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PS 11/16 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Tillitsvalgte møtte under orienteringen om kommunereformprosessen.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 8/16 Orienteringer fra ordfører
RS 9/16 Orientering Værnesregion
RS 10/16 Forkynning av rettsbok
RS 11/16 Rådmannen - Orienteringer og avklaringsbehov

PS 12/16 Årsrapport fra AMU 2015
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 20.01.2016

Vedtak
AMU slutter seg til forelagte rapport som går videre til politisk behandling.

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016
Torun Nesse ble funnet inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6e og fratrådte under behandlingen.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 01.03.16:
Fremlagte årsrapport fra AMU for 2015 vedtas.

PS 13/16 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) forslag om endring av vektingen av
kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, slår positivt ut for Frosta kommune. Det er mange ulike
kriterier som inngår i kostnadsnøklene og det er vanskelig å komme med en klar analyse av hvorfor
beregningen kommer ut med en liten pluss for Frosta kommune. Vektingen av kostnadsnøklene skal
beregnes for hvert år. En årlig oppdatering vil i større grad ta hensyn til at utgiftsveksten i de ulike
sektorene er forskjellig over tid og det er positivt.
Når det gjelder endringer i strukturkriteriet, ser vi dette som et ledd i ønsket om at kommuner skal slå
seg sammen til større enheter. Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten» og det ligger i
kortene at kommunen vil komme negativt ut i denne sammenhengen. Det er mulig dette forslaget vil
virke som et insitament for kommunene til å slå seg sammen, men vi stiller spørsmålstegn ved
treffsikkerheten til forslaget og om effektene vil bli litt tilfeldige. Frosta kommune er følgelig imot at
denne delen av endringsforslaget iverksettes på en slik at dagens inntektssituasjon forverres/at
grenseverdien for avstand settes for høyt.
I forhold til de regionalpolitiske tilskuddene, har høringsnotatet ingen holdepunkter for hvor store
endringer i beløp som følger av endret profil. Det er uvisst hvor mye av småkommunetillegget som
skal fordeles pr. innbygger. Forslaget sier ikke noe om hvordan redusert tilskudd skal fordeles.
Frosta kommune er følgelig imot at det iverksettes endringer i regionalpolitiske
tilskudd/småkommunetilskudd

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016
Felles forslag fra formannskapet:
Endring til rådmannens forslag:
·
Frosta komme er i mot at inntektssystemet for kommunene brukes til et virkemiddel i
kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing. (Bytt ut rådmannens forslag 2
avsnitt siste setning)
Nytt avsnitt:
Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er
bredtsammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være
gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av
endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.
Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta. Tvangssammenslåing av kommuner
kan ikke godtas.

Vedtak
Rådmannens forslag samt forslag i møte enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak
Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) forslag om endring av vektingen av
kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, slår positivt ut for Frosta kommune. Det er mange ulike

kriterier som inngår i kostnadsnøklene og det er vanskelig å komme med en klar analyse av hvorfor
beregningen kommer ut med en liten pluss for Frosta kommune. Vektingen av kostnadsnøklene skal
beregnes for hvert år. En årlig oppdatering vil i større grad ta hensyn til at utgiftsveksten i de ulike
sektorene er forskjellig over tid og det er positivt.
Når det gjelder endringer i strukturkriteriet, ser vi dette som et ledd i ønsket om at kommuner skal slå
seg sammen til større enheter. Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten» og det ligger i
kortene at kommunen vil komme negativt ut i denne sammenhengen. Det er mulig dette forslaget vil
virke som et insitament for kommunene til å slå seg sammen, men vi stiller spørsmålstegn ved
treffsikkerheten til forslaget og om effektene vil bli litt tilfeldige. Frosta komme er i mot at
inntektssystemet for kommunene brukes til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram
kommunesammenslåing. (Bytt ut rådmannens forslag 2 avsnitt siste setning)
I forhold til de regionalpolitiske tilskuddene, har høringsnotatet ingen holdepunkter for hvor store
endringer i beløp som følger av endret profil. Det er uvisst hvor mye av småkommunetillegget som
skal fordeles pr. innbygger. Forslaget sier ikke noe om hvordan redusert tilskudd skal fordeles.
Frosta kommune er følgelig imot at det iverksettes endringer i regionalpolitiske
tilskudd/småkommunetilskudd.
Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredtsammensatt
og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring
slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før
stortinget fatter beslutninger.
Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta. Tvangssammenslåing av kommuner kan
ikke godtas.

