
Grong kommune 
  

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Grong kommunestyre 
Møtested: Grong kommunehus, kommunestyresalen 
Dato: 19.11.2020  
Tidspunkt:  Kl. 18:00  Møtet hevet kl. 18:40 

 
 
Til stede på møtet: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Borgny Grande   
Nestleder Erlend Fiskum   
Medlem Audun Fiskum   
Medlem Torgeir Hermanstad   
Medlem Gjertrud Strand   
Medlem Stig Magne Fiskum   
Medlem Johan-Petter Bergin   
Medlem Joar Leer   
Medlem Silje Andrea Rohde   
Medlem Linda Renate Linmo   
Medlem Oddny Lysberg FD Forfall i sak 62/20 
Medlem Jon Lauve Rønning   
Medlem Ottar Egil Heia   
Medlem Yngve Lerfald FD Forfall i sak 62/20 
Medlem Steinar Sæternes   
Medlem Anders Kiær   
Medlem Karin Nordstad FD Forfall i sak 62/20 
 
Fra adm. (evt. andre): Kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg 

Rådgiver Britt Line T. Wold, IKT-rådgiver Emil Forsbakk,  
Økonomisjef Tone Røttesmo, personalsjef Tore Kirkedam kommunalsjefene 
Stig Moum, Ola Agle og Eyvind Gartland 

Innkalling/   
merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Vedr. saklisten ble det enstemmig 

vedtatt å ta opp tilleggssak 62/20 – Digitale møter for folkevalgte organ. 
Sak 62/20 ble behandlet som første sak i møtet. Tre representanter hadde 
forfall i saken. 
Etter vedtak av sak 62/20, ble resten av møtet gjennomført som delvis 
digitalt møte i hht. kommunelovens § 11-7. Tre representanter deltok 
digitalt, mens 14 representanter var til stede i kommunestyresalen. 
 
Etter behandling av sakene, var det en orientering om, og gjennomgang av 
årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
 
Til å signere protokollen sammen med ordfører, ble repr. Linda Linmo og 
Erlend Fiskum valgt.  

Behandlede saker: 54/20-62/20 
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Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det 
som ble bestemt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
 
54/20 20/7417   
 REFERATER - KOMMUNESTYRET  
55/20 20/7189   
 SELSKAPSAVTALE KONSEK TRØNDELAG IKS - FRA 01.01.2021 
56/20 20/7204   
 ANMODNING OM BOSETTING 2021  
57/20 20/991   
 SLUTTREGNSKAP:INVESTERINGSPROSJEKT 7677 

SIKRINGSTILTAK KJERKEGGA  
58/20 20/6501   
 NYE VANNLEDNINGER UNDER NAMSEN  
59/20 20/7345   
 FORSLAG TIL ØKONOMIREGLEMENT INKL. 

FINANSREGLEMENT  
60/20 20/7235   
 HOVEDREGULERING NR. 3 INVESTERING 2020  
61/20 20/7289   
 HOVEDREGULERING DRIFT NOVEMBER 2020.  
62/20 20/7571   
 DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN  
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54/20   
REFERATER - KOMMUNESTYRET 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
55/20   
SELSKAPSAVTALE KONSEK TRØNDELAG IKS, FRA 01.01.2021 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Grong kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Grong kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
 
 
56/20   
ANMODNING OM BOSETTING 2021 
 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling m/tillegg: 

1. Grong kommune bosetter som anmodet 10 personer i 2021. 
 

2. Grong kommune mener Staten bør etterstrebe å faktisk bosette det antallet som det 
anmodes om, slik at kommunene kan planlegge driften innenfor dette området. Ved 
vedvarende mindre bosetting er det vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud. 
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3. Grong kommune kan være i stand til å bosette 12 personer totalt i 2021 dersom 

bosettingsbehovet øker i løpet av året. 
 

4. Dersom bosettingsbehovet øker ut over dette og det blir behov for en ny nasjonal 
dugnad, kan Grong kommune behandle en ny forespørsel på eget grunnlag og ut fra det 
vurdere om vi en periode kan øke tjenesteyting til bosatte flyktninger ut over 12 
personer i 2021. 

 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Grong kommune bosetter som anmodet 10 personer i 2021. 
 

2. Grong kommune mener Staten bør etterstrebe å faktisk bosette det antallet som det 
anmodes om, slik at kommunene kan planlegge driften innenfor dette området. Ved 
vedvarende mindre bosetting er det vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud. 

 
3. Grong kommune kan være i stand til å bosette 12 personer totalt i 2021 dersom 

bosettingsbehovet øker i løpet av året. 
 

