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Tilstede fra administrasjonen:
Rådmann Arne Ketil Auran, Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Enhetsleder Halfdan Jonsson ( PS
12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19, 18/19 og 20/19)Setterådmann Roald Huseth (PS 21/19)
Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent. Lise Jørstad Skogen og Jens Hagerup ble valgt til å
underskrive protokollen sammen med ordfører.
Rådmann i Stjørdal Anne Kathrine Slungård orienterte innledningsvis om vertskommunearbeidet i
Værnesregionen.
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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Orienteringer fra ordfører KO 29.1.19











Planlegging av landslovsutstillinga som åpner 27.april.
Møte i Midt-Trøndelag regionråd sammen med Nord Universitet.
Trøndelagsmøtet
Møte i prosjektgruppa Frostating UKL, status prosjekter så langt og hva tenkes i 2019.
Lyssetting Tinghaugen.
Inspirasjonsmøte Frostating UKL, alle grunneierne i området ble invitert
Underskrevet samarbeidsavtale med Politiet i Værnesregionen egen RS.
Ny prost og prosti. Vi hører nå til Stiklestad prosti, etter at sør-og nord Innherrad prosti ble
slått sammen 1.1.19. Gustav Danielsen ny prost, har allerede vært her på møte med ordfører
og rådmann.
Lokalsamfunnskonferansen
Eventyrlig seilas

 I sak 77/18 ble det fattet følgende vedtak:
Kommunestyret tar saken til etterretning.
Kommunestyret ønsker å gjennomføre en utviklingsprosess i samarbeid med administrasjonen
Kommunestyret ber ordfører om å:
Utarbeide forslag til gjennomføringsplan for en slik utviklingsprosess, hvor mulighetene for ekstern
prosesstøtte er vurdert.
Legge fram sak om dette i første møte på nyåret .
Ordfører har vurdert det slik at når vi i dag har behandling av varslingsaken, blir det feil å
fremme en slik sak i dette møtet. Dette må sees i sammenheng med den videre prosessen.
Orientering fra VR.
 Ordførerne har hatt møte med info og dialog med NAV og BVT. Prat rundt hva vi tenker
fremover, kvalitet på tjenestene og nye områder vi kan se på.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 1/19 Orienteringer fra ordfører
RS 2/19 Orientering Værnesregionen
RS 3/19 Signert avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd
RS 4/19 Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2018

PS 2/19 Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling tiltrådt med 5 mot 1 stemme.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:



Regionsamarbeidet hjemlet i Kommunelovens §27 og tilhørende vedtekter sies opp med
virkning fra 31.12.2018.
Samarbeidsavtale om Tjenesteproduksjon og –utvikling i Værnesregionen vedtas med
virkning fra 01.01.2019.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Regionsamarbeidet hjemlet i Kommunelovens §27 og tilhørende vedtekter sies opp med
virkning fra 31.12.2018.
 Samarbeidsavtale om Tjenesteproduksjon og –utvikling i Værnesregionen vedtas med
virkning fra 01.01.2019.

PS 3/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen IKT
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:



Regionsamarbeidet hjemlet i Kommunelovens §27 og tilhørende vedtekter sies opp med
virkning fra 31.12.2018.
Samarbeidsavtale om Tjenesteproduksjon og –utvikling i Værnesregionen vedtas med
virkning fra 01.01.2019.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Regionsamarbeidet hjemlet i Kommunelovens §27 og tilhørende vedtekter sies opp med
virkning fra 31.12.2018.
 Samarbeidsavtale om Tjenesteproduksjon og –utvikling i Værnesregionen vedtas med
virkning fra 01.01.2019.

PS 4/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen Barnevern
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:


Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Barnevern sies opp med virkning fra
31.12.2018.



Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Barnevern etter Kommunelovens §28-1 b,
vedtas med virkning fra 01.01.2019

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:


Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Barnevern sies opp med virkning fra
31.12.2018.



Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Barnevern etter Kommunelovens §28-1 b,
vedtas med virkning fra 01.01.2019

PS 5/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen Innkjøp
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:



Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Innkjøp sies opp med virkning fra
31.12.2018.
Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Innkjøp etter Kommunelovens §28-1 b, vedtas med
virkning fra 01.01.2019

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Innkjøp sies opp med virkning fra
31.12.2018.
 Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Innkjøp etter Kommunelovens §28-1 b, vedtas med
virkning fra 01.01.2019.

PS 6/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen NAV
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:


Gjeldende vertskommuneavtale for Varnesregionen NAV sies opp med virkning fra
31.12.2018.



Ny vertskommuneavtale for Varnesregionen NAV etter Kommunelovens § 28-1 b, vedtas
med virkning fra 01.01.2019

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:


Gjeldende vertskommuneavtale for Varnesregionen NAV sies opp med virkning fra
31.12.2018.



Ny vertskommuneavtale for Varnesregionen NAV etter Kommunelovens § 28-1 b, vedtas
med virkning fra 01.01.2019

PS 7/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen PPT
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:


Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen PPT sies opp med virkning fra 31.12.2018.



Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen PPT etter Kommunelovens §28-1 b, vedtas med
virkning fra 01.01.2019

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:



Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen PPT sies opp med virkning fra 31.12.2018.
Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen PPT etter Kommunelovens §28-1 b, vedtas med
virkning fra 01.01.2019

PS 8/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen Responssenter
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:


Vertskommuneavtale for Værnesregionen Responssenter etter Kommunelovens §28-1 b, vedtas
med virkning fra 01.01.2019

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Vertskommuneavtale for Værnesregionen Responssenter etter Kommunelovens §28-1 b, vedtas
med virkning fra 01.01.2019

PS 9/19 Vertskommuneavtale Værnesregionen Skatteoppkrever
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:



Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Skatteoppkrever sies opp med virkning fra
31.12.2018.
Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Skatteoppkrever etter Kommunelovens §28-1 b,
vedtas med virkning fra 01.01.2019

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Skatteoppkrever sies opp med virkning fra
31.12.2018.
 Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Skatteoppkrever etter Kommunelovens §28-1 b,
vedtas med virkning fra 01.01.2019

PS 10/19 Kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 - sluttbehandling
Behandling i Komite Folk - 08.01.2019
Saksordfører på saken: Torun Nesse
Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Formannskapet 15.01.2019:

1.
Forslag til kulturplan for Frosta kommune, 2018-2024 vedtas som overordnet delplan for
arbeidet med kultur i Frosta kommune.
2.
Tiltak som foreslås i planen er avhengig av økonomiske midler i budsjett og økonomiplan før
de kan gjennomføres.
3.
Organisering og drift av Magnushallen følges i utgangspunktet opp av rådmannen som del av
KO-sak 39/18 Tilpasning av overordna organisering – utredning oppvekst 2017 – 2018. Aktuelle
innspill fra kulturplanen vurderes i denne prosessen. Dersom det oppstår behov for overordna
prinsippavklaring på dette området, fremmer rådmannen i 2019 egen sak på dette.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019
Forslag fra ordfører Trine Haug: Saken utsettes.
Vedtak
Ordførers forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 11/19 Norsk kulturindeks 2018
Behandling i Komite Folk - 08.01.2019

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 29.01.2019:
Orientering om Norsk kulturindeks 2018 – lokalt kulturliv i norske kommuner tas til etterretning

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Forslag fra ordfører Trine Haug: Saken utsettes.
Vedtak
Ordførers forslag i møte enstemmig vedtatt.

PS 12/19 Forslag om endringer i gebyrregulativet for avløp
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019
Endring fra rådmannen: ihht. anbefaling fra Komite Utvikling tas bort.
Forslag fra Berit Skaslien:
Endring av kulepunkt 1.
Anleggsbidraget på egen stikkledning……..
Forslag fra Johan Petter Skogseth:
Endring av siste setning i kulepunkt 1.:
 Regelen om maksimalt anleggsbidrag bortfaller om ikke samråd med kommunen ikke er
gjennomført.

