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Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 45/22

Referatsaker

RS 9/22

Særutskrift Prinsippbehandling av bompengesøknad fv.30
Støren - Røros

2016/2987

Saker til behandling
PS 46/22

Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan

2022/1076

PS 47/22

Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021

2022/3515

PS 48/22

Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for
Trondheimsregionen

2022/3795

PS 49/22

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Midtre
Gauldal kommune

2022/2506

PS 50/22

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2023

2022/1699

PS 51/22

Forslag til detaljreguleringsplan for Engan Leir sluttbehandling

2021/1119

PS 52/22

Detaljregulering Hov - sluttbehandling

2018/2396

PS 53/22

Detaljregulering av FV30 er på høring og offentlig ettersyn

2020/44035

PS 54/22

Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene
Nea-Nidelva og Gaula 2022

2022/3467

PS 55/22

Søknad om tilleggsbevilgning Startlån Husbanken

2022/3567

PS 56/22

Månedsrapport juli 2022

2022/1144

PS 57/22

Lovlighetskontoll av sak "vedtekter for kommunalt
kraftfond i Midtre Gauldal", PS 43/22 og PS 11/22

2022/2883

PS 58/22

Evaluering av regler for tildeling av tilskudd til vedlikehold
av private veier

2022/3796

PS 59/22

Økt kapitalbehov Midtre Gauldal Utvikling KF

2022/3765

PS 60/22

Valg av styre i Midt Energi 2022 - 2024

2022/3703

Mulige andre saker
Orienteringer
- Midtre Gauldal Utvikling KF
- Div fra administrasjonen (bl.a. om tilstandsrapport barnehager og skoler, økonomi, nytt
saksbehandlingssystem og utvalgsmøter november mv)

Saker til behandling
PS 45/22 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
RS 9/22 – tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
RS 9/22 – tas til orientering.

RS 9/22 Særutskrift Prinsippbehandling av bompengesøknad fv.30 Støren - Røros

Saker til behandling
PS 46/22 Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunedirektøren gis fullmakt at ubrukte midler innenfor tildelte ramme kan benyttes til innkjøp
av lærebøker i øvrige fag.

PS 47/22 Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barnehage og grunnskolen 2021 til orientering

Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.09.2022
HOK-utvalget ønsker i neste møte ytterligere informasjon om:
- resultatene på elevundersøkelsen om mobbing
- skolenes innsats for økt leseferdighet
HOK-utvalgets innstilling
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barnehage og grunnskolen 2021 til orientering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Innstillingen fra HOK-utvalget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barnehage og grunnskolen 2021 til orientering

PS 48/22 Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for Trondheimsregionen
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtar at kommunen snarest sender en skriftlig henvendelse til
Staten ved Samferdselsdepartementet, og ber om å få delta i kommende forhandlinger om ny
byvekstavtale.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtar at kommunen snarest sender en skriftlig henvendelse til
Staten ved Samferdselsdepartementet, og ber om å få delta i kommende forhandlinger om ny
byvekstavtale.

PS 49/22 Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Midtre Gauldal kommune
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften gjelder
fra 01.01.2023 og vil erstatte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer – 2009».

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften gjelder
fra 01.01.2023 og vil erstatte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer – 2009».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften gjelder
fra 01.01.2023 og vil erstatte «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer – 2009».

PS 50/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar at det holdes to-dagers valg i Midtre Gauldal kommune i forbindelse med
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.. Det er kun valglokalet på Støren som har åpent søndag
10. september.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at det holdes to-dagers valg i Midtre Gauldal kommune i forbindelse med
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.. Det er kun valglokalet på Støren som har åpent søndag
10. september.

