STJØRDAL KOMMUNE
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Fra sak:

14:00 - 16:30
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PS 32/20

Følgende faste medlemmer møtte:
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H
Ann-Inger Leirtrø
AP
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R

Navn
Ole Hermod Sandvik
Nelly Anita Lian
Annette Tollefsen Jensen
Jan Inge Kaspersen
Håkon Einarsve
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H
FRP
KRF
AP
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.

Navn

Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Rep.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tore Rømo
Albert Adriaan Verhagen
Bjørn Bremseth
Hans Frederik Selvaag
Ann Kristin Geving
Jarle Førde
Roar Størset
Leif Edvard Muruvik Vonen
Ove Einarsve
Mette Wigdahl

Stilling
Konstituert Kommunaldirektør
Leder HR- og innovasjon
Konstituert leder Etat Teknisk
Leder Etat Omsorg
Leder Etat Oppvekst
Leder Etat Kultur
Leder Økonomi
Kommuneoverlege
Rådgiver etat oppvekst
Formannskapssekretær

Møtet ble ledet av:

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Merknader:
Under behandling av sak 22/20, 10 av 11 medlemmer tilstede.
Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen orienterte om håndteringen rundt
koronasituasjonen.
Kommunedirektør Tore Rømo orienterte om status i administrasjonen.
Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende spørsmål:
Hvordan går arbeidet med å ikke kreve betaling for tjenester som ikke leveres på grunn
av Coronakrisen til privatpersoner og frivillige lag og organisasjoner. Eksempelvis
betaling for barnehageplass, SFO, kulturskole, leie av idrettshaller og kulturarenaer.
Kommunedirektøren besvarte spørsmålet.
Nelly Lian (FRP) fremmet følgende spørsmål:
Hvordan er rutinene når helsepersonell som f.eks. jobber ved legevakt o.l. kommer hjem
til sin familie, og har familiemedlemmer som er i risikogruppen? – Da med tanke på
underliggende diagnoser som ulike luftveisproblemer, astma, hjertesykdommer, alder
m.v.?
Er dette risikovurdert?
Hvordan følger vi opp ensomhet nå som personer, og kanskje særlig eldre, sitter alene, nå
mer enn aldri før. - Selv om også mange ungdommer og unge voksne føler på en
ensomhet som ganske sikkert gir en følge- effekt. – Og som også vil gi en økt utfordring
for NAV SOSIAL.
Hvordan ivaretar vi barn som hadde sitt sikkerhetsnett i barnehage og skole og SFO,
hvordan ser vi disse barna, og hvilken hverdag har disse nå?
Har vi sikkerhetsnett, hvilke kostnader kommer i Rus og Psykiatri omsorg, ungdommen i
Stjørdal, brakkesyke.
Bruker vi pengene der vi skulle brukt dem?
Kan bredbåndsprosjektet spille på lag med prosjekter som de 35 mnok skal avhjelpe
næringslivet med?
Kommunedirektøren besvarte spørsmålene.
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Saker til behandling
PS 22/20 Søknad om støtte til forprosjekt NM-veka 2021
Vedtak i Formannskapet - 19.03.2020
1. Stjørdal kommune innvilger kr. 70 000,- til forprosjektering av NM-veka 2021
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond
Behandling i Formannskapet - 19.03.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
3. Stjørdal kommune innvilger kr. 70 000,- til forprosjektering av NM-veka 2021
4. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
5. Stjørdal kommune innvilger kr. 70 000,- til forprosjektering av NM-veka 2021
6. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond
PS 23/20 Ressursfordelingsmodell grunnskole 2020
Innstilling Vedtak i Formannskapet - 26.03.2020
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Håkon Einarsve (AP) fremmet følgende alternativt forslag:
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.

Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Votering:
Einarsves (AP) alternative forslag enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag falt.
Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Idar Aspmodal (AP) fremmet følgende endringsforslag/tilleggsforslag:
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som fremlagt. Modellen evalueres i skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen i skoleåret.
Nytt avsnitt:
Evaluering legges fram som politisk sak i Utvalg Kultur og Levekår.
Votering:
Aspmodals (AP) endringsforslag 1. avsnitt opp mot Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Aspmodals (AP) endringsforslag enstemmig vedtatt.
Aspmodals (AP) tilleggsforslag til 2. avsnitt enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskole vedtas som framlagt. Modellen evalueres skoleåret
2020/2021 og kommunedirektøren gis fullmakt til å justere modellen.

--- slutt på innstilling ---PS 24/20 Etat teknisk drift - enhet Eiendom - Vedlikeholdsplan
kommunale bygg 2020
Vedtak i Formannskapet - 26.03.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke ligger
under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold kan
dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i 2020
med et beløp på inntil 4,2 mill. kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan

utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i sammenheng med
ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også
med utførelse av lokale næringsaktører.