Vedtak
Rådmannens innstilling med endringer i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
Gjeldende retningslinjer og praksis for tilkoblinger innen avløp, sist vedtatt ifbm. rullering av
hovedplan for avløp, suppleres med følgende klargjørende prinsipper:


Anleggsbidraget på egen stikkledning for en enkel beboer/enkel oppkobling blir satt til
maksimalt 5 ganger påkoblingsgebyret. Det forutsettes fortsatt at før iverksettelse blir
kommunen involvert. Regelen om maksimalt anleggsbidrag bortfaller om ikke samråd med
kommunen er gjennomført.



Hovedbolig på et gårdsbruk i lag med driftsbygning (som har landbruksdrift) telles som en
påkobling og ikke to slik det er i dagens regulativ.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Gjeldende retningslinjer og praksis for tilkoblinger innen avløp, sist vedtatt ifbm. rullering av
hovedplan for avløp, suppleres med følgende klargjørende prinsipper:



Anleggsbidraget på egen stikkledning for en enkel beboer/enkel oppkobling blir satt til
maksimalt 5 ganger påkoblingsgebyret. Det forutsettes fortsatt at før iverksettelse blir
kommunen involvert. Regelen om maksimalt anleggsbidrag bortfaller om ikke samråd med
kommunen er gjennomført.



Hovedbolig på et gårdsbruk i lag med driftsbygning (som har landbruksdrift) telles som en
påkobling og ikke to slik det er i dagens regulativ.

PS 13/19 Renovasjonsgebyr - slampriser 2019
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
Renovasjonsgebyr og gebyr for slambehandling for 2019 vedtas ihht. Vedlegg Nr. 1fra Innherred
Renovasjon IKS.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Renovasjonsgebyr og gebyr for slambehandling for 2019 vedtas ihht. Vedlegg Nr. 1fra Innherred
Renovasjon IKS.

PS 14/19 Søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra
arealplanen
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
Ihht. plan og bygningslovens § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på
6 ukers høring/uttalelse til regionale og statlige myndigheter, samt berørte naboer.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Ihht. plan og bygningslovens § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på
6 ukers høring/uttalelse til regionale og statlige myndigheter, samt berørte naboer.

PS 15/19 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 46/18 og Søknad om fradeling
av tomter i Kransarvika gnr/bnr 34/1 -dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019
May Eli Kristiansen v/Plansmia deltok under behandlingen av saken.
Tillegg fra rådmannen vedr. pkt. 2 ( presisering):
i hht. vedlegg nr. 9.
Vedtak
Rådmannens innstilling med forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 29.01.2019:
1.

Klagen fra Fritidsboliger M-N AS v/Pretor Advokat AS av 28.08.2018 på vedtak i sak KST
SAK 46/18 tas til følge og vedtaket oppheves.

Vedtaket er fattet iht. pbl § 1-9.
2.

Søknad om fradeling av tomter i Kransarvika –gnr.34 bnr. 1 - dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan og 100-metersbeltet til sjø iht. brev av 26.11.2018 fra
Fritidsboliger M-N AS v/Pretor Advokat AS sendes på høring iht. pbl §19-1 i hht. vedlegg nr.
9.

Det fremmes vilkår i dispensasjonssøknaden:
-

Den framtidige stien i øst for de omsøkte tomtene, opparbeides som en del av Frostastien for
økt tilrettelegging for utøvelse av friluftslivet i området. Bygging av stien må være utført og
ferdigstilt ved godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak for utbygging av den første
fritidsboligen.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019
Forslag fra ordfører Trine Haug: Saken sendes til bake til administrasjonen for videre utarbeidelse.
Vedtak
Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

PS 16/19 Tillatelse til oppføring av bølgedempere på eksisterende småbåthavn,
Mostad kai, gnr. 96 bnr. 09.
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
I henhold til PBL`s § 19 – 2, gis det dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i reguleringsplan for
Mostad Kai for oppføring av bølgedempere på eksisterende godkjent småbåthavn på Mostad kai, gnr.
96 bnr. 09.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
I henhold til PBL`s § 19 – 2, gis det dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i reguleringsplan for
Mostad Kai for oppføring av bølgedempere på eksisterende godkjent småbåthavn på Mostad kai, gnr.
96 bnr. 09.