PS 51/22 Forslag til detaljreguleringsplan for Engan Leir - sluttbehandling
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for
Engan leir, planID 5057 2021001, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer:
Plankartet endres med justerte faresoner etter ny skredvurdering, jf. Rapport:
Skredfarevurdering Skred AS – revidert etter UKS fra Sweco, 29.06.2022.
Følende bestemmelser utgår:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) (sone H310)
Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av
fangvoll og/eller fanggjerde.
§ 5-1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal
fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall
parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng
og helningsgrad tilrettelegger for det.
Følgende bestemmelse tas inn:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) sone 310_1 og 310_2)
a) Dersom byggetiltak skal tillates i faresonene, skal det dokumenteres god nok sikkerhet
i forhold til krav stilt i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne dokumentasjonen skal være
på plass før byggearbeidet kan starte.

b) Faresone H310_1 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/1000. I denne faresonen tillates ikke det som vil medføre økt
personopphold på eiendommen eller byggetiltak som omfatter store
materielle/økonomiske verdier, tilsvarende sikringsklasse S2 i TEK.
c) Faresone H310_2 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/5000. I denne faresonen er det ikke tillatt å oppføre byggverk hvor
konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkning av skred, vil være særlig stor,
tilsvarende sikringsklasse S3 i TEK.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for
Engan leir, planID 5057 2021001, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer:
Plankartet endres med justerte faresoner etter ny skredvurdering, jf. Rapport:
Skredfarevurdering Skred AS – revidert etter UKS fra Sweco, 29.06.2022.
Følende bestemmelser utgår:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) (sone H310)
Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av
fangvoll og/eller fanggjerde.
§ 5-1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal
fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall
parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng
og helningsgrad tilrettelegger for det.
Følgende bestemmelse tas inn:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) sone 310_1 og 310_2)
a) Dersom byggetiltak skal tillates i faresonene, skal det dokumenteres god nok sikkerhet
i forhold til krav stilt i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne dokumentasjonen skal være
på plass før byggearbeidet kan starte.
b) Faresone H310_1 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/1000. I denne faresonen tillates ikke det som vil medføre økt
personopphold på eiendommen eller byggetiltak som omfatter store
materielle/økonomiske verdier, tilsvarende sikringsklasse S2 i TEK.

c) Faresone H310_2 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/5000. I denne faresonen er det ikke tillatt å oppføre byggverk hvor
konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkning av skred, vil være særlig stor,
tilsvarende sikringsklasse S3 i TEK.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for
Engan leir, planID 5057 2021001, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer:
Plankartet endres med justerte faresoner etter ny skredvurdering, jf. Rapport:
Skredfarevurdering Skred AS – revidert etter UKS fra Sweco, 29.06.2022.
Følende bestemmelser utgår:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) (sone H310)
Bygninger og anlegg innenfor hensynssone ras og skredfare tillates ved opparbeidelse av
fangvoll og/eller fanggjerde.
§ 5-1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse og/eller opparbeidelse av lekeareal, skal
fangvoll med høyde 2,0 meter eller fanggjerde med høyde på 2,5 meter og dokumentert
energikapasitet på 1250 kJ være opparbeidet.
Før det gis byggetillatelse for ny bebyggelse, skal min. 50 % av totalt antall
parkeringsplasser være dokumentert løst i delvis eller helt under terreng, så framt terreng
og helningsgrad tilrettelegger for det.
Følgende bestemmelse tas inn:

§ 4 Bestemmelser til hensynssoner (§§12-6, 12-7 og 11-8)
Faresone (§11-8 a) sone 310_1 og 310_2)
a) Dersom byggetiltak skal tillates i faresonene, skal det dokumenteres god nok sikkerhet
i forhold til krav stilt i byggeteknisk forskrift (TEK). Denne dokumentasjonen skal være
på plass før byggearbeidet kan starte.
b) Faresone H310_1 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/1000. I denne faresonen tillates ikke det som vil medføre økt
personopphold på eiendommen eller byggetiltak som omfatter store
materielle/økonomiske verdier, tilsvarende sikringsklasse S2 i TEK.
c) Faresone H310_2 er kartlagt fareområde for skred med største nominelle årlige
sannsynlighet på ≥1/5000. I denne faresonen er det ikke tillatt å oppføre byggverk hvor
konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkning av skred, vil være særlig stor,

tilsvarende sikringsklasse S3 i TEK.

