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PS 1/18 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 16.01.2018
Orienteringer fra ordfører 16.1.18





Fylkesmanns nyttårskonferanse. Fokus på trøndelag, Nav, levedyktige samfunn, hvordan skape
utvikling og attraktivitet, klima og klimatilpasninger.
NTE generalforsamling med valg av bedriftsforsamling. Johan Petter Skogseth, valgt som vara.
Matfestivalen
Felles politiråd i Værnesregionen.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 1/18 Orienteringer fra ordfører
RS 2/18 Orientering Værnesregion
RS 3/18 Kartskisse brukt 9.10.17 alternativ tomteutnyttelse og vegadkomst
RS 4/18 Signert avtale tilbakekjøp og opsjon
RS 5/18 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som fast ordning

PS 2/18 Søknad om fradeling av tillegsareal
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om fradeling av en parsell på 63.6 dekar dyrka mark fra gnr. 75 bnr.1 som totalt består av
174,5 dekar, der 93,2 dekar er fulldyrket, godkjennes da formålet er salg som tilleggsjord til gnr. 67
bnr.2

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Nytt punkt.
Det forutsettes at det øvrige landbruksarealet på eiendommen 75/1 selges slik at det gir en
arronderingsmessig god løsning.
Forslag fra Stig Morten Skjæran:
Nytt punkt.
Det oppfordres til at det øvrige landbruksarealet på eiendommen 75/1 selges slik at det gir en
arronderingsmessig god løsning.

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Skogseths forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Skjærans forslag falt.
Endelig vedtak:


Søknad om fradeling av en parsell på 63.6 dekar dyrka mark fra gnr. 75 bnr.1 som totalt består av
174,5 dekar, der 93,2 dekar er fulldyrket, godkjennes da formålet er salg som tilleggsjord til gnr. 67
bnr.2



Det forutsettes at det øvrige landbruksarealet på eiendommen 75/1 selges slik at det gir en
arronderingsmessig god løsning.

PS 3/18 Søknad om konsesjon på erverv av fast einedom
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 75/1 i Frosta kommune
innvilges.
Behandling i Formannskapet - 16.01.2018
Nytt forslag fra rådmannen:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 75/1 i Frosta kommune
innvilges under forutsetning av at det forevises søknader om fadeling i tråd med vedtak i FO 2/18.
Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord fra eiendommen gnr/bnr 75/1 i Frosta kommune
innvilges under forutsetning av at det forevises søknader om fadeling i tråd med vedtak i FO 2/18.

PS 4/18 Søknad på konsesjon erverv av fast eiendom
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 94/7 i Frosta kommune innvilges

Vedlegg
1 Avkastningsverdi på gnr/bnr 94/7
2 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 94/7 i Frosta kommune innvilges.

PS 5/18 Prioritering av spillemidler, Frosta kommune, 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte prioriteringsliste for spillemiddelsøknader i 2018 i Frosta kommune vedtas som gjeldende.

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.01.2018:
Fremlagte prioriteringsliste for spillemiddelsøknader i 2018 i Frosta kommune vedtas som gjeldende.

PS 6/18 Frosta kommunes grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
Rådmannens forslag til vedtak:
Frosta kommune slutter seg til regionrådet i Værnesregionen sitt vedtak i sak 26/17 den 21.06.17, om 10
strategiske grep for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og
fylkeskommuner.

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 30.01.2018:
Frosta kommune slutter seg til regionrådet i Værnesregionen sitt vedtak i sak 26/17 den 21.06.17, om 10
strategiske grep for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og
fylkeskommuner.

PS 7/18 Søknad om tilskudd vedrørende arrangement av NM i skotthyll 2018 Bruk av Formannskapets konto
Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018
Boje Reitan ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6 andre ledd.
Han ble funnet inhabil og fratrådte under behandlingen. Torunn Nesse var kalt inn som varamedlem
og deltok under behandlinga under saken.
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Søknaden om tilskudd på kr. 15.000,- innvilges. Det forutsettes at det framlegges et budsjett til
kommunen før utbetaling skjer.
Vedtak
Forslag i møte enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Søknaden om tilskudd på kr. 15.000,- innvilges. Det forutsettes at det framlegges et budsjett til
kommunen før utbetaling skjer.

PS 8/18 Svar på spørsmål i debatthefte fra KS om Hovedtariffoppgjøret 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til ledergruppens besvarelse på KS sine spørsmål stilt i debattheftet om
Hovedtariffoppgjøret 2018.

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Tillegg til pkt. 2.
Hamonisere offentlige tjenestepensjonsordinger med ordningene i privat sektor for å lette mobiltet
mellom offentlig og privat sektor.
Endring i pkt. 3.
Erstatte 3 c med dette:
Økt fokus på aktiv dialog mellom ledelse og ansatte på den enkelte ansatte om økt nærvær.
Vedtak
Rådmannens innstilling samt forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 9/18 Utviklingssamtale med rådmannen
Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Formannskapet - 16.01.2018
Under samtalen ble møtet lukket.
Vedtak
Det ble gjennomført utviklingssamtale med rådmannen.

