Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
23.05.2019
13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sivert Moen
Ordfører
Harald Rognes
Varaordfører
Ane Aunøien Moen
Medlem
Aina Bogen
Medlem
Kåre Normann Merket
Medlem
Bjørn Egil Enge
Medlem
Nina Bratt Staverløkk
Medlem
Øystein Digre
Medlem

Representerer
SP
BFL
SP
AP
AP
H
H
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Kari Anne Endal
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Gunn Randi Enodd
Kari Anne Endal

Representerer
AP

Merknader
Orienteringer:
Månedsrapport april 2018 v/rådmannen
Trøndelag Sør v/Mari Yri
Spørsmål:
Fra Bjørn Enge 210519 –
Støren betong – søknad om midlertidig tillatelse til å sette opp mobilt blandeverk i Liøya
Arbeid med snøscootertrase

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Knut Dukane
Margret I. Buberg
Peter Dew
Brit Dragåshaug

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

Hovedutskrifter sendes til:

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 22/19

Referatsaker

Lukket

ArkivSaksnr

RS 71/19 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og
bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

2019/1621

RS 72/19 Høring av forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven og forskrift til friskoleloven Fraværsgrensen og trafikkopplæring

2019/243

RS 73/19 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisin

2019/1624

RS 74/19 Møteinnkalling til representantskapet i Konsek
Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell

2019/1249

RS 75/19 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter (ny regulering av private barnehager)

2019/1736

RS 76/19 Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og
lengde/høyde - under Nasjonal faglig retningslinje for
veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

2019/1452

RS 77/19 Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for
shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til
Meldingsystemet for smittsomme sykdommer

2019/1752

RS 78/19 Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll.
Oppfølging av ny kommunelov

2019/1754

RS 79/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion
og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022
– 2027

2019/1652

RS 80/19 Protokoll for møte i representantskapet 24. april 2019 Gauldal brann og redning IKS

2019/778

RS 81/19 Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i
Midt-Norge som konsekvens av kommune- og
regionreform

2019/1828

RS 82/19 Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 19/6110

2019/534

RS 83/19 Høring - Samhandling om kartlegging og utredning av
psykisk helse og rus hos barn i barnevernet
(Samhandlingsforløpet)

2019/1471

RS 84/19 Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og
forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

2019/1485

RS 85/19 Høring om krav til kompetanse for lærere i
grunnopplæringen

2019/2054

RS 86/19 Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i
jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer,

2019/1151

Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag.
RS 87/19 Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven

2019/2066

PS 23/19

Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende i
Midtre Gauldal - Forslag til etablering, uttalelse

2018/3342

PS 24/19

Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som
Eierforum

2019/2007

PS 25/19

Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny
behandling

2018/788

PS 26/19

Godkjennelse arbeidsavtale ny rådmann

PS 27/19

Søknad om kjøp av areal - gbnr 49/34 Transportmateriell AS / Gildset Transport AS

X

2019/686
2019/1741

PS 22/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.05.2019
Referatsakene tas som orientering og videre behandling skjer i henhold til rådmannens
anbefalinger.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas som orientering og videre behandling skjer i henhold til rådmannens
anbefalinger.

RS 71/19 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven
og burettslagslova
RS 72/19 Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til
friskoleloven - Fraværsgrensen og trafikkopplæring
RS 73/19 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin
RS 74/19 Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019,
Scandic Hell hotell
RS 75/19 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering
av private barnehager)
RS 76/19 Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde - under
Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
RS 77/19 Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjoner og
vibrioinfeksjoner til Meldingsystemet for smittsomme sykdommer
RS 78/19 Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov
RS 79/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan
for Trøndelag vannregion og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022 – 2027
RS 80/19 Protokoll for møte i representantskapet 24. april 2019 - Gauldal brann og
redning IKS
RS 81/19 Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som
konsekvens av kommune- og regionreform
RS 82/19 Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 19/6110
RS 83/19 Høring - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos
barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet)
RS 84/19 Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om
trygderefusjon for leger m.v.
RS 85/19 Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen
RS 86/19 Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022
for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag.
RS 87/19 Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven

PS 23/19 Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende i Midtre
Gauldal - Forslag til etablering, uttalelse
Rådmannens innstilling
Formannskapet ser det formålstjenlig med oppgradering av standarden ved bussholdeplasser
langs off. vei i kommunen.