PS 52/22 Detaljregulering Hov - sluttbehandling

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Hov,
planID 5027 2018005, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer av planbestemmelsene:
§ 3.6 Støy, endres til:
«Lydnivå innen områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstille krav fastsatt i den til
enhver tid gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging.»

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Hov,
planID 5027 2018005, Midtre Gauldal kommune, med følgende endringer av planbestemmelsene:
§ 3.6 Støy, endres til:
«Lydnivå innen områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal tilfredsstille krav fastsatt i den til
enhver tid gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging.»

PS 53/22 Detaljregulering av FV30 er på høring og offentlig ettersyn
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten innstilling, og det må avklares med formannskapet hvilken prosess vi skal ha
for å komme fram til høringsuttalelsen til reguleringsplanen som skal gis fra Midtre Gauldal
kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Bjørn Enge ba om at hans habilitet blir vurdert i forbindelse med behandlingen i kommunestyret.
Formannskapet tar saken til orientering og forutsetter at kommunedirektørens innstilling foreligger
før kommunestyremøte 8. september 2022.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet tar saken til orientering og forutsetter at kommunedirektørens innstilling foreligger
før kommunestyremøte.
Bjørn Enges habilitet må vurderes i forbindelse med behandlingen i kommunestyret 8. september
2022.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til uttalelse:.

Merknader til detaljregulering FV30 Støren - Singsås
Midtre Gauldal kommune har mottatt overnevnte detaljregulering til uttale. Saken har vært til
behandling både i formannskapet 25. august og i kommunestyret 8. september.
Under følger innspill til planene fra Midtre Gauldal kommune:
Generelt
Saken er av stor viktighet for kommunen. Den er viktig både for innbyggere og næringslivet, i og
med at den påvirker lokaltrafikken (både biler/kjøretøy og myke trafikanter) innad på Kotsøy,
Rognes og Singsås, og den påvirker trafikken mellom bygdene og kommunesenteret Støren. I tillegg
er veien er en viktig ferdselsåre som har regional betydning, for våre naboer i Holtålen og Røros.
Spørsmålet om finansiering og bompenger behandles i egen sak. Utbedring/endring av denne typen
vei, skjer ofte med langt mellomrom. Det er svært viktig at veien blir funksjonell, kan legge til rette
for vekst og at den sikrer effektiv trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Samtidig vil finansieringen
/bomspørsmålet si noe om balansen mellom «hva du får, og hva du må betale». Hva kommunen
mene om dette, vil vi komme tilbake til når vi får svar på bompengesaken.
Næring
For næringslivet er det viktig med en trygg, rask og pålitelig vei. Flere bedrifter opplever forsinkelser
i sine vareleveranser grunnet situasjoner som oppstår langs fv. 30. Dette fører til at varer ikke
kommer til planlagt tid og produksjonen ved bedriftene blir hindret.

Ved en eventuell bedring av vegen vil man både kunne kutte kjøredistanse på vegen samt behovet
for bremsing og akselerasjon. Dette vil igjen gi sparte drivstoffkostnad. Videre blir
reisetidsbesparelser trukket frem som svært viktig for næringslivet. Dette gjelder jevnt over alle
bransjer da det kan føre til økte konkurransekraft og et høyere kundegrunnlag. Næringslivet er også
opptatt av at veien skal være åpen og fremkommelig 24/7. Oppgradering av fv30 er av stor
betydning for næringslivet i regionen, og prosjektet ønskes velkommen.
Detaljreguleringen
Eksisterende FV30 skal oppgraderes og breddeutvides. Ny veg vil i hovedsak følge eksisterende
vegtrase. Den største endringen fra dagens veglinje er etablering av ny veglinje på Aunan, som
berører både kulturminne, fulldyrka areal og kantvegetasjon mot Gaula. I tillegg er det en liten
omlegging ved Storøra og Bones.
Aunan – Rognes
Adkomst til Gaula skjer ved kryssing av fv30. Det kommer lite frem i plandokumentene hvordan
kryssing av fv30 skal foregå i dette område. Dette må komme klart frem i bestemmelser og plankart
Det gjøres oppmerksom på at det kan være forurensning i grunnen i området #2 og ut mot Gaula.