PS 17/19 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og
ha liggende ledninger over eiendommen gnr. 94 bnr. 1 i Frosta kommune
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling tiltrådt med 6 mot 1 stemme.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
1.

2.

3.

Kommunestyret vedtar, med hjemmel i oreigningslova § 2 nr. 47, ekspropriasjon av:
a.
Stedsvarig rett til på gnr 95 bnr 1 i Frosta kommune å legge og ha liggende
hovedledninger for avløp med pumpestasjoner og innretninger som bestemt i de
godkjente planer, og som inntegnet på kart over eiendommen.
b.
Adgangsrett på gnr 95 bnr 1 i Frosta kommune til avløpsanlegget for fremtidig drift,
inspeksjon, vedlikehold og utbedringer/ fornyelser av anleggene.
Grunneier skal ha erstatning i henhold til oreigningslova sine bestemmelser for:
a.
Påregnelig økonomisk tap som følge av at hovedledninger for avløp med
pumpestasjoner og innretninger ligger på eiendommen,
b.
Eventuelle skader ved senere vedlikehold av avløpsanlegget.
Blir partene ikke overens om utbedringen og erstatningen for slike anleggsskader skal
dette fastsettes ved rettslig skjønn.
Kommunestyret vedtar å søke Fylkesmannen i Nord Trøndelag om forhåndstiltredelse, jf.
oreigningslova §§ 5 og 25.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019
Denne saken gjelder gnr/bnr 95/1 ( Feil i tittel på sak, resten rett)
Vedtak
Formannskapets innstilling vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Endelig vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar, med hjemmel i oreigningslova § 2 nr. 47, ekspropriasjon av:

a.

Stedsvarig rett til på gnr 95 bnr 1 i Frosta kommune å legge og ha liggende
hovedledninger for avløp med pumpestasjoner og innretninger som bestemt i de
godkjente planer, og som inntegnet på kart over eiendommen.
Adgangsrett på gnr 95 bnr 1 i Frosta kommune til avløpsanlegget for fremtidig drift,
inspeksjon, vedlikehold og utbedringer/ fornyelser av anleggene.
Grunneier skal ha erstatning i henhold til oreigningslova sine bestemmelser for:
Påregnelig økonomisk tap som følge av at hovedledninger for avløp med
pumpestasjoner og innretninger ligger på eiendommen,
Eventuelle skader ved senere vedlikehold av avløpsanlegget.

b.
2.
a.
b.

Blir partene ikke overens om utbedringen og erstatningen for slike anleggsskader skal
dette fastsettes ved rettslig skjønn.
3.

Kommunestyret vedtar å søke Fylkesmannen i Nord Trøndelag om forhåndstiltredelse, jf.
oreigningslova §§ 5 og 25.

PS 18/19 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og
ha liggende ledninger over eiendommen gnr.94 bnr.1 i Frosta kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar, med hjemmel i oreigningslova § 2 nr. 47, ekspropriasjon av:


Stedsvarig rett til på gnr 94 bnr 1 i Frosta kommune å legge og ha liggende
hovedledninger for avløp med pumpestasjoner og innretninger som bestemt i de
godkjente planer, og som inntegnet på kart over eiendommen.



Adgangsrett på gnr 94 bnr 1 i Frosta kommune til avløpsanlegget for fremtidig drift,
inspeksjon, vedlikehold og utbedringer/ fornyelser av anleggene.

2. Grunneier skal ha erstatning i henhold til oreigningslova sine bestemmelser for:


Påregnelig økonomisk tap som følge av at hovedledninger for avløp med
pumpestasjoner og innretninger ligger på eiendommen,



Eventuelle skader ved senere vedlikehold av avløpsanlegget.