PS 14/16 Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av plan for
prosjektering og utbygging av utvidet utslippstilatelse
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende prioriteres iverksatt for fortsatt å kunne ha mulighet til å innvilge fradelings- og
byggesøknader i sentrum/Manneset ut fra avløpsmessige forhold i perioden 2016-2017:
1. Prosjektering og gjennomgang for utvidet utslippstillatelse på anlegget Manneset gjennomføres i
2016 innenfor vedtatt ramme på 1,0 mill.
2. Kvalitetssikring, tilsyn/internkontroll med anlegget/resipienten gjennomføres parallelt med
prosjektering, for å avdekke eventuelle nye avvik som kan følges opp til utbedring/sammen med
utbygging for utvidet utslipp
3. Økt tømmefrekvens og andre midlertidige tiltak med effekt vurderes gjennomført for å opprettholde
høyest mulig virkegrad/kapasitet (p.e.) på anlegget inntil utvidet kapasitet er etablert.
4. Utbygging av utvidet kapasitet gjennomføres og prioriteres innenfor investeringsrammen for 2017
som fastsettes ved budsjettprosess høsten 2016/selvkostberegning av avløpsperioden.
Anbudsprosess iverksettes allerede i 2016 dersom prosjektering er sluttført.
5. Med en slik ansvarlig forpliktende plan for å utvide utslippstillatelsen for Manneset, jfr.
forurensningsforskriftens kapittel 13, gis det rom for igjen å åpne for ny fradeling og nye
byggetillatelser, i perioden 2016-2017 til utvidet kapasitet er etablert. Denne praksis iverksettes
umiddelbart av rådmannen etter vedtak.

6. I etterkant av at arealdelen er sluttbehandlet i 2016, prioriteres Hovedplan for avløp rullert,
herunder behandle og klargjøre oppfølgingsprioritet på samlede avvik beskrevet bl.a. i Vedlegg Nr. 2
i saken. Denne prioritet tas inn ved revidering av Frosta kommunes planstrategi.
7. Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen til orientering

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyre 01.03.2016:
Følgende prioriteres iverksatt for fortsatt å kunne ha mulighet til å innvilge fradelings- og
byggesøknader i sentrum/Manneset ut fra avløpsmessige forhold i perioden 2016-2017:
1.
Prosjektering og gjennomgang for utvidet utslippstillatelse på anlegget Manneset
gjennomføres i 2016 innenfor vedtatt ramme på 1,0 mill.
2.
Kvalitetssikring, tilsyn/internkontroll med anlegget/resipienten gjennomføres parallelt
med prosjektering, for å avdekke eventuelle nye avvik som kan følges opp til
utbedring/sammen med utbygging for utvidet utslipp
3.
Økt tømmefrekvens og andre midlertidige tiltak med effekt vurderes gjennomført for å
opprettholde høyest mulig virkegrad/kapasitet (p.e.) på anlegget inntil utvidet
kapasitet er etablert.
4.
Utbygging av utvidet kapasitet gjennomføres og prioriteres innenfor
investeringsrammen for 2017 som fastsettes ved budsjettprosess høsten
2016/selvkostberegning av avløpsperioden. Anbudsprosess iverksettes allerede i 2016
dersom prosjektering er sluttført.
5.
Med en slik ansvarlig forpliktende plan for å utvide utslippstillatelsen for Manneset,
jfr. forurensningsforskriftens kapittel 13, gis det rom for igjen å åpne for ny fradeling
og nye byggetillatelser, i perioden 2016-2017 til utvidet kapasitet er etablert. Denne
praksis iverksettes umiddelbart av rådmannen etter vedtak.
6.
I etterkant av at arealdelen er sluttbehandlet i 2016, prioriteres Hovedplan for avløp
rullert, herunder behandle og klargjøre oppfølgingsprioritet på samlede avvik
beskrevet bl.a. i Vedlegg Nr. 2 i saken. Denne prioritet tas inn ved revidering av
Frosta kommunes planstrategi.
7.
Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen til orientering

PS 15/16 Klage på Kommunestyrets vedtak i sak 74/15 3.11.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Da det i klagen ikke fremkommer ny informasjon av betydning for grunnlaget for tidligere vedtak,
tas klagen ikke til følge. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak i saken
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 01.03.16:
Da det i klagen ikke fremkommer ny informasjon av betydning for grunnlaget for tidligere vedtak,
tas klagen ikke til følge. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak i saken
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

PS 16/16 Tiltredelse i felles kompetansemiljø innen plan, miljø og landbruk
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Konklusjonen i hovedrapporten legges til grunn. Pilotprosjektet videreføres i et hovedprosjekt med
formål om å etablere et vertskommunesamarbeid med felles politisk nemnd innenfor områdene
planlegging, plan og byggesaksbehandling, tilsyn, deling, oppmåling, plan og geodataforvaltning,
landbruk og miljøvern.
2. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen med Stjørdal kommune som vertskommune.

3. Rådmannen i vertskommunen får fullmakt til å starte og gjennomføre ansettelsesprosessen av
leder for tjenestesenteret.

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016
Forslag fra formannskapet:
Saken utsettes til neste møtet i formannskapet.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