Det er regulert fortau fra Rognes bru, gjennom Rognes og til Løkkja. Fra Løkkja til Munkvoll er det
regulert grussti.
Det må lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at turveier og grusstier (GTD, GTD2 og
GTD1) samt fortau (o_SF) blir opparbeidet i forbindelse med vegutbedringen.
GTD2 må også være benevning i plankartet på grusstien nordøst for fv30 og på grusstien mellom
SKV2 og o_SF.
Forslag til ordlyd i bestemmelsene §6.1 Turdrag (GTD) tredje kulepunkt
•
GTD2; skal det etableres grussti for gående langs fv.30. Grusstien skal ha en bredde på
minimum 1 meter, gruses og planeres.

Bussholdeplasser
Bussholdeplassen inkludert plattformområde skal være universelt utformet. Det må også reguleres
og etableres plass til lehus ved alle bussholdeplassene. Bussholdestopp må reguleres og utformes
ihht Statens vegvesen sine håndbøker bla V123. Ved de mest brukte bussholdestopp bør det også
bygges leskur. Dette må utredes i planprosessen og forankres i bestemmelsene.
Bestemmelsene §5.4 og §5.5 bør endres. Det må komme klart frem i bestemmelser og plankart
hvordan bussholdeplasser skal utformes. Det må også lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at
bussholdeplassene blir opparbeidet i forbindelse med vegutbedringen.

Gang- og sykkelveg mellom Forsetmoen og Singsås

Det bør utarbeides en egen detaljregulering for gang- og sykkelveg (GSV) mellom Forsetmoen og
Singsås i forbindelse med dette prosjekt. Dette har vært et innspill i prosessen der en ser at myke
trafikanter i område Forsetmoen – Singsås ikke blir tatt hensyn til. Det er blant annet ikke regulert
GSV eller fortau i planområde Stentrøa -Villmannsøya. Uansett oppleves fv30 i dag som utrygg for
myke trafikanter.
Kommunedelplan for Singsås-Forsetmoen legger til rette for gang- og sykkelveg mellom Singsås og
Forsetmoen, sør for Gaula. Bestemmelsen sier: GS1 – fremtidig trase for gang- og sykkelveg mellom Singsås
og Forsetmoen. Fremtidig trase for gang- og sykkelveg skal detaljreguleres.
Midtre Gauldal kommune forutsetter at Fylkeskommunen tar sitt ansvar som vei eier, og med både
planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tiltak for myke trafikanter på hele strekningen, og
gang- og sykkelveinett Forsetmoen-Singås spesielt.

Plankart og sosi filer
Plankartene og sosifilene er ikke ihht nasjonal standard – Frisiktsonene (H140) ved vei mangler.
Se NPAD del1 arealplan s. 1-49. Juridisk linje for frisiktlinje og flate med frisiktsone skal alltid fremstilles
sammen. Frisiktlinjen skal vise den frie siktelinjen gjennom krysset, mens frisiktsonen skal sikre at det i siktesonen
ikke bygges eller etableres elementer som kan hindre sikt gjennom krysset. Frisiktsone etableres som flate over alle
formål som kan hindre fri sikt. Reguleringsplan med vegkryss avgrenses slik at hele frisiktsonen, samt frisiktlinjen i
tilstøtende veg er innenfor planen. Frisiktlinje- og frisiktsone etableres i henhold til Vegvesenets håndbøker.
Rettingen datert 22.6.2022 omfatter ikke frisiktsonene og pdf kartet er heller ikke rettet.