Blir partene ikke overens om utbedringen og erstatningen for slike anleggsskader skal
dette fastsettes ved rettslig skjønn.
3. Kommunestyret vedtar å søke Fylkesmannen i Nord Trøndelag om forhåndstiltredelse, jf.
oreigningslova §§ 5 og 25.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019
Denne saken gjelder gnr/bnr 94/1 ( Rett i tittel) Feil at det står 95/1, 2 steder ellers i saksframlegget.
Vedtak
Formannskapets innstilling vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

Endelig vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar, med hjemmel i oreigningslova § 2 nr. 47, ekspropriasjon av:
•
Stedsvarig rett til på gnr 94 bnr 1 i Frosta kommune å legge og ha liggende
hovedledninger for avløp med pumpestasjoner og innretninger som bestemt i de
godkjente planer, og som inntegnet på kart over eiendommen.
•
Adgangsrett på gnr 94 bnr 1 i Frosta kommune til avløpsanlegget for fremtidig drift,
inspeksjon, vedlikehold og utbedringer/ fornyelser av anleggene.

2.

Grunneier skal ha erstatning i henhold til oreigningslova sine bestemmelser for:
•
Påregnelig økonomisk tap som følge av at hovedledninger for avløp med
pumpestasjoner og innretninger ligger på eiendommen,
•
Eventuelle skader ved senere vedlikehold av avløpsanlegget.
Blir partene ikke overens om utbedringen og erstatningen for slike anleggsskader skal
dette fastsettes ved rettslig skjønn.

3.

Kommunestyret vedtar å søke Fylkesmannen i Nord Trøndelag om forhåndstiltredelse, jf.
oreigningslova §§ 5 og 25.

PS 19/19 Endring av selskapsavtale - IKA Trøndelag IKS 2019
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1 og
5 gjeldende fra 01.01.2019.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1 og
5 gjeldende fra 01.01.2019.

PS 20/19 Dispensasjon fra eldre reguleringsplan,bygging av to boligblokker a. 10
stk. leiligheter i Kjelsåsen, gnr. 40 bnr. 37.
Behandling i Formannskapet - 15.01.2019
Ordfører Trine Haug ba om at hennes habilitet ble vurder jfr. Forvaltningsloven § 6, 1. ledd.
Haug ble enstemmig vurdert som inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. Det var ikke kalt
inn varamedlem.
Forslag fra Johan Petter Skogseth: Det settes som et vilkår at de forslåtte vilkår på
trafikksikerhetssida gjennomføres.

Vedtak
Rådmannens innstilling samt forslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyremøte 29.01.2019:
I henhold til PBL`s § 19 – 2, gis det dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i reguleringsplan for
Kjelsåsen, til fortetting i form av bygging av to boligblokker a. 10 stk. leiligheter på større tomt på
gnr. 40 bnr. 37.
Det settes som et vilkår at de forslåtte vilkår på trafikksikerhetssida gjennomføres.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019
Ordfører Trine Haug ba om at hennes habilitet ble vurder jfr. Forvaltningsloven § 6, 1. ledd.
Hun ble funnet inhabil og fratrådte under behandlingen. Ola Alstad tiltrådte under behandlingen.
Forslag fra Berit Skaslien:
Ytterligere fortetting av Kjelsåsen boligfelt kan først skje etter at ny reguleringsplan som viser en
helhetlig plan for området er utarbeidet.

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fra Skalien enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

1. I henhold til PBL`s § 19 – 2, gis det dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i
reguleringsplan for Kjelsåsen, til fortetting i form av bygging av to boligblokker a. 10 stk.
leiligheter på større tomt på gnr. 40 bnr. 37.
Det settes som et vilkår at de forslåtte vilkår på trafikksikerhetssida gjennomføres.
2. Ytterligere fortetting av Kjelsåsen boligfelt kan først skje etter at ny reguleringsplan som
viser en helhetlig plan for området er utarbeidet.

PS 21/19 Vurdering av varslingsrapport fra Revisjon Midt-Norge datert
22.11.2018. Oppfølging av varslene
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Revisjon Midt-Norge sin rapport «Vurdering av varsel» datert 22.11.2018 til
etterretning med følgende kommentarer:
1.

