Møteprotokoll
Kommunestyret
Dato:

04.03.2021 kl. 12:30 -22:05

Sted:

Kyrksæterøra, kulØr`n

Arkivsak:

21/00005

Møtende
medlemmer:

Odd Jarle Svanem (SP), Marit Liabø Sandvik (AP), Marte Halvorsen (SP),
Steinar Berdal (SP), Solvår Marit Skogen Sæterbø (SP), Jørn Ola Engdal (SP),
Siri Johanne Anshus Selnes (SP), Ole Steinar Opsal (SP), Tove Karin Halse
Lervik (AP), Bernt Olaf Aune (AP), Inge Heimsbakk (AP), Roar Sørensen (AP),
Marte Lund (AP), Randi Synnøve Eli (AP), Unni Dahl (AP), Rune Bakken (AP),
Bjarne Sæther (FRP), Knut Johan Singstad (KRF), Kjell Øyasæter (HE), Helen
Taftø (HE), Einar Vaagland (HA), Irene Røe Vaagan (HA), Oddny GuldsteinAarset Løwe (HA), Tora Vaagan Hofset (H), Even Hendseth (H), Sverre
Vullum (H)

Forfall

Christian Thevik (SP) for Ola Rognskog
Ruth Sjøli (SP) for Nils Forren
Arnfinn Olav Volden (SP) for Øyvind Engvik
Håvard Børø Aunli (HE) for Thomas Folgerø
Hildur Hestnes (AP) for Jorulf Magne Gumdal

Fra administrasjonen
møtte:

Ass. Rådmann Anita Ørsal Oterholm

Protokollfører:

Konsulent Liv Mary B. Engvik

Merknader:

Orienteringer:
• Ordførers orientering om Kristiansund og Nordmøre Havn. I henhold
til kommunestyrevedtak.
• Kommuneplanlegger Malin Sæter orienterte om sentrumsplan
Kyrksæterøra
• Joakim Alstad, Ranja Fjelnset og Anniken Sæther fra Habus og Sodin
skoler orientert om MOT i Heim kommune
• Prosjektleder eiendomsskatt Eva Randi Oldervik orienterte om
eiendomsskatteprosjektet.
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Enhetsleder Kultur Reidar Klungervik og kommunalsjef økonomi Inger
Johanne Steinveg deltok under behandling av sak 12/21.
Knut Johan Singstad ba om å få habilitet vurdert i sak 13/21, da han med
flere er veieiere. Ved votering ble Knut Johan Singstad, Ole Steinar Opsal,
Marte Lund erklært habil under behandling av saken, 30 mot 1 stemme,
mot 1 Høyre.
Tora Vaagan Hofset ba om å få habiliteten vurdert i sak 20/21. Hun er
innvalgt varamedlem/fungerende medlem fra Heim kommune i styret i
Friluftsrådet. Hun ble enstemmig erklært habil av kommunestyret.

Protokolltilførsel fra Høyre i sak 12/21:
• Heim Høyre er positive til et nytt bibliotek, men grunnet den
økonomiske situasjonen vi står i, ønsker vi ikke å stemme for dette
på nåværende tidspunkt.
Protokolltilførsel fra Halsalista i sak 12/21:
• Rådmannens framstilling av økonomien ved bygging av et nytt
bibliotek på Kyrksæterøra med besparelser i størrelsesorden kr
500.000, kan umulig stemme.
• Endringsforslaget fra Halsalista må stå tydelig, for å understreke
viktigheten av å tenke innovativt for all kommunal bygningsmasse i
hele Heim, framover. Det må også legges gode løsninger til
kommunehuset på Liabø og satses på enda større tettstedsutvikling
for Kyrksæterøra, ikke bare bibliotek ved KulØr’n.
Protokolltilførsel fra Halsalista sak 25/21

•

Lovlighetskontrollen ble innmeldt 10. februar, men kom på
saklisten bare 2,5 timer før dagens møte. Statsforvalterens
kommentarer til reglene for budsjettvedtak, som krever at
innsparinger skal spesifiseres, er ikke tatt med i saken.
Saksutredningen tar kun for seg tidsfristen, og diskuterer ikke
lovligheten av budsjettvedtaket overhodet. Saksutredningen
er alt annet enn objektiv.

