
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
Arkivsak: 21/81 

Møtedato/tid: 17.02.2021 kl. 09:00 – 12.00 
Møtested: Teams 

 
 
 
Møtet avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen.  Det 
forsøkes å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på 
Teams. Påloggingslenken ligger på http://www.konsek.no/kontrollutvalg/indre-fosen/ 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 11.02.2021 
 
 
Kurt Myrabakk (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Jorunn Sund 
førstekonsulent  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør, IndreFosen kommune og Revisjon Midt-
Norge SA 
  

http://www.konsek.no/kontrollutvalg/indre-fosen/
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Godkjent  protokoll fra møte den 22.01.2021.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 12/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/81 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget fra den 22.01.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 



  
Kontrollutvalgets arkiv - orientering fra sekretariatet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 13/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/4 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering. 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 22. januar 2021 ble det under sak 9/21 Eventuelt, vedtatt å be 
sekretariatet om en orientering om kontrollutvalgets arkiv. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Arkivar i selskapet orienterer om arkivrutiner i Konsek Trøndelag  IKS. 
 
Sekretariatet vil orienter om følgende i møtet: 

· Arkivplikt 
· Ansvar for kontrollutvalgets arkiv 
· Post- og arkivrutiner i sekretariatet 
· Avlevering av eldre og avsluttede arkiv 

 
Eva Bekkavik, arkivansvarlig i Konsek Trøndelag IKS, vil i møtet orientere og svare på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren 17.02.2021.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 14/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 9 
 
Forslag til vedtak 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i saken ang. mangel ved 
evakueringsplaner for omsorgssentret ved Stadsbygd etter innflytting. 
 
Tilsynsrapportene som gjelder Stadsbygd omsorgssenter ligger ute til innsyn på postlisten 
sak 20/6906. Her ligger inngående og utgående dokumentasjon og brev i saken. 
https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/ 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget anbefales å ta informasjonen til orientering. 
 
 
 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/


       
Leder av kontrollutvalget orienterer 17.02.2021.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 15/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 11 
 
Forslag til vedtak 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
Leder av kontrollutvalget orienterer fra kommunestyremøte den 04.02.2021. 
 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget anbefales å ta informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 
 



       
Prosjektplan - selvkost vann og avløp  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 16/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 21/11 - 4 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan datert 02.02.2021. Med leveranse innen 
30.06.2021 og innenfor den angitte ressursbruk på 350 timer. 

2. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 

 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
I sin bestilling har kontrollutvalget bedt om at følgende forhold og spørsmål blir omtalt og 
besvart i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2021: 
Forvaltningsrevisjon 2021- selvkostområdene vann og avløp / Indre Fosen kommune. 
1. Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 

1. Drikkevannskvalitet (sikre at vannet er av god kvalitet til innbyggerne) 
2. Leveringssikkerhet (beredskapsvakt, reserve vann og sikring av vannkilde) 
3. Distribusjonssystemet (sikre at ledningsnettet er av tilstrekkelig kvalitet – 

vannlekkasje og    forurensning til nettet) 

2. Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 
1. Oversikt og oppfølging av rensekrav som gjelder for kommunens avløpsanlegg. 
2. Distribusjonsnett og beredskap knyttet til drift av anleggene. 
3. Kapasitet for å sikre at rensekrav overholdes. 

3. Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune ber om at gjøres en gjennomgang av selvkost 
knyttet til vann og avløp og gebyret de betaler. 

1. Relevante regnskapsposter for direkte kostnader er brukt i beregningene. 
2. Relevante regnskapsposter for indirekte kostnader er brukt i beregningene. 
3. Relevante anleggsmidler for beregning av kapitalkostnader er brukt i beregningene. 
4. Benyttede avskrivningsperioder er rimelige. 
5. Håndtering av fondsmidler er i samsvar med retningslinjer. 
6. Riktige kalkulatoriske rentekostnader er benyttet i beregningene. 

Vurdering 
Den fremlagte prosjektplan ansees i helhet å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling  i 
sak 33/20. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. 
 
Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i 
prosjektplanen. 
 
Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til den fremlagte prosjektplan og innstiller på den 
fremlagte prosjektplan datert 02.02.2021. 
 
 



























  
Rapportering av timer - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 17/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Rapportering av timer 2020 til risiko- og vesentlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saksopplysninger 
Til dekkening av risiko og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
har kontrollutvalget iht. leveranseavtale med Revisjon Midt-Norge (RMN) en årlig timeressurs 
på 550 timer, dvs. total 2200 timer i perioden 2020-2023. Timeressursen inkluderer også tid 
til reiser, møter osv.  
 
Kontrollutvalget har gjort følgende vedtak og bestilt gjennomføring av forvaltningsrevisjon for 
2021- selvkostområdene vann og avløp / indre fosen kommune. 
 
RMN har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs mest 
mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/ mindreforbruk av timer 
søkes utlignet over 4-årsperioden. 
 
