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SPØRSMÅL FRA KOMMUNESTYREREPRESENTANTENE:
Spørsmål fra Anders Reitan SP:
I lys av omorganiseringen og innsparingene i kommunen, Blir vi mer avhengige av hjelp fra
frivillige.
Ble beskrevet spesielt behov for det fremover, på dagsentret Elvarheim blant annet.
Vi har flere som ønsker og bidra, men man vet kanskje ikke helt hva vil det si, hvor man kan melde
seg, får vi noen det tidspunktet man trenger det.
Det var også i folkehelse prosjektet «værmed» innspill fra flere hold på org/koordinering av
fritidsaktiviter i kommunen.
Når man gir 1 kr til frivilligheten får man 2 kr igjen, vi har mye og hente på fortsatt godt samarbeid
med frivilligheten, slik at vi bevarer alle ildsjelene lengst mulig.
Har rådmann gjort seg noen tanker hvordan en organiseringen av frivillige som vil bidra kan løses ?
Svar fra rådmannen:
For å kunne opprettholde kvalitet og mangfold i tjenester i fremtiden vil frivilligheten være en
særdeles viktig samarbeidspartner.
Det er diskutert i rådmannens ledergruppe og i avdelingene og man har identifisert mange områder
hvor frivillighet i fremtiden kan bli et viktig og nyttig bidrag inn i tjenestene.
Eksempelvis:
Matombringing
Besøkstjeneste til hjemmeboende eldre, frokost-, lunch- og middagsverter på Frostatunet.
Aktivisering og turvenner
Kaffe/vaffelverter på Dagsenter
«Frivillige besteforeldre» for familier i helsestasjon
Leksehjelp
Nattravner
Osv.
Pr. i dag har frivillighetssentralen 50 % stilling og ivaretar litt av dette.
Vår vurdering er at skal en lykkes med å få et langsiktig samarbeide med frivilligheten så må
kommunen foreta en kartlegging av hvor frivilligheten kan bidra inn i fremtiden, videre en dialog og
kartlegging av frivillige i Frosta kommune.
Videre må kommunen utarbeide og vedta en frivillighet strategi for Frosta kommune.
All erfaring i andre kommuner er at for å lykkes så må en bruke kommunale ressurser og kompetanse
i dette arbeidet. Det vil være en vedvarende jobb og til daglig organisere frivilligheten, fra dag til dag
og fra uke til uke.
Ledergruppen anser dette som så pass viktig for at vi skal kunne opprettholde tjenestene i fremtiden
at vi nå utreder en mulighet for at en del av en lederressurs i helse og omsorg kan omprioriteres il
dette arbeidet. Det forutsetter at Helse og Omsorg slår sammen avdelinger og reduserer fra 4 til 3
ledere totalt. En prosess som er startet med ledere og TV i helse og omsorg.
Ettersom dette arbeidet skal ivareta hele kommunen er det ønskelig at en slik funksjon legges til
rådmannens stab og at man finner ressurser innen eksisterende budsjett i helse og oppvekst. På sikt
mener vi at denne innsatsen vil gi svært mye tilbake.
I forbindelse med prosjektet «være med» som handler om frivillighet i forhold til barn og unge så
haster det med å få dette iverksatt og det er ønskelig å ha dette i arbeidet i gang fra ca. 1. september

PS 49/19 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019
Orientering fra ordfører 28.5.19
•
Orientering rundt ansettelse prosessen ny rådmann
•
Ståle Opsahl blir Konstituert rådmann fra 1. Juli
•
Tautramøtet
•
Politiråd
•
Komite folk
•
Arena trøndelag
•
Informasjonsmøte mobildekning
•
Strategisamling MTRR
•
Eiermøte og generalforsamling NTE.
Orientering fra komitelederne ( Torun Nesse for komite folk og Jens Hagerup for komite utvikling)
Redegjørelse fra ordfører – oppfølging næringsvennlig kommune. (svar på referatsak 14/19 av
26.03.2019)















