
 

Orkland kommune 

  

 

Formannskap 
Dato:  15.06.2022 12:00 

Sted: Songlia  

Notat: 

Møtet starter med befaring til befaring på Mowi Åstfjorden ca. kl. 09:30.  Songlia kl. 12:00 

 
Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 
postmottak@orkland.kommune.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 14.06.2022 

 

    
            
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

 

" Orkland kommune 

Formannskap 
Dato: 15.06.2022 12:00 

Sted: Songlia 

Notat: 

Møtet starter med befaring t i l  befaring på Mow i  Astfjorden ca. kl. 09:30. Songlia kl. 12:00 

Gyldig forfall meldes snarest t i l  Servicekontoret t l f .  72 46 73 50 eller på e-post t i l  

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Orkanger, 14.06.2022 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 



Saksliste
 

Orienteringssaker
15/22 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 3 

16/22 Orientering om Songlia v/Folke Forfang 4

 

Politiske saker
38/22 Godkjenning regnskap og årsberetning 2021 for Orklandbadet KF 5 

39/22 Budsjettjustering investering 43 

40/22 Årsmelding Orkland kommune 2021 47 

41/22 Orkland kommune - Regnskap 2021 120 

42/22 Orkanger Ungdomsskole - midlertidig paviljong 184 

43/22 Realisering av Krokstadøra brannstasjon 188 

44/22 Tomt for ny brannstasjon i Meldal 192 

45/22 Tilskudd til nydyrking - mulig finansiering og retningslinjer 193 

46/22 Søknad om kommunalt tilskudd til rekreasjonsløyper for snøscooter 201 

47/22 Søknader næringsfond vår 2022 210 

48/22 Søknad driftsstøtte 2022 norsk landbruksrådgivning SA 445 

49/22 Behandling av styringsdokument for kommunale foretak (KF) 449 

50/22 Uravstemning meklerens forslag blant KS-medlemmer 491 

51/22 Budsjettkorrigeringer juni 2022 - drift 515 

52/22 Søknad om støtte - Nils Arne Eggen`s Æresløp 527 

53/22 Kommunedirektørens lønns- og arbeidsbetingelser fra 01.05.2022 534

 

Eventuelt


	Formannskap (15.06.2022)
	Saksliste
	Orienteringssaker
	15/22 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status.
	16/22 Orientering om Songlia v/Folke Forfang

	Politiske saker
	38/22 Godkjenning regnskap og årsberetning 2021 for Orklandbadet KF
	Orklandbadet KF - Årsregnskap 2021
	Orklandbadet KF - Revisjonsberetning 2021
	Orklandbadet KF - Referat styremøte
	Orklandbadet KF - årsberetning 2021
	 Kontrollutvalgets uttalelse om Orklandbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2021(74212)

	39/22 Budsjettjustering investering
	40/22 Årsmelding Orkland kommune 2021
	Årsmelding Orkland kommune 2021

	41/22 Orkland kommune - Regnskap 2021
	Orkland kommune - Årsregnskap 2021 - kommunekassen
	Orkland kommune - Konsolidert regnskap 2021
	Orkland kommune - Årsberetning 2021
	Orkland kommune - Revisjonsberetning 2021 sign
	Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekasses årsregnskap konsolidert årsregnskap og kommunens årsber...

	42/22 Orkanger Ungdomsskole - midlertidig paviljong
	43/22 Realisering av Krokstadøra brannstasjon
	A10-01 Situasjonsplan

	44/22 Tomt for ny brannstasjon i Meldal
	45/22 Tilskudd til nydyrking - mulig finansiering og retningslinjer
	Saksprotokoll KS, 26012022, Sak 1/22, Jordvern og nydyrking - interpellasjon fra Høyre v/Jan Grønnin...

	46/22 Søknad om kommunalt tilskudd til rekreasjonsløyper for snøscooter
	Søknad om kommunalt tilskudd til rekreasjonsløyper for snøscooter
	2022-0317 Søknad om tilskudd til rekreasjonsløyper 2022
	Saksprotokoll 
    , 08062022, Sak 20/22, Søknad om kommunalt tilskudd til rekreasjonsløyper for snø...

	47/22 Søknader næringsfond vår 2022
	Søknad om støtte til adferdsrettet ATV sikkerhetskurs
	dokument Agdenes Vekst AS
	Estimat pris tomtearbeid Knut Landrø
	Foran long house 8x30
	Prisestimat langhus Caverion
	side long house 8x30
	Tilbud Vossalaft II
	Tilbud Vossalaft
	Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 -
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