Oddny Guldstein-Aarset Løwe, Sverre Vullum og Even Hendset innvilget
permisjon fra kl.18:37. De deltok under behandling av sakene 9/21 tom
12/21.
Marte Lund innvilget permisjon fra kl. 19:50 hun deltok under behandling av
sakene 9/21 tom 15/21.
Siri Johanne Anshus Selnes innvilget permisjon fra kl. 20:40 hun deltok
under behandling av sakene 9/21 tom 23/21.
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Interpellasjon
Spørsmål:
Einar Vaagland:
• Hyppighet av varsel via First Agenda, Oversikt over hvilke saker som kommer med
forandringer via First Agenda.
Jørn Ola Engdal:
• Vedtak i driftsutvalget: dispensasjon - omdisponering av dyrkamark ved brakkeriggen på
Valsøya, Trafikksikkerhetsspørsmål ble stilt i samme sak – hva har rådmannen gjort i den
forbindelse?
Bjarne Sæther:
• Tømmerkaia Renndalen – er det utpekt en prosjektleder fra Heim kommune.
Marte Halvorsen:
• KommuneTv – ikke lovpålagt oppgave. Hva koster det å redigere dette og hvor mye tid blir
brukt til dette.
Irene Røe Vaagan
• Veterinær ordningen i Heim kommune
Enhetsleder TLM Magne Jøran Besvik besvarte spørsmål fra Jørn Ola Engdal og Bjarne Sæther.
Ass.rådmann Anita Ørsal Oterholm besvarte spørsmål fra Einar Vaagland og Marte Halvorsen.

Heim kommune, 04.03.2021

Odd Jarle Svanem
Ordfører

Kjell Øyasæter

Steinar Berdal
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Saker til behandling

9/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 142/20 Handlingsplan 2021 2024/Årsbudsjett 2021 - Endring av oppholdsbetalingssatser SFO
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
04.03.2021

Saknr
24/21
9/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Halsalista fremmet følgende forslag til vedtak:
- Satsene for SFO økes ikke. Budsjettinndekningen skjer ved å ikke bygge nytt bibliotek.

Votering
Det ble først votering over Halsalistas forslag, dette falt med 27 mot 4 stemmer
for FRP 1, Halsalista 3
Ved votering over Formannskapets tilråding ble denne vedtatt med 24 mot 7 stemmer,
mot Høyre 3, Frp 1, Halsalista 3.

Kommunestyrets vedtak
Heim kommune vedtar å øke oppholdsbetalingssatser for SFO med 10 % ifht. til dagens
sats.
Virkningsdato settes til 1.8.2021.
Rådmannen bes om å endre Betalingsregulativet for Heim kommune i samsvar med
vedtaket.
Rådmannen bes om å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 24/21
Møtebehandling

Votering
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Tilrådd 8 mot 1 stemme (HA)

Formannskapets innstilling
Heim kommune vedtar å øke oppholdsbetalingssatser for SFO med 10 % ifht. til dagens
sats.
Virkningsdato settes til 1.8.2021.
Rådmannen bes om å endre Betalingsregulativet for Heim kommune i samsvar med
vedtaket.
Rådmannen bes om å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.

Rådmannens innstilling:
Heim kommune vedtar å øke oppholdsbetalingssatser for SFO med 10 % ifht til dagens
sats.
Virkningsdato settes til 1.8.2021.
Rådmannen bes om å endre Betalingsregulativet for Heim kommune i samsvar med
vedtaket.
Rådmannen bes om å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.

10/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 142/20 Handlingsplan 2021 2024/Årsbudsjett 2021 - Oppsigelse av avtale med organisasjonen MOT
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
04.03.2021

Saknr
25/21
10/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
KrF følgende endringsforslag:
• Heim kommune vedtar å IKKE si opp avtalen med organisasjonen MOT.
Inndekning for 2021 tas over disposisjonsfondet.
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Halsalista fremmet følgende endringsforslag:
• Avtalen med MOT sies ikke opp. Budsjettinndekningen skjer ved å ikke bygge nytt bibliotek på
Kyrksæterøra
Halsalista fremmet følgende endringsforslag nr. 2:
• Avtalen med MOT opprettholdes. Budsjettinndekningen skjer ved å redusere
varaordførerstillingen til 15%.