 
Vurdering 
Året 2020 er første året i ny planperiode der arbeid med nye planer for forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll og vedtak av disse har tatt noe tid. I tillegg har Covid-19 pandemien gitt 
endrede rammebetingelser for det totale kontrollarbeidet i 2020. 
 
RMN bekrefter å opprettholde ambisjonen om å levere iht. leveranseavtalen for 
planperioden, på 2200 timer. 
 
Det anbefales kontrollutvalget å ta rapporten til orientering. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Konsek Trøndelag IKS 
v/Jorunn Sund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportering til kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 

Kontrollutvalget har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 550 timer pr år til risiko- og 
vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Timerammen 
inkluderer reiser, møter osv. 

I 2020 har RMN utført følgende for kontrollutvalget: 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
 Forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser 
 Forvaltningsrevisjon Barnevern – Internkontroll 
 Eierskapskontroll – Eierstyring (påbegynt-avsluttet) 
 Eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon – Fosen Renovasjon IKS 

 

Timeforbruk 2020: 586,57 

 

Revisjon Midt-Norge har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs 
mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/mindreforbruk av timer 
søkes utlignet over 4-årsperioden. Året 2020 har vært spesielt på flere måter, både med hensyn til 
arbeid med nye planer for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll og vedtak av disse, og at vi alle er 
berørt av en pandemi som gir endrede rammebetingelser for vårt arbeid. Revisjon Midt-Norge vil 
likevel opprettholde ambisjonen om å levere ihht leveranseavtalen for perioden. 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 
 
Direkte    98608070 eller    tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no  

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org nr: 919 902 310 mva 
Bank:  4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 
Tor Arne Stubbe 
 
Dato og referanse: 
19.1.21 TAS 
 



       
Referatsaker 17.02.2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 18/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 8 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Kan man kreve at spørretimen gjøres skriftlig 
Kommunestyreprotokoll 04.02.2021. 
 

1. Kan man kreve at spørretimen gjøres skriftlig 
2. Kommunestyreprotokoll 04.02.2021. 

 
 



Kan man kreve at «spørretimen» gjøres skriftlig? 
Kommunal Rapport 01.02.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Må svarene som gis under kommunestyrets «spørretime» være muntlige? 
 
SPØRSMÅL: Kan pressen kreve at spørsmål i spørretimen og svar på disse spørsmålene 
blir gitt skriftlig? Da vil det være mulig å publisere dem. 
 
SVAR: Bestemmelsen i kommuneloven § 11–2 siste avsnitt om spørsmål inneholder ingen 
regler om skriftlighet. 
 
Her fastslås bare at «Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som 
ikke står på sakslisten». Dette er da en bestemmelse om noe som gjøres i møtet, og da 
forutsetningsvis muntlig fra begge sider. 
 
En «spørretime» må ses som et supplement til denne regelen, noen ganger med 
bestemmelser om frist for innsending av spørsmål, og disse vil da bli offentlige dokumenter. 
Hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, er det imidlertid opp til administrasjonen 
eller ordfører om svar skal gis muntlig eller skriftlig – og slike regler avskjærer ikke det 
enkelte medlem fra å stille muntlige spørsmål i møtet. 
 
Men som alminnelig regel vil det være adgang til å gjøre lyd- eller bildeopptak fra åpne 
møter, se kommuneloven § 11–5. Man skal da be møteleder om tillatelse til dette, men så 
lenge ikke dette medfører forstyrrelse av forhandlingene i møtet, i praksis ved rigging av 
teknisk utstyr, kan hun ikke nekte dette. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-5


 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Teams 
Dato: 04.02.2021 
Tid: 09:00 – 16:15 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørnar Buhaug Leder IF-SP 
Steinar Saghaug Nestleder IF-HØ 
Knut Ola Vang Medlem IF-AP 
Petter Harald Kimo Medlem IF-AP 
Barbro Hølaas Vang Medlem IF-AP 
Torkil Berg Medlem IF-AP 
Per Kristian Skjærvik Medlem IF-AP 
Trond Sagmyr Medlem IF-AP 
Marthe Småvik Medlem IF-FRP 
Kurt Håvard Myrabakk Medlem IF-FRP 
Arvid Penna Steen Medlem IF-HØ 
Benjamin Schei Medlem IF-HØ 
Rune Schei Medlem IF-HØ 
Gerd Sissel Nyborg Medlem IF-HØ 
Ivar Rostad Medlem IF-KL 
Arnar Utseth Medlem IF-KL 
Didrik Frengen Medlem IF-KL 
Janne Dyrendahl Medlem IF-KL 
Tor Egil Waterloo Medlem IF-KL 
Jon Normann Tviberg Medlem IF-KRF 
Vegard Heide Medlem IF-MDG 
Harald Fagervold Medlem IF-PP 
Jan Stølen Medlem IF-PP 
Mona Foss Medlem IF-PP 
Cheneso Moumakwa Medlem IF-PP 
Arne Langmo Medlem IF-SP 
Linn Merete Barstad Moan Medlem IF-SP 
Raymond Balstad Medlem IF-SP 
Morten Stefan Berg Medlem IF-SP 
Erling Kristian Pedersen Medlem IF-SP 
Gunhild Johanne Røst Medlem IF-SP 
Trine Pedersen Medlem IF-SP 
Silje Forsell Medlem IF-SP 
Sigurd Saue Medlem IF-SV 
Anne Kirkeby Medlem IF-SV 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Andre Bredesen MEDL IF-KL 
Kristoffer Moan MEDL IF-SP 