Det må lages rutiner for å sikre mer dialog mellom Frosta kommune og lokalt næringsliv.
Kommunens administrasjon må i større grad få opplæring/informasjon i næringslivets behov.
Dette børgjøres blant annet ved at administrasjonen oftere reiser på bedriftsbesøk hos lokalt
næringsliv –faste bedriftsbesøk, adm ringer ofte til næringsaktører for hjelp/råd i ulike saker.
Det må sikres større forutsigbarhet, mer profesjonalitet og lavere saksbehandlingstid i
kommunens behandling av byggesaker –arbeides med prosjekt i VR digital byggesak
Kommunen må bli flinkere til å avklare forventninger – som også må kommuniserer ut
Næringslivet mener det er viktig å heve standarden på de kommunale og fylkeskommunale
veiene i kommunen, særlig strekningen Frosta-Åsen. Her må det jobbes både på kommunalt
og fylkeskommunalt nivå for å sikre tilstrekkelige bevilgninger –god dialog med
transportnæringen, snakker med samme mynt opp til regionale myngidgheter.
Alle tre gruppene er klare på at det er fornuftig med mer regionalt samarbeid på
næringsutvikling.
Alle tre gruppene har blitt spurt om man bør samarbeid med Stjørdal og/eller Levanger, i sum
er gruppene også mest positive til et samarbeid med Stjørdal. Særlig næringslivet ønsker et
slikt samarbeid med Stjørdalsregionen velkommen. –fortsatt samarbeid med
næringsforeningen i værensregionen
Kommunen bør utrede hvordan man kan øke det regionale samarbeidet innenfor
næringsutvikling – næringsforeningen i værnesregionen.
Kommunens administrasjon må i større grad enn i dag skaffe seg kunnskap om kommunens
planverk og å se eget fagområde vs helhetlig tenkning –vært stort fokus på gjennomføring av
prosjekter, jobbes internt med bedring av rutinene her.
Det er et misforhold mellom hvordan kommunens politikere opplever egen profesjonalitet i
kommunal saksbehandling kontra hvordan administrasjonen opplever politikerne. Det er
viktig at dette blir ryddet opp i og det blir gjort en rolle-/forventningsavklaring på dette feltet.
Næringslivet opplever litt bedre svartid fra kommunen nå enn tidligere, men de opplever at
fortsatt mye tar tid.
Ansatte har bedre kunnskap om hva som rører seg i næringslivet, hvilke aktører kan de bruke
i ulike sammenhenger.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 20/19 Orienteringer fra ordfører
RS 21/19 Orientering Værnesregionen
RS 22/19 Protokoll fra representantskapsmøte 290419
RS 23/19 Møteprotokoll - representantskapet i Konsek Trøndelag 29.4.2019
RS 24/19 Møteprotokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019
RS 25/19 Protokoll fra generalforsamlingen Leva Fro 30.04.2019

PS 50/19 Årsregnskap og årsrapport 2018
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019

Vedtak
Rådmannens forslag til enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
1. Årsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Årsrapportering for 2018 tas til orientering.
3. Vedlagte reguleringsskjema for drifts- og investeringsbudsjettet godkjennes.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019
Monika Sundt fra revisjonen deltok under behandlingen av saken.
Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
2.
3.

Årsregnskap for 2018 godkjennes.
Årsrapportering for 2018 tas til orientering.
Vedlagte reguleringsskjema for drifts- og investeringsbudsjettet godkjennes.

PS 51/19 Gebyrsatser for feiing 2019
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
Samordnede gebyrsatser for Frosta og Levanger vedtas i hht.vedlegg.
Dette gjelder også feiing og tilsyn av fritidsboliger som er planlagt igangsatt før utgangen av 2019.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Samordnede gebyrsatser for Frosta og Levanger vedtas i hht.vedlegg.
Dette gjelder også feiing og tilsyn av fritidsboliger som er planlagt igangsatt før utgangen av 2019.

PS 52/19 Avtale om kjøp av tunet på Logtun Ytre
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019
Forslag om at ordfører oppnevnes til å lede prosessen videre med å skaffe eksterne midler til
gjennomføring av avtalen.
Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak inkl. forslag i møtet enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
Framlagte forslag til avtale mellom Frosta kommune og Astrid Flægstad ihht. vedlegg nr. 1
godkjennes.
Oppfølging av prosessen med å skaffe eksterne midler til gjennomføring av avtalen må prioriteres.
Til å lede denne prosessen oppnevnes ordfører.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Framlagte forslag til avtale mellom Frosta kommune og Astrid Flægstad ihht. vedlegg nr. 1
godkjennes.
Oppfølging av prosessen med å skaffe eksterne midler til gjennomføring av avtalen må prioriteres.
Til å lede denne prosessen oppnevnes ordfører.