Votering
Det ble først stemt over Halsalistas forslag nr. 1. Dette falt med 30 mot 1 stemme,
for Halsalista 1.
Så ble det votert over Halsalistas forslag nr. 2 Dette falt med 30 mot 1 stemme,
for Halsalista 1
Ved alternativ votert over forslag fra Krf og formannskapets tilråding. Formannskapets tilråding ble
vedtatt med 22 mot 9 stemmer, mot Ap 1, Frp 1, Krf 1, Halsalista 3, Høyre 3,

Kommunestyrets vedtak
Heim kommune vedtar å si opp avtalen med organisasjonen MOT.
Rådmannen bes om å formelt si opp avtalen med organisasjonen MOT så snart dette er
praktisk mulig.
Rådmannen bes om å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.
Heim kommune vedtar å si opp avtalen med organisasjonen MOT- grunnet den økonomiske
situasjonen vi står i. Vi mener det er forsvarlig siden skolen og kommunen har kompetanse og tiltak
som er målrettet mot barn og unge.

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 25/21
Møtebehandling
Tilleggsforslag fra posisjon:
Heim kommune vedtar å si opp avtalen med organisasjonen MOT- grunnet den økonomiske
situasjonen vi står i. Vi mener det er forsvarlig siden skolen og kommunen har kompetanse og tiltak
som er målrettet mot barn og unge.
Utsettelsesforslag fra Halsalista:
Administrasjonen utreder konsekvensene av å si opp MOT, og presenterer fordelene med tilbudet
før vi sier opp en så viktig avtale.
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Votering
Det voteres over utsettelsesforslaget: 2 stemmer fra Halsalista og Høyre for å utsette saken
Det voteres over rådmannens innstilling: 7 stemmer for og 2 (H og HA) stemmer mot
Det voteres over tilleggsforslag: Enstemmig tilrådd

Formannskapets innstilling
Heim kommune vedtar å si opp avtalen med organisasjonen MOT.
Rådmannen bes om å formelt si opp avtalen med organisasjonen MOT så snart dette er
praktisk mulig.
Rådmannen bes om å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.
Heim kommune vedtar å si opp avtalen med organisasjonen MOT- grunnet den økonomiske
situasjonen vi står i. Vi mener det er forsvarlig siden skolen og kommunen har kompetanse og tiltak
som er målrettet mot barn og unge.

Rådmannens innstilling:
Heim kommune vedtar å si opp avtalen med organisasjonen MOT.
Rådmannen bes om å formelt si opp avtalen med organisasjonen MOT så snart dette er
praktisk mulig.
Rådmannen bes om å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.

11/21 Rådmannens oppfølging budsjettvedtak - Oppvarming av
svømmebasseng Kyrksæterøra
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
11/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Posisjon fremmet følgende forslag til vedtak:
• Heim kommunestyre ber rådmann om å finne dekning innen TLM ang utleiepriser.
Rådmann bes om å gjøre de nødvendige budsjettregulering.
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Halsalista fremmet følgende forslag til vedtak:
• Tilbudet ved svømmehallen på Kyrksæterøra reduseres ikke. Budsjettinndekningen skjer ved å
ikke bygge nytt bibliotek på Kyrksæterøra.

Votering
Ved votering mellom posisjon og Halsalistas forslag ble posisjons forslag vedtatt med 28 mot 3
stemmer, mot Halsalista 3.

Kommunestyrets vedtak
•

Heim kommunestyre ber rådmann om å finne dekning innen TLM ang utleiepriser.
Rådmann bes om å gjøre de nødvendige budsjettregulering.

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten tilrådning

12/21 Bibliotek - påbygg til nytt Bibliotek i kulØr`n
Behandlet av
1 Formannskap
2 Formannskap
3 Kommunestyret

Møtedato
02.02.2021
16.02.2021
04.03.2021

Saknr
6/21
23/21
12/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Bernt Olaf Aune fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens tilråding:
• Nytt pkt. 4 i formannskapets tilrådning:
Rådmannen gis fullmakt til å starte en prosess med salg av kommunens aksjer i Meierigården AS
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Kommunestyret får saken tilbake til endelig behandling.

Halsalista fremmet følgende forslag:
• Det bygges ikke nytt bibliotek på Kyrksæterøra. Det finnes bedre ting å bruke 600.000 kr på i
året når vi ser på den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.
Halsalista fremmet følgende forslag nr. 2:
•

Forslag om å gjennomføre utbygging av biblioteket etter Skisseprosjektet fra Kyrksæterøra,
til en lavere kostnadsramme, innenfor kommunens egen bygningsmasse på Liabø
(kommunehuset). Benyttelse av eksisterende bibliotek, kantine, kommunestyresal,
formannskapssal og dets underliggende etasje.