 



Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kåre Trøen Tom Andre Bredesen IF-KL 
Jørgen Rønning Kristoffer Moan IF-SP 
Vigdis Schei Wårum Gerd Sissel Nyborg fra kl. 

12:30 
IF-H 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hilde Anhanger Karlsen Konstituert kommunedirektør 
Erik Jakobsen Oppvekstsjef 
Ola Andreas Stavne Personal- og kommunikasjonssjef 
Thomas Bergo Programleder omstillingsprogrammet 
Øyvind Lindseth Ansvarlig kommuneTV 
May Hilde Skarsaune Sekretær 

 
 
Fra ungdomsrådet møtte: Pia Marice Brandvik. 
 
Kulturelt innslag 
 
Merknader:  
Kurt Myrabakk (FRP) har merknad til rekkefølge på saker og mener at det er naturlig om PS 
5/21 Fjernmøter i folkevalgte organer kommer først. Ordfører mener at det er unødvendig, 
ettersom sak 5/21 er en formalitet og man er ikke avhengig av å vedta denne saken før man 
kan avholde resten av møtet som fjernmøte. Myrabakk (FRP) mener også at det er naturlig om 
orienteringssak om flytting av ungdomstrinn kommer etter PS 3/21 Anmodning om 
lovlighetskontroll. Ordfører mener at det er greit å ha orienteringen først, som grunnlag for den 
politiske behandlingen. Han avviser merknadene og går for opprinnelig oppsatt sakskart.  
 
Marthe Småvik (FRP)etterspør brev fra idrettsrådet om vaksinering i idrettshaller. 
Kommunedirektøren skal orientere om dette under sin orientering. 
 
Permisjoner: 
Gerd Sissel Nyborg ble innvilget permisjon fra kl. 12:30, da gjensto behandling av sak 3/21 – 
8/21. Vigdis Schei Wårum tiltrådte som vara. 
Cheneso Moumakwa og Petter Harald Kimo fikk permisjon fra kl. 15:00, da gjensto behandling 
av sak 5/21 – 8/21. Ingen vara. 
 
Interpellasjon 
- Indre Fosen Fremskrittsparti v/ Kurt Myrabakk: Lovlighetskontroll 
 
Spørrehalvtimen 
På grunn av at møtet gikk langt utover oppsatt tidsplan, gikk Spørrehalvtimen ut og innsendte 
spørsmål vil bli besvart ved en senere anledning. 
 
Orienteringssaker 

o Orientering om Ungdataresultatene 2020 og utfordringsbildet for Indre Fosen kommune, 
v/ folkehelsekoordinator, helsesykepleier, ungdomskonsulent, kommunepsykolog og 
representant fra videregående skole. 
Presentasjon  
Presentasjon ungdataresultatene 2020 dyptgående versjon 
 

o Fosen Renovasjon IKS, v/daglig leder Kristoffer Fjeldvær og styreleder Jon Husdal. 
Presentasjon  

 

https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=95908&documentId=136289&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96240&documentId=136669&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96244&documentId=136674&sourceDatabase=INDREFOSEN


o Utredning av flytting av ungdomstrinn fra Stadsbygd og Vanvikan skole til Åsly skole, 
v/oppvekstsjef Erik Jakobsen. 
Presentasjon 
 

o Ivaretakelse av sikkerhet ved bygging av ny fylkesveg 717, strekningen Sund-Bradden, 
Trøndelag fylkeskommune v/ prosjektleder, byggeleder og geotekniker. 
Presentasjon 

 
o Næringsvennlig kommune, prosjekter og framlegging av sluttrapport, v/leder for 

omstillingsprogrammet Thomas Bergo. 
Presentasjon næringsvennlig kommune - oppsummering av resultater 
Presentasjon – status omstillingsprogrammet 
Presentasjon næringsvennlig kommune – faglig sluttrapport 
 

 
Batterifabrikk 
Thomas Bergo informerte kort om prospektet for tomteareal til Hydro, Equinor og Panasonics 
batterifabrikk som er sendt inn fra Indre Fosen kommune. 
I løpet av kommende uke skal det velges ut 15 fabrikklokasjoner som får være med til neste 
runde. Deretter skal det kuttes ned til 3 som står igjen i finalen i juni. 

 
 
Info ved varaordfører Steinar Saghaug (H): 
 
Orientering om tvist med Norsk Saneringsservice AS i sluttoppgjøret etter rivning av 
Gammelhandelen, Meieriet og garasje i prosjektet nye omsorgsboliger i Stadsbygd.  
 