Kommunedirektøren bes legge ut nødvendige vedlikeholdsoppgaver så raskt som mulig,
særlig innenfor barnehage- og skolebygg som nå står tomme.
Planlagte investeringer i økonomiplanen vurderes tatt tidligere enn vedtatt, eksempelvis
innenfor kommunale veger og gatelys, oppfølging av boligsosial handlingsplan og
klimatiltak.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Gunnar Uglem fremmet et omforent forslag fra SP, KrF, FrP, H og MDG:
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke ligger
under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold kan
dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i 2020
med et beløp på inntil 4,2 mill. kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan
utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i sammenheng med
ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også
med utførelse av lokale næringsaktører.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for å sikre arbeidsplasser i
kommunen og raskere få gjennomført vedlikeholdsplan bygg:







Kommunedirektøren bes legge ut nødvendige vedlikeholdsoppgaver så raskt som mulig,
særlig innenfor barnehage- og skolebygg som nå står tomme.
Planlagte investeringer i økonomiplanen vurderes tatt tidligere enn vedtatt, eksempelvis
innenfor kommunale veger og gatelys, oppfølging av boligsosial handlingsplan og
klimatiltak.
Kommunen inviterer til et lokalt trepartssamarbeid i Stjørdal, der kommunen med
administrativ og tverrpolitisk sammensetning ber LO og næringsforeningen med på et
samarbeid for å finne de tiltakene som best kan løfte det lokale næringslivet, og sikre
arbeidsplassene fremover.
De ekstraordinære investeringstiltakene kan gjennomføres innenfor rammen av 35 mill
kr for 2020 og dekkes opp av disposisjonsfondet.

Votering:
Uglems omforente forslag enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens forslag falt.

Kaspersens (AP) kulepunkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Kaspersens (AP) kulepunkt 3 og 4 falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Innstilling i Utvalg Plan og Miljø - 25.03.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill.kr til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr av disposisjonsfondet
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr av disposisjonsfondet
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter som
dekkes av disposisjonsfondet for 2020 med et beløp på inntil 4,2 mill.kr. Resterende
omsorgsbygg må søkes innarbeides i økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som
kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette sees i sammenheng
med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med
koronasituasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagt vedlikeholdet så raskt som mulig, da
også med utførelse av lokale næringsaktører.

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 25.03.2020
Marit Hernes (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 6:
Utvalg plan og miljø ønsker å bruke mer til vedlikehold, og ber formannskapet foreslå for
kommunestyret å bevilge mer av disposisjonsfondet. Dette da disposisjonsfondet blir tilført
midler fra fjorårets overskudd.
Nytt punkt 7:
Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med
utførelse av lokale næringsaktører.

Lise R. Rasmussen (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 6:
Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak som kan
utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette sees i sammenheng med
ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med koronasituasjonen.
Nytt punkt 7:
Kommunedirektøren bes effektuere det planlagt vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med
utførelse av lokale næringsaktører.

Votering:
Kommunedirektørens forslag punkt 1 til 5 enstemmig vedtatt.
Alternativ votering punkt 6:
Hernes (AP) forslag til innstiling falt med 3 stemmer mot 8 stemmer for Rasmussens (MDG)
forslag.
Omforent forslag fra Hernes (AP) og Rasmussen (MDG) enstemmig vedtatt.
Innstilling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill kr til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i
2020 med et beløp på inntil 4,2 mill kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak
som kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i
sammenheng med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med
korona-situasjonen.
7. Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da
også med utførelse av lokale næringsaktører.

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 24.03.2020
Gunnar Uglem fremmet et helhetlig omforent forslag fra H, Krf, Frp, SP og MDG.
1. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
2. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill kr til 3,5 mill. kr pr. år.
3. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr.
4. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr.
5. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter i
2020 med et beløp på inntil 4,2 mill kr. Resterende omsorgsbygg må søkes innarbeides i
økonomiplan for 2021 – 2024.
6. Kommunedirektøren legger fram finansiering og vurderer eventuelle andre tiltak
som kan utføres av lokale næringsaktører ved saldering i juni 2020. Dette ses i
sammenheng med ekstraordinære tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med

korona-situasjonen.
Idar Aspmodal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 7:
Utvalg kultur og levekår ønsker å bruke mer til vedlikehold, og ber formannskapet foreslå for
kommunestyret å bevilge mer av disposisjonsfondet. Dette da disposisjonsfondet blir tilført
midler fra fjorårets overskudd.
Nytt punkt 8:
Kommunedirektøren bes effektuere det planlagte vedlikeholdet så raskt som mulig, da også med
utførelse av lokale næringsaktører.
Votering:
Helhetlig votering over Kommunedirektørens forslag opp mot Uglems omforente forslag:
Uglems omforente forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer.
Aspmodals (AP) tilleggsforslag:
Nytt punkt 7:
Aspmodals (AP) tilleggsforslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for forslaget.
Nytt punkt 8:
Aspmodals (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Aspmodals (AP) punkt 8 blir nå punkt 7 i innstillingen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
8. Formannskapet tar vedlikeholdsplan for 2020 og energirapport 2019 til orientering.
9. I økonomiplan for 2021-2024 søkes det innarbeidet økt økonomisk ramme for ENØK og
ekstraordinære tiltak bygg fra 2,8 mill.kr til 3,5 mill. kr pr. år.
10. Krav etter Miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. (Folkehelseloven) som ikke
ligger under ordinært vedlikehold kan dekkes opp inntil 1,0 mill. kr av disposisjonsfondet
11. Krav etter Tilsynskampanje sykehjem 2019 som ikke ligger under ordinært vedlikehold
kan dekkes opp inntil 0,5 mill. kr av disposisjonsfondet
12. Det monteres kjøleanlegg og utvendige persienner på Skatval og Stjørdal Bosenter som
dekkes av disposisjonsfondet for 2020 med et beløp på inntil 4,2 mill.kr. Resterende
omsorgsbygg må søkes innarbeides i økonomiplan for 2021 – 2024.