Frp fremmet forslag om å utsette saken i påvente av kostra-rapport 15.mars og regnskap 2020.
Høyre fremmet forslag om å utsette saken til neste års budsjett.

Protokolltilførsel fra Høyre i sak 12/21:
• Heim Høyre er positive til et nytt bibliotek, men grunnet den økonomiske situasjonen vi står
i, ønsker vi ikke å stemme for dette på nåværende tidspunkt.
Protokolltilførsel fra Halsalista i sak 12/21:
• Rådmannens framstilling av økonomien ved bygging et nytt bibliotek på Kyrksæterøra med
besparelser i størrelsesorden kr 500.000, kan umulig stemme.
• Endringsforslaget fra HalsaLista må stå tydelig, for å understreke viktigheten av å tenke
innovativt for all kommunal bygningsmasse i hele Heim, framover. Det må også legges gode
løsninger til kommunehuset på Liabø og satses på enda større tettstedsutvikling for
Kyrksæterøra, ikke bare bibliotek ved KulØr’n.

Votering
Ved votering over utsettelsesforslaget, falt dette med 24 mot 7 stemmer,
for 3 Høyre,3 Halsalista og 1 Frp.
Det ble først votert over endringsforslag nr. 1 fra Halsalista, dette falt med 28 mot 3 stemmer.
For 2 Halsalista. 1 Frp.
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Det ble så votert over endringsforslag nr. 2 fra Halsalista, dette falt med 27 mot 4 stemmer.
For 3 Halsalista. 1 Frp.
Ved votering over Formannskapets tilråding ble dette vedtatt med 24 mot 7 stemmer,
mot 3 Halsalista, 1 Frp, 3 Høyre
Til slutt ble det votert over formannskapets tilråding med endringsforslag fra Bernt Olaf Aune, dette
ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
1. Nytt bibliotek godkjennes innenfor en investeringsramme på inntil kr 20.000.000 inkl. MVA.
Låneopptak på kr 16.000.000. MVA tilføres prosjektet
2. Prosjektet utarbeides i samsvar med tidligere vedtatte forprosjekt på KulØr’n
3. Rådmannen bes om nødvendig å redusere / nedskalere prosjektet slik at låneopptaket ikke
overskrider kr 16.000.000
4. Rådmannen gis fullmakt til å starte en prosess med salg av kommunens aksjer i Meierigården AS
Kommunestyret får saken tilbake til endelig behandling.

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 23/21
Møtebehandling
Forslag fra posisjon:
1. Nytt bibliotek godkjennes innenfor en investeringsramme på inntil kr 20.000.000 inkl. MVA.
Låneopptak på kr 16.000.000. MVA tilføres prosjektet
2. Prosjektet utarbeides i samsvar med tidligere vedtatte forprosjekt på KulØr’n
3. Rådmannen bes om nødvendig å redusere / nedskalere prosjektet slik at låneopptaket ikke
overskrider kr 16.000.000
4. Rådmannen gis fullmakt til vederlagsfritt å overdra kommunens aksjer i Meierigården til
Meierigården AS.
Protokolltilførsel fra Marte Halvorsen: Alle i formannskapet har hatt anledning til å uttale seg og
fremme forslag i denne saken.
Protokolltilførsel: Halsalista ønsket å stemme mot forslaget, men ordføreren avsluttet denne gangen
ikke voteringen med å høre om noen ville stemme mot. Halsalista fikk heller ikke ordet for å be om
en slik presisering eller fremme forslag om å ikke bygge nytt bibliotek.

Votering

11

Det voteres over forslaget fra posisjon.
Forslaget fra posisjon tilrådd 8 mot 1 stemme (HA)

Formannskapets innstilling
1. Nytt bibliotek godkjennes innenfor en investeringsramme på inntil kr 20.000.000 inkl. MVA.
Låneopptak på kr 16.000.000. MVA tilføres prosjektet
2. Prosjektet utarbeides i samsvar med tidligere vedtatte forprosjekt på KulØr’n
3. Rådmannen bes om nødvendig å redusere / nedskalere prosjektet slik at låneopptaket ikke
overskrider kr 16.000.000
4. Rådmannen gis fullmakt til vederlagsfritt å overdra kommunens aksjer i Meierigården til
Meierigården AS.