Kommunen mottok i januar 2019 sluttoppgjør etter entreprisen med Norsk Saneringsservice. 
Samlet utgjorde kravet i størrelsesorden 24 MNOK eks. mva.  
Kravet ble grundig imøtegått og i det vesentlige bestridt av kommunen. De to største postene i 
sluttoppgjøret dreide seg om følgende: 

 
i. Krav om oppgjør etter enhetsprisliste for fjerning og deponering av skjult 

betong, på til sammen 8,6 MNOK eks. mva.  
 
Indre Fosen kommune har flere innsigelser til dette kravet, men den 
overordnede innsigelsen er at dette var betong som inngikk i kontraktens 
faste pris fordi det var synliggjort i miljøsaneringsrapporten i 
konkurransegrunnlaget at denne var forurenset og måtte leveres til 
deponi.  
 

ii. Krav om erstatning for tapt fortjeneste på 13 MNOK, fordi NSS ikke fikk 
fjerne masser i grunnen som de mente å være berettiget til etter 
kontrakten. Kommunen har fremsatt flere innsigelser til dette kravet, men 
disse kan oppsummeres med at man mener at selskapet ikke under 
noen omstendighet kan ha hatt en berettiget forventning til å få utføre 
dette.  

 
1. Partene har siden den tid, altså fra januar 2019 tvistet om disse kravene. 

 
2. NSS reiste i september 2020 søksmål for kravene. Underveis i saksforberedelsen 

reduserte NSS kravene til omtrent 12,6 MNOK eks. mva. 
 

3. Kommunen bestred i sitt tilsvar disse kravene med grunnlag i de ovennevnte 
anførslene, men anførte også at måten NSS hadde gått frem på, ga et klart inntrykk av 
at NSS har hatt en agenda om å få stadfestet prinsipper selskapet må ha forstått at 
kommunen ikke hadde til hensikt å forplikte seg til, og at NSS har søkt å hindre 

https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96245&documentId=136675&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96246&documentId=136676&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96247&documentId=136677&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96250&documentId=136680&sourceDatabase=INDREFOSEN
https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=96251&documentId=136681&sourceDatabase=INDREFOSEN


kommunen i å føre kontroll med prøvetaking og mengder forurensede masser som 
skulle kjøres til deponi. 
 

4. Kommunen har også den siste tiden før berammet hovedforhandling kommet i kontakt 
med vitner som etter kommunens forståelse kunne styrke dette inntrykket. 
 

5. Den 1. februar 2021, kvelden før berammet hovedforhandling, inngikk partene et forlik i 
saken. Forliket innebar at NSS frafalt sitt krav mot kommunen.   
 

 
Det er inngått følgende avtale: 

 
1. NSS frafaller alle krav mot Indre Fosen kommune. Dette omfatter også endringskravene 

som opprinnelig var en del av søksmålet, jf. stevningens punkt 4.2, og som ble forlikt, 
men som ikke er betalt.  

2. NSS bærer påløpte kostnader til fagkyndige meddommere, og dette meddeles Sør-
Trøndelag tingrett ved begjæring om heving av saken som forlikt.  

3. Partene bærer for øvrig egne sakskostnader, og frafaller andre krav mot hverandre i 
anledning saken. NSS frafaller også retten til å gjøre eventuelle krav gjeldende mot 
kommunens rådgivere eller deres ansvarsforsikringsselskap.  
 

Partene begjærer i fellesskap saken hevet som forlikt. 
 
Til slutt kan det opplyses om at Gjensidige forsikringsselskap dekker 500.000, - av 
kommunenes saksomkostninger. 
 
 
Info ved kommunedirektøren: 
 