PS 25/20 Oppsigelse av vertskommuneavtale om felles forvaltningskontor i
Værnesregionen
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Saken tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 26/20 Oppsigelse av vertskommuneavtale Værnesregionen DMS
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Saken tas til orientering
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til orientering

PS 27/20 Trondheimsregionen, ny samarbeidsavtale
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen som grunnlag for samarbeidet i
interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen som grunnlag for samarbeidet i
interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen

PS 28/20 Lederavtale kommunedirektør
Vedtak i Formannskapet - 26.03.2020
Vedlagte forslag til lederavtale med konstituert kommunedirektør Tore Rømo inngås.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Ordføreres forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til lederavtale med konstituert kommunedirektør Tore Rømo inngås.

PS 29/20 Midlertidig delegasjon fra kommunestyret til formannskapet
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til formannskapet med
unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan delegeres til andre organer og
det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og økonomireglementet.
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets første
møte etter sommerferien, 10. september.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.
Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Espen Myhr Grandalsmo (R) fremmet følgende forslag:
Dersom det på grunn av hensynet til smittevern mot Covid-19 (Koronavirus) ikke er mulig å
samle et vedtaksdyktig kommunestyre, gjøres følgende midlertidige delegering gjeldende, med
henvisning til kommunelovens § 5-3:
1. Kommunestyret delegerer sin politiske beslutningsmyndighet til formannskapet.
2. Delegasjonen er midlertidig og baserer seg på anbefalte føringer fra regjering.
3. Kommunestyremøtene gjennomføres digitalt så snart dette er praktisk gjennomførbart og
situasjonen tilsier at denne møteformen bør benyttes
4. Gruppeledere for de partier som ikke er representert i formannskapet inviteres inn i alle
formannskapsmøter som er et resultat av delegert myndighet, med tale- og forslagsrett.
Delegeringen gjelder saker som er direkte knyttet til corona-virussituasjonen og saker hvor
sentrale myndigheter krever/pålegger raske beslutninger.
Delegert myndighet inndras når det ikke lenger foreligger grunnlag for delegasjonen.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ordinære Kommunestyremøter avholdes som vedtatt i møtekalenderen for 2020.

Gunnar Uglem (MDG) fremmet følgende forslag:
2. Avsnitt:
Delegasjonen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake. I de tilfeller der det er mulig å
samle kommunestyre til møte, skal denne delegeringens videre gyldighet stadfestes.
Endres til:
Delegeringen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake, senest kommunestyrets første
møte etter sommerferien, 10. september.

Votering:
Grandalsmos (R) alternative forslag til innstilling i sin helhet falt med 7 stemmer mot 4 stemmer
for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til innstilling i sin helhet vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Uglems (MDG) endringsforslag 2. avsnitt enstemmig vedtatt.
Grandalsmo (R) forslag punkt 4 falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Kaspersens (AP) forslag falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til formannskapet med
unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan delegeres til andre organer og
det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og økonomireglementet.
Delegasjonen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake. I de tilfeller der det er mulig å
samle kommunestyre til møte, skal denne delegeringens videre gyldighet stadfestes.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.

PS 30/20 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Røkke og Fløan
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
1. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 650 000,2. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 224 000,- til bredbåndsutbygging på
Røkke og Fløan som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
3. Kr 138 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel

4. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
5. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 650 000,6. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 224 000,- til bredbåndsutbygging på
Røkke og Fløan som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
7. Kr 138 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
8. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.
PS 31/20 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Skatval, øst for E6
Innstilling i Formannskapet - 26.03.2020
9. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 1 693 375,10. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 640 000,- til bredbåndsutbygging på
Skatval, øst for E6 som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
11. Kr 394 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
12. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.

Behandling i Formannskapet - 26.03.2020
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
13. Kommunen garanterer for lokal andel på kr 1 693 375,14. Kommunestyret innvilger et tilskudd på inntil kr 640 000,- til bredbåndsutbygging på
Skatval, øst for E6 som finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
15. Kr 394 000,- innvilget fra Regionalt utviklingsfond brukes som del av lokal andel
16. Det hentes inn egenandeler fra husstander og fritidsboliger som knytter seg til
bredbåndsnettet for å dekke opp resterende del av lokal andel.
PS 32/20 Godkjenning av møteprotokoll
Vedtak i Formannskapet - 19.03.2020
Møteinnkalling godkjent.