Formannskap har behandlet saken i møte 02.02.2021 sak 6/21
Møtebehandling
Posisjons forslag:
Heim formannskap utsetter saken hvor spørsmål blir besvart. Saken legges frem i samme møte som
resten av budsjettregulering ang de 20 mill. På rådmannens budsjettpost.
Høyres forslag:
Utsette saken der Heim Høyre foreslår at rådmann utreder mulighetene for hva vi kan benytte
Meierigården til før vi vurderer å starte byggingen av nytt bibliotek i KulØr`n.
Utsettelsesforslag fra HA:
Økonomien i prosjektet er for dårlig utredet. Plasseringen av biblioteket er en viktig del av
sentrumsplanen.
Det utredes en ny plassering av biblioteket på Kyrksæterøra.

Votering
Ved voteres om saken skal utsettes: mot 1 stemme fra HA
Votering mellom posisjon og Høyres forslag: 7 stemmer for posisjons forslag og 2 stemmer for
Høyres forslag (1 HA, 1 H)
Deretter voteres for tilleggsforslag fra HA: som falt med 1 HA, 1H

Formannskapets innstilling
Heim formannskap utsetter saken hvor spørsmål blir besvart. Saken legges frem i samme møte som
resten av budsjettregulering ang de 20 mill. På rådmannens budsjettpost.
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Rådmannens innstilling:
Forelagte prosjekt for nytt bibliotek godkjennes innenfor en investeringsramme på inntil
kr. 27 500 000,- Inkl. MVA
Låneopptak på Kr. 22 000 000,- MVA tilføres prosjektet
Prosjektet utarbeides i tråd med, og i samsvar med tidligere vedtatte forprosjekt.
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre byggeprosjektet innenfor gitte rammer og i
henhold til vedtatt reglement for gjennomføring av bygge og anleggsprosjekt.

13/21 Avvikling av tilskudd private veier fra Hemne kommune
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
04.03.2021

Saknr
19/21
13/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Ved vurdering av habilitet ble Knut Johan Singstad, Ole Steinar Opsal, Marte Lund erklært habil 30
mot 1 stemme, mot 1 Høyre
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling fra Jørn Ola Engdal på vegne av posisjonen:
Nytt avsnitt til slutt:
Kommunestyret forventer at kommunalt tilskudd til private veier avsatt i budsjett for 2020, blir
utbetalt snarest i hht. retningslinjene for tilskudd til private veier i Hemne.

Votering
Ved votering over formannskapet tilråding – enstemmig vedtatt.
Ved votering over posisjons tilleggsforslag ble dette enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
Saken utsettes.
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Ordningen med tilskudd til private veier fra gamle Hemne utsettes. Ordningen må revideres og
forenkles og vi må se på omfanget i hele kommunen. Vi må også se på ordningen i
sammenheng med privatisering av kommunale veier.
Kommunestyret forventer at kommunalt tilskudd til private veier avsatt i budsjett for 2020, blir
utbetalt snarest i hht. retningslinjene for tilskudd til private veier i Hemne.

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 19/21
Møtebehandling
Forslag fra posisjon: Ordningen med tilskudd til private veier fra gamle Hemne utsettes. Ordningen
må revideres og forenkles og vi må se på omfanget i hele kommunen. Vi må også se på ordningen i
sammenheng med privatisering av kommunale veier.

Votering
Enstemmig utsatt

Formannskapets innstilling
Saken utsettes.
Ordningen med tilskudd til private veier fra gamle Hemne utsettes. Ordningen må revideres og
forenkles og vi må se på omfanget i hele kommunen. Vi må også se på ordningen i
sammenheng med privatisering av kommunale veier.

Rådmannens innstilling:
Ordningen tilskudd til private veier fra gamle Hemne videreføres ikke i Heim kommune. Dette
medfører en rammereduksjon på budsjett TLM på kr 158.000.
Rådmann får fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer.

14/21 Budsjettrevisjon mars 2021
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
04.03.2021
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Saknr
22/21
14/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Halsalista fremmet følgende forslag til vedtak:
Innsparingen som ble forespeilet av rådmann i sak 12/21 Bibliotek, føres opp som økt inntekt i
budsjettet for kultur i 2021.

Votering
Det ble først votert over forslag fra Halsalista, forslaget falt med 28 stemmer - enstemmig
Ved votering over formannskapets tilråding ble dette vedtatt med 25 mot 3 stemmer,
mot 2 Halsalista 1 Frp

Kommunestyrets vedtak
Vedlagte budsjettrevisjon pr mars 2021 vedtas.