4. Dersom bosettingsbehovet øker ut over dette og det blir behov for en ny nasjonal 
dugnad, kan Grong kommune behandle en ny forespørsel på eget grunnlag og ut fra det 
vurdere om vi en periode kan øke tjenesteyting til bosatte flyktninger ut over 12 
personer i 2021. 

 
 
 
 
57/20   
SLUTTREGNSKAP:INVESTERINGSPROSJEKT 7677 
SIKRINGSTILTAK KJERKEGGA 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Sluttregnskap for investeringsprosjekt 7677, sikringstiltak Kjerkegga, godkjennes med en 
samlet utgift på kr. 271.889,19,-, et mindreforbruk på kr. 178.110,81,-. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Sluttregnskap for investeringsprosjekt 7677, sikringstiltak Kjerkegga, godkjennes med en 
samlet utgift på kr. 271.889,19,-, et mindreforbruk på kr. 178.110,81,-. 
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58/20   
NYE VANNLEDNINGER UNDER NAMSEN 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Prosjektet godkjennes og det startes bygging av 2 nye elvekryssinger, Mediå – Leksås 
og Dal –Jørem innenfor en kostnadsramme på 1 315 668. 

2. Utbyggingen finansieres med låneopptak og vil i sin helhet inngå i avgiftsgrunnlaget for 
vannforsyning. 

3. Nødvendig budsjettregulering av investeringsbudsjettet foretas ved kommende 
hovedregulering. 

4. Det delegeres til kommunedirektøren å inngå de nødvendige avtaler for gjennomføring. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Prosjektet godkjennes og det startes bygging av 2 nye elvekryssinger, Mediå – Leksås 
og Dal –Jørem innenfor en kostnadsramme på 1 315 668. 

2. Utbyggingen finansieres med låneopptak og vil i sin helhet inngå i avgiftsgrunnlaget for 
vannforsyning. 

3. Nødvendig budsjettregulering av investeringsbudsjettet foretas ved kommende 
hovedregulering. 

4. Det delegeres til kommunedirektøren å inngå de nødvendige avtaler for gjennomføring. 
 
 
 
 
59/20   
FORSLAG TIL ØKONOMIREGLEMENT INKL. FINANSREGLEMENT 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt økonomireglement inkl. finansreglement, som Grong kommunes 
økonomireglement gjeldende f.o.m. vedtaksdato.  
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt økonomireglement inkl. finansreglement, som Grong kommunes 
økonomireglement gjeldende f.o.m. vedtaksdato.  
 



 Side 6 av 9

 
 
 
60/20   
HOVEDREGULERING NR. 3 INVESTERING 2020 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Bevilgningsoversikt investering endres som følger;  
Investeringer i varige driftsmidler reduseres fra 31.848.000,- til 28.433.000,- 
Kompensasjon for merverdiavgift økes fra -4.216.000,- til- -4.533.000,- 
Tilskudd fra andre økes fra kr -429.000,- til kr -1.389.000,- 
Mottatte avdrag på utlån økes fra kr 0,- til kr -50.000,- 
Bruk av lån reduseres fra kr -24.023.000,- til kr – 19.331.000,- 
Netto avsetning til ubundet inv.fond økes fra kr 0,- til kr 50.000,-. 

 
2. Detaljert oppstilling punkt 1 investering i varige driftsmidler endres som følger; 

Sum         31 848 000  
Kapasitetsutvidelse Formofoss           -5 000 000  
Vannrenseanlegg dialyse                385 000  
Brannsentral GHO                375 000  
Rehabilitering lekkasje GBU                825 000  
SUM 28 433 000  
 

3. Grong kommune tar opp inntil kr 19.331.000,- i lån til finansiering av investeringer jfr. 
Kommunelovens §14-15 første ledd. 

 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Bevilgningsoversikt investering endres som følger;  
Investeringer i varige driftsmidler reduseres fra 31.848.000,- til 28.433.000,- 
Kompensasjon for merverdiavgift økes fra -4.216.000,- til- -4.533.000,- 
Tilskudd fra andre økes fra kr -429.000,- til kr -1.389.000,- 
Mottatte avdrag på utlån økes fra kr 0,- til kr -50.000,- 
Bruk av lån reduseres fra kr -24.023.000,- til kr – 19.331.000,- 
Netto avsetning til ubundet inv.fond økes fra kr 0,- til kr 50.000,-. 