 Kommunen vil prioritere etablering av 2 leskur ved bussholdeplassen v/
Rådhuset/Korsen. Tiltaket og kostander inntas i kommende års handlingsprogram og
økonomiplan.
 Kommunen retter en henvendelse til Trøndelag Fylkeskommune om etablering av leskur
ved bussholdeplasser i Rognes sentrum og Singsås Sentrum.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.05.2019
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag til første kulepunkt:
 Kommunen vil prioritere etablering av 2 leskur ved bussholdeplassen v/
Rådhuset/Korsen. Tiltaket og kostander søkes innarbeidet i kommende års
handlingsprogram og økonomiplan.
Rådmannens innstilling med endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet ser det formålstjenlig med oppgradering av standarden ved bussholdeplasser
langs off. vei i kommunen.
 Kommunen vil prioritere etablering av 2 leskur ved bussholdeplassen v/
Rådhuset/Korsen. Tiltaket og kostander søkes innarbeidet i kommende års
handlingsprogram og økonomiplan.
 Kommunen retter en henvendelse til Trøndelag Fylkeskommune om etablering av leskur
ved bussholdeplasser i Rognes sentrum og Singsås Sentrum.

PS 24/19 Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som Eierforum
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal formannskap tar «Eierstrategi og Eiermelding 2019 – Revideringsutgave
– Eierforum» til orientering.
2. Nytt Eierforum (Formannskapet) gjennomfører etter kommunevalget en grundig
gjennomgang og revidering.
3. Eiermelding 2019 fremmes av Eierforum til kommunestyret i Midtre Gauldal før 31.
desember 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.05.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Midtre Gauldal formannskap tar «Eierstrategi og Eiermelding 2019 – Revideringsutgave
– Eierforum» til orientering.
2. Nytt Eierforum (Formannskapet) gjennomfører etter kommunevalget en grundig
gjennomgang og revidering.
3. Eiermelding 2019 fremmes av Eierforum til kommunestyret i Midtre Gauldal før 31.
desember 2019.

PS 25/19 Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny behandling
Rådmannens innstilling
 Midtre Gauldal Formannskap vedtar redusert fart til 30 km/h med skilting 30 km/h fra
inngangen til jernbaneundergangen og til og med avkjørsel til privat veg sør for Soknes
barnehage. Det skiltes vikepliktskilt; møtende kjørende har vikeplikt, sør for
jernbaneundergang og vikeplikt overfor møtende kjørende, nord for
jernbaneundergangen, samt opplysningsskilt gangfelt i gangfeltet. Fareskiltene barn og
gangfelt settes opp.
 Det etableres to modifiserte sirkelhumper for fart 30 km/h. En fartshump litt sør for
Soknesteigen boligområde og den andre mellom privat innkjøring og innkjøring til
Soknes barnehage.
 Utgiftene fordeles mellom investeringsprosjekt/oppgradering veg, – og driftsmidler
innenfor vedtatt budsjett 2019 under ansvarsområde 771064.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.05.2019
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
 Midtre Gauldal Formannskap vedtar redusert fart til 30 km/h med skilting 30 km/h fra
inngangen til jernbaneundergangen og til og med avkjørsel til privat veg sør for Soknes
barnehage. Det skiltes vikepliktskilt; møtende kjørende har vikeplikt, sør for
jernbaneundergang og vikeplikt overfor møtende kjørende, nord for
jernbaneundergangen, samt opplysningsskilt gangfelt i gangfeltet. Fareskiltene barn og
gangfelt settes opp.
 Det etableres to modifiserte sirkelhumper for fart 30 km/h. En fartshump litt sør for
Soknesteigen boligområde og den andre mellom privat innkjøring og innkjøring til
Soknes barnehage.
 Utgiftene fordeles mellom investeringsprosjekt/oppgradering veg, – og driftsmidler
innenfor vedtatt budsjett 2019 under ansvarsområde 771064.

PS 26/19 Godkjennelse arbeidsavtale ny rådmann
PS 27/19 Søknad om kjøp av areal - gbnr 49/34 - Transportmateriell AS /
Gildset Transport AS