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 22/21
Møtebehandling
Utsettelsesforslag fra Halsalista:
Formannskapet avholder et ekstraordinært budsjettmøte for å få en helhetlig gjennomgang av
tiltakene fra rådmannen.

Votering
Ved votering over utsettelses forslaget, falt dette med 8 mot 1 stemme (HA)

Tilrådd 8 mot 1 stemme (HA)

Formannskapets innstilling
Vedlagte budsjettrevisjon pr mars 2021 vedtas.

Rådmannens innstilling:
Vedlagte budsjettrevisjon pr mars 2021 vedtas.
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15/21 Godkjenning av Samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer
mellom St.Olavs hospital HF og Heim kommune
Behandlet av
1 Driftsutvalg
2 Kommunestyret

Møtedato
17.02.2021
04.03.2021

Saknr
13/21
15/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling

Votering
Driftsutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale
i Helsefellesskapet mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg
1.
2. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for
samarbeid om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St.Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11
i Helsefellesskapet mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg
1.
4. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av
praktisk art i Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i
avtaleperioden.

Driftsutvalg har behandlet saken i møte 17.02.2021 sak 13/21
Møtebehandling
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Protokolltilførsel fra Jørn Ola Engdal:
Ber om at det blir en god presentasjon i kommunestyret

Votering
Enstemmig tilrådd
Protokolltilførsel tilføres - enstemmig

Driftsutvalgets innstilling
1. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale
i Helsefellesskapet mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for
samarbeid om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St.Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11
i Helsefellesskapet mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk
art i Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale
i Helsefellesskapet mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for
samarbeid om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St.Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11
i Helsefellesskapet mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg
1.
4. Kommunestyret i Heim kommune godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av
praktisk art i Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i
avtaleperioden.

16/21 Heim kommunes tilslutning til felles Plaststrategi for Orklandsregionen
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
04.03.2021
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Saknr
20/21
16/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Solvår Marit Skogen Sæterbø fremmet følgende tilleggsforslag punkt 5 til formannskapets tilråding:
• Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en prioriteringsliste i henhold til mål i
plaststrategien.

Votering
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag til punkt 5 enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
1. Heim kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen.
2. Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter for Heim
kommune, når planer som omfattes av dette temaet revideres i kommunen.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen
på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
4. Økonomiske- og personellmessige konsekvenser av tiltakene som omfattes av strategien
forutsettes utredet og innlagt i Heim kommunes styringsdokumenter før igangsetting.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en prioriteringsliste i henhold til mål i
plaststrategien.
Vedtaket kan hjemles i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 20/21
Møtebehandling

Votering
Enstemmig tilrådd
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Formannskapets innstilling
1. Heim kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen.
2.Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter for Heim
kommune, når planer som omfattes av dette temaet revideres i kommunen.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen
på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
4. Økonomiske- og personellmessige konsekvenser av tiltakene som omfattes av strategien
forutsettes utredet og innlagt i Heim kommunes styringsdokumenter før igangsetting.
Vedtaket kan hjemles i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32

Rådmannens innstilling:
1. Heim kommune tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen.
2.Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter for Heim
kommune, når planer som omfattes av dette temaet revideres i kommunen.
3. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen
på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.
4. Økonomiske- og personellmessige konsekvenser av tiltakene som omfattes av strategien
forutsettes utredet og innlagt i Heim kommunes styringsdokumenter før igangsetting.
Vedtaket kan hjemles i Forurensingslovens §§ 7, 9 og 32

17/21 Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kultur - kulturmidler - Heim
kommune
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
02.02.2021
04.03.2021

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
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Saknr
7/21
17/21

Votering
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Kommunestyrets vedtak
Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger i Heim kommune

Formannskap har behandlet saken i møte 02.02.2021 sak 7/21
Møtebehandling

Votering
Ved votering ble alt.2 enstemmig tilrådd

Formannskapets innstilling
Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger i Heim kommune

Rådmannens innstilling:
Saken legges fram med to alternative forslag til retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kultur:
Alternativ 1: Retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Heim kommune
Alternativ 2: Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger i Heim kommune

18/21 Søknad om økonomisk støtte - Norsk Vandrefestival 2021
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
04.03.2021

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
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Saknr
26/21
18/21

Møtebehandling

Votering
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
Heim kommune ønsker ikke å fortsette som direkte medlem i Norsk Vandrefestival og melder seg ut
av festivalen etter årets arrangement. Styret bes om å se på andre muligheter for organisering og
gjennomføring av festivalen. Norsk Vandrefestival er velkommen til å ha arrangement i Heim
kommune hvert 4 år som opprinnelig planlagt. Heim kommune vil være behjelpelig med
gjennomføringen. Heim kommune støtter årets festival med det omsøkte beløpet på kr 32 000,-.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet og rådmann får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer.