Støy og støv
Det er gjennomført en støyberegning for å fastsette tallet på boliger som er støyutsatt langs vegen.
Trafikken er framskreven til 2042, for både eksisterende og ny situasjon. Noen boliger har krav om
støytiltak både innendørs og for uteoppholdsplass, mens andre bare har krav om støytiltak på
uteoppholdsplass. Ytterligere opplysninger er lagt fram i vedlagt støyutredning. I tabell 2 til 5 er
høyeste beregnet støynivå for hver enkelt bolig vist samt anbefalt skjermingstiltak.
Det er innarbeidet egne støy - og støvbestemmelser for å ivareta de som bor langs vegen, både i
anleggsfasen og ved ferdigstilling av ny veg.
Landbruksareal

Omlegging av vegen vil føre til omdisponering av dyrka mark. Totalt utgjør dette ca. 12 dekar. Det
skal utarbeides en ytre miljøplan som skal beskrive forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge og anleggsfasen der et av temaene er dyrkamark.

Trude Heggdal, AP, fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar framlagt innstilling fra kommunedirektøren til høringssvar og
«merknader til detaljregulering FV 30 Støren-Singsås».
2. Kommunestyret ønsker følgende tillegg sendt i uttalelsen:
«Reguleringsplan og bompengesak fremmes som to saker, men sakene henger åpenbart
sammen. Kommunestyret i Midtre Gauldal vil behandle bompengesaken i møte 20.10, men
vil allerede nå peke på at foreliggende forslag til både finansieringsnøkkelen og pris bomsnitt
og bomplassering er i Midtre Gauldal er krevende.
-

Vi vil også fra kommunestyret understreke at myke trafikanter må prioriteres inn i prosjektet
for området Forsetmoen - Singsås slik som det framgår av vår vedtatte uttalelse. Her må
Fylkeskommunen ta sitt ansvar som veieier»

Forslaget fra Trude Heggdal – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar framlagt innstilling fra kommunedirektøren til høringssvar og
«merknader til detaljregulering FV 30 Støren-Singsås».
2. Kommunestyret vedtar følgende tillegg:
«Reguleringsplan og bompengesak fremmes som to saker, men sakene henger åpenbart
sammen. Kommunestyret i Midtre Gauldal vil behandle bompengesaken i møte 20.10, men
vil allerede nå peke på at foreliggende forslag til både finansieringsnøkkelen og pris bomsnitt
og bomplassering er i Midtre Gauldal er krevende.
-

Vi vil også fra kommunestyret understreke at myke trafikanter må prioriteres inn i prosjektet
for området Forsetmoen - Singsås slik som det framgår av vår vedtatte uttalelse. Her må
Fylkeskommunen ta sitt ansvar som veieier»

PS 54/22 Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula
2022
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar forslag til ny organisering og finansieringsmodell for
vannområdesamarbeidet i Nea-Nidelva og Gaula, slik framlagt i vedlegg 1 og 2.
Herunder inngår:
Det etableres et vannområdesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 19 om kommunalt
oppgavefellesskap, som innebærer:
 Godkjenning av samarbeidsavtale, slik framlagt i vedlegg 1.
 Opprettelse av representantskap som øverste organ. Fra kommunestyret i Midtre
Gauldal kommune velges følgende til representantskap:
Medlem:
..........................
Varamedlem:
..........................
 Opprettelse av administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører/kommunalsjefer som sørger for å integrere
vannforvaltningsarbeidet i ordinære beslutningsprosedyrer i kommunene.
 Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet, og
representerer oppgavefellesskapet i Vannregionutvalget.
 Administrativ styringsgruppe er faglig ansvarlig for vannområdekoordinatorene, og
styrer arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
 Kommunene bidrar med 6,25 % hver for sin andel av 2 vannområdekoordinatorstillinger som utgjør inntil 50 % av totalkostnaden. Det forutsettes av Fylkeskommunen
bidrar med resterende 50 %. Finansieringen i hver enkelt kommune innarbeides i
handlingsprogram 2023 med økonomiplan 2023-2026.
 Innsatsen og ressursen fordeles likt mellom kommunene.
 Ordningen med Vannområdeutvalg utgår.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Ordføreren fremmet følgende forslag på medlem/varamedlem (2. kulepunkt):
Medlem: Ola Rogstad
Varamedlem: Gunn Randi Enodd.
Kommunedirektørens innstilling med ordførerens tilleggsforslag - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar forslag til ny organisering og finansieringsmodell for
vannområdesamarbeidet i Nea-Nidelva og Gaula, slik framlagt i vedlegg 1 og 2.
Herunder inngår:
Det etableres et vannområdesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 19 om kommunalt
oppgavefellesskap, som innebærer:
 Godkjenning av samarbeidsavtale, slik framlagt i vedlegg 1.
 Opprettelse av representantskap som øverste organ. Fra kommunestyret i Midtre
Gauldal kommune velges følgende til representantskap:









Medlem:
Ola Rogstad
Varamedlem:
Gunn Randi Enodd
Opprettelse av administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører/kommunalsjefer som sørger for å integrere
vannforvaltningsarbeidet i ordinære beslutningsprosedyrer i kommunene.
Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet, og
representerer oppgavefellesskapet i Vannregionutvalget.
Administrativ styringsgruppe er faglig ansvarlig for vannområdekoordinatorene, og
styrer arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
Kommunene bidrar med 6,25 % hver for sin andel av 2 vannområdekoordinatorstillinger som utgjør inntil 50 % av totalkostnaden. Det forutsettes av Fylkeskommunen
bidrar med resterende 50 %. Finansieringen i hver enkelt kommune innarbeides i
handlingsprogram 2023 med økonomiplan 2023-2026.
Innsatsen og ressursen fordeles likt mellom kommunene.
Ordningen med Vannområdeutvalg utgår.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar forslag til ny organisering og finansieringsmodell for
vannområdesamarbeidet i Nea-Nidelva og Gaula, slik framlagt i vedlegg 1 og 2.
Herunder inngår:
Det etableres et vannområdesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 19 om kommunalt
oppgavefellesskap, som innebærer:
 Godkjenning av samarbeidsavtale, slik framlagt i vedlegg 1.
 Opprettelse av representantskap som øverste organ. Fra kommunestyret i Midtre
Gauldal kommune velges følgende til representantskap:
Medlem:
Ola Rogstad
Varamedlem:
Gunn Randi Enodd
 Opprettelse av administrativ styringsgruppe bestående av
kommunedirektører/kommunalsjefer som sørger for å integrere
vannforvaltningsarbeidet i ordinære beslutningsprosedyrer i kommunene.
 Leder i administrativ styringsgruppe er daglig leder i oppgavefellesskapet, og
representerer oppgavefellesskapet i Vannregionutvalget.
 Administrativ styringsgruppe er faglig ansvarlig for vannområdekoordinatorene, og
styrer arbeidet som vannområdekoordinator utfører.
 Kommunene bidrar med 6,25 % hver for sin andel av 2 vannområdekoordinatorstillinger som utgjør inntil 50 % av totalkostnaden. Det forutsettes av Fylkeskommunen
bidrar med resterende 50 %. Finansieringen i hver enkelt kommune innarbeides i
handlingsprogram 2023 med økonomiplan 2023-2026.
 Innsatsen og ressursen fordeles likt mellom kommunene.
 Ordningen med Vannområdeutvalg utgår.

PS 55/22 Søknad om tilleggsbevilgning Startlån Husbanken
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner et tilleggslån fra Husbanken til Startlån for 2022 på 18
mill. kroner.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2022/052200
2022/091200

994500
994500

283
283

9102150
9102150

Beløp (Kr)

18.000.000
-18.000.000

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner et tilleggslån fra Husbanken til Startlån for 2022 på 18
mill. kroner.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2022/052200
2022/091200

994500
994500

283
283

9102150
9102150

Beløp (Kr)

18.000.000
-18.000.000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner et tilleggslån fra Husbanken til Startlån for 2022 på 18
mill. kroner.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2022/052200
2022/091200

994500
994500

283
283

9102150
9102150

Beløp (Kr)

18.000.000
-18.000.000

PS 56/22 Månedsrapport juli 2022
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommune tar månedsrapport for juli 2022 til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune tar månedsrapport for juli 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune tar månedsrapport for juli 2022 til orientering.