Koronastatus 
Situasjonen i forhold til antall smittede er uendret, det er ikke registrert nye smittetilfeller i Indre 
Fosen de siste tre ukene. Situasjonen i Trøndelag har også endret seg til det bedre, men det er 
fortsatt høyt fokus på TISK; testing, isolering, smittesporing og karantene. I neste uke skal deler 
av kriseledelsen delta i en beredskapsøvelse sammen med næringslivet, for å trene på 
hvordan man kan ivareta store smitteutbrudd i kommunen.   
Når det gjelder testing, varierer antallet innbyggere som tester seg sterkt fra uke til uke. Pr i dag 
er situasjonen ganske rolig og det er færre innbyggere som tester seg, men anbefalingene er 
de samme: dersom du er det minste i tvil eller om du har luftveissymptom, så ta en koronatest.  
Pr i dag har alle beboere i kommunens institusjoner fått to doser med vaksine og man starter 
nå opp vaksinering av hjemmeboende innbyggere over 85 år. I tillegg har 20 % av vaksinene 
blitt brukt til ansatte og derfor er også alle leger, alle helsesykepleiere og en del av 
sykepleierne på helsetunene vaksinert. Resten av ansatte blir vaksinert fortløpende. Rådet til 
innbyggerne er fortsatt å vente til dere blir kontaktet, ikke ring legekontoret. Det vaksineres i en 
bestemt rekkefølge, i henhold til nasjonale retningslinjer. I tillegg er leveransene usikre og 
kommunen vet knapt fra uke til uke hvor mange doser som kommer.   
Når det gjelder det innspillet som har kommet fra idrettsrådet om å bruke andre lokaler enn 
idrettshaller til massevaksinering, så har gruppen som har ansvar for vaksinering, med 
smittevernlege i spissen, gjennomført en nøye vurdering av hvilke lokaler som er best egnet for 
massevaksinering. Det er da blant annet sett på nærhet til legekontor, størrelse på lokaler, 
inngangsparti, parkering osv. Kommunen er nødt til å legge til rette slik at ikke 
vaksineringssituasjonene i seg selv bidrar til ansamlinger av folk og derfor har man landet på å 
bruke hallene. Det er stor forståelse for at det oppleves som uheldig for barn og unge som 
bruker lokalene til vanlig. Men det kommer ikke til å være snakk om noen langvarig 
nedstenging og slik situasjonen er nå, er det vanskelig å si om man i det hele tatt kommer til å 
bruke hallene. Det er helt avhengig av hvor mange vaksinedoser som kommer pr uke. Dersom 
det kommer et lite antall doser i gangen, slik situasjonen er pr i dag, kommer all vaksinering til å 
skje på legekontorene i stedet.  



Som følge av det lave smittetrykket i kommunen og i regionen, følger kommunen i hovedsak de 
nasjonale tiltakene og anbefalingene. Det er foretatt noen justeringer når det gjelder 
besøksrestriksjoner i sykehjem og de kan komme til å justeres ytterligere dersom de nasjonale 
rådene for besøk på sykehjem endres neste uke. Det er fortsatt et tett samarbeid mellom 
kommunene i Trondheimsregionen og man samarbeider om å utarbeide tiltak som kan bli 
aktuelle for hele regionen dersom vi får ukontrollert smitte, særlig av den muterte varianten av 
viruset. Da er det viktig at alle kommuner i regionen trykker på den store røde knappen 
samtidig, slik at smittespredningen stanses.  
 
BTS 
Indre Fosen søkte i høst Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tilskudd til systematisk 
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge og fikk 950 000 til et prosjekt som skal 
vare i to år. Det vil nå bli lyst ut stilling som prosjektleder i 80 % stilling i en to-årsperiode og så 
fort det er på plass, kjøres prosjektet i gang. For Indre Fosens del betyr dette prosjektet at 
kommunen etter hvert klarer å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og 
familier som det er knyttet bekymring til på en langt bedre måte enn tidligere. 
 
Bemanning 
Ola Andreas Stavne har takket ja til å bli leder for IT og digital samhandling i Oppdal kommune 
fra og med 1. juni 2021, og har som følge av det sagt opp stillingen som personal- og 
kommunikasjonssjef i Indre Fosen kommune. I samråd med ny kommunedirektør har man 
kommet fram til at det er fornuftig å ta en gjennomgang av hva som er den beste og mest 
framtidsretta organiseringa av personal- og kommunikasjonsområdet før prosessen med å 
rekruttere Ola Andreas sin etterfølger starter.    
Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen har sagt opp sin stilling og slutter 1. mai 2021. 
Hun går da over i stilling som leder for Hegglia, som er Frelsesarmeens tilbud innenfor barne- 
og familievern i Trondheim. Prosessen med å rekruttere ny helse- og omsorgssjef er allerede i 
gang og stillingen vil bli lyst ut så fort som mulig.  
 
 
Info ved ordfører: 
 
- Brannstasjon på Stadsbygd er vedtatt nedlagt av representantskapet i TBRT. Prøver å få til et 
møte med TBRT i neste uke for å finne ut av mulighetene for å omprioritere midler. 
- Jobben med kommuneplanens arealdel går videre. 
- Fiberutbygging.  
- Strategiplan for samferdsel og infrastruktur kommer som sak i kommunestyremøte 2. mars. 
 
Saksnr Sakstittel  Lukket 
FO 1/21 Interpellasjon - lovlighetskontroll  
PS 1/21 Valg av varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget  
PS 2/21 Valg av varamedlemmer i rekkefølge i 

administrasjonsutvalget 
 

PS 3/21 Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett og 
økonomi- og handlingsplan 2022-2024 punkt 7 

 

PS 4/21 Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre 
Fosen - Handlingsplan 2021 

 

PS 5/21 Fjernmøter i folkevalgte organer  
PS 6/21 Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, 

PlanID. 50542020004 - sluttbehandling 
 

PS 7/21 Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune  
PS 8/21 Debattheftet 2021 KS spør - Omstilling i koronaens tid  

 
 



FO 1/21 Interpellasjon - lovlighetskontroll 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Svar på interpellasjon fra Kurt Myrabakk (FRP), Lovlighetskontroll: 
 
Under er en tabell med oversikt over Lovlighetskontroller i Indre Fosen kommune i årene 
2019, 2020, 2021 – fram til og med kommunestyremøtet 04.02.2021 
 
Før kommunesammenslåingen var det én lovlighetskontroll i Rissa kommune i 2013 i 
forbindelse med nedleggelse av Skaugdal skole. Lovlighetskontrollen endret ikke det vedtaket. 
 