Kommunestyret finner ikke grunnlag for å kritisere hverken ordfører eller varaordfører for
deres håndtering av varslingssakene.

2.

Kommunestyret finner ikke holdepunkter for å kritisere den delen av varselet som omhandler
omstruktureringsprosessen ved kulturskolen. Kommunestyret viser til at omstrukturering av
oppvekstsektoren er politisk vedtatt og at det er rådmannen sitt ansvar å gjennomføre
politiske vedtak.

3.

Kommunestyret viser til de forslag til oppfølgingstiltak som framgår av saksutredningen og
sender saken over til formannskapet for videre vurdering og eventuelt gjennomføring av
foreslåtte tiltak. Kommunestyret forutsetter at enkelttiltak fremmes som egne saker for
kommunestyret i nødvendig utstrekning.

4.

Kommunestyret beklager at det i Frosta kommune finnes eksempler på at det er gjort vedtak i
strid med Norsk lov. Kommunestyret ønsker at administrasjonen tar initiativ til møter med
berørte sektorlovorgan for å drøfte hvordan man kan unngå slike situasjoner i framtida.

Behandling i Kommunestyret - 29.01.2019
Setterådmann Roald Huseth og setteordfører Frode Revhaug og settevaraordfører Frode Olsen
tiltrådte saken.
Torun Nesse ba om at hennes habilitet blir vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6, andre ledd.
Ordfører Trine Haug ba om at hennes habilitet blir vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6, andre ledd.
Varaordfører Johan Petter Skogseth ba om at hans habilitet blir vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6,
andre ledd.
Varamedlem for Krf. Selmar Greistad og varamedlemmer for SP Ola Alstad og Johannes Vinge
deltok under avstemminga om habilitet.
Torunn Nesse ble enstemmig funnet inhabil og fratrådte under behandlinga av saken.

Varaordfører Johan Petter Skogseth ble enstemmig funnet habil.
Ordfører Trine Haug ble enstemmig funnet habil.
Ordfører Trine Haug og Varaordfører Johan Petter Skogseth tiltrådte setet igjen.
Vedr. lukking av møtet.
Møtet lukkes med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2.
De dokumentene som inngår i saken, og som ligger til grunn for kommunestyrets behandling, bl.a.
varsler og revisjonsrapport, gjelder i stor grad noens personlige forhold. Dette betyr at det foreligger
lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1, og møtet skal lukkes.»
Møtet ble enstemmig vedtatt å lukkes.

Disse deltok på det lukkede møtet.
Medlemmer av kommunestyret som er inhabile men likevel har fått innsyn i alle dokumenter og har
taushetsplikt kan overvære behandlingen fra tilhørerplass.
Kommunestyrets protokollfører/sekretær
Setterådmannen
Kontrollutvalgets sekretariat KOMSEK.
Revisor

Vedtak
Setterådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret tar Revisjon Midt-Norge sin rapport «Vurdering av varsel» datert 22.11.2018 til
etterretning med følgende kommentarer:
1. Kommunestyret finner ikke grunnlag for å kritisere hverken ordfører eller varaordfører for
deres håndtering av varslingssakene.
2. Kommunestyret finner ikke holdepunkter for å kritisere den delen av varselet som omhandler
omstruktureringsprosessen ved kulturskolen. Kommunestyret viser til at omstrukturering av
oppvekstsektoren er politisk vedtatt og at det er rådmannen sitt ansvar å gjennomføre
politiske vedtak.
3. Kommunestyret viser til de forslag til oppfølgingstiltak som framgår av saksutredningen og
sender saken over til formannskapet for videre vurdering og eventuelt gjennomføring av
foreslåtte tiltak. Kommunestyret forutsetter at enkelttiltak fremmes som egne saker for
kommunestyret i nødvendig utstrekning.

4. Kommunestyret beklager at det i Frosta kommune finnes eksempler på at det er gjort vedtak i
strid med Norsk lov. Kommunestyret ønsker at administrasjonen tar initiativ til møter med
berørte sektorlovorgan for å drøfte hvordan man kan unngå slike situasjoner i framtida.