Formannskap har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 26/21
Møtebehandling
Tilleggsforslag fra ordfører: Beløpet dekkes av disposisjonsfondet og rådmann får fullmakt til å foreta
budsjettreguleringer.

Votering
Det ble først votert over tilrådninger fra rådmann:
Forslag over alternativ 1 ble enstemmig vedtatt
Så ble det votert over tilleggforslag: Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag.

Formannskapets vedtak

Heim kommune ønsker ikke å fortsette som direkte medlem i Norsk Vandrefestival og melder seg
ut av festivalen etter årets arrangement. Styret bes om å se på andre muligheter for organisering
og gjennomføring av festivalen. Norsk Vandrefestival er velkommen til å ha arrangement i Heim
kommune hvert 4 år som opprinnelig planlagt. Heim kommune vil være behjelpelig med
gjennomføringen. Heim kommune støtter årets festival med det omsøkte beløpet på kr 32 000,-.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet og rådmann får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer.
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Rådmannens innstilling:
Saken legges fram med 2 alternative tilrådinger:
1) Heim kommune ønsker ikke å fortsette som direkte medlem i Norsk Vandrefestival og melder
seg ut av festivalen etter årets arrangement. Styret bes om å se på andre muligheter for
organisering og gjennomføring av festivalen. Norsk Vandrefestival er velkommen til å ha
arrangement i Heim kommune hvert 4 år som opprinnelig planlagt. Heim kommune vil være
behjelpelig med gjennomføringen. Heim kommune støtter årets festival med det omsøkte
beløpet på kr 32 000,-.
2) Heim kommune ønsker ikke å fortsette som direkte medlem i Norsk Vandrefestival og melder
seg ut av festivalen etter årets arrangement. Styret bes om å se på andre muligheter for
organisering og gjennomføring av festivalen. Norsk Vandrefestival er velkommen til å ha
arrangement i Heim kommune hvert 4 år som opprinnelig planlagt. Heim kommune vil være
behjelpelig med gjennomføringen. Heim kommune støtter ikke årets festival med det
omsøkte beløpet på kr 32 000,-.

19/21 Salg av eierandel i Varde AS
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
19/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling

Votering
Rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
Heim kommune selger sine 6 aksjer til en verdi av kr. 1500,- i Varde AS.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.
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Rådmannens innstilling:
Heim kommune selger sine 6 aksjer til en verdi av kr. 1500,- i Varde AS.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

20/21 Ny samarbeidsavtale for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
20/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Tora Vaagan Hofset ba om å få habiliteten sin vurdert i forbindelse med behandling av saken.
Hun ble enstemmig erklært habil av kommunestyret.

Votering
Rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
1. Heim kommune viderefører sitt medlemskap i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som
deltakerkommune i det Kommunale Oppgavefellesskapet (KO) Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal fra 01.01.2021 slik det fremgår i samarbeidsavtalen.
2. Fremlegget til samarbeidsavtale blir godkjent slik det foreligger.
3. Det er en forutsetning av samtlige 13 medlemskommuner fatter likelydende vedtak.

Rådmannens innstilling:
1. Heim kommune viderefører sitt medlemskap i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som
deltakerkommune i det Kommunale Oppgavefellesskapet (KO) Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal fra 01.01.2021 slik det fremgår i samarbeidsavtalen.
2. Fremlegget til samarbeidsavtale blir godkjent slik det foreligger.
3. Det er en forutsetning av samtlige 13 medlemskommuner fatter likelydende vedtak.
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21/21 Valg av medlemmer til Heim ungdomsråd 2021-23
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
21/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Valgkomiteen fremmer forslag på 11 kandidater og to vararepresentanter:
1. Lise Vinje, 7. trinn, Vinjeøra skole
2. Una Vuttudal, 9. trinn, Sodin skole
3. Målfrid Engvik Hunnes, 9. trinn, Sodin skole
4. Bjarne Kristian de Olivera, 9. trinn, Sodin skole
5. Jonas Mjøen, 9. trinn, Sodin skole
6. Sunniva Gujord, 8. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
7. Mikkel Vullum, 9. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
8. Simon Vullum, 10. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole 2
9. Anne Røskar, 7. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
10. Mia Betten, 9. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
11. Maja Løvik, 9. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
Vara:
1. Henrik Otnes, 8. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
2. Kristian Hyttnes Sødal, 9. trinn, Sodin skole