Fra Leksvik kommune er det ikke funnet lovlighetskontroller fra september 2016. 
 

Organ, 
behandling 

Dato Saksnr. Tittel på 
lovlighetskontrollen 

Intern 
ressursbruk  
(ant. timer) 

Resultat fra 
Fylkesmannen / 
Statsforvalteren 

Formannskapet 
- vedtak 
opprettholdt, 
sendt 
Fylkesmannen 

28.11.2019 49/19 Krav om 
lovlighetskontroll av 
vedtak i 
ekspropriasjonssak 

24 Opprinnelig 
vedtak ikke 
opphevet. 

Formannskapet 
- vedtak 
opprettholdt, 
sendt 
Fylkesmannen 

30.04.2020 16/20 Krav om 
lovlighetskontroll av 
vedtak vedrørende 
avtale med Vanvikan 
båtforening 

17 Formannskapet 
vedtok at saken 
ble utsatt. 

Formannskapet 
- vedtak 
opprettholdt, 
sendt 
Fylkesmannen 

14.05.2020 23/20 Krav om 
lovlighetskontroll av 
vedtak vedrørende 
avtale med Vanvikan 
båtforening 

0 Opprinnelig 
vedtak ikke 
opphevet. 

Formannskapet 
- vedtak 
opprettholdt, 
sendt 
Fylkesmannen 

30.09.2020 42/20 Krav om 
lovlighetskontroll 
vedrørende avtale 
med Stranda 
Fjordsenter AS 

10 Mottok brev i 
november om: 
Fylkesmannen 
trengte 3-6 mnd 
behandlingstid. 
Har ikke mottatt 
endelig vedtak. 

Kommunestyret 
- vedtak 
opprettholdt, 
sendt 
Fylkesmannen 

14.10.2020 71/20 Krav om 
lovlighetskontroll – 
orientering om status 
for arbeidet i 
ansettelsesutvalget 

8 Har ikke mottatt 
endelig vedtak. 

Formannskapet 
- vedtak 
opprettholdt, 
sendt 
Statsforvalteren 

21.01.2021 1/21 Krav om 
lovlighetskontroll 
vedrørende avtale 
med fylkeskommunen 
om utvikling av 
næringsareal i 
Vanvikan 

17,5 Har ikke mottatt 
endelig vedtak. 

Kommunestyret 04.02.2021 3/21 Anmodning om 
lovlighetskontroll på 
PS 92/2020 Budsjett 

21  



og økonomi- og 
handlingsplan 2022-
2024 punkt 7 

 
 
I sum er det brukt 97,5 timer i intern ressursbruk i administrasjonen på de lovlighetskontrollene 
som har kommet fra 2019 og frem til i dag. Tidsbruken er fordelt mellom kommunedirektør, 
økonomisjef, politisk sekretær, personal- og kommunikasjonssjef, avdelingsleder Fosen 
inkasso, arealplanlegger og oppvekstsjef. 
 
I tillegg kommer intern ressursbruk politisk. I de fem sakene som ble behandlet i 
formannskapet, ble det kalt inn vara, ettersom ordfører og et annet medlem var inhabile. Dette 
utgjorde til sammen 8 timer, som kommer i tillegg til den ordinære møtegodtgjøringen i disse 
møtene. Dersom man skal se på hvor mye ressurser som er brukt i FSK og KST får man 
følgende: hvis man regner med at behandlingen av hver sak har tatt ca. 30 minutter og 
multipliserer med antall personer i formannskap + kommunedirektør, politisk sekretær og 
økonomisjef, så utgjør det samlet sett 27,5 timer i formannskapet. Gjør man samme øvelse for 
kommunestyret, får man 41 timer. Det vil si at det fra politisk hold har blitt brukt 68,5 timer på å 
behandle lovlighetskontrollene.  
I sakene knyttet til ekspropriasjon og avtale med Vanvikan båtforening ble det konferert med 
jurist, som til sammen har brukt 2,5 timer på sakene. Kommunen har ikke fått sjekket hvor mye 
ressursbruk Statsforvalter har hatt på de sakene som er sendt til dem. 
 
Som tabellen viser har det vært en stor økning i bruken av lovlighetskontroller i Indre Fosen 
kommune, og det legger beslag på tid og ressurser internt i kommunen. 
 