 
2. Detaljert oppstilling punkt 1 investering i varige driftsmidler endres som følger; 

Sum         31 848 000  
Kapasitetsutvidelse Formofoss           -5 000 000  
Vannrenseanlegg dialyse                385 000  
Brannsentral GHO                375 000  
Rehabilitering lekkasje GBU                825 000  
SUM 28 433 000  
 

3. Grong kommune tar opp inntil kr 19.331.000,- i lån til finansiering av investeringer jfr. 
Kommunelovens §14-15 første ledd. 
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61/20   
HOVEDREGULERING DRIFT NOVEMBER 2020. 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Budsjettskjema bevilgningsoversikt drift endres som følger;  
Rammetilskudd økes fra - 110.070.000,- til – 110.891.000,- 
Inntekts og formuesskatt økes fra -56.037.000,- til -56.466.000,- 
Andre generelle driftsinntekter økes fra -25.458.000,- til 25.659.000,- 
Sum bevilgninger drift netto, økes fra 193.340.000- til 193.545.000,- 
Renteinntekter reduseres fra -1.369.000,- til -1.329.000,- 
Utbytter reduseres fra -4.000.000,- til -2.700.000,- 
Overføring til investering reduseres fra 883.000,- til 841.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av bunden fond reduseres fra 494.000,- til -546.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond reduseres fra -7.964.000,- til -
6.976.000,-.  
 

2. Detaljert oppstilling pkt 6 i bevilgningsoversikt drift endres som følger: 
Adm. og fellesutgifter reduseres fra 11.548.000,- til 11.113.000,- 
Oppvekst og familie reduseres fra 83.574.000,- til 81.805.000,- 
Helse og omsorg reduseres fra 82.930.000,- til 79.563.000,- 
Kultur, næring og utvikling reduseres fra 21.647.000,- til 20.465.000 
Politisk styring, kontroll og fellesutg. reduseres fra -6.792.000,- til -349.000,- 
Konsesjonsavg. reduseres fra –1.971.000,- til -1.456.000,-. 

 
Behandling i kommunestyret 19.11.20: 
Steinar Sæternes ba på vegne av Grong SV om følgende protokolltilførsel: 
 
«I lys av en stram kommuneøkonomi og en halvering av utbytte fra NTE til Grong kommune i 
2020, ber Grong SV om at Grongs representant i regionrådet reiser en debatt om kommunenes 
bidrag til regionrådet i 2020. 
Slik SV ser det, er det to alternativ: 
1. Bortfall av bidrag for 2020 
2. En halvering av bidrag (altså 10 %).» 
Protokolltilførselen støttes av Anders Kiær, Grong Høyre. 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Budsjettskjema bevilgningsoversikt drift endres som følger;  
Rammetilskudd økes fra - 110.070.000,- til – 110.891.000,- 
Inntekts og formuesskatt økes fra -56.037.000,- til -56.466.000,- 
Andre generelle driftsinntekter økes fra -25.458.000,- til 25.659.000,- 
Sum bevilgninger drift netto, økes fra 193.340.000- til 193.545.000,- 
Renteinntekter reduseres fra -1.369.000,- til -1.329.000,- 
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Utbytter reduseres fra -4.000.000,- til -2.700.000,- 
Overføring til investering reduseres fra 883.000,- til 841.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av bunden fond reduseres fra 494.000,- til -546.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond reduseres fra -7.964.000,- til -
6.976.000,-.  
 

2. Detaljert oppstilling pkt 6 i bevilgningsoversikt drift endres som følger: 
Adm. og fellesutgifter reduseres fra 11.548.000,- til 11.113.000,- 
Oppvekst og familie reduseres fra 83.574.000,- til 81.805.000,- 
Helse og omsorg reduseres fra 82.930.000,- til 79.563.000,- 
Kultur, næring og utvikling reduseres fra 21.647.000,- til 20.465.000 
Politisk styring, kontroll og fellesutg. reduseres fra -6.792.000,- til -349.000,- 
Konsejonsavg. reduseres fra –1.971.000,- til -1.456.000,-. 

 
Protokolltilførsel fra Steinar Sæternes, Grong SV: 
I lys av en stram kommuneøkonomi og en halvering av utbytte fra NTE til Grong kommune i 
2020, ber Grong SV om at Grongs representant i regionrådet reiser en debatt om kommunenes 
bidrag til regionrådet i 2020. 
Slik SV ser det, er det to alternativ: 
1. Bortfall av bidrag for 2020 
2. En halvering av bidrag (altså 10 %). 
 
Protokolltilførselen støttes av Anders Kiær, Grong Høyre. 
 
 
 
 
62/20   
DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til 
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres 
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende lover. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter.  

4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
Behandling i kommunestyret 19.11.20: 
Saken ble behandlet som første sak i møtet. 
I denne saken deltok 14 av kommunestyrets 17 medlemmer.  
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
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1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til 
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres 
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende lover. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter.  

4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
 
 