Votering
Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt

Kommunestyrets vedtak
Medlemmer til ungdomsrådet for perioden 2021-23:

1. Lise Vinje, 7. trinn, Vinjeøra skole
2. Una Vuttudal, 9. trinn, Sodin skole
3. Målfrid Engvik Hunnes, 9. trinn, Sodin skole
4. Bjarne Kristian de Olivera, 9. trinn, Sodin skole
5. Jonas Mjøen, 9. trinn, Sodin skole
6. Sunniva Gujord, 8. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
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7. Mikkel Vullum, 9. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
8. Simon Vullum, 10. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole 2
9. Anne Røskar, 7. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
10. Mia Betten, 9. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
11. Maja Løvik, 9. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
Vara:
1. Henrik Otnes, 8. trinn, Halsa barne- og ungdomsskole
2. Kristian Hyttnes Sødal, 9. trinn, Sodin skole

Rådmannens innstilling:
Saken fremmes uten tilråding, det bes om at kommunestyret foretar valg av medlemmer til
ungdomsrådet for perioden 2021-23.

22/21 Rapport saksoppfølging 2.halvår 2020
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
22/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling

Votering
Enstemmig vedtatt

Kommunestyrets vedtak
Rapport saksoppfølging Heim kommunestyre 2.halvår 2020 tas til etterretning.
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Rådmannens innstilling:
Rapport saksoppfølging Heim kommunestyre 2.halvår 2020 tas til etterretning.

23/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
23/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling

Votering
Kontrollutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024.
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen
gjennom planperioden.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024.
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen
gjennom planperioden.

24/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020.
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021
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Saknr
24/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling

Votering
Kontrollutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

25/21 Lovlighetskontroll - budsjettvedtak kommunestyre sak 1/21
Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
04.03.2021

Saknr
25/21

Møtebehandling i Kommunestyret 04.03.2021:
Møtebehandling
Protokolltilførsel fra Halsalista:
Lovlighetskontrollen ble innmeldt 10. februar, men kom på saklisten bare 2,5 timer før dagens møte.
Statsforvalterens kommentarer til reglene for budsjettvedtak, som krever at innsparinger skal
spesifiseres, er ikke tatt med i saken. Saksutredningen tar kun for seg tidsfristen, og diskuterer ikke
lovligheten av budsjettvedtaket overhodet. Saksutredningen er alt annet enn objektiv.
Halsalista fremmet følgende forslag:
Lovlighetskontrollen tas til følge.
Det avholdes et ekstra budsjettmøte i formannskapet, som spesifisere kuttene, deretter gjør
kommunestyret et nytt budsjettvedtak.
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Votering
Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og Halsalistas forslag ble formannskapets
tilråding vedtatt med 23 mot 3 stemmer.
mot 2 Halsalista 1 Frp.

Kommunestyrets vedtak
Kravet om lovlighetskontroll av budsjettvedtaket av 17.12.20 avvises grunnet fristoversittelse.

Rådmannens innstilling:
Kravet om lovlighetskontroll av budsjettvedtaket av 17.12.20 avvises grunnet fristoversittelse.

Saknr

Arkivsak

Tittel

8/21

20/00043-65

Fordeling eiendomsskatteinntekter 2019 og 2020 - Heim og
Hitra kommuner

9/21

20/00267-9

Protokoll og dokumenter fra Representantskapets møte
16.12.2020.

10/21

20/00416-63

Reguleringsplan for Rendalen Tømmerkai - Statsforvalteren
sin vurdering og vedtak i klagesak – Orienteringssak til
kommunestyret

11/21

21/00128-4

Kontrollutvalget - Protokoll fra møte 18.1.2021.

12/21

21/00128-2

Kontrollutvalget - Innkalling til møte 18.1.2021.

13/21

21/00677-1

Møteprotokoll Havnerådet 9.12.2020 utsendt til rådet
18.12.2020 andre versjon rett stemmetall og
protokollendring.
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