 

PS 1/21 Valg av varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
 
Behandling: 
 
Anne Kirkeby (SV) fremmet på vegne av flertallet i opposisjonen følgende forslag til 
varaliste: 

1. Idar Aune (KL) flyttes fra 2. til 1. vara.  
2. Tormod Overland (FRP) flyttes fra 1. til 2. vara. 
3. Gunn Anita Ytterås Engvik (KL)  
4. Håkon Strand (KL)  
5. Grete Tungen (SV)  

 
Kirkebys forslag ble vedtatt med 35 mot 2 stemmer. 
De som stemte imot: Kurt Myrabakk (FRP) og Marthe Småvik (FRP). 
 
Endelig vedtak: 
 
Varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget gjeldende ut valgperioden: 
 
Medlemmer Varamedlemmer 

1. Kurt Myrabakk (FrP), leder 
2. Per Brovold (SV), nestleder 
3. Hauk Paulsen (FrP) 

1. Idar Aune (KL) 
2. Tormod Overland (FrP) 
3. Gunn Anita Ytterås Engvik (KL) 
4. Håkon Strand (KL) 
5. Grete Tungen (SV) 

 



1. Randi Sollie Denstad (SP) 
2. Veronica Moan Myran (V) 

1. Georg Høgsve (H) 
2. Ellen Lindvåg (PP) 
3. Kjetil Sund (PP) 
4. Magnar Bremeraunet (AP) 

 
 
 
 
 

PS 2/21 Valg av varamedlemmer i rekkefølge i administrasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Behandling: 
 
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
 
Medlemmer Varamedlemmer 

1. Bjørnar Buhaug (SP), leder 
2. Knut Ola Vang (AP) 

1. Linn Merethe Barstad Moan (SP) 
2. Mona Foss (PP) 
3. Per Kristian Skjærvik (AP) 
4. Jon Normann Tviberg (KrF) 

1. Arnar Utseth (KL), nestleder 1. Trude Randa (KL) 
2. Tom Andre Bredesen (KL) 
3. Janne Dyrendahl (KL) 

 
 
 
 
 

PS 3/21 Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett og økonomi- 
og handlingsplan 2022-2024 punkt 7 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Behandling: 
 
Ivar Rostad (KL) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5: 
Kommunestyret ber Statsforvalteren vurdere om saksbehandlingen i sak. PS 92/2020 var lovlig 
og i henhold til god forvaltningsskikk i den hensikt å bedre kommunens rutiner for behandling 
av politiske saker i fremtiden. 
 
Kurt Myrabakk (FRP) fremmet på vegne av Fremskrittspartiet, Senterpartiet, 
Pensjonistpartiet og Høyre følgende forslag: 
Lovlighetsklagen tas til etterretning og punkt 7. i sak 92/20 oppheves. 
 
Rostads forslag til nytt pkt. 5 falt med 12 mot 25 stemmer. 
De som stemte for: Ivar Rostad (KL), Arnar Utseth (KL), Didrik Frengen (KL) Janne Dyrendahl 
(KL), Tor Egil Waterloo (KL), Kåre Trøen (KL), Kurt Myrabakk (FRP), Marthe Småvik (FRP), 
Anne Kirkeby (SV), Cheneso Moumakwa (PP), Jan Stølen (PP) og Mona Foss (PP). 
 
FRP, SP, PP og Høyres forslag ble vedtatt med 20 mot 17 stemmer. 



De som stemte imot: Ivar Rostad (KL), Arnar Utseth (KL), Didrik Frengen (KL) Janne Dyrendahl 
(KL), Tor Egil Waterloo (KL), Kåre Trøen (KL), Knut Ola Vang (AP), Petter Harald Kimo (AP), 
Barbro Hølaas Vang (AP), Torkil Berg (AP), Per Kristian Skjærvik (AP), Trond Sagmyr (AP), 
Anne Kirkeby (SV), Sigurd Saue (SV), Arvid Penna Steen (H), Vegard Heide (MDG) og Jon 
Normann Tviberg (KRF). 
 
 
Endelig vedtak: 
 
Lovlighetsklagen tas til etterretning og punkt 7. i sak 92/20 oppheves. 
 
 
 
 

PS 4/21 Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen - 
Handlingsplan 2021 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Behandling: 
 
Omstillingsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
 
1. Handlingsplan med budsjett 2021 for omstillingsprogrammet vedtas som framlagt. 
 
 
 

PS 5/21 Fjernmøter i folkevalgte organer 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar at møter i folkevalgte organer i Indre Fosen kommune kan 
avholdes som fjernmøter jf. kommunelovens § 11-7.  

2. Kommunestyret gir det enkelte organ myndighet til å beslutte om enkeltmøter skal 
avholdes som fjernmøter. Beslutningen treffes normalt av organets leder i forbindelse 
med innkalling til møte. 

3. Kommunens kriseledelse kan i spesielle situasjoner komme med anbefalinger og 
retningslinjer til kommunestyret for gjennomføring av fysiske møter og fjernmøter.  

4. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektøren kom med følgende justering av forslag til vedtak: 

1. Hovedregelen er at møter i folkevalgte organer i Indre Fosen kommune skal avholdes 
som fysiske møter.  

2. Kommunestyret vedtar at møter i folkevalgte organer i Indre Fosen kommune kan 
avholdes som fjernmøter jf. Kommunelovens § 11-7 når særlige hensyn tilsier det 

 
Vegard Heide (MDG) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 3: 



Setning 2, «Beslutningen treffes normalt av organets leder i forbindelse med innkalling til 
møte», i punkt 3 fjernes.  
 
Kommunedirektørens forslag med Heides endringsforslag ble vedtatt med 21 mot 14 
stemmer. 
De som stemte imot: Harald Fagervold (PP), Sigurd Saue (SV), Steinar Saghaug (H), Benjamin 
Schei (H), Vigdis Schei Wårum (H), Bjørnar Buhaug (SP), Trine Pedersen (SP), Silje Forsell 
(SP), Knut Ola Vang (AP), Barbro Hølaas Vang (AP), Torkil Berg (AP), Per Kr. Skjærvik (AP), 
Trond Sagmyr (AP), Jon Normann Tviberg (KRF). 
 
 
Endelig vedtak: 
 
1. Hovedregelen er at møter i folkevalgte organer i Indre Fosen kommune skal avholdes som 

fysiske møter.  
2. Kommunestyret vedtar at møter i folkevalgte organer i Indre Fosen kommune kan avholdes 

som fjernmøter jf. kommunelovens § 11-7, når særlige hensyn tilsier det. 
3. Kommunestyret gir det enkelte organ myndighet til å beslutte om enkeltmøter skal avholdes 

som fjernmøter.  
4. Kommunens kriseledelse kan i spesielle situasjoner komme med anbefalinger og 

retningslinjer til kommunestyret for gjennomføring av fysiske møter og fjernmøter.  
5. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
 
 

PS 6/21 Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, PlanID. 
50542020004 - sluttbehandling 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Behandling: 
 
Arealutvalgets forslag til vedtak pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Arealutvalgets forslag til vedtak pkt. 4 ble vedtatt med 29 mot 6 stemmer. 
De som stemte imot: Erling Pedersen (SP), Trine Pedersen (SP), Linn Merethe Barstad Moan 
(SP), Morten Stefan Berg (SP), Jørgen Rønning (SP) og Gunhild Røst (SP). 
 
Endelig vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Indre Fosen kommune fremlagte 
detaljreguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planId. 50542020004. 

 
2. Det foreligger ingen alternative utkast til planen.  

 
3. Etter kommunestyrets vedtak kunngjøres planen i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser.  
 

4. Trøndelag fylkeskommune bes om å se de siste prosjektene i kommunen i 
sammenheng, der Sund-Rørvik prioriteres. 

 
 
 



PS 7/21 Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
 
Kommunestyret tar årsmeldingen 2020 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune til 
orientering. 
 
 
 
 

PS 8/21 Debattheftet 2021 KS spør - Omstilling i koronaens tid 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.02.2021  
 
Behandling: 
 
SV og MDG fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Til svar nr. 1 
-Sikre tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å gi vårt bidrag i arbeidet mot et nullutslipp-
samfunn 
 
Til svar nr. 2 
 
-Lovkrav og statlige føringer som er dårlig tilpasset distriktskommuner og mindre 
bygdesamfunn (eksempel: kompetansekrav, krav i plansaker, bindende bemanningsnormer). 
 
 
MDG fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Foreslår et tillegg til svar 5. med følgende kulepunkt plassert etter det foreslåtte: 

 EØS-avtalen med fri flyt av arbeidskraft bidrar til å redusere etterspørsel etter ufaglært 
arbeidskraft. Dette er negativt for grupper utsatt for å falle utenfor arbeidslivet. 

SV og MDGs felles tilleggsforslag ble vedtatt med 31 mot 4 stemmer. 
De som stemte imot: Kurt Myrabakk (FRP), Marthe Småvik (FRP), Vigdis Schei Wårum (H) og 
Erling Pedersen (SP). 
 
MDGs tilleggsforslag falt med 3 mot 32 stemmer. 
De som stemte for: Vegard Heide (MDG), Arne Langmo (SP) og Anne Kirkeby (SV). 
 
Kommunedirektørens forslag med vedtatte tilleggsforslag ble deretter enstemmig vedtatt.  
 
 
Endelig vedtak: 
 
Kommunestyre vedtar saken som framlagt med tilleggsforslag. 
 
Tillegg: 



 
Til svar nr. 1 
-Sikre tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å gi vårt bidrag i arbeidet mot et nullutslipp-
samfunn 
 
Til svar nr. 2 
 
-Lovkrav og statlige føringer som er dårlig tilpasset distriktskommuner og mindre 
bygdesamfunn (eksempel: kompetansekrav, krav i plansaker, bindende bemanningsnormer). 
 
 
 



  
Eventuelt 17.02.2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 19/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/81 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Eventuelt 17.02.2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 17.02.2021 19/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/81 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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