PS 57/22 Lovlighetskontoll av sak "vedtekter for kommunalt kraftfond i Midtre Gauldal",
PS 43/22 og PS 11/22
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Leif Kristian Bordal fremmet følgende forslag:
Flertallsgruppa opprettholder tidligere vedtak fra sak 43/22 den 16/6-22.
Sven Ola Krognes fremmet følgende forslag:
Bygdelista for Midtre Gauldal fremmer igjen forslaget i PS 43/22 av 16. juni 2022
Votering:
Forslaget fra Leif Kristian Bordal ble vedtatt mot 5 stemmer (4 fra BL og Øystein Digre, KRF).

Vedtak
Tidligere vedtak fra sak 43/22 den 16/6-22 opprettholdes.

PS 58/22 Evaluering av regler for tildeling av tilskudd til vedlikehold av private veier
Kommunedirektørens innstilling
Gjeldende retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier
videreføres.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Gjeldende retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier
videreføres.

PS 59/22 Økt kapitalbehov Midtre Gauldal Utvikling KF
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Midtre Gauldal:
1. Vedtar at Midtre Gauldal Utvikling KF kan foreta et låneopptak på inntil 35 mill. kr. for å
ferdigstille vei og BN1. Samlet låneramme blir da 235 mill kr.
2. Vedtar at Midtre Gauldal kommune gir i 2022 et driftstilskudd på 5 mill. kr. til Midtre Gauldal
Utvikling KF. Budsjettmessig inndekning skjer gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond
jf. tabellen under.
3. Forventer at Midtre Gauldal Utvikling KF utarbeider budsjett i henhold til gjeldende regelverk,
og en likviditetsprognose, for perioden 2022-2026 med frist for oversendelse til kommunen i
løpet av september måned. KFet må se særskilt på muligheten for å øke eksisterende inntekter,
og muligheten for nye inntekter.
I tillegg til dette, vil kommunestyret som eier for Midtre Gauldal utvikling KF, klargjøre følgende av
betydning for videreutvikling av Støren Sør:
a) Det prioriteres å ferdigstille dagens næringsareal for salg, og KF må gjøre det som er mulig
for å selge det areal som er tilgjengelig.
b) Forpliktelser på lån må dekkes av eier dersom MGU KF ikke har tilstrekkelige inntekter. Det
forventes at KF gir eier et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og tid nok til å vurdere
økonomiske behov og risiko.
c) KF bes om å komme tilbake med et kunnskapsgrunnlag om spørsmål, kostnader og veivalg
som knyttes seg til og må gjøres rundt framdrift for å få opparbeidet av boligareal.
d) Kommunestyret ber kommunedirektør rigge et prosjekt for å gjennomføre selve
reguleringsprosessen av første boligområder i regi av kommunen. Kostnader og organisering
omtales i handlingsprogrammet for 2023. Selve arbeidet bør rigges for rask framdrift. KFet

involveres i arbeidet. Spørsmål rundt roller i selve boligutbyggingen tas i forbindelse med
diskusjon knyttet til sak som fremmes i lys av punkt c).
e) Det forutsettes at videre prosjektering og regulering av BN2-4 ikke skjer før BN1 er
bortimot solgt og eier har uttalt seg til et framlagt kunnskapsgrunnlag om framdrift.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

2022/148000
2022/154010

8810**
995100

325
880

Prosjekt

Beløp (Kr)

