtak ang.
forvaltningsrevisjon Hovdalsvatnutbygginga.
c) Påpeker behovet for økt VA-kompetanse som kan bidra til å vurdere totalentreprise, event.
andre løsninger.
d) Komiteen mener at om det skal fungere med et tettere samarbeide med avdelingen TOL, må
delegasjonsreglementet gjennomgås. En god forankring om et prosjekt i en komite vil være
bedring av holdninger og omdømmebygging.
4.
Kommunestyret vil i tillegg be om å få revidert delegeringsreglementet m.h.t å få større
politisk påvirkning på større utbyggingsprosjekt.

PS 56/16 Valg av nytt forliksrådsmedlem for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020
Valgnemndas forslag til vedtak:
Som medlem i Frosta Forliksråd velges Kirsten Ulriksen Skogseth.
Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Valgnemdas innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som medlem i Frosta Forliksråd velges Kirsten Ulriksen Skogseth.

PS 57/16 Suppleringsvalg - Valg av meddommere til Tingretten 01.01.2017 31.12.2020
Valgnemdas forslag til vedtak:

For perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende som meddommer til Tingretten:
Anne Stavseth Minde.

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Valgnemdas innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
For perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende som meddommer til Tingretten:
Anne Stavseth Minde.

PS 58/16 Vannregionutvalget i Trøndelag - oppnevning av politisk representant
og vararepresentant
Valgnemdas forslag til vedtak:
Som politisk representant i Vannregionutvalget velges varaordfører.
Som politisk vararepresentant i Vannregionutvalget velges ordfører.

Behandling i Kommunestyret - 30.08.2016

Vedtak
Valgnemdas innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Som politisk representant i Vannregionutvalget velges varaordfører.
Som politisk vararepresentant i Vannregionutvalget velges ordfører.