PS 53/19 Oppgradering av Brannstasjonen 2019
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019
Forslag i møtet fra Boje Reitan (SV): 1. avsnittet fjernes.
Forslag til tilegg: Økte utgifter til drift innarbeides i Budsjett 2020 og Økonomiplanen 2020-2023.
Vedtak
Rådmannens forslag inkl. forslag til endringer i møtet enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
Prosjektrammen økes fra kr 3.500.000,- til kr. 4.500.000,-. Økningen på kr 1.000.000,- i
budsjettramme for prosjektet finansieres ved å øke lånerammen tilsvarende. En uforutsett kostnad er
satt til 6% av totalsummen. Økte utgifter til drift innarbeides i Budsjett 2020 og Økonomiplanen
2020-2023.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Prosjektrammen økes fra kr 3.500.000,- til kr. 4.500.000,-. Økningen på kr 1.000.000,- i
budsjettramme for prosjektet finansieres ved å øke lånerammen tilsvarende. En uforutsett kostnad er
satt til 6% av totalsummen. Økte utgifter til drift innarbeides i Budsjett 2020 og Økonomiplanen
2020-2023.

PS 54/19 Lånegaranti, Frosta Golfklubb
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019

Vedtak
Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019




Frosta kommune stiller kommunal garanti ved selvskyldnerkausjon for Frosta Golfklubb sitt
låneopptak på maksimalt kr 100.000,-.
Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt kr 100.000,- med tillegg av 10 % av til
enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr 110.000,-.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 20 år med tillegg
av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
 Frosta kommune stiller kommunal garanti ved selvskyldnerkausjon for Frosta Golfklubb sitt
låneopptak på maksimalt kr 100.000,-.
 Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt kr 100.000,- med tillegg av 10 % av til
enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr 110.000,-.
 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 20 år med tillegg
av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.

PS 55/19 Nye omsorgsboliger 2019 042/002/001 Tunet
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019
Rådmannen ønsker å legge til i forslag til vedtak:
Økning av investeringsramme innarbeides i Budsjett 2020 og Økonomiplanen 2020-2023.

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak inkl. endring i møtet enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
Anbudsunderlag for utbygging av Frostatunet med 10 enheter av omsorgsboliger legges ut på anbud.
Forutsatt at anbudene er på nivå med kalkyler og budsjettoppdateringen, inngås det kontrakt med
beste tilbyder og prosjektet gjennomføres. Økning av investeringsramme innarbeides i Budsjett 2020
og Økonomiplanen 2020-2023.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Anbudsunderlag for utbygging av Frostatunet med 10 enheter av omsorgsboliger legges ut på anbud.
Forutsatt at anbudene er på nivå med kalkyler og budsjettoppdateringen, inngås det kontrakt med
beste tilbyder og prosjektet gjennomføres. Økning av investeringsramme innarbeides i Budsjett 2020
og Økonomiplanen 2020-2023.

PS 56/19 Reguleringsplan for Landshaug, gnr. 103 bnr. 01 og gnr. 103 bnr. 04,
sluttbehandling.
Behandling i Formannskapet - 14.05.2019
Forslag i møtet: Byggegrensen på 100 m gjelder for områdene BKB1 og BKB2, og det kreves at
plankartet omarbeides for å vise dette.

Vedtak
Rådmannens forslag inkl. forslag i møtet enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
Reguleringsplan for Landshaug, gnr. 103 bnr. 01 og gnr. 103 bnr. 04, godkjennes med endringer
gjort i Formannskapsmøte 14.05.2019, i medhold av PBL`s § 12 – 10 og § 12 – 12.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019
Jan Lutdal ba om at hans habilitet5 ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6a.
Han ble funnet inabil og fratrådte under behandlingen av saken.
Ola Alstad deltok under behandlingen av saken.
Johan Petter Skogseth ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6, 2. ledd.
Han ble funnet habil og deltok under behandlingen av saken.
Tilleggsforslag fra Trine Haug:
Det tillates å opparbeide gangveg langs Islandsvegen i grøntstrukturområde G1.
Vedtak
Formannskapets innstilling samt forslag i møte enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Reguleringsplan for Landshaug, gnr. 103 bnr. 01 og gnr. 103 bnr. 04, godkjennes i medhold
av PBL`s § 12 – 10 og § 12 – 12.
2. Byggegrense på 100 m gjelder for områdene BKB1 og BKB2, og det kreves at plankartet
omarbeides for å vise dette.
3. Det tillates å opparbeide gangveg langs Islandsvegen i grøntstrukturområde G1.

PS 57/19 Årsmelding 2018 - Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre
Behandling i Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - 25.04.2019

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak tas til etterretning.

Innstilling til Kommunestyret 28.05.2019
Årsmeldingen tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2019

Vedtak
Innstilling fra Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering.