5 000 000
-5 000 000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Midtre Gauldal:
1. Vedtar at Midtre Gauldal Utvikling KF kan foreta et låneopptak på inntil 35 mill. kr. for å
ferdigstille vei og BN1. Samlet låneramme blir da 235 mill kr.
2. Vedtar at Midtre Gauldal kommune gir i 2022 et driftstilskudd på 5 mill. kr. til Midtre Gauldal
Utvikling KF. Budsjettmessig inndekning skjer gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond
jf. tabellen under.
3. Forventer at Midtre Gauldal Utvikling KF utarbeider budsjett i henhold til gjeldende regelverk,
og en likviditetsprognose, for perioden 2022-2026 med frist for oversendelse til kommunen i
løpet av september måned. KFet må se særskilt på muligheten for å øke eksisterende inntekter,
og muligheten for nye inntekter.
I tillegg til dette, vil kommunestyret som eier for Midtre Gauldal utvikling KF, klargjøre følgende av
betydning for videreutvikling av Støren Sør:
a) Det prioriteres å ferdigstille dagens næringsareal for salg, og KF må gjøre det som er mulig
for å selge det areal som er tilgjengelig.
b) Forpliktelser på lån må dekkes av eier dersom MGU KF ikke har tilstrekkelige inntekter. Det
forventes at KF gir eier et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og tid nok til å vurdere
økonomiske behov og risiko.
c) KF bes om å komme tilbake med et kunnskapsgrunnlag om spørsmål, kostnader og veivalg
som knyttes seg til og må gjøres rundt framdrift for å få opparbeidet av boligareal.
d) Kommunestyret ber kommunedirektør rigge et prosjekt for å gjennomføre selve
reguleringsprosessen av første boligområder i regi av kommunen. Kostnader og organisering
omtales i handlingsprogrammet for 2023. Selve arbeidet bør rigges for rask framdrift. KFet
involveres i arbeidet. Spørsmål rundt roller i selve boligutbyggingen tas i forbindelse med
diskusjon knyttet til sak som fremmes i lys av punkt c).
e) Det forutsettes at videre prosjektering og regulering av BN2-4 ikke skjer før BN1 er
bortimot solgt og eier har uttalt seg til et framlagt kunnskapsgrunnlag om framdrift.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

2022/148000

8810**

325

Prosjekt

Beløp (Kr)

5 000 000

2022/154010

995100

880

-5 000 000

PS 60/22 Valg av styre i Midt Energi 2022 - 2024
Utvalgets innstilling
Formannskapet innstiller følgende til styret for Midt Energi perioden 2022 – 2024:
Bjørn Egil Enge, leder (1 år) velges som leder for et år.
Ragnhild Åsrønning, styremedlem (1 år) (for å komme ajour med funksjonstidene).
Snorre Glørstad, styremedlem (2 år)
Lana Krehic, styremedlem (2 år)
Det skal velges 2 varamedlemmer til styret, en av hvert kjønn. Utvalget gis fullmakt til å foreta
innstilling av varamedlemmer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2022
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet innstiller følgende til styret for Midt Energi perioden 2022 – 2024:
Bjørn Egil Enge, leder (1 år) velges som leder for et år.
Ragnhild Åsrønning, styremedlem (1 år) (for å komme ajour med funksjonstidene).
Snorre Glørstad, styremedlem (2 år)
Lana Krehic, styremedlem (2 år)
Det skal velges 2 varamedlemmer til styret, en av hvert kjønn. Utvalget gis fullmakt til å foreta
innstilling av varamedlemmer.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2022
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Som første varamedlem velges Bård Vagnild. Som 2. varamedlem velges Linn Bøhle.
Formannskapet innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret velger følgende til styret for Midt Energi perioden 2022 – 2024:
Bjørn Egil Enge, leder (1 år) velges som leder for et år.
Ragnhild Åsrønning, styremedlem (1 år)
Snorre Glørstad, styremedlem (2 år)
Lana Krehic, styremedlem (2 år)
Varamedlemmer:
1. Bård Vagnild
2. Linn Bøhle

